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Woord vooraf 

In het najaar van 2001 heeft de Bond van Nederlandse Predikanten in samenwerking 
met H.O.C. Ruimzicht aan het KASKI een onderzoeksopdracht verstrekt om moge-
lijkheden en beperkingen van het parttime predikantschap in kaart te brengen. Het 
onderzoek bestaat uit drie onderdelen die in een periode van drie jaar zijn uitge-
voerd. 
Allereerst heeft een literatuuronderzoek plaatsgevonden binnen met name de prak-
tisch theologische literatuur. 
Vervolgens is een groepsinterview (focusgroep) gehouden met een aantal parttime 
predikanten, waarbij de gegevens en uitkomsten uit het literatuuronderzoek mede 
richtinggevend waren voor het interview. 
Daarna heeft een enquêteonderzoek plaatsgevonden onder alle parttime predikanten 
van een aantal kerkgenootschappen. 
 
Zo is in drie fasen de thematiek van dit onderzoek verkend. Die thematiek is samen-
gevat in de formulering mogelijkheden en beperkingen van het parttime predikant-
schap. Uitdrukkelijk is voor een vrij brede formulering gekozen: er bleek niet veel 
informatie over parttime predikantschap voor handen en daarom had het onderzoek 
als doel om het terrein te verkennen. 
 
De drie delen van het onderzoek liggen wel in elkaars verlengde maar hebben ook 
een zekere zelfstandigheid. Ze zijn dan ook in conceptversie afzonderlijke gepresen-
teerd aan de opdrachtgever. In deze rapportage zijn de verslagen van de drie delen 
van het onderzoek gebundeld. 
 
In het literatuuronderzoek is verkend hoe in de literatuur over het parttime predi-
kantschap wordt gesproken. Het bleek al vrij snel dat er vrijwel geen literatuur voor 
handen was, waarin het parttimerschap expliciet ter sprake komt. Daarom is litera-
tuur over predikantschap bestudeerd en worden in het hoofdstuk samenvatting en 
discussie literatuuronderzoek eerste conclusies getrokken en zaken in discussie ge-
bracht. 
 
De resultaten van het literatuuronderzoek zijn betrokken bij het groepsinterview. 
Voor dit groepsinterview zijn 15 parttime predikanten uit verschillende kerkgenoot-
schappen uitgenodigd om een aantal thema’s te bespreken. Het (geautoriseerde) 
verslag van het gesprek is in de bijlagen opgenomen. 
 
In het enquêteonderzoek brengen we een aantal zaken in kaart. Allereerst beschrijven 
we de werktijden: wat is afgesproken, hoeveel wordt er feitelijk gewerkt. Daarmee 
ontstaat een beeld van de professionele inzet door parttime predikanten binnen de 
kerken. 
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Eveneens wordt het beleid van kerkelijke gemeentes ten aanzien van het parttimer-
schap verkend.  
Daarnaast worden aspecten van voldoening en werkdruk verkend. 
Het lag in de lijn der verwachtingen dat parttime predikanten meer zouden werken 
dan zij bij hun aanstelling overeengekomen waren. De consequenties voor hun werk, 
welzijn en mogelijke maatregelen om het aantal overuren beperkt te houden, zijn 
eveneens onderdeel van de verkenning in dit enquête onderzoek. 
 
Zo is vanuit drie deelonderzoeken het terrein van de parttime predikanten verkend 
(natuurlijk binnen de mogelijkheden van dit onderzoek). Zowel het literatuuronder-
zoek als het enquêteonderzoek sluit af me een samenvatting en het in discussie bren-
gen van overwegingen. Er volgt daarom niet een overall samenvatting.  
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Deel 1: Literatuuronderzoek 
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1 Inleiding op het literatuuronderzoek 

Over het predikantschap is veel geschreven, over het parttime predikantschap weinig. 
Een literatuurstudie hiernaar stuit dan al gelijk op het probleem dat er niet veel 
informatie over dit onderwerp voor handen is. We hebben daarom voor een soort 
omweg gekozen om de beperkingen en mogelijkheden van het parttime predikant-
schap in kaart te brengen. 
 
Allereerst volgt een kort overzicht van het aantal parttime predikanten binnen de 
Doopgezinde Broederschap, de Remonstrantse Broederschap,de Vrije Evangelische 
Gemeenten, de Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, de 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Hervormde Kerk. De gege-
vens van de SoW-kerken hebben we nader statistisch kunnen analyseren. De cijfers 
worden gepresenteerd in het hoofdstuk kerncijfers. In dit hoofdstuk is ook een 
resultaat van een peiling opgenomen ten aanzien van het aantal vacatures binnen 
hervormde en gereformeerde kerkelijke gemeentes. 
 
Na het cijfermatig overzicht volgt een selectie van wat in de praktisch-theologische 
literatuur over predikantschap naar voren wordt gebracht. Zoals vermeld is dat veel 
en dus moest een selectie worden gemaakt. De literatuur wordt besproken aan de 
hand van een indeling in drie thema’s: beroep, ambt en persoon. Deze driedeling 
wordt regelmatig gebruikt en onder andere door Heitink (Heitink 2001) besproken. 
De driedeling vormt het conceptueel kader; dit wordt allereerst gepresenteerd, 
vervolgens komt een overzicht van de bestudeerde literatuur aan bod. 
Voor vrijwel alle bestudeerde literatuur geldt dat het parttime predikantschap vrijwel 
niet expliciet aan de orde komt, of wordt gethematiseerd. Vandaar dat wij voor onze 
omweg kozen, om eerst in kaart te brengen welke thema’s rondom het predikant-
schap worden genoemd, om vervolgens de vraag te stellen hoe die thema’s zich 
verhouden tot het parttime predikantschap. 
Daarvoor wordt in het hoofdstuk conclusie en discussie een aanzet gegeven. De 
discussie zal ook voor een deel gevoerd worden tijdens een groepsgesprek dat onder-
deel uitmaakt van dit onderzoek. 
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2 Kerncijfers 

In dit hoofdstuk presenteren we twee groepen cijfers. Allereerst de cijfers over het 
aantal parttimers en fulltimers binnen de Doopsgezinde Broederschap (op 1 januari 
2002), Remonstrantse Broederschap (in juli 2003), de Vrije Evangelische Gemeenten 
en de drie SoW-kerken volgens de stand van zaken zoals die eind 2002 waren Het 
cijfermateriaal van de SoW-kerken laat toe om enige statistische vergelijkingen te 
maken. 
Ten tweede kijken we naar het aantal parttime en fulltime vacatures volgens de 
advertenties zoals die in Kerkinformatie, het officiële orgaan van de SoW-kerken, 
worden aangeboden. 
 
 

2.1 Stand van zaken in 2002 

Binnen de Doopgezinde Broederschap waren op 1 januari 2002 64 landelijk geaccep-
teerde predikanten werkzaam, 28 van hen zijn parttime predikant, 36 fulltime. Er 
zijn vier fulltimers die meerdere arbeidsplaatsen hebben: 2 fulltime predikanten met 
twee gemeentes (verdeling 50%-50%), één fulltime predikant met drie gemeentes 
(verdeling 40%, 40%, 20%) en één fulltime predikant met een 50% aanstelling 
binnen een gemeente en een 50% aanstelling als docent aan het Doopsgezind Semi-
narie. De Doopgezinde Broederschap kent geen maximum en minimum aanstelling 
voor parttimers. 
 
Binnen de Remonstrantse Broederschap zijn 39 predikanten werkzaam. Drie van hen 
combineren twee aanstellingen, maar zijn daarmee nog steeds parttime predikant. 
Van de 39 predikanten werken er 28 parttime, wat overeenkomt met 72%. De laagst 
gemelde parttimer aanstelling bedraagt 10%, de hoogste parttime aanstelling 80%. 
 
Binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten werken 20 predikanten waarvan 
drie vrouwen. Zes predikanten hebben een fulltime baan op één werkplek; de part-
timers hebben of twee gemeentes, of naast het predikantswerk een andere baan. Het 
is niet duidelijk of er ook predikanten zijn die alleen maar een parttime predikants-
plaats hebben. Voor het enquêteonderzoek meldde het landelijk bureau van de Bond 
van Vrije Evangelische Gemeenten 8 parttimers. 
 
Eind 2002 waren er 2340 gemeentepredikanten werkzaam binnen de SoW-kerken. 
Binnen de Nederlandse Hervormde Kerk moet de parttime aanstelling liggen tussen 
33% en 83% (4/12 en 10/12); een gereformeerde parttime aanstelling moet minstens 
40% bedragen.  
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In de volgende tabel specificeren we de verhouding tussen parttime en fulltime 
predikanten naar kerkgenootschap. 
 

tabel 2.1 Verhouding parttimers en fulltimers in procenten binnen de drie SoW-kerken 
  

 percentage fulltime percentage parttime totaal aantal predikanten 

 
hervormd 79% 21% 1432 
gereformeerd 70% 30% 871 
luthers 32% 68% 37 

 
 
We zien naar verhouding de meeste parttimers bij de lutheranen en de minste bij de 
hervormden. 
De gemiddelde parttime omvang bedraagt voor alle drie de kerkgenootschappen bij 
elkaar 60%, waarbij de modus en de mediaan1 op 50 liggen. Het hoogste percentage 
van dienstomvang bedraagt 92%.  
Voor de volledigheid laten we de gemiddelde percentages per kerkgenootschap zien, 
inclusief de standaarddeviatie (maat voor de spreiding), het minimum en het maxi-
mum: 

tabel 2.2 Gemiddelde van de parttime aanstellingen van predikanten (inclusief stan-
daard deviatie, minimum en maximum) uitgesplitst naar kerkgenootschap 

  
gemiddelde standaard dev. minimum maximum 

 
N= 

 
hervormd 60 14,56 25 83 

 
302 

gereformeerd 56 15,49 0 92 260 
luthers 50 20,31 15 90 25 

 
We kunnen de gegevens van tabel 2.1 nader specificeren door een onderscheid te 
maken in geslacht. Er ontstaat dan ineens een heel ander beeld: 

                                                      
1  Modus wil zeggen: de meest voorkomende waarde; mediaan wil zeggen de middelste 

waarde. In het geval van de mediaan kan men ook zeggen dat de helft van het aantal part-
timers deze aanstelling of kleiner heeft. 
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tabel 2.3 Verhouding parttimers en fulltimers in procenten binnen de drie SoW-kerken; 
uitgesplitst naar geslacht 

  
percentage fulltime percentage parttime totaal aantal predikanten 

 
hervormd man 87 13 1195 
hervormd vrouw 40 60 237 
gereformeerd man 80 20 688 
gereformeerd vrouw 32 68 183 
luthers man 44 56 18 
luthers vrouw 21 80 19 

 
In tabel 2.3 zien we telkens dat er meer mannen fulltime werken en telkens meer 
vrouwen parttime. Daarbij zijn de percentages fulltime mannen steeds (meer dan) 
twee keer zo groot dan het percentage fulltime vrouwen. Vrouwelijk predikanten 
werken dus vaker parttimer, mannelijke predikanten vaker fulltime. 
Het is goed bij deze percentages in beschouwing te nemen dat het absolute aantal 
vrouwen binnen de hervormde kerk en gereformeerde kerken aanmerkelijk lager is 
dan het aantal mannen. Bij de lutheranen is dit om het even. 
Onder alle parttimers binnen de SoW-kerken is 52% man en 48% vrouw. 
 
Evenals verschil in geslacht zien we een verschil in leeftijdsgroepen als we naar de 
verhouding parttime-fulltime kijken: voor hervormd, gereformeerd en luthers bij 
elkaar ziet de verhouding er als volgt uit: 
 

tabel 2.4 Verhouding parttimers en fulltimers in procenten binnen de drie SoW-kerken; 
uitgesplitst naar leeftijd 

  
percentage fulltime percentage parttime totaal aantal predikanten 

    
29 jaar en jonger 43% 57% 7 
30-39 jaar 60% 40% 359 
40-49 jaar 71% 29% 822 
50 jaar en ouder 83% 17% 1150 

 
We zien in deze tabel allereerst dat het aantal oudere predikanten aanmerkelijk hoger 
ligt dan het aantal jongeren. Zo bestaat de leeftijdscategorie 29 jaar en jonger uit 7 
predikanten. De genoemde percentages behoeven hier dan ook enige relativering. 
Tegelijk zien we dat het percentage parttimers binnen de jongere leeftijdgroepen 
hoger ligt dan bij de oudere. 
 
Alleen van de Nederlandse Hervormde Kerk hebben we cijfers over het aantal predi-
kanten en het aantal parttimers daarbinnen, over een aantal jaren. De cijfers worden 
weergegeven in figuur 1.1. Uit de grafiek blijkt dat het totaal aantal predikanten in 
1980, 1990 en 1998 vrijwel gelijk blijft. Voor 2002 vinden we 1432 predikanten, 
wat op een lichte daling wijst. 
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Het aantal parttime predikanten is in de jaren echter flink gestegen en in 2002 vin-
den we er ook weer meer dan in 1998. 
Het lijkt alleszins aannemelijk te veronderstellen dat een dergelijke stijging aan 
gereformeerde en lutherse zijde eveneens optreedt.  
 

figuur 2.1 Grafische weergave van de verhouding van het aantal parttime predikanten 
binnen de NHK, ten opzichte van het totaal aantal predikanten van 1980 tot 
2002. (bron: LDC SoW) 
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2.2 Advertenties in Kerkinformatie 

Het blad Kerkinformatie is het officiële orgaan van de drie SoW-kerken. Kerkelijke 
gemeentes die op zoek zijn naar een predikant en een nieuwe predikant willen beroe-
pen via een sollicitatieprocedure plaatsen meestal een advertentie in dit blad. 
Een andere vorm om predikanten te beroepen is rechtstreeks een beroep uitbrengen. 
In dit geval ligt het initiatief volledig bij de kerkelijke gemeente, zij vindt – op grond 
van een aantal criteria, waaronder meestal het zogenaamde ‘horen’ – dat een predi-
kant bij de gemeente zou passen. Vervolgens brengt die gemeente dan een beroep uit, 
dat door de predikant kan worden ‘aangenomen’ of niet. 
Kerkelijke gemeentes die voor deze route kiezen, plaatsen normaliter geen adverten-
ties (zie ook in dit rapport de bijdrage van De Groot die beide procedures noemt en 
een sterke voorkeur voor het ‘beroepen’ uitspreekt). 
 
Gemeentes die kiezen voor advertenties doen dat, zoals vermeld, meestal in Kerkin-
formatie, maar in dagblad Trouw of (met name bij hervormden) in het opinieblad 
Woord & Dienst komt ook voor. Anders gezegd, met de advertenties in Kerkinforma-
tie hebben we slechts een deel van het vacatureaanbod van predikanten in beeld. 
Desalniettemin geeft een nadere analyse van dit aanbod een redelijk beeld van het 
vacature-aanbod. De analyse is uitgevoerd op de advertenties van 2000, 2001 en 
2002, een aantal nummers ontbrak. Vacatures voor predikanten in het categoriale 
pastoraat evenals pastoraal werkers of kerkelijk werkers zijn buiten de analyse ge-
houden. 
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In veel gevallen staat aangegeven of de vacature een fulltime of parttime aanstelling 
betreft. In het laatste geval staat meestal het percentage van de dienstomvang aange-
geven.  
Lang niet altijd staat de dienstomvang exact aangegeven. Soms wordt alleen vermeld 
dat het om een parttime baan gaat, soms worden marges genoemd (bijvoorbeeld 
‘tussen 50% en 70%’, of ‘maximaal 75%’, of ‘fulltime kandidaat of 80% predikant 
met zes dienstjaren’). 
Sommige gefedereerde kerkelijke gemeentes geven uitdrukkelijk aan van welk kerk-
genootschap de predikant zou moeten zijn. Zelf zijn ze weliswaar gefedereerd, maar 
op grond van voorkeuren en/of afspraken wordt soms expliciet naar een hervormde 
of gereformeerde predikant gevraagd. Dat is niet in alle gevallen van gefedereerde 
kerkelijke gemeentes het geval. We kunnen dat onderscheid dan ook niet volhouden 
in de analyse. 
 
Gezien bovenstaande hebben we voor de analyse de volgende beslissingen genomen: 
 alleen vacatures voor gemeentepredikanten worden betrokken; 
 er wordt een onderscheid gemaakt tussen expliciet hervormd, expliciet gerefor-

meerd en expliciet Samen op Weg, waarbij de onderscheiding wordt gemaakt op 
grond van de kerkelijke gemeente; 

 alleen een onderscheid in fulltime en parttime wordt gemaakt, het percentage 
van de parttime baan blijft buiten de analyse. 

 
In de volgende tabel geven we het gemiddeld aantal advertenties per maand in de 
onderzoeksjaren, de mediaan en de modus, alsmede het minimum, maximum en het 
totaal aantal advertenties dat in 2000, 2001 en 2002 is verschenen. 
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tabel 2.5 Overzicht van het aantal advertenties voor vacatures van gemeentepredikan-
ten in Kerkinformatie in de periode 2000, 2001 en 2002 

  
gemiddelde mediaan modus minimum 

 
maximum 

 
som 

       
Hervormd       
fulltime 1,48 1 1 0 4 43 
parttime 1,52 1 2 0 5 44 
totaal 3,00 3 3 0 6 87 
       
Gereformeerd       
fulltime 1,76 2 0 0 5 51 
parttime 1,55 1 1 0 4 45 
totaal 3,31 4 4 0 6 96 
       
SoW       
fulltime 3,10 3 3 1 6 90 
parttime 2,24 2 1 0 5 65 
totaal 5,34 5 5 2 10 155 
       
TOTAAL 11,66 12 12 6 18 338 

 
De tabel laat zien dat in de drie onderzoeksjaren in totaal 338 vacatures zijn aange-
boden, de meeste in SoW-verband, daarna binnen de Gereformeerde Kerken en als 
laatste binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, 154 daarvan betreft vacatures voor 
parttime aanstellingen. Advertenties voor lutherse gemeentes troffen we in de onder-
zoeksperiode niet aan in Kerkinformatie. 
De gemiddelden geven de gemiddelden per nummer van Kerkinformatie aan, dat wil 
globaal zeggen dat dit het gemiddelde per maand is. 
 
We onderzochten daarbij verder of er een verschil is waar te nemen tussen het aantal 
vacatures in 2000 en in 2002. Binnen de kerken wordt wel beweerd dat de door-
stroming van predikanten stagneert. Er is daarvoor een initiatiefgroep opgericht die 
deze thematiek onder de aandacht van de plaatselijke kerken en synodes wil brengen, 
met daarbij het dringende verzoek beleidsmatige stappen te nemen om de doorstro-
ming te bevorderen. 
We hebben in dit bescheiden onderzoek te weinig gegevens om de stelling van ge-
stagneerde doorstroming te bevestigen of te ontkrachten. Wel lijkt het aannemelijk 
dat als de doorstroming stagneert het aantal vacatures niet hoog is en/of zou afnemen 
in de loop der tijd. Een vergelijking tussen 2000 en 2002 zou dan misschien kunnen 
worden aangetoond. 
Hiervoor bleek al dat het aantal advertenties in drie jaar tijd ruim de 300 passeert.  
In een statistische vergelijking (T-toets) vonden we toenames van het totaal aantal 
vacatures waarbij de verschillen nergens significant bleken te zijn in de twee genoem-
de jaren. 
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Nogmaals: het ontkracht de stelling van de stagnerende doorstroming niet, maar 
relativeert deze wel; op z’n minst vraagt deze analyse om verder onderzoek naar deze 
thematiek. 
 
We vinden daarentegen wel een significant verschil tussen het gemiddeld aantal 
parttime vacatures binnen de Gereformeerde Kerken in 2000 en 2002. De verschil-
lende binnen hervormde gemeentes en SoW-gemeentes zijn niet significant. 
Dit wijst erop dat het aantal parttimers binnen de Gereformeerde Kerken in ieder 
geval nog verder zal stijgen. 
 

tabel 2.6 Gemiddeld aantal vacatures (parttime plus fulltime en parttime afzonderlijk) in 
2000 en 2002 met het significantieniveau uit de T-toets 

 gemiddeld 2000 gemiddeld 2002 significantie 

 
hervormd totaal 2,80 2,80 1,000 
gereformeerd totaal 2,90 3,60 0,429 
SoW totaal 4,50 6,20 0,089 
totaal 10,20 12,60 0,115 
    
hervormd parttime 1,40 1,10 0,546 
gereformeerd parttime 0,70 2,20 0,005 
SoW parttime 1,80 2,60 0,318 
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3 Conceptueel kader 

Het werk van predikanten omvat een veelheid van taken en kan vanuit verschillende 
benaderingswijzen worden beschreven. Arbeidsrechtelijk zijn predikanten min of 
meer gelijk aan zelfstandigen, theologisch gezien zijn het ambtsdragers, enz. 
Enige ordening hierin wordt onder andere aangebracht door Heitink (2001); die 
ordening is nodig omdat de vanzelfsprekendheden rondom taken en status van 
predikanten voorbij lijken te zijn. Door culturele verandering hebben zich tal van 
veranderingen voorgedaan rondom het predikantschap. Vroeger vielen persoon en 
functie volledig samen, dit wordt wel aangeduid met de omschrijving dat het predi-
kantschap een zijnsberoep is. 
Met name onder invloed van functionele differentiatie valt het predikantschap uiteen 
in verschillende aspecten. Wie het predikantschap wil beschrijven zal met de verschil-
lende deelaspecten die eraan vast zitten rekening moeten houden. Voor dit onder-
zoek houden we de door Heitink beschreven driedeling van persoon, ambt en beroep 
aan. Hij beschrijft de karakteristieken van de aspecten, de onderlinge verhouding en 
benoemt de situaties waarin bepaalde aspecten uitvergroot raken en de onderlinge 
verhouding uit balans raakt. 
In deze rapportage nemen we de driedeling van Heitink over om de literatuur over 
het predikantschap te ordenen. Daarvoor lichten we allereerst de drie aspecten toe en 
neem het schema over waarin de aspecten in hun onderlinge samenhang zijn gete-
kend. 
 

figuur 3.1 Schematische weergave van de drie aspecten van het predikantschap zoals 
weergegeven in Heitink (2001). 

Beroep
bekwaamheid
professionalisering

Persoon
geschiktheid

personalisering

Ambt
bevoegdheid
clericalisering

 
 
Onder persoon wordt het individuele aspect verstaan. Hierin komen de items als 
motivatie, vrije tijd, eigen identiteit, leven buiten de kerk en privacy samen. Andere 
kernwoorden zijn identiteit, charisma, vaardigheden (waarbij het hier meer lijkt te 
gaan om aangeboren of aan de persoon verwante vaardigheden, zoals goede contac-
tuele eigenschappen, communicatieve vaardigheden, terwijl het bij de vaardigheden 
bij professionalisering om aangeleerde vaardigheden gaat), privé-leven. 
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In relatie tot het predikantschap staat de vraag naar de geschiktheid van de persoon 
centraal, men moet over een aantal eigenschappen beschikken (Heitink noemt open-
heid, toegankelijkheid, stabiliteit, sociale vaardigheden en vermogen tot introspectie). 
 
Onder ambt wordt het kerkelijke aspect van het werk verstaan. Denkend vanuit het 
ambt worden predikanten soms aangeduid als ‘tegenover’ van de gemeente. Zij zijn 
de kritische instanties die vanuit God, Bijbel en/of traditie een kritische inbreng 
moeten leveren. Bij het aspect ambt horen begrippen als roeping, ambtskleding, 
tegenover, Dienaar des Woords,  
In relatie tot het predikantschap staat de vraag naar de bevoegdheid centraal: predi-
kanten hebben krachtens hun roeping en aanstelling een mandaat of bevoegdheid. 
 
Van beroep wordt gesproken als de invalshoek wordt gekozen vanuit werkzaamhe-
den, taken en arbeid van predikanten. Deskundigheidsbevordering, opleidingseisen, 
functie, ambachtelijkheid, vaardigheden, beroepscodes, werktijden, arbeidsvoorwaar-
den zijn de termen die onder dit item vallen. 
In relatie tot het predikantschap staat de vraag naar de bekwaamheid centraal. 
 
Voordat de (andere) literatuur wordt besproken aan de hand van deze indeling sta ik 
nog wat langer stil bij wat Heitink naar voren brengt rondom de begrippen persoon, 
ambt en beroep. 
 
 

3.1 Professionalisering van het predikantschap 

Denkend vanuit de professionalisering van het predikantschap komen functie-eisen 
en opvattingen omtrent de functie van predikanten naar voren, de eerder genoemde 
bekwaamheden. De opkomst van de Klinisch Pastorale Vorming kan in deze ontwik-
keling worden gezien (waarbij hier eveneens een sterk accent op de persoon wordt 
gelegd). Van predikanten wordt verwacht dat ze bekwaam zijn in pastorale gespreks-
voering. 
Van predikanten worden ook agogische vaardigheden verwacht, zij moesten verande-
ringsprocessen in werking zetten en begeleiden. Tot slot noemt Heitink nog de 
predikant als hermeneut. Als hermeneut wordt van predikanten gevraagd dat ze de 
teksten vertolken naar de huidige context. 
Professionalisering heeft als consequentie dat de relatie tussen predikanten en ge-
meenteleden (ook) functioneel wordt. Dat brengt daarmee een zekere afstand die 
wordt opgevangen in het adagium dat het in pastorale relaties gaat om het evenwicht 
tussen nabijheid en distantie. 
Bij professionalisering hoort het opstellen van beroepscodes die houvast kunnen 
geven aan predikanten voor het invullen van hun functie. Het wordt duidelijk wat 
van predikanten verwacht wordt. Zo gezien brengt professionalisering veiligheid 
voor predikanten. Die veiligheid ontstaat eveneens aan de zijde van de pastoran-
ten/gemeenteleden. Door een zekere bekwaamheid te verlangen worden mensen 
beschermd voor ondeskundigheid en beroepscodes maken het mogelijk heldere 
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afspraken te maken om uitglijders als ongewenste intimiteiten bespreekbaar te maken 
en aan de kaak te stellen. 
 
 

3.2 Personalisering van het predikantschap 

In het nadenken over het predikantschap kwam de persoon van de predikant steeds 
meer in het zicht, evenals de persoonlijke perikelen die predikanten kunnen overko-
men, zoals echtscheiding, bewust worden van seksuele geaardheid, intrapersoonlijke 
conflicten en dergelijke. 
Predikanten worden aangesproken op hun menszijn, hun handel en wandel, en 
worden daarop afgerekend. 
De vraag naar de predikant als ‘verbindende persoonlijkheid’, of in het bezit van 
‘goede communicatieve vaardigheden’ en charisma horen ook onder het kopje perso-
nalisering. 
Een ander aspect hiervan is dat predikanten als zogenaamde focal persons van de kerk 
worden gezien, zij zijn de persoonlijke vertegenwoordiging van de kerk, ze represen-
teren de kerk. 
Waar de persoon in het functioneren sterk in het geding is worden mensen ook 
kwetsbaar. Het optreden van burnout onder predikanten kan dan ook worden ver-
klaard uit de hoge druk die op de persoon van de predikant ligt. Wie daaronder niet 
kan stand houden zal worden getroffen door “een psychologisch syndroom van 
emotionele uitputting, depersonalisatie en verminderde persoonlijke bekwaamheid” 
(een omschrijving van burnout). 
 
Heitink noemt nog een aantal andere factoren die te maken hebben met de persoon 
van de predikanten. 
Binnen de ontstane pluraliteit voelen predikanten zich uitgedaagd persoonlijk stelling 
te nemen (polarisatie), of juist voor harmoniemodellen te kiezen en daarom wat aan 
de oppervlakte te blijven. Niet alleen predikanten kunnen zichzelf positioneren in een 
plurale situatie, zij worden soms ook gepositioneerd door gemeenteleden, in uitzon-
derlijke gevallen zelfs met behulp van zogenaamde zwarte lijsten. 
De factor leeftijd gaat een rol spelen binnen de kerken, met name binnen de gerefor-
meerde kerken als het om de arbeidskosten gaat. Gereformeerde predikanten zijn 
namelijk voor een gereformeerde kerk duurder omdat de traktementen, inclusief de 
jaarlijkse periodieken volledig ten laste komen van de gemeente van de betreffende 
predikant. 
Het voorkomen van predikantenechtparen is, nadat het predikantschap ook voor 
vrouwen is opengesteld, geen uitzondering meer. Daarbij, zo merkt Heitink op, 
hebben veel kerkenraden “als goede rentmeesters uitgerekend dat twee halve predi-
kantsplaatsen (echtgenoten in duobaan in zelfde gemeente - GdJ) meer oplevert dan 
een hele.” (Heitink 2001, 208) 
De thematisering van de seksuele geaardheid van predikanten brengt Heitink ook 
onder het kopje persoon van de predikant. Hiervoor is het al genoemd, evenals de 
thematiek van seksueel misbruik. 



KASKI rapport nr. 521 | Te veel van het goede 24 

 
 

3.3 Clericalisering van het predikantschap 

Vanuit de Wereldraad van Kerken is samen met de Rooms-katholieke Kerk het 
zogenaamde Lima of BEM rapport verschenen waarin doop, eucharistie en ambt 
werden bereflecteerd. Het rapport heeft in sterkere mate een hoogkerkelijke ambts-
opvatting dan protestantse kerken eigen is. Volgens het rapport vervullen ambtsdra-
gers priesterlijke dienst ten behoeve van het koninklijk en profetisch priesterschap 
van de gelovigen. 
 
Daarnaast heeft de liturgische ontwikkeling ook bijgedragen aan verdere clericalise-
ring. Waar vooral binnen de hervormde kerk predikanten nog wel een toga droegen, 
kenden de gereformeerden kerken het fenomeen ambtsgewaad veel minder. 
Met de toenemende aandacht voor liturgie gaat de voorganger een belangrijkere rol 
spelen als bediener van de sacramenten en als liturg en daarbij hoort liturgische 
kleding: kleding die de bijzondere positie van predikanten onderstreept. 
 
Aan het slot van zijn hoofdstuk over professionalisering, personalisering en clericali-
sering merkt Heitink nogmaals op dat idealiter de drie aspecten van het predikant-
schap elkaar in evenwicht houden: “Aandacht voor de persoon relativeert de 
gewichtigheid van het ambt. Aandacht voor het ambt corrigeert een functionele 
opvatting van het beroep. Aandacht voor het beroep schept ruimte ten opzicht van 
persoon en ambt en geeft aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen.” (p.215) 
 
 

3.4 Soorten beschrijvingen 

Deze driedeling vormt het ordeningsprincipe voor de bespreking van de literatuur. 
Daarbij maak ik nog een ander onderscheid: in de literatuur over het predikantschap 
wordt vanuit verschillende benaderingen of verschillende soorten beschrijvingen 
geschreven. Dat kan zijn vanuit een visie of theorie, vanuit ervaringsverhalen (waarop 
eventueel kan worden gereflecteerd) en vanuit empirisch onderzoek. 
In combinatie valt zo een ordeningsschema te ontwerpen: 
 
 professionalisering clericalisering personalisering 
visie en theorie    
ervaringsverhalen    
empirisch onderzoek    
 
Hiermee is dus een indelingsschema beschreven dat kan helpen om de bespiegelingen 
op het predikantschap te ordenen. Daarbij moeten een aantal punten nog eens na-
drukkelijk naar voren worden gebracht: 
 een indelingsschema wil orde scheppen in de veelheid van gegevens, maar de 

werkelijkheid laat zich nooit naadloos opsluiten in dergelijke schema’s. We zul-
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len zien dat sommige literatuurbesprekingen ook in andere cellen besproken 
hadden kunnen worden; 

 het onderwerp van dit onderzoek betreft mogelijkheden en beperkingen van het 
parttime predikantschap. In de literatuur komt het parttime predikantschap niet 
vaak expliciet aan de orde. Daarom kiezen we er hier voor eerst de besproken li-
teratuur in meer algemene zin over predikantschap te bespreken, om in het 
hoofdstuk Conclusie en discussie kwalitatief het parttime aspect expliciet aan de 
orde te stellen; 

 de bespreking van de literatuur beperkt zich tot met name Nederlandstalige 
literatuur (er vanuit gaande dat dit onderzoek zich richt op de Nederlandse situ-
atie), recentere literatuur (ongeveer vanaf jaren 80), literatuur die zich vooral op 
de protestantse situatie richt, en de meest voorhanden literatuur. Alle vier de 
keuzen zijn voor discussie vatbaar. Voor een deel zijn de keuzes ingegeven door 
het feit dat het onderzoek binnen beperkte tijd moet worden opgezet en uitge-
voerd; 

 niet bij elke combinatie van aspect en benadering (de cellen uit het schema) is 
even veel literatuur gevonden. De volgende tabel (tabel 3.1) laat zien welke lite-
ratuur onder welke noemer wordt besproken. Daarbij is ook te zien dat de cel-
len niet gelijk gevuld zijn. 

tabel 3.1 Overzicht van de besproken literatuur volgens de indeling van deze 
rapportage 

  
professionalisering clericalisering personalisering 

 
visie en theorie 

 
Polspoel (2001) 
Witvliet (2001) 

Körver (2001) 
Vergouwen (2001) 

Van Nijen (1995) 

 
De Groot (2002) 

Dingemans (1988) 
Luttikhuis (2003) 
Boonstra (1995) 
Dros & Haarsma 

(2001) 

 
Nauta (1995) 

Spijkerboer (1995) 

ervaringsverhalen --  --  Jonker (2001b) 
Wolswijk (1995) 

empirisch onderzoek Brouwer (1995)  
Schilderman et al. (1995) 

Schiethart (1994) 

-- Keizer (1988) 
Van Dam (1998) 
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4 Ambt en clericalisering 

In dit hoofdstuk staat het aspect van ambt en daarmee samenhangend de clericalise-
ring centraal. Rondom dit thema zijn alleen bijdragen gevonden onder de categorie 
visie en theorie. 
 
 

4.1 Visie en theorie 

 
4.1.1 Beroepingswerk 

Y. de Groot (2002) schrijft in Predikant en samenleving, het blad van de Bond van 
Nederlandse Predikanten, een pleidooi voor de bijzondere positie van predikanten in 
sollicitatie/beroepingsprocedure. Predikant zijn is wel een vak, maar het is vooral een 
ambt, stelt hij. En dat maakt dat je niet zou moeten meegaan in de huidige ontwikke-
ling van sollicitatieprocedures, maar dat je moet vasthouden aan beroepingsprocedu-
res. Tegen solliciteren pleit volgens hem: 
1. Het is lastig de vertrouwelijkheid te handhaven bij sollicitaties en wat als een 

predikant niet wordt beroepen, terwijl uitlekt dat deze heeft gesolliciteerd? Wil 
die uit de huidige gemeente weg? 

2. Als er veel sollicitanten zijn, kan de procedure heel lang duren. 
3. Voor een ambt solliciteer je niet, je wordt ertoe geroepen. “Natuurlijk is domi-

nee zijn gewoon een vak en een predikant moet niet ergens werken waar hij of 
zij zich niet thuis voelt. Maar als in het beroepingswerk de predikant het initia-
tief moet nemen is het gevaar groot dat hij of zij meer oog krijgt voor de eigen 
carrière, dan voor wat nodig is voor een gemeente… Beroepen worden kan je in 
contact brengen met een gemeente waar je nooit aan zou hebben gedacht.” 

4. De gemeente geeft het initiatief uit handen, zij benadert niet actief, maar moet 
afwachten. De blikrichting verschuift dan van vacante gemeente naar predikant: 
komt die omdat het goed is voor de gemeente, of omdat de predikant een ande-
re standplaats wil. 

 
 

4.1.2 Representatie van het heilige 

In een themanummer over predikanten en gemeenteopbouw (1988) komt allereerst 
ds. Joke Ploeger-Grotegoed aan het woord in een interview dat met haar is gehou-
den. Ze is parttime predikant in Arnhem (en woont in Westervoort). In het interview 
komt onder andere het ambt ter sprake. In de kerkelijke gemeente van Ploeger lijkt 
men niet meer te werken met ambtsdragers (afgezien van de predikante), maar draagt 
ieder verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gemeente. 
Op het interview reageert Dingemans. Hij stelt dat duidelijk blijkt dat parttime 
predikanten prioriteiten moeten stellen. Dat moeten fulltimers ook, maar de vraag is 
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vanuit welke overwegingen de prioriteiten worden gesteld, door individuele inzichten 
of door een ecclesiologisch model? En moet de predikant zo veel mogelijk zelf doen 
(predikant als solist), of vooral anderen dingen laten doen (predikant als dirigent)? 
De voorkeur van Dingemans ligt bij het tweede. Een geoperationaliseerd ecclesiolo-
gisch model dat is opgezet door de gemeente, met als leidraad de predikant als diri-
gent, zorgt voor een wat minder complex geheel aan activiteiten. Bij dat beeld van 
predikant als dirigent hoort een andere wijze van pastor-zijn: niet de ambtsdrager van 
het heilige werk, maar stimulator en toeruster van de gemeente.  
De vraag naar iemand die het heilige representeert blijft echter wel in iedere geloofs-
gemeenschap aanwezig, in ieder geval in de verwachtingen van tal van gemeentele-
den.  
Zo lijkt er een tegenstelling te zijn tussen toeruster en ambtsdrager. Volgens Dinge-
mans moet er meer vanuit functies dan vanuit ambten worden gedacht en die functies 
zouden zijn: vierend-bemoedigende, troostend-meelevende, dienend-actieve, lerend-
stimulerende, leidinggevend-regelende en financieel-organisatorische functies in de 
gemeente zijn, die zowel iets van een vaardigheid als van het presentstellen van het 
heilige hebben. 
Die taak blijft van belang. Daarnaast zijn er ook kerkelijke regels die de noodzaak van 
het ambt stellen, zoals vertegenwoordiging naar kerkelijke vergaderingen. Ook wijst 
Dingemans op de bediening van de sacramenten.  
Dingemans krijgt dan ook de indruk (en stemt daar niet mee in) dat er weinig religi-
euze bewogenheid uit het werk van Ploeger spreekt. Het lijkt wel of die kerkelijke 
gemeente alleen maar een ‘groep gemotiveerde voortrekkers (vormt) die opkomt 
voor armen en onderdrukten’. (Het is om deze overweging dat we de visie van 
Dingemans bij het hoofdstuk ambt en clericalisering onderbrengen.) 
 
 

4.1.3 Plezier in je werk 

Op een dag van de predikantenvereniging Op goed gerucht hield ds. B. Luttikhuis een 
inleiding over arbeidsvreugde. Hij belichtte hier twee zaken, de zakelijke kant en de 
kant van het ambt. Het ambtelijke van het predikantschap speelt bij Luttikhuis een 
belangrijke rol, vandaar dat zijn bijdrage in dit rapport op dit punt wordt genoemd. 
Wat de zakelijke kant van het predikantswerk betreft merkt Luttikhuis op dat deze 
stamt uit en past bij een voorbije tijd, waarin gedacht werd vanuit het ‘arrangement’ 
dat de predikant volledig beschikbaar is voor de gemeente en de gemeente van haar 
kant volledige zorg draagt voor het levensonderhoud van de predikant en zijn gezin. 
Dat arrangement wordt vanuit een aantal kanten aangevallen, namelijk: 
1. politiek, waar denken in termen van tweeverdieners het uitgangspunt wordt 

tegenover het voormalige eenverdienerschap; 
2. parttimerschap van predikanten, zodat de predikant niet meer alleen de kost 

voor het hele gezin verdient; 
3. afstoten van pastorieën door kerkelijke gemeentes om daarmee het vermogen te 

verzilveren. 
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Dit betekent dat predikanten gedwongen worden om te kiezen voor het arrangement 
van het tweeverdienerschap, met zelf gevonden woonruimte. Als de kerk deze maat-
schappelijke trend wil volgen, stelt Luttikhuis, zou ze dat ook moeten doen op het 
punt van werktijd en dus zouden predikanten een 36-urige werkweek als norm 
moeten nemen. De huidige manier van werktijd tellen in ‘twaalfden2’ is niet meer 
passend. 
 
Vervolgens stelt hij het ambt aan de orde tegenover het denken in termen van ar-
beidsvoorwaarden. De vrijheid van predikanten in de invulling van hun werkzaam-
heden is in het geding, zo stelt hij. 
Tegenover vragen en problemen rondom het predikantschap wordt vaak professiona-
lisering, teamvorming, differentiatie en specialisatie ingebracht, maar dat staat haaks 
op de ambtsvrijheid. 
De professionalisering dwingt in een keurslijf, terwijl de echte arbeidsvreugde juist 
voortkomt uit ‘vrijheid en ruimte voor een stukje eigen creativiteit’. 
 
Binnen een kerkelijke gemeente zijn tal van rollen te onderscheiden, maar drie daar-
van zijn onmisbaar. Van die drie is het ambt van predikant er een. De andere twee 
ambten, met hun taak, zijn die van diaken (stem van de medemens ter sprake bren-
gen) en van ouderling (bestuur van de kerkelijke gemeente). 
In deze onderscheiding heeft de predikant dus een eigen positie ten opzichte van de 
andere ambten en valt de rol van predikanten niet te reduceren tot die van ouderling 
(waarmee hij positie kiest tegenover Abraham Kuyper). 
De rol van predikant is Gods Woord ter sprake brengen en de gemeente op weg 
helpen naar datgene wat zij uit zichzelf niet gezocht, laat staan gevonden zou hebben. 
Om dat te doen is een zekere vrijheid van de predikant nodig. Wanneer die vrijheid 
wordt beknot … 
 gaat dan ten koste van het arbeidsplezier; 
 verhoogt dit de kans op burnout; 
 gaat dat ten koste van de verkondiging. 

 
Dat die beperking toch gaande is komt door Kuyper en de ontwikkelingen van de 
jaren 70 toen over gemeenteopbouw werd gedacht in termen van organisatieplaatjes. 
De verkondiging kreeg toen haar plek binnen het plaatje, terwijl de verkondiging de 
gemeente en haar leden juist haar plek zou moeten wijzen. 
Tegen een zo gestelde ambtsopvatting wordt nog wel eens de uitdrukking ‘priester-
schap aller gelovigen’ (vlg. 1 Petrus 2:9) ingebracht. Die tekst is hier niet aan de orde, 
volgens Luttikhuis. Het gaat niet om de al dan niet gelijke status van gemeenteleden, 
maar om het leiding geven aan de gemeente. Die taak hoort bij het ambt en vraagt 
een ambtsvrijheid van predikanten. 
 
 

                                                      
2  Dit is de gebruikelijke indeling bij hervormde predikanten; Luttikhuis gaat in zijn lezing uit 

van de hervormde situatie en terminologie. 
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4.1.4 De hoge status van het ambt 

In het nummer over de toekomst van het pastorale beroep in Praktische Theologie 
(1995) komen een aantal pastores aan het woord die zijn geïnterviewd rondom het 
thema. Aansluitend geven een aantal mensen commentaar bij de interviews, onder de 
noemer perspectieven. Die perspectieven zijn onder andere professie, ambt, en een 
aantal persoonlijke perspectieven. Boonstra (1995) neemt de ambtelijke perspectie-
ven voor haar rekening. 
 
Bij de bespreking van een van de interviews maakt Boontra een onderscheiding 
binnen het ambt als een functionele verbijzondering van het ambt aller gelovigen en 
het ambt als tegenover; dit laatste past meer bij een hoogkerkelijke ambtsopvatting. 
De voorganger uit het interview verwachtte van de gemeente vooral het eerste en 
vanuit dat perspectief meer medewerking van de andere gemeenteleden (die eveneens 
allemaal ambtsdrager van het ambt aller gelovigen zijn). De ‘voorop-staande rol’ die 
nu eenmaal bij het kerkelijk gebeuren hoort, volgens Boonstra, paste hem niet; hij 
kon daarom geen positie van tegenover innemen en legde het ambt neer. 
In een ander besproken interview merkt een predikant op dat het ambt een duidelijke 
eigen identiteit in de weg staat. Het is daarom dat hij na drie jaar ziekteverlof de 
draad nog niet kan oppakken. 
 
Die hoogkerkelijke ambtsopvatting kan een grote mate van draagkracht verlenen aan 
pastores: je weet je immers in ieder geval gedragen vanuit het ambt. Het is nu net die 
hoog-kerkelijke ambtsopvatting die sommigen niet meer past (of niet openstaat in het 
geval van vrouwelijke katholieke pastores). 
 
Boonstra noemt vervolgens nog een aantal zaken die meer onder de noemer persoon 
(“Bij wie mag ik laten zien wie ik werkelijk ben?”) of onder de noemer beroep en 
professionaliteit (“Het belang van collegialiteit”) passen. Beide aspecten komen in 
deze rapportage al aan de orde, dus laat ik ze hier achterwege. 
 
 

4.1.5 Status en beroepstrots 

Het aanzien van het vak en de beroepstrots is een aspect dat door een aantal auteurs 
wordt genoemd. Jaap Smit is consulent bij KPMG en daarvoor predikant in de Neder-
landse Hervormde Kerk. Naar aanleiding van een onderzoek over de beleving van 
het predikantschap door het blad Misjol spreekt het dagblad Trouw met hem. Smit 
wijst erop dat het predikantschap niet meer een beroep is waarop men trots kan zijn: 
“Smit vindt de onrust onder vooral jongere predikanten niet verwonderlijk. Het 
salaris is niet bijzonder en de trots op de organisatie waarvoor men werkt taant. 
Collegialiteit onder solistische predikanten is vaak ver te zoeken en bovenal: werk en 
privé zijn nauwelijks fatsoenlijk te scheiden. ‘Het is een ramp: ze zijn hun beroeps-
trots kwijt en ervaren hun ambt als een gevangschap’, aldus Smit.” (Dros & Haarsma, 
2001). 
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5 Beroep en professionalisering 

In dit hoofdstuk worden aspecten van het predikantschap beschreven vanuit de 
invalshoek van de professionalisering. Daarbij komen verslagen van empirisch onder-
zoek aan de orde, evenals artikelen waarin een visie of een theorie naar voren wordt 
gebracht. 
 
 

5.1 Empirisch onderzoek 

 
5.1.1 Pastor tussen macht en onmacht 

Een onderzoek naar professionalisering vormt het proefschrift van Rein Brouwer met 
de titel Pastor tussen macht en onmacht. Een studie naar professionalisering van het 
hervormde predikantschap (Brouwer 1995). 
Volgens Brouwer hangen een aantal aspecten samen met professionalisering, te 
weten: 
 deskundigheid/rationaliteit: vrijwel alle auteurs brengen professionalisering in 

verband met de vergroting van deskundigheid, expertise, competentie of ratio-
naliteit. 

 specialisatie: met name geldt dit in het categoriale pastoraat. 
 ontwikkeling als beroep: in dit verband betekent professionalisering het over-

schakelen van vrijwilligers naar beroepskrachten en het uitgroeien van activitei-
ten tot een volledige en betaalde functie3. 

 rechtspositie: de rechtspositie van de pastor hangt ook samen met de professio-
nalisering. Brouwer noemt drie factoren die een rol spelen bij de rechtspositio-
nele regeling: 

1. het kerkrecht; 
2. beroepscontacten (vanuit het contact met mensen uit soortgelijke beroepen 

komt de vraag naar een zelfde rechtspositie; 
3. zelfperceptie van de pastores: hoe kijken ze tegen hun eigen beroep aan. 

 identiteit/spiritualiteit: professionalisering is voor een groot deel ingegeven 
vanuit de onzekerheid over de identiteit van het vak. Die professionalisering 
heeft daarmee geleid dat het vak van pastor veel meer beroepsmatig dan bijbels-
theologisch wordt geduid en dat de verhouding tot de gemeente wat uit balans 
raakt. De pastor is de expert. Om deze zaak meer in balans te krijgen wordt 
naast de roep om professionalisering vaak gezegd dat de professionele deskun-
digheid ingebed moet zijn in de spiritualiteit. 

                                                      
3  In dit verband wijzen we er nog op dat Brouwer ook naar Achterhuis verwijst die buiten-

gewoon kritisch is ten opzichte van professionalisering. Het helpt de autonomie van men-
sen vernietigen en onteigent de bekwaamheden van vrijwilligers/leken door beroeps-
krachten. 
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 pastorale belangen: als laatste hiergenoemde aspect noemt Brouwer dat profes-
sionalisering het onbehagen over het eigen functioneren vermindert en de ar-
beidssatisfactie verhoogt. Het vak wordt duidelijker neergezet. Dat gebeurt niet 
alleen naar de pastor zelf toe, maar ook helpt professionalisering om de plaats 
van het vak te vestigen naast soortgelijke beroepen.  

 
Voor een goed begrip van professionalisering is het allereerst van belang dat een 
duidelijke omschrijving van dit begrip wordt gegeven. Brouwer maakt daarbij een 
onderscheid tussen professionalisering op collectief niveau en op individueel niveau. 
 
Voor de omschrijving van professionalisering op collectief niveau sluit hij aan bij een 
omschrijving van Van der Krogt, die het begrip macht in zijn omschrijving van pro-
fessionalisering opneemt. De omschrijving wordt bij Brouwer dan: 

“Professionalisering van het pastorale beroep beschouw ik dan als een proces 
waarbij pastores op collectieve wijze verenigd in een beroepsorganisatie, gebruik-
makend van hun deskundigheid, op strategische wijze trachten een collectieve 
machtspositie te herstellen en/of te verdedigen, met als doel er voor te zorgen dat 
de kerkleden en ook de wijdere samenleving (niet kerkleden, instellingen waarin 
pastores werkzaam zijn, overheid) het werk van de pastores in voldoende mate 
waarderen.” (1995, 61) 

 
Om die professionalisering te beschrijven heeft Brouwer onderzoek gedaan naar de 
Bond van Nederlandse Predikanten als professionele beroepenorganisatie, waarbij de 
vraag centraal staat in hoeverre gesproken kan worden van collectivisering van de 
belangenbehartiging van hervormde predikanten. Het onderzoek richt zich ook op de 
Nederlandse Hervormde Kerk, als professionele arbeidsorganisatie. 
 
Voor ons onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd in de professionalisering op indivi-
dueel niveau. Professionalisering op individueel niveau omschrijft hij als: dat proces 
waarbij het predikantschap, wat betreft de beleving en de beoefening, steeds meer 
verwantschap gaat vertonen met andere hulpverlenende beroepen. 
 
Door de ontwikkeling zullen zowel de positieve als de negatieve gevolgen van profes-
sionalisering binnen andere hulpverlenende beroepen ook bij predikanten zichtbaar 
worden. Als positief gevolg wijst Brouwer op kwaliteitszorg, negatief is het gevaar 
van burnout, een syndroom van emotionele uitputting, depersonalisatie, en een 
gevoel van verminderde persoonlijke bekwaamheid waarvoor mensen die ‘people 
work’ doen vatbaar zijn. 
 
Het aspect van burnout wordt vervolgens punt van aandacht in de studie van Brou-
wer. Factoren die volgens de theorie kunnen bijdragen aan burnout zouden in twee 
groepen uiteengelegd kunnen worden: 
 factoren van het werk en de werksituatie, waaronder rolonduidelijkheid; werk-

druk; (collegiale) ondersteuning en waardering; autonomie; 
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 factoren die bij de persoon van hulpverlener horen, waaronder leeftijd; geslacht; 
zelfbeeld; motivatie om te helpen en emotionele betrokkenheid; verwachtingen 
en beroepsbeeld. 

 
Brouwer heeft een aantal interviews gehouden met (fulltime, hervormde, mannelijke) 
predikanten om deze factoren verder te onderzoeken. Hij kan op grond van dit 
onderzoek het volgende stellen: 
rolonduidelijkheid; leeftijd; geslacht: de relatie tussen deze factoren en 

burnout is onduidelijk 
motivatie om te helpen; werkdruk; collegiale 
ondersteuning en waardering; verwachtingen 
en beroepsbeeld: 

deze factoren kunnen bijdragen aan 
burnout 

autonomie; zelfbeeld: deze factoren beperken burnout of 
gaan burnout tegen 

 
De factoren autonomie en zelfbeeld die Brouwer hierna uitwerkt, noem ik hier. 
In de factor zelfbeeld komen de persoonlijkheid en structureren van de werktijd 
samen. Wie de tijd niet kan structureren komt in een drievoudig dilemma: 
 spanning in de werkverdeling: geagendeerde zaken gaan altijd voor spontane 

zaken; 
 conflict met de omgeving die door verwachtingen beslag legt op de tijd; 
 verdampen van grenzen tussen werk en vrije tijd. 

 
In de factor autonomie gaat het zowel om het ambtelijk tegenover (zie ook het 
hoofdstuk ambt in deze rapportage) als de beroepsmatige autonomie die wordt 
begrensd door de beleidsverantwoordelijkheid van de kerkenraad enerzijds en de 
informele begrenzing door verwachting van de gemeente anderzijds. 
 
Brouwer stelt zich overigens een aantal malen vrij kritisch op ten opzicht van de 
genoemde autonomie. Hij zegt o.a. : 

“Over de precieze betekenis van deze vrijheid zijn predikanten wat vaag. Het 
heeft een theologische lading, maar in de praktijk komt het er op neer dat 
men de predikant niet afhankelijk wil laten zijn van de kerkvoogdij, van de 
kerkeraad, van de gemeente en van de kerk in haar bovenplaatselijke gestalte. 
… Waar het eigenlijk om gaat is de autonomie ten aanzien van de wijze 
waarop het beroep wordt uitgeoefend.” (a.w. p.75) 

 
en in het verlengde hiervan (maar dan in relatie tot de BNP): 

“Hoewel er binnen de BNP opgemerkt is dat het predikantschap sui generis is, 
is toch nooit precies aangegeven wat dan dat eigene is wat het beroepen van 
een (liefst) fulltime theoloog met een academische opleiding in een gemeente 
noodzakelijk maakt of wat de maatschappelijke relevantie is van de predikant 
in onze samenleving. Het gaat hier om het wezen van het predikantschap. 
Want als het schermen met het proprium van het pastorale ambt niet meer is 
dan een ideologische façade voor de meer fundamentele materiële en maat-
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schappelijke belangen van de predikanten, dan lijken de kerkordelijk vastge-
legde privileges en rechten van de hervormde predikanten op zand ge-
bouwd.” (a.w. p.81) 

 
De studie loopt uit op een soort aanbevelingen: 
 

“Van belang voor de interpretatie van de professionalisering van het pastorale 
beroep is de ambivalentie van het verschijnsel professionalisering. Deze ambi-
valentie noopt tot een afweging van de positieve en negatieve kanten van de 
professionalisering. Op grond van deze afweging pleit ik voor standaardisering 
van de pastorale dienstverlening, voor een adequate beroepsopleiding, voor 
een geïntegreerde spiritualiteit, voor een passend arbeidsvoorwaardenbeleid 
(autonomie, werktijden, beloning), voor erkenning van de centrale positie van 
de predikant als vrijgestelde beroepskracht en voor een rationele benadering 
van de professionaliteit van de predikante. Daarnaast maak ik mij in deze stu-
die echter sterk voor het ‘eigen recht’ van de gemeente, anders gezegd, voor de 
mondigheid van de gemeente als gemeenschap van de Geest. Dat brengt mij 
ertoe te pleiten voor een door predikanten én gemeente te ontwikkelen model 
voor pastorale dienstverlening, voor een begrenzing van de kerkrechtelijke au-
tonomie en centraliteit van de predikant, voor een strategie van vertrouwen 
opbouwen en voor een positief beeld van de gemeente. Echter ook voor een 
herwaardering van de roeping tot het predikantschap als basis voor zelfver-
trouwen en voor het onderscheiden van een pastorale habitus naast een profes-
sionele component binnen het pastorale beroep. De professionele belangen 
van de predikant dienen zoveel mogelijk gehonoreerd te worden, voor zover 
ze niet in strijd zijn met de gelijkwaardigheid van de ambten en ze de afhanke-
lijkheid van de gemeente niet vergroten.” (a.w. p. 358) 

 
 

5.1.2 Pastorale bekwaamheid als survival-strategie 

Een tweede empirisch onderzoek dat duidelijk de insteek neemt bij professionalise-
ring is een onderzoek van J.B.A.M. Schilderman, C.A.M. Visscher, J.A. van der Ven en 
A.J.A Felling (1995). Zij beschrijven een onderzoek in een themanummer van het blad 
Praktische Theologie, dat de ondertitel heeft: ‘Hoe blijf ik als pastor overeind?’ Die 
vraag kan volgens de auteurs alleen maar worden beantwoord als naar de feitelijke 
pastorale bekwaamheden van de pastores wordt gekeken, dus naar hun professionali-
teit. Daarvoor hebben zij in een onderzoek aan pastores de vraag voor gelegd hoe zij 
hun eigen bekwaamheden inschatten. 
Pastores zijn in dit geval r.-k. pastores (priesters, pastoraal werkers en diakenen). 
Voor een evaluatie van de pastorale bekwaamheden is aan pastores op vier terreinen 
gevraagd naar bekwaamheden met de vraag in hoeverre zij zelf vinden deze be-
kwaamheden te hebben. Per werkterrein werd naar twee vaardigheden gevraagd, 
zodat uiteindelijk acht vaardigheden aan de pastores werden voorgelegd. 
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Als poimenische vaardigheden (op het terrein van het pastoraat) werd gevraagd naar 
de vaardigheden evalueren van tegenoverdracht en confronterend counselen. 
Als catechetische vaardigheden werd gevraagd naar de taxonomische afstemming van 
leerdoelen (taxonomieën zijn schalen waarin leerdoelen naar oplopende complexiteit 
zijn geordend) en naar het inbouwen van proces-evaluatie-meetpunten. 
Als liturgische vaardigheden (in protestantse kring zal men hier veeleer van homileti-
sche vaardigheden spreken) werd gevraagd naar de vaardigheden van het kunnen 
toepassen van taaldadentheorie en het hanteren van retorische analyse. 
Tot slot werd als kerkopbouwelijke (gemeenteopbouwkundig zouden protestanten 
zeggen) vaardigheden gevraagd naar het kunnen toepassen van de beleidscyclus en 
het kunnen toepassen van non-profit-managementtheorieën. 
Van alle acht de vaardigheden wordt telkens niet alleen aangegeven dat ze van belang 
zijn vanuit professioneel gezichtspunt, maar evengoed vanuit ambtstheologisch 
gezichtspunt. 
 
Alleen op het gebied van het pastoraat (poimenische vaardigheden) achten de onder-
vraagde pastores zich voldoende bekwaam, hoewel de inschattingen hier ook be-
scheiden zijn. Bij de zes overige bekwaamheden is de gemiddelde inschatting dat men 
vindt dat de bekwaamheden helemaal niet tot zeer gering worden beheerst. Vrouwen 
achten zich daarbij over het algemeen iets meer bekwaam, pastores onder de 50 
schatten van zichzelf een geringe beheersing van de vaardigheden in, voor pastores 
boven de 50 ligt die inschatting nog ongunstiger. 
 
Deze uitkomsten werpen een bijzonder licht op de stelling dat professionalisering 
bijdraagt aan de arbeidsvreugde en zelfvertrouwen van pastores. 
 
 

5.1.3 Taakomschrijving volgens predikanten en gemeenteleden 

In opdracht van de Bond van Nederlandse Predikanten heeft Motivaction in 1994 
een onderzoek uitgevoerd (Schiethart, 1994), waarvan de titel luidt Verslag van een 
onderzoek onder predikanten en leden van kerkeraden naar de ambtsopvatting van 
predikanten. Wie bij het onderzoek betrokken waren blijkt duidelijk genoeg uit de 
titel. We plaatsen het verslag van het onderzoek niet – zoals de titel zal vermoeden – 
bij ambt en clericalisering, omdat de titel hier ons inziens de lading minder dekt. 
Voor dit onderzoek zijn predikanten en kerkenraadsleden geïnterviewd over de 
taakopvatting van predikanten. Schiethart constateert in zijn onderzoek dat er geen 
volledige overeenstemming is tussen wat predikanten vinden van taak- en ambtsop-
vatting en wat kerkenraadsleden hier van vinden. 
Predikanten hebben geen heldere taakomschrijving; kennen relatief weinig samen-
werking met collega’s; en werk en privé zijn lastig gescheiden te houden. 
Kerkenraadsleden hebben maar een beperkt beeld van de taken van de predikant en 
hechten aan andere zaken belang, vooral sociale vaardigheden, terwijl predikanten 
vooral belang hechten aan de inhoudelijke kant van het werk. 
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Als knelpunten binnen het predikantenwerk worden door predikanten onder andere 
genoemd de vage taakomschrijving en de ongestructureerde werkindeling. Kerken-
raadsleden noemen als knelpunten ook nog het teruglopend financiële draagvlak 
binnen de gemeente. 
 
 

5.2 Visie 

Het blad Praktische Theologie heeft een themanummer gewijd aan de praktische 
vorming van pastores. Naast ervaringsverhalen van pastores met reflectie daarop, 
komen een aantal (aanvullende) opleidingsplaatsen aan de orde. Het is vanuit de 
vraag naar visie op professionaliteit hier interessant te zien wat de verschillende 
opleidingsplaatsen bieden en vanuit welke motivatie. 
Achtereenvolgens komen aan de orde de opleiding aan de Theologische Faculteit 
Tilburg (Arthur Polspoel); Theologisch Seminarium Hydepark (Theo Witvliet); 
Klinisch Pastorale Vorming (Sjaak Körver); en Pastoraal Psychologische Leergangen 
(Lia Vergouwen). 
 
 

5.2.1 Theologische Faculteit Tilburg 

Arthur Polspoel is universitair docent praktische theologie en supervisor aan de 
Theologische Faculteit Tilburg. In zijn bijdrage aan het themanummer over de prakti-
sche vorming van de pastor (Praktische Theologie 2001, 4) merkt hij op dat pastores 
over drie vaardigheden zouden moeten beschikken (die in de opleiding aan de TFT 
aan de orde komen): 
1. hermeneutische competentie, dat is de vaardigheid om een verbinding tot stand 

te brengen tussen de actuele ervaringswereld en de traditie van het christelijk ge-
loof; 

2. communicatieve competentie, dat is het vermogen om zich in te leven in anderen 
(empathie), zich niet door de problematiek of emoties van anderen te laten 
overweldigen (distantie), zich niet te beperken door de momentane, actuele 
verwachtingen maar rekening te houden met het hele sociale veld waarbinnen 
men zich bevindt, (ambiguïteitstolerantie); 

3. frustratietolerantie, dat is het vermogen om teleurstellingen te kunnen incasse-
ren. 

 
Daarbij merkt hij op dat de pastorale bekwaamheid onlosmakelijk verbonden is met 
de identiteitsontwikkeling (en daarmee een overlap vormt met het aspect persoon en 
personalisering uit de indeling van Heitink). Die identiteit heeft volgens hem twee 
dimensies: 
1. een door anderen bepaalde beroepsidentiteit; 
2. eigenheid en individualiteit. 
 
Tot zover Polspoel. Het blijkt in de opleiding dat de steeds terugkerende vraag is hoe 
de professionaliteit moet worden verbonden met de persoonlijke dimensie. In termen 
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van de drie aspecten van het predikantschap blijkt dat het ambtelijke aspect niet naar 
voren komt. 
 
 

5.2.2 Theologisch Seminarium Hydepark 

Voor vrijwel alle hervormde predikanten is ‘Hydepark’ een begrip, het vormt een 
verplichte stap in hun theologische opleiding tot predikant. Sinds enige jaren kennen 
gereformeerde predikanten ook verplichte nascholing op het theologisch seminarium. 
Het aanbod aldaar bevat zowel verplicht als vrijwillige nascholing. Theo Witvliet 
beschrijft in zijn bijdrage aan het themanummer van Praktische Theologie over de 
praktische vorming van pastores wat in de verplichte nascholing aan de orde komt. 
Het doel van de nascholing is “de gezamenlijke reflectie op het eigen handelen, de 
professionele toerusting en de persoonlijkheids- en geloofsvorming van de predikan-
ten, opdat haar pastorale, spirituele en hermeneutische competentie versterkt en haar 
toewijding vergroot wordt.” (Witvliet 2001, pag. 174). Zo komen drie aspecten aan 
de orde: 
1. evaluatie van het concrete werk (de nascholing vindt plaats na enige tijd werker-

varing); 
2. bevordering van eigen deskundigheid; 
3. hernieuwde doordenking van de eigen theologische positie. 
 
Tot zover Witvliet. Vanuit de driedeling van Heitink gedacht komen hier alle drie de 
componenten aan de orde (Witvliet verwijst zelf ook naar de driedeling, maar ge-
bruikt daarvoor de woorden persoon, ambt en functie). Naast de aandacht voor de 
drie aspecten en hun onderlinge samenhang wordt ook aandacht besteed aan het feit 
dat er ten opzichte van het figuur van de driehoek ook een cirkel te tekenen is. Die is 
bij Witvliet wel anders dan die van Heitink4. Waar bij Heitink de cirkel voor de 
context staat, die de driehoek als het ware omvat, zegt Witvliet dat de driehoek aan 
de rand van een cirkel te plaatsen is en dat het centrum van de cirkel God is, “wiens 
geheim onuitsprekelijk is” (Witvliet, 2001, p. 180). Die cirkel staat dan voor de 
ecclesiologie5. 
 

                                                      
4  In het hoofdstuk waarin het model van Heitink ter sprake kwam, is dat buiten beschou-

wing gelaten, maar het betekent ongeveer dat predikanten in een bepaalde context staan: 
de cirkel die de driehoek omvat 

5  Dit wekt toch enigszins de indruk dat het ambtelijke nu ‘verdubbeld’ wordt: het is een 
aspect van het predikantschap, maar het ambtelijk is ook gegeven met de verhouding ten 
opzichte van God en kerk, dus de plaats op de cirkel. 
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5.2.3 Klinisch Pastorale Vorming  

De Klinisch Pastorale Vorming is een vrijwillige nascholing van pastores die willen 
werken aan een heroriëntatie op hun ‘professionele bagage’ en ‘professionele identi-
teit6’  
Pastores blijken door veranderende omstandigheden behoefte te hebben aan 
aanvullende kennis en vaardigheden. Die veranderende omstandigheden zijn 
bijvoorbeeld: werken in situaties waarin leiding moet worden gegeven en ontvangen 
(met name r.-k. pastores in teamverband), beleidsmatig werk en houding bepalen ten 
opzichte van mondige pastoranten. 
Als doel van de KPV wordt geformuleerd: “Het herijken van het handelen van de 
pastor met als bijzondere focus de relatie tussen persoon en professie: de professione-
le biografie.” (Körver, 2001, pag. 182). Die herijking of heroriëntatie wordt later 
beschreven als “Wie ben ik als pastor en wat heb ik als zodanig professioneel te 
bieden in mijn specifieke organisatorische context?” (cursiveringen van Körver; 
Körver 2001, pp. 185 en 187). 
 
Tot zover Körver. Het ambtelijke aspect van het predikantschap lijkt alleen naar 
voren te komen, door het gebruik van de uitdrukking ‘als pastor’. In de verdere 
toelichting blijkt het in de KPV vooral te gaan om de aspecten persoon en beroep, 
wanneer wordt aangegeven wat een KPV training zou kunnen opleveren: geloof in 
eigen kunnen, leiding kunnen geven, religieuze biografie inbrengen en pastorale 
diagnose stellen. 
 
 

5.2.4 Pastoraal Psychologische Leergang 

De Pastoraal Psychologische Leergang is een tweejarige postdoctorale opleiding voor 
pastores die door pastores vaak wordt gevolgd omdat ze tegen de grenzen van hun 
vaardigheden aan lopen. De leergang wil dus vaardigheden leren, die zowel in colle-
ges als in supervisiesessies worden eigen gemaakt. De doelstelling wordt dan ook 
omschreven als voortgezette pastorale vorming die is gericht op het verwerven van 
theoretische en praktische inzichten in de pastorale psychologie en theologie (Ver-
gouwen, 2001, pag. 194). Daarin gaat het om:  
 inzicht verwerven in soorten problemen, vragen en thema’s; 
 vergroten van agogische en communicatieve vaardigheden; 
 vermogen tot reflectie op pastorale praktijksituatie en van zelfinzicht. 

 
Vergouwen omschrijft de leergang als persoonsgericht en werkgericht. Wat opvalt in 
de beschrijving is dat er een nauwe samenhang is tussen persoon en beroep als we de 
terminologie uit onze driedeling aanhouden. Over ambtelijke aspecten van het predi-
kantschap wordt in de beschrijving van de PPL niet gesproken. 

                                                      
6  De term professionele identiteit lijkt de onderscheiding in drie aspecten weer wat te niet te 

doen. Ik zal het hier begrijpen als een term die vooral gericht is op de persoon, de nadruk 
ligt hier dus op identiteit. 
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5.2.5 Dimensies van professionaliteit 

In het nummer over de toekomst van het pastorale beroep in Praktische Theologie 
(1995) komen een aantal pastores aan het woord die zijn geïnterviewd rondom het 
thema. Aansluitend geven een aantal mensen commentaar bij de interviews, onder de 
noemer perspectieven. Die perspectieven zijn onder andere professie, ambt, en een 
aantal persoonlijke perspectieven. Jelle van Nijen (1995) neemt de professionele 
perspectieven voor zijn rekening. 
 
Hij noemt het begrip professionaliteit een gelaagd begrip, waarbinnen hij vijf dimen-
sie onderscheidt, met de verdere toelichting: 
 

tabel 5.1 Onderscheiding van vijf dimensies van professionaliteit volgens Van Nijen 
(1995) 

 
dimensie toelichting 

individuele persoonlijkheid en geschiktheid 
academische deskundigheid en bekwaamheid 
technische vaardigheid en geschiktheid 
spirituele innerlijkheid en betrokkenheid 
ecclesiale bevoegdheid en verantwoordelijkheid 

 
Deze vijf dimensies moeten volgens Van Nijen alle vijf in de persoon van de voorgan-
ger aanwezig zijn. Een aantal van deze dimensies hebben wij onder andere noemers 
ondergebracht. Zo valt de spirituele en ecclesiale dimensie in onze indeling onder de 
noemer ‘ambt’ en de individuele dimensie onder ‘persoon’. 
Bij de bespreking van de dimensies merkt hij onder andere op dat de geïnterviewden 
de (standaard theologische) opleiding allemaal anders waarderen, maar ze zijn het 
erover eens dat die niet voldoende is om blijvend op te teren. Aanvullend scholing is 
nodig, zoals KPV of training in sociale vaardigheden. Ook begeleiding en georgani-
seerde feedback is van belang. 
De taken binnen het werk zijn veelomvattend en niet helder omschreven en dijt naar 
alle kanten uit. Dat maakt dat er vaak te veel gewerkt moet worden en dat het werk 
de vrije tijd en privé-sfeer binnendringt. 
Het valt Van Nijen op dat de pastores uit de interviews allemaal om een vorm van 
samenwerking vragen, zowel met collega’s als met vrijwilligers uit de kerk. Die 
behoefte is niet alleen vanuit de functie gedacht, maar ook vanuit het gemeente-zijn, 
waarin ‘samen’ een essentieel gegeven is. 
Tot slot formuleert hij drie stellingen: 
 professionaliteit laat zich niet reduceren tot de technische dimensie; 
 tekortkomingen op het technische vlak blijken niet doorslaggevend te zijn, 

tekortkomingen op de andere gebieden wel (voorgangers haken niet af, noch 
voelen zich ongelukkig in hun functioneren als ze een tekort aan technische 
competenties ervaren, andere dimensie spelen dan evenzeer, of sterker een rol); 

 verbeteringen op het technische vlak zijn nodig, zowel voor de voorganger als 
voor de gemeente. 
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Vanuit die drie stellingen merkt hij op dat de technische aspecten wel noodzakelijke, 
maar niet voldoende voorwaarden voor goed functioneren zijn. 
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6 Persoon en personalisering 

Het derde aspect van de driedeling volgens Heitink is persoon en personalisering; dat 
aspect staat in dit hoofdstuk centraal. De bijdragen zijn zowel ervaringsverhalen, als 
empirisch onderzoek, als visie en theorie. In deze volgorde komen ze aan de orde. 
 
 

6.1 Ervaringsverhalen 

 
6.1.1 Praktische vorming van de pastor 

In een themanummer van het blad Praktische Theologie (2001, 2) staat de praktische 
vorming van de pastor centraal. Het nummer opent met vier interviews van redactie-
leden met pastores. Vervolgens geeft Evert Jonker een beschouwing bij de interviews 
vanuit de centrale vraag naar de rol van de theologische kennis binnen de praktische 
vorming van de pastor. Hij merkt dan op dat uit alle vier de verhalen van de pastores 
een nauwe samenhang blijkt tussen de eigen persoon en de manier waarop ze in de 
praktijk staan en met inhoud en theorie bezig zijn (Jonker 2001b, pag. 138). 
Praktijk komt dan onder drie aspecten naar voren: 
1. men wijst op het belang van praktijkgericht leren; kennis wordt verbonden met 

het gewone leven en het gewone leven wordt verbonden met kennis; 
2. de praktijk vormt het object van praktisch-theologische reflectie (in ieder geval 

in het interview met ds. Astrid Gouma wier afstudeerscriptie over haar praktijk-
ervaringen gaat); 

3. de praktijk komt naar voren als het leven en geloven van de gemeente, zij komt 
als bron van traditie en inspiratie naar voren (Jonker 2001b. pp. 139-140). 

 
Bij één van de vier pastores blijkt expliciet dat zij parttimer is (Astrid Gouma). Het 
kan zijn dat er in de interviews niet naar gevraagd is, maar het valt op dat als het gaat 
om de ‘eigen persoon’ niet expliciet naar voren komt dat die eigen persoon als part-
timer naast het werk ook andere dingen zal (kunnen) doen die als praktijk in de 
hierboven genoemde drie aspecten kunnen worden begrepen.  
Het parttimerschap komt wel naar voren in een opmerking dat de combinatie werk 
en gezin een rol speelt bij de vraag of ze altijd predikant zou willen blijven. Maar 
feitelijk gezien is dat gegeven (werk en gezin combineren) natuurlijk niet voorbehou-
den aan parttimers (Jonker 2001a, pag. 136).  
 
 

6.1.2 Blijven werken als vorm van solidariteit 

In het themanummer De toekomst van het pastorale beroep (Praktische Theologie, 
1995 (2)) staan een aantal interviews met pastores. Eén interview is met een parttime 
predikante waarbij het parttimerschap expliciet aan de orde komt. In het kader van 
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het themanummer richt het interview zich op een aantal thema’s zoals de overweging 
om predikant te worden, het plezier in het werk, de verhouding tot de gemeente en 
vorming en bijscholing. Voor dit onderzoek richten we ons vooral op de paragraaf 
over het parttimerschap. 
Ds. G. heeft gekozen voor parttimerschap omdat een fulltimebaan haar te belastend 
leek, met name het voorgaan in erediensten zou dan een te grote belasting zijn. 
Parttimer zijn betekent tijd bewaken. In de meeste gevallen lukt haar dat wel, want ze 
kan goed regelen. Ook haar leven met werkende partner en met kinderen dwingt de 
tijd in acht te nemen. Soms levert dat echter problemen op: 

‘Ik ben dan een halve predikant, maar als gemeentepredikant ben ik wel op 
alle facetten werkzaam. Het is niet dat ik alleen maar pastoraat doe, maar ik 
maak deel uit van vergaderingen, gespreksgroepen… Dus ik doe alles wat 
anderen doen (er zijn in de gemeente ook twee fulltime collega’s – GdJ) maar 
dan voor de helft, maar ja, dat is moeilijk hoor. Dat is niet echt te bewaken. 
Dat lukt niet… 
Dat is een moeilijk oplosbare frictie: Ik ben een betaalde kracht, en ik werk 
met allemaal vrijwilligers, die zich werkelijk uit de naad werken, naast nor-
male banen gaan ze ’s avonds nog vergaderen. Dan is het ontzettend moeilijk 
om als betaalde kracht je uren te gaan turven. Op een gegeven moment lukt 
dat gewoon niet, want dan heb je een vorm van solidariteit: we doen dit met 
elkaar. Dan ga ìk niet zeggen: het is donderdagavond, dat is mijn vrije avond. 
Meestal zeg ik dat wel, maar er zijn momenten waarop dat niet kan. En dat 
vind ik dan ook echt.’ (Wolswijk 1995, p.210) 

 
6.2 Empirisch onderzoek 

 
6.2.1 Motivatie en arbeidsvreugde volgens Keizer 

Jimme Keizer deed in 1988 verslag van zijn onderzoek naar motivatie en arbeidssatis-
factie onder predikanten. Daarvoor hield hij onder andere een enquête onder predi-
kanten. In het onderzoek komen twee vragen aan de orde: 
1. Op welke wijze beïnvloeden de motivatie van de predikant en de kenmerken van 

de taak de inhoud en omvang van diens tijdsbesteding? 
2. Onder welke condities in de werksituatie verrichten predikanten hun werk met 

voldoening? 
 
Motivatie voor taken leiden niet rechtstreeks tot tijdsbesteding, daarom moet Keizer 
een onderzoeksontwerp opstellen waarin een aantal andere zaken mede zijn opge-
nomen. In schema ziet zijn onderzoeksontwerp er als volgt uit: 
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In deze opvatting maakt Keizer een onderscheiding naar drie componenten binnen 
het begrip motivatie, namelijk: 
1. Verwachtingen: men handelt omdat men een zeker resultaat verwacht. Die 

resultaten kunnen direct worden gerealiseerd of lange termijn resultaten zijn. 
Ook moet dit niet digitaal (wel of niet) maar analoog (van minder naar meer) 
worden opgevat.  

2. Waardering: men kiest voor een bepaalde inzet vanuit een inschatting van de 
gewaardeerde directe en indirecte uitkomsten. Met waardering is hier niet de 
persoonlijke waardering bedoeld, maar de waardering van de resultaten. 

3. Normen: hierin zitten twee aspecten: 
 sociaal: de verwachtingen van de direct betrokkenen (gemeenteleden); 
 transcendent: de predikant wordt geacht de gelovigen te bepalen bij hun 

geestelijke oorsprong en roeping 
 
Keizer maakt als het ware een tussenstap van motivatie naar tijdsbesteding (via het 
begrip gedragsintentie), omdat er nog een tweede factor is die bepaalt hoe de tijdsbe-
steding naar inhoud en omvang eruit zal zien, namelijk de kenmerken van de werksi-
tuatie. Men kan wel veel tijd wìllen besteden aan een bepaalde taak, maar externe 
factoren kunnen maken dat men die tijd niet kàn besteden hieraan. Binnen de ken-
merken van de werksituatie vallen onder andere:  
 steun die de predikant krijgt uit de kerkenraad; 
 feedback uit de gemeente; 
 ervaren van uitdaging in het werk; 
 duidelijkheid van de taak; 
 relevantie van de taak; 
 meeleven van de huisgenoten; 
 werkdruk; 
 positieve autonomie; 
 variatie in het werk. 

 
 

(waardering van)
Beleid

Algemeen
specifiek

Satisfactie

Normen:
transcendent en sociaal roepingsbesef

Waardering van doelen

Verwachtingen:tijd besteed
aan activiteiten die leiden tot doelen

Gedragsintentie

Identiteit en taak; 
tengestellingen en conflicten; 

steun van de kerkenraad;
belasting en tijdsdruk;

autonomie;
betrokkenheid van huisgenoten

Kenmerken van 
de werksituatie

Taken
inhoud en omvang
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Tijdsbesteding 
Nadat dit conceptueel kader is toegelicht worden vervolgens de uitkomsten van de 
enquête onder hervormde en gereformeerde predikanten gepresenteerd. 
Allereerst de tijdsbesteding. Die is verzameld door tijdschatting (en niet tijdschrijven). 
 
Gereformeerde predikanten hebben een gemiddelde 
werkweek van 

 
59,6 uur (spreiding: 42-82) 

Hervormde predikanten hebben een gemiddelde 
werkweek van 56,1 uur (spreiding: 36-84) 
het verschil is significant. 
 
In 1968 is in een onderzoek onder predikanten ooit eens aangegeven dat een werk-
week van 51 uur de limiet is. Dan zijn de genoemde aantallen, aan de hoge kant. 
Er is geen significant verband tussen lengte van de werkweek en: 
 leeftijd 
 duur van dienstverband 
 omvang van inwonerstal van burgerlijke gemeente 

Wel maken predikanten in grotere gemeentes naar verhouding langere werkweken. 
 
Een ander opvallend gegeven binnen de onderzoeksresultaten is de versnippering. 
Met maar heel weinig taken zijn predikanten een langere tijd bezig, soms is de tijds-
besteding maar een uur. Er komt niet een standaard takenpakket naar voren, alle 
predikanten kiezen zo’n beetje hun eigen takenpakket. In vergelijking met ouder 
onderzoek is te zien dat predikanten naar verhouding veel meer tijd aan ‘diversen, 
met name gemeenteopbouw’ gaan besteden en minder aan pastoraat, studie en 
spiritualiteit. 
Via statistische analyse probeert Keizer samenhangende patronen van taken te ont-
dekken. Daarbij kijkt het naar hervormden en gereformeerden afzonderlijk. 
Bij hervormden ontstaan twee groepen taken: 
 gemeenteopbouw = werken met vrijwilligers in pastoraat, rond kerkdienst, in 

het vormings- en toerustingswerk, activiteiten op terrein van oecumene en dia-
conaat, collegiaal overleg en organisatie en bestuur in eigen gemeente 

 traditionele zielzorg = pastoraat, voorgaan in kerkdiensten, evenals tijd voor 
eigen spiritualiteit 

 
Bij gereformeerden is het beeld dat er minder structuur is vast te stellen. Er is één 
patroon, genaamd gemeenteopbouw met samenlevingsgerichte en oecumenische 
activiteiten, collegiale contacten en samenwerking met vrijwilligers in het pastoraat. 
 
Het verschil in samenhang tussen hervormden en gereformeerden kan mogelijk 
worden verklaard uit de vrijheid van handelen, vanuit verschil in organisatiestructuur 
en verwachtingen. 
 
De versnippering kan ontstaan door onmacht (men weet niet wat men moet doen) of 
omdat onoverkomelijke werkzaamheden voorrang vragen. Om hier een beeld van te 
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krijgen is ook naar belangrijkheidscores van taken gevraagd. Dan blijkt dat 70% van 
de hervormden en 56% van gereformeerden een groot deel van hun werktijd beste-
den aan taken die ze belangrijk vinden. Toerusting van vrijwilligers vindt men be-
langrijk maar men komt daar te weinig aan toe. 
 
 
Doelen 
Voor de enquête heeft Keizer een aantal gesprekken gevoerd met predikanten over 
de doelen die ze stellen. Er werd in vrij algemene termen op geantwoord, met tref-
woorden als gemeenschap, geloof en samenleving. Ze verwijzen naar open doelen, 
met andere woorden predikanten willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van deze doelen, meer dan dat ze gestelde doelen willen halen. 
 
Op grond van analyse van die gesprekken plus interpretatie daarvan, formuleert 
Keizer vier doelstellingen voor predikanten: 
1. het versterken van de onderlinge eenheid en saamhorigheid in de gemeente; 
2. het versterken en opbouwen van het persoonlijk geloof van de gemeenteleden; 
3. het versterken van het verantwoordelijkheidsbesef bij de gemeente ten aanzien 

van samenlevingsvragen; 
4. ontplooiing van de eigen mogelijkheden en capaciteiten. 
 
Gedragsintenties worden ook gevoed door normen, die worden onderscheiden in 
transcendent en sociaal. Dit theoretische onderscheid blijkt er ook empirisch te zijn 
(factoranalyse op een aantal uitspraken). 
 
In hoeverre bepaalt motivatie nu gedrag en gedragsintentie? Er blijkt dan dat de 
relatie tussen motivatie en gedragsintentie sterker is dan het verband tussen motivatie 
en feitelijk gedrag. Dat was al het vermoeden: daarom was immers de component 
werksituatie opgevoerd om van motivatie tot tijdsbesteding te komen. Het verband 
tussen motivatie en gedragsintentie is daarbij bij hervormden weer sterker dan bij 
gereformeerden. 
Motivatie bestond uit drie componenten, de relaties kunnen ook voor de componen-
ten afzonderlijk worden bekeken. Dan blijken normen een belangrijke bijdrage te 
leveren: hoe sterker het normbesef, hoe belangrijker men dat onderdeel van het 
takenpakket vindt. Bij gereformeerden is dat vooral de transcendente normering, bij 
hervormden de sociale. 
 
 
Structuur van de werksituatie 
Vanuit de literatuur beschrijft Keizer een aantal zaken van de werksituatie die van 
belang lijken te zijn, bijvoorbeeld keuzevrijheid in takenpakket; autonomie; wisseling 
van cliënten, mensen of ideeën; bedoeling van activiteiten; en stijl van optreden. Ook 
rolconflicten en gezinsomstandigheden treft Keizer in de literatuur aan. De verschil-
lende factoren uit de werksituatie deelt hij vervolgens in, in de volgende groepen: 
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1. identiteit en taak met daarin duidelijk beeld van eigen taak, duidelijke taakstel-
ling, mensen wezenlijk kunnen helpen, substantiële bijdrage leveren aan gemeen-
te-zijn; zicht hebben op het werk; en diepgang missen (negatief); 

2. tegenstellingen en conflicten, met daarin geen waardering ondervinden voor je 
werk; verwikkeld raken in conflicten; conflicten bij prioriteitstelling en gemeen-
teleden ervaren moeite met door predikant uitgezette lijn; 

3. kerkenraad: openheid bij kerkenraad voor je ideeën; persoonlijke belangstelling 
vanuit kerkenraad; opbouwende kritiek vanuit de kerkenraad; 

4. belasting: bezig met zeer uiteenlopende zaken; onder tijdsdruk staan; met veel 
zaken tegelijk bezig; meer aandacht willen besteden aan bepaalde zaken; 

5. autonomie: eigen doelen in het werk kunnen kiezen; zelf manier van werken 
kunnen bepalen; 

6. betrokkenheid van huisgenoten: huisgenoten leven mee met werk; huisgenoten 
oefenen invloed uit op het werk; 

 
Vervolgens komt de vraag aan de orde welke factoren nu een rol spelen bij de tijdsbe-
steding. De gedragsintentie blijkt geen invloed te hebben op de omvang van de 
werkweek is. Niet het belang dat men aan taken hecht, bepaalt dus de lengte van de 
werkweek. Wel liggen er verbanden met de werksituatie. De lengte van de werkweek 
hangt af van: 
 een duidelijke taakidentiteit (factor identiteit en taak); 
 het werk als belastend ervaren (factor belasting); 
 minder autonomie (factor autonomie). 

Of in woorden: “Uit de resultaten blijkt dat predikanten die verhoudingsgewijs een 
lange werkweek maken, een duidelijker beeld hebben van hun taken en mogelijkhe-
den, zich meer belast voelen door hun werk en zich minder vrij voelen om zelf doe-
len te stellen in hun werk en zelf te bepalen hoe zij zullen werken, dan hun collega’s 
die een kortere werkweek maken.” 
Die duidelijke taakidentiteit moet dan worden verstaan in de lijn van: zich ter be-
schikking willen stellen, verantwoordelijk voelen, eenheid en saamhorigheid bewerk-
stelligen, e.d. 
 
Autonomie krijgt zo een tweezijdig karakter: 
 enerzijds hangt een lange werkweek samen met weinig autonomie 
 anderzijds vloeit een gevoel van onvrijheid voort uit de eigen verhouding tot het 

werk. 
Keizer kan dan ook concluderen dat de lengte van de werkweek uiteindelijk afhangt 
van de eigen instelling tegenover de taak die men heeft te verrichten. Niet de om-
standigheden bepalen dat, maar de mate waarin men vrij staat ten opzichte van het 
eigen werk. 
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6.2.2 Vastlopen binnen de GKN 

Gideon van Dam is als predikant voor de werkbegeleiding in contact met veel gere-
formeerde predikanten. In een artikel in Praktische Theologie in 1998 geeft hij een 
inventarisatie van redenen waarom (beginnende) predikanten vastlopen. Het is een 
overzicht van dertien jaar werkzaam te zijn als werkbegeleider. 
De oorzaken deelt Van Dam in, in vier categorieën: 

1. Overspannen-zijn (met medische indicatie), waarbinnen hij een aantal facto-
ren als oorzaak ziet, zoals werkdruk, ingrijpende pastorale contacten (waar-
onder begrafenissen), druk van werken in een kleiner wordende kerk, lastig 
om werk en vrije tijd af te bakenen, conflicten, enz. 

2. Zorg om vast te lopen, waarbij als aanleiding wordt genoemd onder andere 
werkdruk inclusief SoW-problematiek; verdwijnende motivatie en stagne-
rend beroepingswerk, of conflicten. 

3. Blijvende arbeidsongeschiktheid, waarbij persoonlijke problemen en te grote 
werkdruk, soms aangevuld door spanningen met collega’s en kerkenraad; 

4. Beëindigen van het predikantschap, omdat men tot het inzicht kwam dat 
men het verkeerde beroep had gekozen. 

 
De opsomming laat zien dat de indeling niet helemaal haarscherp is en dat eenzelfde 
probleem (bijvoorbeeld conflicten) op verschillende wijze kan uitpakken. Dat brengt 
Van Dam tot een samenvatting van factoren die predikanten doen vastlopen: 
 werkdruk 
 rol als predikant (in een gemarginaliseerde kerk) 
 verwachtingen, lof en kritiek; 
 eigen persoon in communicatieprocessen; 
 conflicten; 
 weinig ruimte voor ontspanning; 
 weinig ruimte voor verwerking van het eigen leven; 
 weinig ruimte voor het beoefenen van spiritualiteit. 

 
 

6.3 Visie en theorie 

 
6.3.1 Kairologisch misverstand 

Wat is de toekomst van het pastorale beroep, is de vraag die de redactie van het blad 
Praktische Theologie in een themanummer aan de orde stelt. Een aantal auteurs 
reageren hierop, onder andere Rein Nauta (1995) die de vraag stelt naar de houding 
van de pastor. Hij merkt op dat er onder predikanten een kairologisch misverstand 
heerst: zij verstaan de tekenen van de tijd niet. 
De positie van pastores staat onder druk, doordat binnen de kerk een steeds groter 
beroep wordt gedaan op de persoon en buiten de kerk predikanten zijn geworden tot 
onbekenden. Maar waar het feitelijk om gaat, zo stelt Nauta, is dat predikanten niet 
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helder hebben wat de taak van predikanten in de moderne samenleving zou moeten 
zijn (dat is het kairologisch misverstand). 
Pastores kennen daardoor enerzijds onzekerheid over het effect van hun handelen 
(motivationeel aspect), anderzijds werkt de discrepantie tussen ervaren realiteit en 
beleden religie verlammend (contextueel aspect). Men zoekt dan soms de oplossing 
door aan de fundamentele vragen voorbij te gaan. Die fundamentele vragen komen in 
beeld wanneer men de veranderde positie van godsdienst in de moderne samenleving 
ziet: 
 godsdienst wordt privé-zaak, een zaak van persoonlijke keuze; 
 geloven is een zaak van beleven, niet van behoren; 
 geloven staat in het teken van ervaringen, niet van solidariteit; 
 religie is een kwestie van recreatie en omvat niet meer het hele bestaan; 
 lid zijn van de kerk is een groepslidmaatschap, naast vele alternatieven; 
 schuld is niet langer het dominante theologische thema, met zonde, straf en 

verzoening, maar de kwetsbaarheid van de enkeling, met eigenwaarde en presta-
tie (theologie van de schaamte). 

 
De moderne pastor reageert op drie manieren om met de moderne tijd om te gaan:  
 ontkenning: hier treedt men troostend en beschermend op;  
 verzet: hier treedt men op als modern profeet; 
 aanpassing: hier is de reactie of die van therapeutisch pastoraat vanuit de ge-

dachte op deze wijze het beroep weer erkenning te geven; of van operationeel 
management waarmee men binnen de geringe totale betrokkenheid de participa-
tie tracht te verhogen.  

Alle drie hebben zij iets in zich van een nostalgisch verlangen naar een tijd die voorbij 
is. 
 
De moderne tijd maakt de eis tot autonomie en verantwoordelijkheid echter essenti-
eel, daartoe heeft de religie zich te verhouden. Niet louter als een kwestie van identi-
teit, binnen een groepscultuur, maar een beleving en beoefening (als bijvoorbeeld 
kunst) op grond van ervaring, herkenning en confrontatie. 
Bij zo’n kerk van de vrije tijd en de vrije keuze hoort geen pastor die alles voor allen 
moet zijn, maar een vriend die naast mensen staat en met hen optrekt: “Die pastor 
van de toekomst is daar waar de mensen zijn. Die staat niet meer boven de gemeente 
of naast het gewone leven, maar is een lid als alle anderen, met eigen gaven ten 
dienste van het geheel. Pastores houden het vol, zo lijkt het, door op te houden 
pastor te zijn.” (Nauta (1995), p138). 
 
 

6.3.2 Nabij en anders 

In het nummer over de toekomst van het pastorale beroep in Praktische Theologie 
(1995) komen een aantal pastores aan het woord die zijn geïnterviewd rondom het 
thema. Aansluitend geven een aantal mensen commentaar bij de interviews, onder de 
noemer perspectieven. Die perspectieven zijn onder andere professie, ambt, en een 
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aantal persoonlijke perspectieven. Spijkerboer (1995) neemt de professionele per-
spectieven voor haar rekening. Daarbij gaat zij ook in op wat wij onder de noemer 
‘ambt’ hebben gebracht. We zullen dit – vanuit de gedachte dat het binnen één artikel 
aan de orde is gesteld – hier ook noemen. 
 
Spijkerboer merkt allereerst op dat bijna alle predikanten voor de opgave komen te 
staan, hoe professioneel contact zich heeft te verhouden tot vriendschappelijk contact 
(“Kan je in de gemeente ook vrienden krijgen?” (1995, p. 249). Ze merkt dan ook op 
dat alle geïnterviewden een grote of geringe mate van isolement ervaren. Ook het 
afbakenen van tijd en privé-sfeer wordt als lastig ervaren. Ik neem een uitgebreid 
citaat over, omdat wat hierin naar voren wordt gebracht, de thematiek van de part-
timers nauw raakt. Overigens komt het parttimerschap zelf niet expliciet aan de orde. 
 

“Werd de ‘pastorie als open huis’ nog niet lang geleden door velen als ideaal 
gezien – houdbaar is dit model allang niet meer waar er in de pastorie zelden 
meer één van de bewoners alle tijd van de wereld heeft om iedereen te ont-
vangen en uit te laten. Wanneer de predikant(e) een partner heeft, werkt de-
ze in veel gevallen zelf ook. Pastorieën die jonge gezinnen herbergen, geven 
eerder de indruk van een leven volgens een zeer nauwkeurig opgesteld 
spoorboekje dan die van een zoete inval, waar iedereen op elk moment van 
de dag binnen kan komen.” (Spijkerboer, 1995, p. 250) 

 
Spijkerboer leest ook in de interviews terug dat pastores veel belang hechten aan het 
privé-leven als bron en motor voor het werk. Dat is natuurlijk evident merkt ze op, 
anderzijds is het voor de geïnterviewde blijkbaar van belang te vermelden dat zij in de 
privé-sfeer iemand moeten hebben waar je je verhaal kwijt kunt, of waar je afleiding 
vindt. 
 
Tot slot vermelden we hier nog wat Spijkerboer over het ambt naar voren brengt. Ze 
ziet in de interviews dat vooral vrouwen zichzelf willen zien als gelijke onder de 
gelijken en juist niet de beelden van tegenover of hoge roeping die bij het ambt horen 
op zichzelf willen betrekken. Wellicht hangt dat samen met het feit dat men het 
hebben van macht gelijk stelt met misbruik maken van macht. Uit de drang omdat te 
voorkomen staat men afhoudend tegenover de sacrale macht die bij het ambt hoort. 
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7 Samenvatting en discussie literatuuronderzoek 

In dit hoofdstuk maken we een aantal samenvattende opmerkingen over hetgeen in 
de vorige hoofdstukken naar voren is gebracht. De samenvattende opmerkingen zijn 
enerzijds conclusies, anderzijds aandachtspunten voor het groepsgesprek dat met een 
aantal parttime predikanten zal worden gevoerd. 
 
 

7.1 Aantal parttimers 

We zien binnen de kerken dat de parttimers een substantieel onderdeel uitmaken van 
het predikantenbestand. Daarbij lijkt er – op grond van de gegevens uit de Neder-
landse Hervormde Kerk; zie figuur 1.1 – ook sprake te zijn van groei. Die groei zal 
mede ingegeven zijn door de financiële situatie van kerkelijke gemeentes en het 
afnemend ledental en afnemende participatie. 
Uit het onderzoekje naar advertenties in Kerkinformatie is niet af te leiden dat het 
aantal parttime predikantsplaatsen zal stijgen binnen de hervormde en lutherse 
gemeentes. Alleen binnen de gereformeerde kerk was een stijging zichtbaar. 
 
Het aantal parttimers binnen de SoW-kerken is minder dan de helft, maar onder de 
vrouwelijke predikanten is meer dan de helft parttimer. De verhouding mannen en 
vrouwen is onder parttimers min of meer gelijk. 
Binnen de Doopsgezinde Sociëteit is het aantal parttimers ook in de minderheid, we 
hebben hier geen verdere uitsplitsing naar mannen en vrouwen. Binnen de Vrije 
Evangelische Gemeentes ligt het iets ingewikkelder. De meeste predikanten zijn 
weliswaar fulltimers, maar veel van hen zijn predikant in meerdere gemeentes. Vanuit 
het perspectief van de predikant hebben zij een fulltime aanstelling, vanuit het per-
spectief van de gemeente hebben veel gemeentes een parttime predikant. 
 
Dat alles neemt niet weg dat er binnen de kerk veel predikanten parttime werkzaam 
zijn en dat dit aantal verder zal groeien. 
 
Gezien de hoge aantallen parttimers is het des te opvallender dat in de literatuur zo 
weinig expliciet te vinden is over het parttime predikantschap. 
 
 

7.2 Predikantschap 

Om het predikantschap te beschrijven hebben we gekozen om dit onder drie afzon-
derlijke aspecten te beschrijven: het beroep, de persoon en het ambt en daarmee 
samenhangend de respectievelijke ontwikkelingen van professionalisering, personali-
sering en clericalisering. Beroep, persoon en ambt laten zich theoretisch wel onder-
scheiden, maar horen feitelijk bij elkaar, zo wordt gesteld. 
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7.2.1 Professionalisering 

De ontwikkeling van professionalisering lijkt voor een groot deel ingegeven vanuit de 
behoefte het predikantschap te herpositioneren in de moderne samenleving. We 
zagen rondom het predikantschap: 
 dat er geen tot weinig heldere en concrete doelstellingen in het werk zijn; 
 dat er geen tot weinig helderheid is ten opzichte van de taakopvattingen; 
 dat het lastig is om de eigen positie te bepalen ten opzichte van verwachtingen 

(Keizers sociale en transcendente normen); 
 dat het werk versnipperd is, zowel vanuit het gegeven dat veel taken elkaar op 

één dag afwisselen, als vanuit het gegeven dat er weinig samenhang tussen de ta-
ken of aandachtsvelden is. 

 
Het gaat hierbij niet alleen om constateringen, door predikanten zelf wordt ook een 
tekort aan professionaliteit ervaren. In de ervaringsverhalen wordt nogal eens naar 
voren gebracht dat men vindt dat de opleiding te kort schiet. En Schilderman e.a. 
laten aan de hand van zelfinschattingen van (r.-k.) pastores zien dat zij zichzelf in de 
meeste gevallen een onvoldoende geven. 
Er is daarom wellicht niet zozeer een tendens van professionalisering te zien, als wel 
een roep naar of een behoefte aan professionalisering. Wat men in de opleiding heeft 
gehad, wordt als te weinig ervaren. Van daaruit komt de vraag aan aanvullende 
pastorale opleidingen als KPV en PPL. 
 
Nu zien we bij deze twee vormen van opleiding/bijscholing een hechte verbinding 
tussen professie en persoon. We treffen in de beschrijvingen termen aan als professi-
onele identiteit, professionele biografie of zelfinzicht. 
De opleidingen zullen idealiter een juiste verhouding zoeken tussen persoon en 
beroep, maar tegelijkertijd zien we bij Brouwer dat ‘people work’ de persoon juist 
kwetsbaar maakt. Anders gezegd: deze richting van professionalisering haalt de 
predikanten niet zozeer uit de gevarenzone, maar brengt ze juist verder de gevaren-
zone in. Echter wel vanuit de gedachte dat deze professionalisering de predikanten 
weerbaarder heeft gemaakt. 
 
 

7.2.2 Professionalisering en parttime predikantschap 

De genoemde nauwe verbinding tussen professionaliteit en persoon roept vragen op 
ten aanzien van het parttime predikantschap. Idealiter neemt de professional de 
randvoorwaarden (beschikbare tijd) serieus en hoeft dit niet expliciet beargumenteerd 
te worden. In de praktijk kan dat lastiger zijn. Als professie en persoon hecht met 
elkaar verbonden worden, zoals hierboven is beweerd, geldt eveneens dat de persoon 
in haar of zijn vrije tijd professional is. Je bent ook in de winkel nog dominee, om het 
wat alledaags te zeggen. 
Het parttimerschap is naar de aard der zaak nu juist dat men een deel van de tijd wel 
persoon, maar geen professional is.  
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7.2.3 Vrije tijd 

Dat de persoonlijke weerbaarheid in het geding is, blijkt uit de aangehaalde litera-
tuur. Allereerst blijkt al uit het onderzoek van Keizer dat het niet zozeer de motivatie 
is die de werkweek van predikanten bepaalt, maar dat de werksituatie hierin een 
grote rol speelt. Daarbij speelt het normatieve element binnen de motivatie vervol-
gens ook nog eens een grote rol. Het roept de vraag op wie nu werkelijk aan het roer 
staat als het om het werk en de tijdsbesteding van predikanten gaat. 
 
Waar de predikanten niet zelf aan het roer van hun werkzaamheden staan wordt de 
vrije tijd regelmatig als overloop gebruikt voor het werk. Wie zien dat bijvoorbeeld in 
het ervaringsverhaal van pastor G., opgetekend door Wolswijk. Deze pastor geeft aan 
dat zij uit een gevoel van solidariteit (een zelf ingeschatte sociale normering) het soms 
niet te verkopen vindt, dat zij haar vrije tijd strikt bewaakt. 
 
De vrije tijd wordt daarmee tot een reservetank aan tijd, voor als het werk niet af 
komt. In de gelezen en bestudeerde literatuur kwamen we niet tegen dat vrije tijd ook 
heilzaam zou kunnen zijn, bijvoorbeeld als moment van rust, of als afleiding, of als 
gelegenheid om andere ervaringen op te doen die de inhoud van het werk verrijken. 
En juist dit heilzame aspect van de vrije tijd zou tot de mogelijkheden kunnen beho-
ren die het parttime predikantschap (in termen van dit onderzoek) meer biedt dan 
het fulltimerschap.  
Anders gezegd: uit de aangehaalde literatuur blijkt dat het privé leven iets is dat 
bewaakt moet worden en niet iets dat vruchtbaar kan worden ingezet. 
 
Dat de predikant niet zelf aan het roer staat wil nog niet zeggen dat de kerkenraad of 
‘de gemeente’ bepaalt wat predikanten doen. Predikanten lijken namelijk niet goed te 
weten wat van hen verwacht wordt. In hun werk hebben zij geen concrete doelen en 
geen heldere taakomschrijving. Het werk wordt dan voor een groot deel door ‘de 
omstandigheden’ bepaald. En dat maakt dat het werk versnipperd en nooit af is. 
 
Een heel eigen geluid binnen dit veld is van Nauta die stelt pastores het volhouden als 
ze ophouden pastor te zijn. In deze tijd past namelijk een andere invulling van het 
predikantschap/pastor-zijn. Die ‘nieuwe’ pastor is niet de professional, maar een 
vriend die midden in het gewone leven staat. Het is niet alleen afstand nemen van 
professionaliteit, maar misschien nog wel meer van ambtelijkheid en Nauta lijkt 
daarmee alle kaarten te zetten op de personalisering van de predikant. 
 
 

7.2.4 Autonomie 

De term autonomie komt bij een aantal scribenten aan bod. Zo stellen zowel Keizer 
als Brouwer dat autonomie een belangrijke rol speelt bij de weerbaarheid van predi-
kanten. Brouwer merkt weliswaar op dat een herbezinning rond autonomie gewenst 
is (de precieze betekenis is wat vaag), maar hoort (na bezinning en herdefiniëring) tot 
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een passend arbeidsvoorwaardenbeleid. Het vormt daarbij een belangrijke bescher-
ming tegen burnout. 
Keizer omschrijft autonomie als de mogelijkheid eigen doelen en aanpak in het werk 
te kunnen stellen en merkt eveneens op dat een tekort aan ervaren autonomie sa-
menhangt met lange werkweken. Tegelijkertijd zijn aspecten uit de beleving van de 
predikanten zelf die het gevoel van onvrijheid veroorzaken/versterken. 
 
Meer autonomie voor predikanten alleen lijkt dan ook geen passend antwoord, de 
term is niet helder en een te kort aan autonomie is maar ten dele reden voor ervaren 
beperkingen in het werk. In ieder geval lijkt verder onderzoek naar de beleving en 
invulling van autonomie in relatie tot beperkingen en mogelijkheden van het (partti-
me) predikantschap gewenst. 
 
Daarbij zal die autonomie ook besproken moeten worden in relatie tot samenwerking 
waar predikanten om lijken te vragen7. Samenwerking zal overigens ook weer om 
heldere taakstellingen vragen, zodat de helder omschreven taken kunnen worden 
verdeeld. 
Wie die taakstelling moet bepalen is problematisch. Predikanten weten het niet 
precies, zo bleek, en voor zover ze het weten komt de taakstelling niet overeen met 
die van gemeenteleden, blijkt uit het onderzoek van Motivaction. 
 
 

7.2.5 Tijdsbesteding 

Als de taakstelling niet strak omschreven is zouden parttimers (fulltimers trouwens 
ook) er voor kunnen kiezen om gewoon niet meer uren te werken dan overeengeko-
men is. Nu is het aantal overeengekomen uren ook geen hard criterium. Uit hoeveel 
uur een volledige predikantenwerkweek bestaat (100%; 12/12) is niet bekend. 
Zo lijkt er een beeld te ontstaan dat van onduidelijkheden en onvolledigheden aan 
elkaar hangt.  
 
 

7.2.6 Ambt 

Waar we in het voorgaande steeds persoon en beroep in relatie tot elkaar tegen 
kwamen, lijkt het ambt een redelijk los staand aspect te zijn. Een aantal van de scri-
benten dat in het hoofdstuk ambt aan bod kwam, zet het ambt apart van de andere 
aspecten. Zo stelt De Groot dat het ambt met zich meebrengt dan je als predikant 
moet worden beroepen en niet kan solliciteren. En Lutttikhuis stelt uitdrukkelijk dat 
professionalisering haaks staat op ambtsvrijheid. Ook Brouwer ziet een spanning 
tussen professie en ambt.  

                                                      
7  Zie in dit verband ook de teksten naar aanleiding van het symposium ter gelegenheid van 

het afscheid van Jan B.G. Jonkers als universitair docent aan de ThUK, onder de titel De 
koers wijzigen. Over de toekomst van het predikantschap. Het bundeltje met teksten ver-
scheen ten tijde van deze rapportage. 
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Uit een aantal ervaringsverhalen en reflecties daarop, valt af te leiden dat ambt vaak 
wordt ervaren als hoog, apart, of afstandelijk en dat past sommigen niet. 
 
Vroeger, zo wordt wel gesteld, droeg het ambt de predikant; dat wil zeggen de status 
en de kerkelijke legitimatie verschaften predikanten hun identiteit en positie. Tegen-
woordig, heet het, draagt de predikant het ambt, waarmee gezegd wil zijn dat predi-
kanten zelf inhoud aan hun ambtelijke taak moeten geven. 
Als predikanten al worden ‘gedragen’ lijkt dat tegenwoordig veel meer door de 
kerkenraad of de thuissituatie te zijn. In ieder geval is de ondersteuning van familie 
en kerkenraad van belang voor het welbevinden van predikanten en wordt het privé-
leven als bron en motor van het werk gezien. 
Het is niet uit de aangehaalde literatuur af te leiden wat nu de inhoud van dat ambt is 
dat predikanten dragen. Er wordt wel formeel over geschreven, maar het eigene en 
theologisch-inhoudelijke komt aanmerkelijk minder aan bod. 
 
 

7.2.7 Ambt en parttime predikantschap 

We moeten ook constateren dat er nog wat vragen open blijven staan in de relatie 
tussen ambt en parttime predikantschap. Onder andere de vraag hoe het ambt zich 
verhoudt tot de werktijd. Staat men alleen tijdens werktijd in het ambt? En betekent 
dit dan dat de status die bij het ambt hoort alleen in werktijd bij mensen hoort? Ook 
als de predikanten hier zelf helderheid hebben, is het vervolgens de vraag of de 
omgeving dit helder heeft. We moeten het betwijfelen mede gezien het feit dat me-
nigeen al aangeeft dat werk en privé lastig te scheiden zijn, of dat het lastig is om 
vrienden binnen de gemeente te hebben. 
 
Andere vragen over de verhouding parttime predikantschap en ambt hebben te 
maken met het begrip roeping. Zijn parttimers nu ook geroepen voor het parttimer-
schap? Of ontstaan dan constructies als fulltime ambtsdrager met parttime aanstel-
ling? Maar lost een dergelijke gedachteconstructie de vragen op over de verhouding 
werktijd en ambt? 
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Deel 2: Enquêteonderzoek 
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8 Opzet en methode 

In het voorjaar van 2004 zijn 640 vragenlijsten verstuurd naar alle parttime predikan-
ten van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), Gereformeerde Kerken in Neder-
land (GKN), Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK), 
Remonstrantse Broederschap, Doopsgezinde Sociëteit en Bond van Vrije Evangeli-
sche Gemeenten (VEG). 
 
In de volgende tabel is aangegeven hoeveel vragenlijsten verstuurd zijn, hoeveel 
ontvangen en wat vervolgens de respons in procenten is. 
 
 

tabel 8.1 Respons 
 
 verzonden ontvangen percentage respons 

 
Doopsgezind 28 11 39 

VEG  8 3 38 
Remonstrants 28 14 50 

NHK  308 179 58 
GKN 249 145 58 
ELK 19 15 79 

NHK èn GKN8  2  
    

totaal 640 375 59 

 
Zo’n vijftien predikanten hebben aangegeven niet meer parttime te werken (nu 
fulltime, of net met emeritaat), of ze bleken verhuisd te zijn. 
 
De totale respons is hoog: zes van de tien aangeschreven parttime predikanten stuur-
den de vragenlijst terug. Naar verhouding is de hoogste respons van de lutherse 
predikanten, de ‘laagste’ van de vrije evangelische predikanten. 
De onderzoeksgegeven zijn gewogen naar kerkgenootschap en zijn daardoor repre-
sentatief gemaakt voor de hele populatie van parttimer predikanten binnen de ge-
noemde kerkgenootschappen. 
 
 

                                                      
8  Acht respondenten gaven aan predikant te zijn binnen zowel de NHK als de GKN, in feite is 

dat niet mogelijk. Men kan weliswaar predikant van een gefedereerde NHK-GKN gemeente 
zijn (SoW of PKN), maar ten tijde van het onderzoek was men nog steeds predikant binnen 
een van de kerkgenootschappen. De acht predikanten zijn verdeeld over NHK en GKN. 
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8.1 Sociale kenmerken 

Het aandeel mannen en vrouwen ligt in dit onderzoek precies gelijk9. De gemiddelde 
leeftijd van de respondenten ligt op 46 jaar, de jongste respondent is 26, de oudste 
64. Het diagram (figuur 8.1) geeft de verhouding van de leeftijden weer. 
 

figuur 8.1 Leeftijdsverdeling in categorieën (n=370) 

35%
23%

41%

29 en jonger

30-39 jaar

40-49 jaar

50 jaar en ouder

 
 
 
De meeste parttimers zijn gehuwd of samenwonend en hebben kinderen (63%), een 
kwart is gehuwd of woont samen en heeft geen kinderen (27%), een op de tien is 
alleengaand (11%). 
Slechts een deel van de parttimers is de enige die het geld voor het huishouden 
verdient, namelijk 14%. Onder deze 14% bevinden zich ook alleengaanden. Eenvijf-
de van de parttime predikanten die een partner (en kinderen) hebben, zijn de enigen 
in het huishouden die betaald werk doen. 
 
 

8.2 Predikantschap 

Zeven van de tien respondenten (70%) zegt dat hun partner geen predikant is, voor 
de andere 30% geldt dat dus wel. Daarbij is 19% predikant in dezelfde gemeente en 
11% predikant in een andere gemeente. 
 
De helft van de parttimers is de enige parttime predikant in de gemeente. De rest 
heeft collega’s naast zich, dat kunnen ook parttimers zijn, of fulltimers, of parttimers 
èn fulltimers. De tabel laat de verdeling zien. 
 

                                                      
9  Volgens gegevens binnen de PKN van eind 2002 was van de parttimers 52% man en 48% 

vrouw. 
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tabel 8.2 Werksituatie van parttime predikanten (in %; n=374) 
 

werksituatie  

 
enige predikant 51 

parttimer naast andere parttime predikant(en) 21 
parttimer naast andere fulltime predikant(en) 15 

parttimer naast zowel parttime als fulltime predikant(en) 14 

 
Uit de tabel blijkt dat de helft als enige predikant in de gemeente staat.  
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9 Werktijd 

In dit hoofdstuk worden de vragen over de omvang van de werkweek gerapporteerd. 
Allereerst wordt stilgestaan bij de motieven die de respondenten aangeven om part-
time predikant te worden. Welke rol de beloning betreft in relatie tot de voldoening 
van het werk, volgt dan. Daarna komt de omvang van de aanstelling in beeld, zowel 
formeel als feitelijk. Wat de consequenties en oorzaken van eventuele werktijdsover-
schrijding zijn, wordt achtereenvolgens in dit hoofdstuk besproken. 
Op een aantal onderdelen wordt nadere onderscheiding naar denominatie gemaakt. 
 
 

9.1 Motieven voor het parttimerschap 

We legden de respondenten een aantal motieven voor waarom zij voor het parttime 
predikantschap hebben gekozen. In de volgende tabel staan de argumenten met 
frequenties in aflopende rangorde. 
 

tabel 9.1 Motieven voor parttime werken (meerdere antwoorden mogelijk, in %, 
n=375) 

 
motief 

 

  
ik draag zorg en verantwoordelijkheid voor mijn gezin 49 
mijn partner heeft een baan 31 
leven is meer dan werken 31 
ik heb nu meer vrije tijd 27 
het predikantschap is te zwaar voor mij om het fulltime uit te oefenen 21 
ik kan nu tijd aan hobby’s besteden 14 
ik heb een andere betaalde baan 11 
ik kon geen passende fulltime baan vinden 9 
ik heb nu de mogelijkheid voor zorgtaken voor anderen  7 
ik kan nu vrijwilligerswerk (buiten de kerk) doen 6 
anders 18 

 
De helft meldt dat de verantwoordelijkheid voor het gezin een motief is om parttime 
te werken; daarbij wordt dit antwoord naar verhouding vaker door vrouwen gegeven 
dan door mannen (57% van de vrouwen, 41% van de mannen). De uitspraak dat 
leven meer dan werken is, wordt eveneens vaker door vrouwen onderschreven dan 
door mannen (38% van de vrouwen tegenover 25% van de mannen). 
Dat de partner een betaalde baan heeft, is voor ongeveer een derde het argument; 
hier vinden we geen verschil tussen mannen en vrouwen.  
Zorgtaken of vrijwilligerswerk buiten de kerk spelen voor een klein deel mee in de 
overwegingen. Voor een op de tien respondenten was geen fulltime baan beschik-
baar. 
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9.1.1 Denominationele verschillen 

Bij een paar argumenten treden verschillen op tussen predikanten van verschillende 
denominaties. Een aantal in het oog springende worden hier genoemd. Daarbij moet 
wel worden gewezen op het feit dat het aantal respondenten van de ‘kleinere kerkge-
nootschappen’ (ELK, doopsgezind, remonstrants, en vrij-evangelisch) gering is. Dat 
geldt het sterkst voor de parttime predikanten van de Vrije Evangelische Gemeenten. 
Van hen respondeerden er immers drie, wat betekent dat het eigenlijk niet zinvol is 
om relevante onderscheidingen binnen de groep te maken. Omwille van de volledig-
heid zullen op een aantal plaatsen de gegevens wel worden vermeld, waarbij de 
genoemde overweging moet worden meegenomen. 
 
Mijn partner heeft een betaalde baan wordt door eenderde van de hervormde (33%) 
en door eenderde van de gereformeerde parttime predikanten (36%) als motivatie 
voor parttime werken genoemd. Bij de doopsgezinde (0%) en remonstranten (7%) 
speelt dit een hele geringe rol. Van de drie vrije-evangelische predikanten noemen er 
twee de baan van de partner als een van de motieven. 
 
 

9.2 Aspecten van beloning 

Een viertal aspecten van beloning zijn aan de respondenten voorgelegd met de vraag 
in hoeverre deze een rol spelen bij de voldoening die de respondenten uit hun werk 
halen. 
 

tabel 9.2 Aspecten van beloning die bijdragen aan voldoening (in %; n= 368-372) 
 

aspecten ++ + +/– – – – 
 

n.v.t. 

 
mogelijkheid zelf tijd indelen 58 27 10 2 2 1 

ambtswoning 13 21 13 8 8 37 
hoogte traktement 4 19 24 29 19 5 

onkostenvergoeding 4 14 21 29 26 6 

 
De mogelijkheid om zelf de tijd in te delen springt met kop en schouders boven de 
andere aspecten uit. Daarnaast valt in de tabel op dat ruim eenderde niet van toepas-
sing antwoordt op de vraag of de ambtswoning bijdraagt aan de voldoening van het 
werk. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat ruim eenderde geen ambtswoning heeft. 
Tegelijk blijkt het voor wie wel een ambtswoning heeft, geen onbelangrijk aspect in 
de bijdrage aan voldoening te zijn. 
 
 

9.3 Omvang van de aanstelling 

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de formele taakomvang (hoe groot is de 
parttime baan?) en de feitelijke taakomvang (hoeveel uur werkt men gemiddeld per 
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week?). Vervolgens is te berekenen of de formele taakomvang overeenkomt met de 
feitelijke taakomvang, of dat meer of minder wordt gewerkt. 
 
Allereerst rapporteren we de formele taakomvang. Nu blijkt het lastig om de formele 
taakomvang in uren aan te geven. Daarvoor moet eerst een aantal berekeningen en 
aannames plaatsvinden. 
De werktijd van parttime predikanten kan worden uitgedrukt in procenten of in 
twaalfde delen van de werkweek. In het geval van twaalfden gaat men uit van een 
fulltime werkweek van twaalf dagdelen, waarbij de lengte van het dagdeel niet pre-
cies is omschreven10. 
In de berekening van de werkweek in procenten is weliswaar aangeven welk deel van 
het geheel de aanstelling betreft, maar ook hier is het geheel niet in uren aangegeven; 
daarover bestaat evenmin duidelijkheid. Binnen de Gereformeerde Kerken in Neder-
land wordt wel gerekend met een fulltime werkweek van 46 uur11, binnen de Neder-
landse Hervormde Kerk (waar men vooral met twaalfden werkt) zou een werkweek 
op zo’n 40 uur gesteld kunnen worden.  
De Bond van Nederlandse Predikanten heeft recent in discussie gebracht dat uitge-
gaan zou moeten worden van een norm-jaartaak van 1680 uur per jaar, conform de 
richtlijnen in het onderwijs. Dit benaderd een werkweek van 40 uur. 
 
De gemiddelde aanstelling van de respondenten betreft 61%, waarbij het minimum 
ligt op 20% en het maximum op 92%12. 
 
Voor de feitelijke werkweek ligt het gemiddelde op 32 uur per week13, in relatie tot 
de formele omvang valt te berekenen dat gemiddeld genomen meer uren worden 
gewerkt dan de aanstelling groot is14. De gemiddelde overschrijding uitgaande van 
een 46-urige werkweek bedraagt 4 uur; uitgaande van een veertigurige werkweek 7 
uur en drie kwartier. Daarbij zijn er parttime predikanten die opgeven gemiddeld 
minder uren te werken dan ze op grond van hun aanstelling zouden moeten doen 
(het hoogst genoemde ‘tekort’ bedraagt 12 uur) en predikanten die meer uren maken 
(hoogst genoemde 40 uur). 
 
Voor de predikanten die te weinig uren werken is berekend hoeveel procent van hun 
totale omvang ze te weinig werken. Het gemiddeld percentage ligt dan op 12%. 
 
De totale overschrijding die de respondenten melden (uitgaande van een 46-urige 
werkweek) bedraagt bijna 1.478 uur15; dat is het aantal uren overschrijding dat door 

                                                      
10  Die zou tussen de 3½ en 4 uur liggen. 
11  Dit is geconstrueerd uit een werkweek van 40 uur plus 6 uur. 
12  Standaard deviatie: 14,7; mediaan: 60; modus: 50 
13  Standaard deviatie: 9,0; mediaan 30; modus: 30 
14  Hiervoor wordt de omvang in procenten omgerekend naar uren: voor een 46-urige werk-

week is dat 28 uur; voor een 40-urige werkweek is dan 24 uur en een kwartier. 
15  In dit getal is ook verdisconteerd dat een aantal parttimers minder uren maken dan afge-

sproken. 
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59% van de parttimers wordt gemeld. Dat betekent dus dat wanneer we dit getal 
omrekenen naar het totaal aantal parttimers, zij met elkaar bijna 2.505 uur overwerk 
verrichten. Of nog weer anders gezegd: alle parttimers uit de deelnemende kerkge-
nootschappen bij elkaar werken aan overuren evenveel als 62 fulltimers zouden 
werken, wanneer we de norm-jaartaak aanhouden16 
 
In onderstaande diagrammen wordt het verschil tussen formele omvang en feitelijk 
omvang weergegeven. 
 

figuur 9.1 Verschil tussen formele omvang en feitelijke omvang van de werkweek, 
uitgaande van 46 uur (in %; n= 375) 
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figuur 9.2 Verschil tussen formele omvang en feitelijke omvang van de werkweek, 
uitgaande van 40 uur (in %; n= 375) 
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Er blijkt geen verband te zijn tussen de omvang van de werkweek en de mate van 
afwijking. Anders gezegd, het is bijvoorbeeld niet zo dat mensen met een grotere 
aanstelling naar verhouding meer overuren maken en mensen met een kleinere 
aanstelling minder overuren. Het aantal overuren (en ‘onderuren’) kan bij mensen 
met een kleinere aanstelling net zo goed hoog zijn, als bij mensen met een grotere 
aanstelling. 
 

                                                      
16  Daarbij is een werkweek gemakshalve gesteld op 40 uur, conform de norm-jaartaak; 

houden we een 46-urige werkweek aan, dan zou het aantal overuren overeenkomen met 55 
fulltime predikanten. 
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Uit figuur 9.2 blijkt dat tussen de vijf en acht uur de meest genoemde overschrijding 
is. Wanneer de werktijdoverschrijding naar denominatie wordt onderverdeeld, blijkt 
dat alle doopgezinde parttimers werktijdoverschrijding hebben, 90% van de gerefor-
meerden en driekwart van de hervormden. 
 

figuur 9.3 Aandeel predikanten met werktijdoverschrijding naar denominatie (in %) 
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Dat betekent niet dat doopsgezinde of gereformeerde predikanten de langste werk-
weken maken. De gemiddelde feitelijke werkweek ligt voor zowel hervormd, als 
gereformeerd, als doopgezind, en luthers op zo’n 32 uur, de remonstranten blijven 
daar met 27 uur onder, gevolgd door de vrije evangelische met 23 uur. 
 
Het is hier opvallend dat de feitelijke werkweek van hervormde, gereformeerde en 
doopsgezinde parttimers vrijwel gelijk is, maar de werktijdoverschrijding niet. Anders 
gezegd: bij dezelfde hoeveelheid werk, krijgen hervormde parttimers een grotere 
aanstelling dan gereformeerde en doopsgezinde. 
 
Het verschil tussen de formele en feitelijke omvang kan naast een aantal andere items 
worden geplaatst. Dan blijkt dat predikanten die aangeven vrij strikt met hun uren 
om te gaan, naar verhouding minder overuren maken. Predikanten die aangeven de 
tijd niet zo strikt in de gaten houden, maken naar verhouding de meeste overuren; de 
uitkomst zal niet verbazen. De mensen die zeggen hun uren te compenseren, maken 
wel overuren, maar naar verhouding minder17. 
 
Overuren maken is geen zaak van vooral startende predikanten is. Ook predikanten 
met lange gemeente-ervaring maken overuren en naar verhouding niet meer of 
minder dan starters. Dat verband bestaat noch als we kijken naar het aantal predi-
kantsplaatsen dat men heeft bekleed, noch als we kijken naar het aantal parttime 
predikantsplaatsen dat men heeft bekleed. 
Evenmin blijkt er een verband te bestaan tussen de hoeveelheid overuren en of men 
de eerste parttime predikant in een bepaalde gemeente is. Daaruit valt te concluderen 

                                                      
17  Overigens betekent dit waarschijnlijk ook dat als respondenten aangeven hun werktijden 

niet zo strikt in de gaten te houden, hun antwoorden op de vraag naar de feitelijke omvang 
van hun werkweek minder nauwkeurig is. 
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dat er niet zoiets optreedt dat gemeentes en predikanten leren omgaan met het 
parttimerschap, om de overuren te beperken. 
 
 

9.4 Consequenties van de overschrijving 

Aan de parttimers is gevraagd de taken binnen hun werk in te delen naar de mate 
waarin ze dit belangrijk vinden. In tabel 9.3 zijn de resultaten weergegeven. Daarbij 
staat in de kolom perc. predikant dat rangnummer 1 geeft hoeveel procent van de 
respondenten deze taak als belangrijkste aanmerkt (hoeveel procent deze taak op de 
eerste plaats hebben gezet). Men kon meerdere taken een zelfde rangnummer toe-
schrijven, dus ook meerdere taken op de eerste plaats zetten; consequentie hiervan is 
dat de percentages uit deze kolom over de 100% tellen. 
In de kolom gemiddeld rangnummer staat de gemiddelde score van belang. In de 
laatste kolom staat de standaard deviatie, horend bij het gemiddelde rangnummer. De 
standaard deviatie is een mate voor spreiding: hoe kleiner de standaard deviatie, des 
te vaker hebben de respondenten dezelfde score gegeven; en omgekeerd: hoe groter 
de standaard deviatie, des meer verschilt men over de waardering. 
 

tabel 9.3 Scores van belangrijkheid van predikantstaken; eerste kolom in %; rang-
nummers vanaf 1 (n=375) 

 
 

 
perc.. predikant dat 

rangnummer 1 geeft 
gemiddeld rang-

nummer 
standaard deviatie 

van gem. rangnr. 

    
eredienst 81% 1,2 ,5 
pastoraat 54% 1,6 ,9 

catechese, vorming en toerusting 16% 2,5 1,3 
spiritualiteit 14% 3,4 2,5 

studie 7% 3,9 2,1 
organisatie en bestuur 4% 3,3 1,7 

diaconaat 4% 3,4 2,5 
overige activiteiten 1% 3,2 3,5 

bovenplaatselijke activiteiten 0% 4,3 2,4 

 
Eredienst is voor vier van de vijf predikanten (81%) de belangrijkste taak, pastoraat 
voor ruim de helft. De standaarddeviatie is naar verhouding laag, wat zeggen wil dat 
de meeste respondenten het op dit punt wel eens zijn met elkaar. Eredienst wordt dus 
door de meeste respondenten als de belangrijkste taak gezien; dat geldt voor alle 
denominaties. 
Bovenplaatselijke activiteiten wordt door niemand als belangrijkste taak gezien. 
Diaconaat wordt door weinig predikanten als belangrijk gezien: voor 4% is het de 
belangrijkste taak, het gemiddelde rangnummer ligt op 3,4. Gezien de naar verhou-
ding hoge standaarddeviatie wordt daar door predikanten erg verschillend over 
gedacht. 
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Wanneer men de werkweek moet inkorten, om het aantal overuren beperkt te hou-
den, moet aan een of meer van de taken minder tijd worden besteed. De parttime 
predikanten is gevraagd maximaal drie taken te noemen, waarop men bezuinigt.  
Pastoraat wordt dan het vaakst genoemd (door 65%), gevolgd door studie (door 48% 
genoemd). Eveneens worden genoemd bovenplaatselijke activiteiten (25%), eredienst 
(22%) en spiritualiteit (21%).  
 
 

9.5 Oorzaken van overschrijding 

Hoe komt het dat men meer uren maakt dan is afgesproken? In de tabel staan de 
antwoordmogelijkheden met de percentages (meer dan één antwoord was mogelijk). 
 

tabel 9.4 Oorzaken van overschrijding (meer dan één antwoord mogelijk; in %; n=375) 
 

oorzaak 
 

  
sommige taken vragen meer tijd dan was voorzien 59 
ik probeer nieuwe dingen op te zetten en/of de gemeente op te bouwen 52 
er is geen rekening gehouden met incidentele activiteiten bv. huwelijk, huwelijksjubilea , uitvaart 39 
meer mensen doen een appèl op mij als predikant dan was voorzien 38 
ik heb naar verhouding veel bijzondere erediensten 34 
de zaken die voorgaande jaren goed gingen, brengen nu extra werk met zich mee 11 
er liggen verwachtingen vanuit het verleden waaraan ik moet voldoen 10 
ik ervaar druk vanuit de kerkenraad om meer te werken 5 
anders 21 

 
Voornaamste oorzaak van de overschrijding blijkt te zijn dat sommige taken meer tijd 
vragen en dat men aan nieuwe taken wil werken. Blijkbaar vinden predikanten en 
kerkenraden (rondom het beroepingswerk) het lastig om vooraf een goede inschat-
ting te maken van de omvang van taken. Dat blijkt niet alleen uit de eerste uitspraak 
(die gaat over de omvang van afzonderlijke taken), maar ook uit het feit dat inciden-
tele activiteiten achteraf meer tijd vragen en meer mensen een beroep op de predi-
kant doen (dus het aantal taken). 
Het is opmerkelijk dat de druk vanuit de kerkenraad en de verwachtingen vanuit het 
verleden een geringe rol lijken te spelen als het om werktijdoverschrijding gaat 
Ook blijkt uit de tabel dat de oorzaak van overschrijding niet tot één aspect is terug 
te voeren. Meerdere aspecten worden genoemd en gezien het percentage bij anders 
(21%) zijn er nog andere aspecten in het geding. 
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10 Beleid ten aanzien van parttime predikantschap 

In dit hoofdstuk komen een aantal aspecten aan de orde die te maken hebben met de 
beleidsmatige kant van het parttimerschap, zoals de beleidsmatige doordenking 
daarvan, de rol van de kerkenraad en overleg over de taakinvulling. 
 
 

10.1 Afspraken over de taakomvang 

Ruim een kwart van de respondenten (27%) vindt dat er binnen de kerkelijke ge-
meente vooraf niet voldoende beleidsmatig is doordacht dat de gemeente met een 
parttime predikant van doen krijgt. Volgens 45% is dat wel het geval; de middenca-
tegorie wordt daarmee gevormd door 28%. 
 
Wanneer een parttime predikant in een kerkelijke gemeente komt, moeten er afspra-
ken worden gemaakt over de omvang van de taken. We legden een aantal taken voor 
met de vraag of hierover afspraken zijn gemaakt, waarbij meer dan één antwoord 
mogelijk is. 
 

tabel 10.1 Taken waarover bij beroeping afspraken zijn gemaakt (meer dan één ant-
woord mogelijk, in %, n= 375). De getallen geven de percentages parttimers 
weer die afspraken over de taak melden. 

 
taak % 

  
aantal kerkdiensten 93 

aantal pastorale eenheden 50 
aantal catechese groepen 32 

bovenplaatselijke activiteiten 20 
collegiaal overleg 18 

studie 17 
anders 16 

 
In vrijwel (maar niet alle) gevallen zijn afspraken gemaakt over het aantal kerkdien-
sten. Een enkeling meldt dat er over geen enkele taak afspraken zijn gemaakt, terwijl 
voor de helft over een of twee taken afspraken gemaakt (55%). Een kwart van de 
respondenten meldt dat over drie taken afspraken zijn gemaakt. 
Het aantal taken waarover afspraken worden gemaakt, hangt overigens niet samen 
met de tijdsoverschrijding. Dat betekent dat er predikanten zijn die over veel taken 
afspraken maken en toch veel tijdsoverschrijding hebben, maar evenzo zijn er predi-
kanten die veel afspraken maken en weinig tijdsoverschrijding hebben. 
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10.2 Evaluatie van de taakomvang 

Van de parttimers geeft iets minder dan een op de vijf (18%) aan dat hun taakom-
vang nooit is besproken naar werktijd en taken. Bij 45% gebeurt dat jaarlijks, terwijl 
38% aangeeft dat dit wel eens is gebeurd. Van de predikanten die wel dergelijke 
evaluaties hebben gehouden, zegt iets minder dan de helft (46%) dat het initiatief tot 
deze evaluatie van zowel de predikant als de kerkenraad komt; bij 35% van de part-
time predikanten (die evalueren) komt het initiatief alleen van henzelf.  
Het bespreken van de taakomvang wordt naar verhouding vaker door de remon-
strantse parttimers genoemd: vier van de vijf (79%) meldt een jaarlijkse bespreking. 
Een kwart van de doopsgezinden (27%) meldt dat de taakomvang nooit wordt 
besproken.  
 
In dit verband is ook de vraag gesteld of de respondenten de kerkenraad voldoende 
deskundig vinden voor de evaluatie van de taakomvang. Twee van de vijf (41%) 
vinden van wel, terwijl drie van de tien (29%) zeggen dat ze de kerkenraad niet 
voldoende deskundig vinden; eveneens drie van de tien (29%) nemen op dit punt een 
middenpositie in. 
 
Wanneer we deze gegevens uitsplitsen naar denominatie, zien we het volgende beeld. 
 

figuur 10.1 Beoordeling van deskundigheid van kerkenraad naar denominatie (in %) 
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Alleen bij de doopsgezinden meldt iets meer dan de helft (55%) dat ze de deskundig-
heid voldoende beoordelen. Bij de respondenten van de andere denominaties blijft 
dit telkens onder de helft. 
 
 

10.3 Consequenties van de evaluatie 

Evaluatie heeft idealiter consequenties voor het verdere beleid. Aan de respondenten 
is gevraagd welke uitkomsten uit de evaluatiegesprekken volgden: 
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tabel 10.2 Gevolgtrekkingen van evaluatie (in %, n=375) 
 
 

 

bepaalde taken doe ik nu minder (b.v. kerkdiensten) 39 
bij een deel van het werk worden meer gemeenteleden betrokken 33 
bepaalde taken worden door mij helemaal niet meer gedaan 28 
bepaalde taken worden nu volledig door gemeenteleden gedaan 13 
bepaalde taken doen we niet meer als kerkelijke gemeente 12 
ik heb uitbreiding van mijn aantal uren gekregen 6 
er is een extra beroepskracht aangesteld (of: dit zal gaan gebeuren) 6 
ik krijg de overuren in geld of op andere wijze vergoed 5 
ik krijg administratieve e/o secretariële ondersteuning bij mijn werk 2 
anders … 6 
er verandert (vrijwel) niets 29 

 
Bij twee van de vijf respondenten worden de taken verkleind.  
Blijkbaar wordt vaker gekozen voor het herverdelen of verminderen van taken dan 
voor ondersteuning waarbij de taken zelf niet in het geding zijn, zoals extra beroeps-
kracht, administratieve steun of financiële vergoeding. Het zou wel eens kunnen zijn 
dat daar eenvoudig weg het geld niet voor is. 
Echt afstoten van taken gebeurt niet veel. 
 
16% van de parttimers geeft aan dat er niets verandert. Hieronder bevinden zich ook 
predikanten bij wie jaarlijks evaluaties plaatsvinden. Evaluatie betekent dus niet 
hetzelfde als verandering; in feite is het in deze gevallen geen onderdeel van een 
beleidsproces, maar meer het opnemen van de stand van zaken. 
De respondenten die aangeven dat er niets verandert, kunnen niet tot de mensen met 
de grootste tijdsoverschrijding worden gerekend. 
 
 

10.4 Overige beleidsmaatregelen 

We stelden de parttimers de vraag of zij vinden dat de kerkenraad voldoende naar de 
gemeente communiceert dat de parttime predikant slechts gedeeltelijk beschikbaar is 
voor het predikantswerk. Van de respondenten zegt 42% dat dit wel het geval is 
tegenover 29% die vindt dat dit niet zo is. De verschillen binnen de kerkgenoot-
schappen zijn minimaal. 
 
Daarnaast legden we een aantal maatregelen voor die zouden kunnen bijdragen aan 
het beheersen van de werkweek, met daarbij de vraag in hoeverre dit goede maatre-
gelen zouden kunnen zijn. 
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tabel 10.3 Maatregelen ter beheersing van de werkweek (in %, meer dan één antwoord 
mogelijk) 

 
maatregelen 

 
% 

  
afgesproken vaste werkdagen 57 
ik schrijf tijd 48 
heldere landelijke richtlijnen over werktijden en taken  46 
regelmatige evaluatie van tijdschrijven met kerkenraad 32 
intercollegiaal overleg over beheersen van de werktijd 24 
hulp of advies vragen aan werkbegeleiders 11 
andere mogelijkheden 3 

 
De meest voorkomende manier om de werkweek binnen de perken te houden blijken 
afgesproken vaste werkdagen te zijn. Hulp of advies van werkbegeleiders scoort 
opvallend laag. Slechts een op de tien meent dat deze externe ondersteuning baat 
heeft. Overleg met collega’s scoort dubbel zo hoog. Dat betekent dat men meer heil 
van collega’s dan van werkbegeleiders verwacht. 
 
Bijna drie van de tien noemt één maatregel (29%), eenderde (33%) noemt twee 
maatregelen en eenvijfde (22%) drie. 
 
De maatregel ‘heldere landelijke richtlijnen over werktijden en taken’, heeft als 
vervolgvraag wie het initiatief zou moeten nemen om dergelijke richtlijnen op te 
stellen. Van de 173 predikanten die deze vraag hebben beantwoord, menen bijna zes 
van de tien (57%) dat dit een taak voor de landelijke organen van de kerk is, een 
kwart (24%) ziet hier een taak voor de BNP. Daarnaast is er nog een aantal dat aan-
geeft dat het een taak voor zowel de BNP als de landelijke organen is. 
Blijkbaar ervaart men het formuleren van landelijke richtlijnen veel meer als een 
intern kerkelijke zaak. 
 
Ook vroegen we de parttimers naar mogelijkheden die ze hebben geprobeerd om de 
werktijd beter in de hand te houden, zoals cursussen time-management en agendabe-
heer, en stelden we een aantal maatregelen voor zoals collegiaal overleg, centraal 
werkgeverschap en het aanstellen van leidinggevenden (zoals een bisschop). 
De antwoorden staan in figuur 10.2 en tabel 10.4 samengevat. 
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figuur 10.2 Activiteiten om werktijd beter te beheersen (in %; n= 372-373) 
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cursus = “Heeft u wel eens een cursus time-management en agendabeheer ge-

volgd?” 
lezen = “Heeft u wel eens boeken, brochures, zelfstudies, e.d. gelezen of bestu-

deerd over timemanagement en agendabeheer?” 
informeel = “Praat u wel eens in informeel overleg of informele gesprekken met colle-

ga’s over de drukte in uw werk?” 
intervisie = “Praat u wel eens in intervisiegroepen of ander georganiseerd verband 

met collega’s over de drukte in uw werk?” 
 
Informeel overleg en collegiale gesprekken worden door negen van de tien respon-
denten gemeld, cursussen door een kleine minderheid. 
 
Iedere vraag had een aantal vervolgvragen; zo is bij de vragen naar de cursussen en de 
schriftelijke informatie gevraagd in hoeverre men baat heeft gehad bij de cursus. De 
helft van de respondenten (52%) is positief over de cursus(sen) die ze hebben ge-
volgd, 17% niet. Zes van de tien zijn naar een cursus gegaan die door de kerken was 
georganiseerd. Voor de waardering maakt het geen verschil te maken of de cursus 
wel of niet vanuit de kerken is georganiseerd. Van alle 375 respondenten zegt 87% 
dat ze het zinvol vinden dat de kerken zo’n cursus organiseren. 
 
Het lezen of bestuderen van schriftelijk materiaal geeft min of meer hetzelfde beeld 
als de cursus te zien (56% positieve waardering tegenover 16% negatief). 
 
Van de respondenten die informeel collegiaal overleg melden (het waren bijna alle 
respondenten) zeggen vrijwel allen (90%) dat voldoende herkend wordt wat men 
inbrengt, en zegt driekwart (75%) dat ze het plezierig vinden om zo met collega’s te 
praten. 
Van de 54% die intervisie melden, zeggen negen van de tien (88%) dat voldoende 
wordt herkend wat men zegt, en geeft 82% aan dat het plezierig is om op deze wijze 
met collega’s te praten.  
Meer parttimers hebben dus informeel overleg dan gestructureerd overleg (intervi-
sie). De herkenning van de eigen situatie is min of meer gelijk, de waardering voor 
intervisie is iets hoger. 
Van de respondenten die melden dat ze niet in intervisiegroepen over werkdruk 
praten (46%) zegt eenderde (32% of 58 respondenten) dat ze daar wel behoefte aan 
hebben. 
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Tot slot tonen we hier de antwoorden op de vragen naar samenwerking en teamvor-
ming, centraal werkgeverschap, en het aanstellen van een leidinggevende als middel 
om de werktijden beter in de hand te houden. 
 

tabel 10.4 Middelen tot beheersing van werktijd (in %; n= 363-371) 
 

middel instemming neutraal afkeuring 

 
samenwerking en teamvorming 42 27 31 

centraal werkgeverschap 14 23 63 
aanstellen leidinggevende 13 19 68 

 
Samenwerking en teamvorming scoren hierin het hoogst, maar blijven nog ruim 
onder de helft. Van centraal werkgeverschap en het aanstellen van een leidinggeven-
de wil men niet weten.  
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11 Uitspraken over predikantschap 

In de vragenlijst is een groot aantal uitspraken voorgelegd over het predikantschap. 
De uitspraken zijn in te delen in drie groepen: 
 uitspraken over arbeidssatisfactie en de rol van predikant; 
 uitspraken over werkdruk; 
 uitspraken over ambt, professie en persoon. 

 
Hoewel er een zekere overlap in de thema’s zit, worden ze in dit hoofdstuk afzonder-
lijk behandeld. Na het onderzoek van de afzonderlijke uitspraken en eventuele on-
derlinge samenhangen is onderzocht of er verbanden zijn met een aantal relevante 
karakteristieken. Daarbij wordt in ieder geval gekeken naar: 
 geslacht; 
 leeftijd; 
 denominatie; 
 omvang van de aanstelling; 
 tijdsoverschrijding. 

 
In vrijwel alle gevallen levert dat geen relevante verbanden op. Wanneer er verder 
geen melding van verschillen wordt gemaakt, betekent dit dat de samenhang ver-
waarloosbaar klein is, of niet significant. 
 
 

11.1 Arbeidssatisfactie en de rol van predikant 

Er zijn een aantal aspecten die hun bijdragen kunnen leveren aan de arbeidssatisfactie 
van predikanten. Sommige van die aspecten hebben te maken met opvattingen over 
het werk en de rol van predikanten. Het aanzien dat men in het werk geniet is zo’n 
aspect. Daarnaast valt te denken aan de feedback die men krijgt op het werk. Die 
feedback kan van verschillende ‘instanties’ komen. In dit onderzoek onderscheiden 
we de kerkenraad en de gemeente. In zekere zin kan ook van ‘spirituele feedback’ 
worden gesproken wanneer men vindt dat men door God gedragen wordt in het 
werk, of dat de Heilige Geest sturing geeft. Tot slot kan voldoening als aspect van 
arbeidssatisfactie worden genoemd. 
 
Van al deze genoemde aspecten zijn uitspraken verzameld en aan de respondenten 
voorgelegd met de vraag in hoeverre men met de uitspraak instemt. 
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tabel 11.1 Overzicht van instemming met uitspraken over arbeidssatisfactie (in %, 
n=375) 

uitspraak %
 

Aanzien 
ik vind mijn predikantenwerk maatschappelijk belangrijk 80
als een onbekende vraagt wat ik doe voel ik geen lichte gene* 76
in dit werk voel ik me niet minder waard dan de mensen met wie ik me 

vergelijk 71

in dit werk geniet ik een zekere prestige 50
de overheid en maatschappelijke instellingen zouden mij als predikant van de 

kerk veel vaker moeten uitnodigen voor overleg of initiatieven 43

 
Voldoening 
ik leer steeds weer van dit werk 91
dit werk geeft me een gevoel van eigenwaarde 73
dit werk betekent veel voor mijn persoonlijk geloof 68
dit werk haalt het beste uit mij 63
ik beschouw het als een zegen dat ik dit werk voor Gods gemeente mag doen 56
ik twijfel zelden aan het nut van dit werk* 46
ik vind het lastig om aan de verschillende verwachtingen vanuit de gemeente 

tegemoet te komen 45

ik heb niet het idee dat ik veel werk doe dat eigenlijk door anderen zou moe-
ten worden gedaan* 41

ik kan duidelijk zien wat de resultaten van mijn werk zijn 34
 
Feedback 
ik krijg nog wel eens positieve reacties over mijn kerkdiensten en preken 92
ik word gewaardeerd door mijn gemeenteleden 89
binnen de kerkenraad is er alle begrip voor dat ik als parttimer niet alles kan 

doen 73

de kerkenraad neemt het voor mij op naar de gemeente 70
vanuit de kerkenraad wordt persoonlijk belangstelling getoond voor mij en 

mijn werk 68

ik heb het diepe besef dat ik door God gedragen word in dit werk 65
ik heb het idee dat de gemeente zeer tevreden is over mijn werk 65
de kerkenraad geeft opbouwende kritiek op mijn werk 40
ik zie van bepaalde zaken dat de Heilige Geest mij gestuurd heeft 37
* de met * gemarkeerde uitspraken zijn in de vragenlijst omgekeerd geformuleerd, met het oog op de 

rangorde worden ze hier in de genoemde wijze gerapporteerd; de originele uitspraken zijn in de bijlagen 
opgenomen. 

 
In de tabel zijn de uitspraken verdeeld naar aanzien, voldoening en feedback. De 
meeste uitspraken over aanzien scoren vrij hoog. Als exemplarisch voor deze serie 
uitspraken is “ik vind mijn predikantenwerk maatschappelijk belangrijk” nader 
worden onderzocht. Er werden geen significante verbanden gevonden. 
 
De serie voldoeningsuitspraken laten een meer gespreid beeld zien, maar de algemene 
lijn is ook hier dat de meeste respondenten met voldoening hun werk doen. Minder 
instemming krijgen de uitspraken dat men het idee heeft dingen te doen die een 
ander zou kunnen doen, en de uitspraak dat men de resultaten van het werk ziet.  
 



KASKI rapport nr. 521 | Te veel van het goede 77

Ook de feedbackuitspraken scoren relatief hoog. Feedback uit gemeente en kerken-
raad staan bovenaan de lijst. 
Een aantal uitspraken over feedback uit de kerkenraad hangen nauw samen (vormen 
een patroon18 in de factoranalyse). Het betreft de volgende uitspraken: 
 vanuit de kerkenraad wordt persoonlijk belangstelling getoond voor mij en mijn 

werk 
 de kerkenraad helpt actief mee om mijn werk binnen de perken te houden 
 binnen de kerkenraad is er alle begrip voor dat ik als parttimer niet alles kan doen 
 ik heb de indruk dat kerkenraadsleden begrip voor mijn parttimerschap vragen bij 

gemeenteleden 
 de kerkenraad geeft opbouwende kritiek op mijn werk 

 
Het gaat hier om de feedback van de kerkenraad, gekoppeld aan de beheersing van 
de werkdruk, in dit geval ook door steun van de kerkenraad. 
 
Door de nauwe onderlinge samenhang van de uitspraken zijn ze als één geheel te 
beschouwen en als zodanig nader te analyseren. 
 
Ongeveer de helft van de respondenten (47%) onderschrijft deze factor, dat wil 
zeggen dat de helft vindt dat de kerkenraad een zinvolle bijdrage levert aan de be-
heersing van de werkdruk en het welbevinden. Daarbij melden vrouwen vaker dat ze 
steun van de kerkenraad ervaren, dan mannen: 52% van de vrouwen melden steun 
van de kerkenraad, tegenover 42% van de mannen. 
 
Predikanten die steun van de kerkenraad melden, zijn positiever over de beleidsmati-
ge doordenking van de kerkelijke gemeente. Ook melden zij naar verhouding vaker 
tussentijdse evaluatie. Zo zegt 57% dat er een jaarlijkse evaluatie is en 35% dat er 
‘wel eens’ een evaluatie is geweest. Van de respondenten die geen steun van de 
kerkenraad ervaren meldt 23% een jaarlijkse evaluatie en 40% ‘wel eens’ een evalua-
tie. De respondenten die steun van de kerkenraad ervaren melden ook iets vaker dat 
de kerkenraad het initiatief tot die evaluatie neemt. Zij beoordelen de deskundigheid 
van de kerkenraad ook positiever: 60% zegt dat ze de kerkenraad voldoende deskun-
dig vinden. Van de respondenten die geen steun van de kerkenraad ondervinden 
meldt 5% dat ze de kerkenraad voldoende deskundig vinden (en 36% vindt zeker van 
niet). 
Tot slot zij nog vermeld dat steun van de kerkenraad samenhangt met communicatie 
naar de gemeente. 
 
 

11.2 Werkdruk 

Werkdruk kan door verschillende zaken worden veroorzaakt, bijvoorbeeld door de 
hoeveelheid taken, of door de psychische belasting (te veel overuren maken, aan het 
                                                      
18  Het patroon bevat tevens twee uitspraken uit de volgende serie uitspraken uit para-

graaf 11.1 
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einde van de dag bekaf zijn). Daartegenover staan aspecten om de werktijd te beheer-
sen. Ook daarover legden we uitspraken voor. Een aantal van de gebruikte uitspraken 
zijn bewerkingen uit ander onderzoek naar werkdruk, overbelasting en burn-out. 
Tot slot nemen we onder de categorie werkdruk ook drie uitspraken op over door-
stroming van predikanten. Binnen de predikantenwereld is er zorg over de door-
stroommogelijkheden van predikanten. Dit heeft onder andere geresulteerd in de 
rapportage van aantal predikanten die de thematiek van doorstroming bij kerkenra-
den onder de aandacht wilde brengen. 
 

tabel 11.2 Overzicht van instemming met uitspraken over werkdruk (in %, n=375) 
 
uitspraken 

 
%

 
Hoeveelheid taken 
ik zou in mijn werk aan bepaalde activiteiten meer aandacht willen beste-

den 
81

ik moet werk laten liggen dat eigenlijk wel gedaan zouden moeten worden 73
naar de hoeveelheid werk gerekend zou mijn aanstelling wel een fulltime 

aanstelling kunnen zijn 
49

de grote werkdruk maakt dat ik dingen minder goed kan doen dan ik zou 
wensen 

45

ik doe wat nodig is, maar aan vernieuwende zaken kom ik niet toe 31
er komen zoveel vragen op mij af in mijn werk dat ik nauwelijks tijd over-

houd voor mijn eigen geloofsbeleving 
29

mijn werk is zo versnipperd dat ik veel zaken maar half voorbereid 25
 
Psychische belasting 
ik vind dat ik te veel overuren maak 49
ik maak langere dagen dan goed voor mij is 39
aan het einde van een werkdag ben ik bekaf 33
ik vind het moeilijk mijn werk als predikant te combineren met huishoude-

lijke taken en/of zorgtaken 
23

 
Beheersing werktijd 
mijn huisgenoten corrigeren mij als ik te veel met mijn werk bezig ben 61
ik heb de indruk dat kerkenraadsleden begrip voor mijn parttimerschap 

vragen bij gemeenteleden 
37

de kerkenraad helpt actief mee om mijn werk binnen de perken te houden 25
er wordt thuis gemopperd als ik weer eens voor mijn werk de deur uit 

moet of niet beschikbaar ben 
23

 

Doorstroommogelijkheden 
het idee dat ik ooit weer in een nieuwe gemeente kan beginnen, vind ik 

erg plezierig 
45

het zou mij benauwen als ik wist dat ik altijd in mijn huidige gemeente 
moet blijven werken 

42

ik wil wel graag in de kerk blijven werken, maar niet altijd als predikant 18
 
Acht van de tien respondenten zou meer aandacht aan bepaalde activiteiten willen 
besteden en bijna driekwart geeft aan dat ze werk moeten laten liggen, anders ge-
zegd: ze menen dat ze te veel taken hebben. 
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De helft geeft aan dat ze vinden dat ze te veel overuren maken. Vier van de tien 
maken langere dagen dan goed voor ze is en eenderde is aan het eind van de dag 
bekaf. Deze mensen bevinden zich min of meer in de gevarenzone. 
 
De uitspraken over beheersing van werkdruk worden aanmerkelijk minder onder-
schreven. Daar waar correctie optreedt komt dat van de huisgenoten; blijkbaar doet 
men dat in veel gevallen op een constructieve wijze, want het aantal respondenten 
dat aangeeft dat thuis gemopperd wordt is aanmerkelijk kleiner (23%). Uit de tabel 
blijkt ook dat huisgenoten voor veel meer respondenten een rol bij de beheersing van 
de werkdruk spelen dan de kerkenraad: 61% geeft aan dat de huisgenoten corrige-
rend optreden19, 25% geeft aan de kerkenraad helpt het werk binnen de perken te 
houden.  
 
Een aantal uitspraken over werkdruk hangen nauw samen (vormen een patroon20 in 
de factoranalyse). Het betreft de volgende uitspraken:  
 ik maak langere dagen dan goed voor mij is  
 de grote werkdruk maakt dat ik dingen minder goed kan doen dan ik zou wensen 
 ik vind dat ik te veel overuren maak 
 aan het einde van een werkdag ben ik bekaf  
 mijn werk is zo versnipperd dat ik veel zaken maar half voorbereid 
 ik moet werk laten liggen dat eigenlijk wel gedaan zouden moeten worden 
 ik vind het moeilijk mijn werk als predikant te combineren met huishoudelijk 

taken en/of zorgtaken 
 er komen zoveel vragen op mij af in mijn werk dat ik nauwelijks tijd overhoud 

voor mijn eigen geloofsbeleving 
 ik heb het idee dat ik veel werk doe dat eigenlijk door anderen zou moeten wor-

den gedaan 
 ik vind het lastig om aan de verschillende verwachtingen vanuit de gemeente 

tegemoet te komen 
 
In de uitspraken komen aspecten van psychische belasting naar voren en uitspraken 
over de hoeveelheid taken. Voor de respondenten hangen deze zaken blijkbaar 
samen: de (te) grote hoeveelheid taken zorgt voor de nodige psychische belasting; 
men maakt langere dagen maakt dan goed is, en voelt zich aan het eind van de dag 
bekaf, enz. 
 
Eenvijfde (21%) van de respondenten stemt in met dit patroon van uitspraken, 15% 
wijst het patroon af. Dat betekent dat een op de vijf parttimers de werkdruk (in de 
zin van psychische belasting en veelheid van taken) herkent en ervaart. Het patroon 
werkdruk wijst op een ongezonde situatie, men zit als het ware binnen de gevarenzo-
ne. In die zin is de genoemde 21% dan ook erg hoog. 
 

                                                      
19  Hierbij geldt dat we eerder hebben gezien dat 11% van de parttimers alleengaand is. 
20  Het patroon bevat tevens een uitspraak uit de serie uitspraken uit paragraaf 11.1 
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11.2.1 Samenhang met andere kenmerken en items 

In de vragenlijst werd onder andere gevraagd of men het idee heeft dat er binnen de 
kerkelijke gemeente voldoende beleidsmatig is doordacht dat de gemeente met een 
parttime predikant van doen heeft. De respondenten die hier positief op antwoorden 
melden naar verhouding minder werkdruk. Van de respondenten die aangeven dat ze 
zeker wel vinden dat er voldoende is beleidsmatig is nagedacht meldt 7% werkdruk, 
terwijl van de respondenten die zeggen dat er zeker niet voldoende beleidsmatig is 
doordacht 36% werkdruk meldt. 
Er is een lichte samenhang tussen ervaren van werkdruk en tussentijds evalueren van 
de taakomvang. Blijkbaar helpt dat om de werkdruk te verlichten. 
Er wordt naar verhouding meer werkdruk gemeld door predikanten die de kerken-
raad of moderamen onvoldoende deskundig vinden voor de evaluatie van de taak-
omvang. Eveneens is communicatie naar de gemeente van invloed op het ervaren van 
de werkdruk. 
Van de respondenten die vinden dat er voldoende naar de gemeente wordt gecom-
municeerd dat de parttime predikant maar gedeeltelijk beschikbaar is voor het predi-
kantswerk, meldt 33% dat zij werkdruk ervaren; daar tegenover ervaart tweederde 
(65%) van de respondenten die vinden dat de kerkenraad dit onvoldoende communi-
ceert, werkdruk. 
 
De predikanten die werkdruk ervaren hebben meer behoefte aan landelijke richtlij-
nen: 72% van de predikanten die werkdruk ervaren, zouden graag heldere landelijke 
richtlijnen over werktijden en taken willen zien. Die behoefte is onder predikanten 
die geen werkdruk melden, aanmerkelijk lager: 28%. 
 
 

11.3 Ambt, persoon en professie 

Het beroep van predikant kan onder verschillende invalshoeken worden benaderd. 
Een gangbare driedeling is die van o.a. Heitink (2001) naar ambt, professie en per-
soon; deze driedeling is ook gebruikt voor de rapportage van de literatuurstudie. 
 
Voor de vragenlijst zijn een aantal uitspraken opgesteld waarin getracht is de drie 
invalshoeken te laten meeklinken. De instemming met alle uitspraken afzonderlijk 
ziet er als volgt uit: 
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tabel 11.3 Overzicht van instemming met uitspraken over persoon, ambt en professie 
(in %, n=375) 

 
Uitspraak 

 
%

 
Persoon 
het zou me niet lekker zitten als ik voor mezelf het gevoel had dat ik te weinig 

doe 
83

als predikant moet je je in je contacten met gemeenteleden realiseren dat je in 
spreken en handelen een voorbeeldfunctie heb te vervullen voor de ge-
meente 

68

ik maak het mezelf niet gemakkelijk door alles heel goed te willen doen 59
hoe meer ik in mijn predikantschap investeer, hoe meer ik er uit terugontvang 41
als predikant dien je in principe steeds beschikbaar te zijn voor mensen die je 

nodig menen te hebben 
30

 
Ambt 
als predikant moet je een samenbindende functie vervullen in de gemeente 86
ik zie het als mijn taak om een kritisch geluid te laten horen en/of een tegenover 

te zijn van de gemeente 
67

het ambt heeft wel betekenis voor mij* 65
ik ben predikant geworden omdat ik het gevoel had dat dit mijn roeping is 61
als predikant heb ik de bevoegdheid om op bepaalde zaken beslissende invloed 

uit te oefenen 
36

als ik er niet van overtuigd was dat God mij op deze plaats gezet heeft, zou ik dit 
werk niet kunnen volhouden 

23

als predikant dien je de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren 
van de gemeente te dragen 

16

 
Professie 
ik wil graag kwaliteit leveren 99
als predikant ben ik ook leidinggevende van de kerkelijke vrijwilligers 70
ik probeer door bijscholing, studeren, cursussen e.d. mijn vaardigheden op peil 

te houden 
67

naar mijn idee ben ik als predikant de stuwende kracht van het kerkenwerk 43
ik zie mijn predikantschap als een beroep zoals ieder ander beroep 28
ik laat me bij de invulling van mijn werk erg bepalen door de verwachtingen van 

de gemeente 
24

* de met * gemarkeerde uitspraak is in de vragenlijst omgekeerd geformuleerd, met het oog op de 
rangorde wordt deze hier in de genoemde wijze gerapporteerd; de originele uitspraken zijn in de bijlagen 
opgenomen. 

 
Predikanten hebben een verantwoordelijke taak in hun werk, zo geven ze zelf aan, ze 
hebben een samenbindende functie te vervullen en zeven van de tien zien zich als 
leidinggevende van de kerkelijke vrijwilligers. Besef hebben van een verantwoordelij-
ke taak, is nog niet hetzelfde als de uiteindelijke verantwoordelijkheid dragen, zo 
blijkt. Want die uitspraak wordt door slecht 16% onderschreven. Ook weten de 
respondenten blijkbaar een onderscheid te maken tussen hun samenbindende functie, 
hun leidinggevende functie (beide uitspraken scoren hoog: 86%, resp. 70%) en het 
besef stuwende kracht te zijn (43%). 
 
Opvallend is ook dat men zich wel een leidinggevende en samenbindende functie 
toeschrijft, maar niet de uiteindelijke verantwoordelijkheid. 
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Alle respondenten melden dat ze kwaliteit willen leveren; achteraf lijkt de vraag dan 
ook wat overbodig.  
 
Alle uitspraken bij elkaar zijn nader geanalyseerd op zoek naar samenhangende 
patronen. Idealiter waren ook empirisch de aspecten ambt, persoon en professie 
teruggevonden. Dat blijkt niet zo te zijn. Er zijn niet drie te onderscheiden patronen. 
Slechts één patroon wordt gevonden en wel de verzameling uitspraken: 
 als ik er niet van overtuigd was dat God mij op deze plaats gezet heeft, zou ik dit 

werk niet kunnen volhouden 
 ik ben predikant geworden omdat ik het gevoel had dat dit mijn roeping is 
 ik zie van bepaalde zaken dat de Heilige Geest mij gestuurd heeft 
 het ambt heeft niet zo veel betekenis voor mij (omgekeerd) 
 ik zie mijn predikantschap als een beroep zoals ieder ander beroep (omgekeerd)21 

 
Het is in deze niet alleen interessant om te zien welke uitspraken bij elkaar komen tot 
een ideeëncomplex, maar ook welke uitspraken niet tot dat geheel behoren. Bij het 
uitwerken van de vragenlijst zijn ook aspecten opgenomen die ons inziens te maken 
hebben met het ambtelijke aspect van het werk, namelijk het zogenaamde tegenover 
van het ambt, uitgedrukt in de uitspraak: “Ik zie het als mijn taak om een kritisch 
geluid te laten horen en/of een tegenover te zijn van de gemeente”, of de verant-
woordelijke positie de men als predikant binnen de gemeente heeft: “als predikant 
heb ik de bevoegdheid om op bepaalde zaken beslissende invloed uit te oefenen” en 
“als predikant dien je de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het functioneren 
van de gemeente te dragen”. Deze uitspraken behoren niet tot de factor ‘ambt’ en dat 
betekent dat het volgens de respondenten in deze drie laatst genoemde uitspraken 
toch om wat anders gaat. 
 
Van de respondenten onderschrijft 44% dit ambtspatroon, terwijl 16% niet van een 
dergelijks ambtsopvatting wil weten. 
Er is een lichte samenhang tussen deze ambtsopvatting en het aantal overuren: wie 
meer aan het ambt hecht, heeft een grotere werktijdoverschrijding. 
 
 

                                                      
21  twee uitspraken zijn afkomstig uit de uitspraken van paragraaf 11.1 
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12 Samenvatting en discussie enquêteonderzoek 

In dit hoofdstuk wordt allereerst een korte samenvatting gegeven door de meest in 
het oog springende onderzoeksresultaten nog eens langs te lopen. Daarna worden 
een aantal overwegingen en aanbevelingen in discussie gebracht. Deze zijn zoveel als 
mogelijk thematisch geordend, waarbij de thema’s in aparte subparagrafen zijn on-
dergebracht. 
 
 

12.1 Samenvatting: profiel van de parttimer 

De parttime predikant zoals die uit het onderzoek naar voren komt is gemiddeld 46 
jaar, maar ook in de lagere en hogere leeftijdsklassen treffen we parttimers aan. De 
meesten zijn gehuwd en hebben kinderen, een deel van hen is de enige kostwinner 
binnen het huishouden. 
 
Bij de motieven om parttime predikant te zijn, wordt vooral genoemd dat men zorg 
en verantwoordelijkheid heeft voor het gezin, de partner een betaalde baan heeft en 
het leven meer is dan werken. Vrouwen noemen naar verhouding vaker dat ze part-
time werken vanwege zorg en verantwoordelijkheid voor het gezin. 
 
De gemiddelde aanstelling van predikanten is 61%. Hoeveel uur per week dat is, is 
niet helemaal duidelijk omdat de norm van een volledige werkweek niet eenduidig is 
geformuleerd. In het onderzoek houden we twee normen aan, een 46-urige werk-
week en een 40-urige werkweek. 
De feitelijk werkweek (hoeveel uur werkt men) ligt op 32 uur per week; gelegd naast 
de omvang van de aanstelling betekent dit dat 80% van de parttimers een langere 
werkweek maakt dan is afgesproken. Daarbij werkt bijna de helft vijf of meer uur per 
week te veel als de norm op een 46-urige werkweek wordt gesteld. Leggen we de 
norm op een 40-urige werkweek, dan werkt 71% vijf uur of meer te veel. 
Deze 40-urige werkweek komt overeen met de norm-jaartaak van de Bond van 
Nederlandse Predikanten. Het blijkt dan dat bijna driekwart van de parttimers deze 
norm-jaartaak overschrijdt. 
 
Via omrekening naar de hele groep van parttime predikant kan worden gesteld dat zij 
met elkaar overwerk maken die in formatie gelijk is aan 62 fulltime predikanten. 
 
Het is niet zo dat de predikanten in kleinere aanstellingen naar verhouding meer 
overuren maken. 
Predikanten die hun werktijd niet zo in de gaten houden (niet compenseren en geen 
overzichten bijhouden), maken naar verhouding langere werkweken. Overuren 
maken komt zowel bij ervaren als startende parttime predikanten voor en eveneens 
bij gemeenten die al eerder een parttime predikant hebben gehad. 
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De meeste respondenten vinden de eredienst de meest belangrijke taak binnen hun 
werk, ruim de helft zet daarbij ook pastoraat op de eerste plaats. Dat laatste staat in 
contrast met de constatering dat veel respondenten aangeven op pastoraat te bezuini-
gen als de werkweek te vol is. Men snijdt als het ware in werk van hoge prioriteit. 
Nieuw is die constatering niet, wel ernstig. 
 
Werktijdoverschrijding heeft voor een groot deel te maken met een verkeerde in-
schatting van de hoeveelheid werk bij de aanstelling (lees: men wil te veel taken 
binnen de gestelde tijd). Sommige taken blijken meer tijd te vragen dan was voorzien 
(waarbij bijzondere diensten met name worden genoemd), er is te weinig rekening 
gehouden met incidentele activiteiten en meer mensen doen een beroep op de predi-
kant. 
Ook niet onbelangrijk is dat innovatie voor werktijdoverschrijding zorgt. 
 
In de meeste gevallen worden bij de benoeming van parttime predikant afspraken 
gemaakt over het takenpakket. Vrijwel altijd is het aantal kerkdiensten daarin verdis-
conteerd. In enkele gevallen worden helemaal geen afspraken gemaakt. Afspraken 
maken over taken is geen garantie dat de urenoverschrijding beperkt blijft. Dat is ook 
logisch gezien het eerder genoemde: we zagen immers dat een verkeerde inschatting 
van de taakomvang sterk bepalend is voor overuren. Anders gezegd: met het oog op 
de werktijdbeheersing is niet het maken van afspraken van belang, maar het maken 
van reële afspraken. 
 
Eén op de vijf respondenten kent geen momenten van evaluatie van het werk met de 
kerkenraad. Bijna de helft evalueert jaarlijks. Predikanten die een regelmatige evalua-
tie kennen, ondervinden meer steun van de kerkenraad. Van alle respondenten 
zeggen vier van de tien dat ze de kerkenraad voldoende deskundig vinden voor die 
evaluatie, terwijl drie van de tien juist vindt dat ze dat niet is. 
 
Evaluatie van de taakomvang leidt in de meeste gevallen tot het bijstellen van taken. 
Maatregelen die meer geld kosten, zoals uitbreiding van uren, overuren betalen, extra 
beroepskracht of secretariële/administratieve kracht aantrekken worden door nog 
geen 10% genoemd. Het vaakst genoemd is dat predikanten minder taken krijgen 
(b.v. minder kerkdiensten). Soms doen predikanten sommige taken helemaal niet 
meer; wanneer dat het geval is, kan dat betekenen dat de gemeente die taken nu 
volledig doet of dat de taken helemaal niet meer worden gedaan. 
 
Het blijkt niet zo te zijn dat predikanten die wel verandering melden, minder over 
hun tijd heen gaan. Dit betekent nog niet dat evalueren en bijstellen niets zou helpen. 
Om dat te concluderen zou op twee momenten gemeten moeten worden: voor het 
bijstellen van de taakomvang en erna. Wel geldt – het werd hiervoor al gemeld – dat 
evalueren als steun van de kerkenraad wordt ervaren. 
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Bijna de helft van de respondenten wil graag heldere landelijke richtlijnen zien over 
werktijden en taken. Voor zes van de tien van hen moeten die van de landelijke 
organen van hun kerk komen, een kwart ziet hier een taak voor de BNP. 
Intercollegiaal overleg wordt door meer respondenten gemeld als maatregel om de 
werktijd te beheersen, dan hulp of advies van werkbegeleiders. 
Intervisie als georganiseerde vorm van overleg tussen collega’s blijkt voor veel part-
timers dienstbaar om de werktijd binnen de perken te houden. Cursussen en zelf 
informatie lezen over agendabeheer worden ook als zinvol aangemeld, maar wel door 
een iets kleinere groep. Men ziet niets in het aanstellen van leidinggevenden, of een 
centraal werkgeverschap. Samenwerkingsverbanden van collega’s lijken in deze het 
meest haalbare. 
 
Over complimenten en waardering blijken predikanten niet te klagen te hebben. Ook 
melden de meesten dat ze steeds leren in het werk, dat ze het werk maatschappelijk 
belangrijk vinden en dat het ze een gevoel van eigenwaarde geeft. Gêne voor het 
werk kent slechts 16%. 
De meeste predikanten krijgen ruime waardering voor hun werk. 
 
Het verhaal is echter niet eenduidig positief, maar ligt genuanceerder; zo zegt een 
kwart dat ze wel eens twijfelen aan het nut van het werk en eenderde dat ze het werk 
doen dat eigenlijk door anderen gedaan zou moeten worden. 
 
Tweederde van de respondenten heeft het diepe besef dat ze door God gedragen 
worden in het werk; deze respondenten melden naar verhouding vaker langere 
werkweken (meer tijdsoverschrijding). 
 
De meeste respondenten willen graag als predikant blijven werken; slechts eenvijfde 
geeft aan wel in de kerk te willen blijven werken, maar níet als predikant. Een flink 
deel van de respondenten geeft aan dat ze op termijn naar een andere gemeente 
willen overstappen. Blijkbaar is het predikantschap voor de meeste parttimers een 
aantrekkelijk beroep, waarbij ze af en toe wel graag binnen een nieuwe situatie willen 
werken.  
 
Er zijn een aantal uitspraken over werkdruk die nauw samenhangen (patronen vor-
men in factoranalyse). In dat patroon komen uitspraken over psychische belasting en 
hoeveelheid taken samen. Eenvijfde onderschrijft dit patroon, zij ervaren (psychische) 
belasting en vinden dat ze te veel taken hebben. Ons inziens is dit veel. 
Predikanten die deze werkdruk melden, geven naar verhouding vaker aan dat de 
gemeente vooraf te weinig beleidsmatig heeft doordacht dat er een parttime predi-
kant in de gemeente komt te werken. Ook vinden deze predikanten de kerkenraad 
en/of moderamen naar verhouding minder deskundig en vinden ze dat er te weinig 
communicatie naar de gemeente is over het feit dat de predikant slechts parttime 
beschikbaar is. 
Het is hier goed op te merken dat we praten over een samenhang, wat wil zeggen dat 
het niet duidelijk is wat oorzaak en wat gevolg is. Door de werkdruk kan de percep-
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tie van de kerkenraad negatief worden beïnvloed, of omgekeerd: doordat de kerken-
raad onvoldoende deskundig is, kan de werkdruk zo oplopen. 
De predikanten die de genoemde werkdruk ervaren hebben naar verhouding vaker 
behoefte aan landelijke richtlijnen. Dat past natuurlijk goed in het plaatje: het is hen 
te zwaar, maar van de eigen kerkenraad (of gemeente) verwachten ze niet veel heil. 
 
In het onderzoek is een serie uitspraken opgenomen waarmee getracht is het predi-
kantwerk te onderscheiden in de aspecten ambt, persoon en professie. Uit de statisti-
sche analyse blijken deze drie aspecten echter niet als te onderscheiden zaken naar 
voren te komen. De uitspraak dat de aspecten wel te onderscheiden zijn, maar niet te 
scheiden (een veel gehoorde uitdrukking onder theologen), gaat in deze dus niet op: 
de aspecten kunnen níet (empirisch) worden onderscheiden. Dit alles natuurlijk 
binnen de grenzen van de manier waarop de aspecten zijn geoperationaliseerd. 
 
Slechts één patroon werd gevonden en wel over het ambt. Daar komen uitspraken 
samen die als het ware over de opvatting over het ambt gaat (heeft betekenis voor 
mij, God heeft mij op deze plaats gezet, het werk is een roeping), maar bevat geen 
uitspraken die gaan over het inhoudelijk-functionele element van het ambt. Dat de 
predikant een tegenover is in de gemeente wordt weliswaar door tweederde van de 
respondenten onderschreven, maar heeft huns inziens niet met ambtsopvatting van 
doen. 
 
De samenhangende uitspraken over ambt (de factor) wordt door 44% van de predi-
kanten onderschreven, een op de zes wil er niet van weten. Dat betekent dat ambts-
opvattingen weliswaar bij meer dan vier van de tien parttimers leven, maar anderzijds 
ook dat meer dan de helft de gevonden ambtsopvatting niet van harte kan onder-
schrijven. Parttimers die deze ambtsopvatting onderschrijven maken meer overuren. 
 
 

12.2 Overwegingen en aanbevelingen 

 
12.2.1 Reikwijdte van het probleemveld 

De meeste parttime predikanten werken te veel. Dat is grotendeels omdat ze meer 
werk te doen krijgen dan was gepland. Waarschijnlijk speelt daarbij ook een rol dat 
ze plezier hebben in het werk en ‘hart voor de zaak’ hebben. Dat valt af te leiden uit 
de waardering die ze oogsten uit de gemeente en de inspiratie die ze uit hun werk 
halen. Ook blijkt dat een aantal van hen wel zo nu en dan naar een andere plaats wil 
doorstromen, maar zeker ook predikant wil blijven. Kortom: de meeste houden van 
hun vak22. En binnen dat vak is veel te doen, dus doen ze veel. Te veel! 
Dat is niet alleen een probleem voor hen zelf. Zeker ook: een flink deel werkt meer 
dan goed is en is eigenlijk bezig met roofbouw op zichzelf te plegen. 
 

                                                      
22  Hiernaar verwijst de term ‘het goede’ uit de titel 
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Het is ook een probleem van de gemeente waarin ze werken. Immers, veel parttimers 
geven aan dat als ze hun (te grote) werkweek moeten beperken, ze dit doen door op 
pastoraat te bezuinigen. Tegelijk is het ook een probleem van de deelnemende kerken 
als geheel. De parttimers gaven namelijk eveneens aan dat een te volle werkweek ten 
koste van de innovatie gaat. En de pastores zijn toch bij uitstek degenen die de inno-
vatie zouden moeten inzetten. 
 
Kortom er ligt een stevig probleem op tafel bij de kerken. De oplossing is lastiger te 
vinden, juist omdat de predikanten zelf mede oorzaak zijn van het probleem, ze zijn 
het immers zelf die te veel werken. Daarbij komt dat de arbeidsverhouding zo liggen 
dat predikanten te zien zijn als ‘eigen baas’ (en dat willen ze zo houden ook), dus zij 
zouden zelf moeten besluiten minder te werken. Maar blijkbaar ligt het niet zo 
eenvoudig. 
 
 

12.2.2 Omvang van de werkweek 

Er komen in dit onderzoek wel oplossingen in beeld. De meest belangrijke daarvan is 
dat er heldere richtlijnen moeten komen wat van een predikant verwacht mag wor-
den: wat kan een predikant binnen de afgesproken werktijd doen? Nu is die schatting 
te ruim en betekent het dat, ook al worden er afspraken gemaakt, de predikanten 
uiteindelijk toch meer werken dan was afgesproken. Die heldere richtlijnen moeten 
in ieder geval inhouden dat het takenpakket naar beneden moet worden bijgesteld. 
Tot nu toe werd te veel gevraagd, er moeten dus minder taken worden toegedeeld 
aan een parttime werkweek. 
 
Overigens zagen we ook dat een aantal predikanten minder uren werken dan hun 
taakomvang vraagt. Het zou goed kunnen dat ook dit zijn oorzaak heeft in een 
verkeerde inschatting van de hoeveelheid taken die in de gemeente moeten gebeuren. 
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat bij het aantrekken van een parttime predikant 
niet zozeer gekeken wordt welke taken er moeten gebeuren in de gemeente, maar 
naar de financiële mogelijkheden van de gemeente: hoeveel predikantsplaats kan de 
gemeente betalen? In een aantal gevallen kan men dan blijkbaar meer betalen dan 
nodig is en worden predikanten met een te grote aanstelling aangetrokken. 
 
Bij nadere bezinning op de omvang van het takenpakket hoort in ieder geval ook bij 
dat er helderheid wordt gecreëerd in de omvang van de gemiddelde werkweek. 
Onduidelijkheid binnen de kerken waar de norm ligt, lijkt uit den boze. Het blok-
keert het gesprek over de invulling van de werkweek. De BNP doet dan ook een 
goede voorzet in het stellen van een norm-jaartaak.  
Er dient helder en zakelijk te kunnen worden gecommuniceerd over taken en werk-
week, en een van de eerste voorwaarden daartoe is dat het kader waarbinnen gespro-
ken wordt helder moet zijn, namelijk: hoe groot is de werkweek, of globaler: hoe 
groot is de jaartaak? 
 



KASKI rapport nr. 521 | Te veel van het goede 88 

12.2.3 Taken voor de kerk 

De vorige paragraaf is min of meer vanuit het perspectief van de predikanten ge-
schreven: oor verkeerde inschatting van het aantal taken, komen de meeste uit op 
langere werkweken. 
De zaak kan ook vanuit het perspectief van de kerk worden beschreven. Blijkbaar ligt 
er heel veel werk te doen binnen of vanuit de kerk. Meer werk dat de professionals 
op grond van de omvang van hun aanstelling zouden moeten doen. 
Als vanuit het perspectief van de parttimer moet worden gekeken hoeveel taken ze 
kunnen doen (binnen de afgesproken norm-jaartaak), moet tegelijk worden bezien 
welke taken de kerk wil doen. Dat betekent òf heldere prioriteitstelling, òf meer (of 
andere?) professionele arbeidskracht beschikbaar stellen. Dat laatste heeft natuurlijk 
ook financiële consequenties. 
 
 

12.2.4 Behoud van zelfstandigheid 

De predikanten geven zelf ook een aantal mogelijke oplossingen aan. Daarbij hoort 
niet dat er leidinggevenden zouden moeten worden aangesteld, noch zien ze iets in 
een centraal werkgeverschap. Blijkbaar hechten ze te sterk aan hun zelfstandige 
positie. Dat blijkt immers ook uit het feit dat 85% aangeeft dat het indelen van de 
eigen tijd als belangrijk aspect van het werkplezier wordt ervaren. Mogelijk ziet men 
centraal werkgeverschap en het aanstellen van leidinggevenden als maatregelen die 
deze zelfstandigheid in gevaar brengen. 
 
 

12.2.5 Werkbegeleiding 

De parttimers zien wel wat in collegiaal overleg. Ze noemen dat zowel bij mogelijke 
maatregelen om de werktijd beperkt te houden, als bij de beleidsmaatregelen. Daar 
staat collegiaal overleg naast werkbegeleiding en blijkt dat men meer in collegiaal 
overleg dan werkbegeleiding ziet. Naar werkbegeleiders toe kan dat duiden op de 
noodzaak om het eigen dienstenpakket beter te presenteren, maar zeker ook dat ze 
collegiaal overleg zouden moeten stimuleren en helpen opzetten. Dat geldt ook voor 
het stimuleren van intervisiegroepen: zij die er ervaring mee hebben, zijn daar posi-
tief over en onder degenen die er geen ervaring mee hebben is een deel die hier wel 
in geïnteresseerd is. 
  
Natuurlijk geldt van dit stimuleren dat het binnen de marges van de zelfstandigheid 
van de predikanten moet plaatsvinden evenals binnen de zelfstandigheid van de 
plaatselijke kerk. Landelijke sturing is niet de gewoonte binnen de deelnemende 
kerken. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de werkbegeleiding niet de grenzen van 
hun mogelijkheden zo veel mogelijk op zou moeten zoeken. Nogmaals: voor een 
flink aantal predikanten is de situatie ernstig. 
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12.2.6 Landelijke richtlijnen 

Een aantal respondenten geeft aan behoefte te hebben aan heldere landelijke richtlij-
nen over omvang en invulling van de werkweek. Het zijn met name die parttimers 
die te weinig support of deskundigheid vinden binnen de eigen gemeente (kerken-
raad). Men ziet het vooral als een taak van het eigen kerkverband om daar wat aan te 
doen. In zekere zin legt men hier de bal terug bij zichzelf. Immers, de landelijke kerk 
zijn predikanten voor een deel ook zelf, voor zover ze vertegenwoordigd zijn in 
synodes en dergelijke.  
 
 

12.2.7 Vertegenwoordiging 

Maar hier ligt misschien gelijk alweer een probleem. Het zou wel eens zo kunnen zijn 
dat parttimers naar verhouding ondervertegenwoordigd zijn in de bovenplaatselijke 
organen en synodes. We zagen immers dan 25% van de parttimers bezuinigen op 
bovenplaatselijke activiteiten en ook dat één op de vijf al vooraf afspraken gemaakt 
heeft over het bovenplaatselijke werk. Daaruit valt af te leiden dat de parttimers zelf 
naar verhouding minder in de bovenplaatselijke organen vertegenwoordigd zijn en 
daarmee kan het ook mogelijk zijn dat hun specifieke geluid te weinig wordt ge-
hoord.  
In dat geval zouden de belangen van de parttimers door anderen behartigd moeten 
worden. Voor een kwart van hen kan de Bond van Nederlandse Predikanten hier een 
rol spelen. Dat lijkt een bescheiden rol; het grootste deel van de respondenten ziet de 
Bond dus blijkbaar niet als instantie die – wat dit punt betreft – het beste voor de 
belangen van de parttimer op kan komen. Ook daarin ligt een aanbeveling opgeslo-
ten: de BNP zou zich wellicht sterker moeten neerzetten als belangenbehartiger. 
Anderzijds ligt hier natuurlijk ook een taak voor de kerken zelf: het is aan de kerke-
lijke besturen om er zorg voor te dragen dat de specifieke aandachtspunten van 
parttimers voldoende worden verdisconteerd in het beleid. Zeker gezien het feit dat 
veel parttimers inzet voor heldere richtlijnen van de kerken zelf verwachten, schept 
verplichtingen. 
 
 

12.2.8 Evalueren 

Evalueren van het werk binnen de eigen gemeente heeft in ieder geval een indirect 
effect, de predikanten ervaren dit mede als steun van de kerkenraad en dat draagt bij 
aan hun welbevinden. In een aantal gevallen draagt de evaluatie ook daadwerkelijk 
bij aan bijstelling van de taken.  
Omdat niet iedereen zo’n evaluatie kent of zinnig vindt, zou wellicht geïnvesteerd 
kunnen worden in begeleiding bij evaluatie. Dat wordt wel lastig voor die predikan-
ten die aarzelingen hebben bij de deskundigheid van de kerkenraad of het modera-
men. Om hen te stimuleren toch vooral met die kerkenraad aan tafel te gaan zitten 
om de taakomvang te evalueren, zal niet gelijk op enthousiasme kunnen rekenen. 



KASKI rapport nr. 521 | Te veel van het goede 90 

Hier ligt een lastig dilemma waar de betreffende pastores deels zelf uit moeten ko-
men. Ze zullen moeten overwegen of ze het ondanks hun geringe vertrouwen toch 
aan willen om te gaan evalueren; mogelijk vanuit de gedachte dat dit een investering 
in tijd is (waarbij ironisch genoeg wel geldt dat de werktijdoverschrijding nu net de 
aanleiding was om te evalueren). Wellicht moeten zowel predikant als kerken-
raad/moderamen wennen aan momenten van evaluatie. 
Een andere optie kan zijn dat vanuit de landelijke organen adviseurs dergelijke evalu-
aties bijwonen. Die adviseurs zullen mensen moeten zijn die kennis van zaken hebben 
van personele aangelegenheden, kunnen helpen zoeken naar oplossingen en voldoen-
de weten van de kerkelijke situatie. Wellicht praten we dan over adviseurs die nu nog 
niet bestaan binnen de kerken. 
 
 

12.2.9 Ambt, persoon en professie 

Het ambt lijkt voor tweederde van de respondenten een aansprekende noemer te 
zijn. Daarbij wordt ambt verbonden met roeping en het besef dat men door God 
gestuurd wordt, maar er lijkt geen functionele invulling bij deze ambtsopvatting te 
horen.  
Dat sluit aan bij wat in het literatuuronderzoek naar voren kwam. In het literatuur-
onderzoek is literatuur bestudeerd over het predikantschap, waarbij de driedeling 
ambt, persoon, professie als indelingskader is gebruikt om de informatie te ordenen. 
Ambt bleek toen min of meer los te staan van de andere twee aspecten, werd weinig 
inhoudelijk-functioneel gevuld en bleek soms ook als problematisch te worden erva-
ren.  
Datzelfde beeld zien we dus nu: geen inhoudelijk-functionele, hoewel de beschreven 
ambtsopvatting wel op flinke instemming mag rekenen. 
 
Het ambt is dus wel een categorie waar veel parttimers aan hechten, maar het is maar 
de vraag in hoeverre dit begrip hen helpt in hun functioneren. In ieder geval consta-
teren we wel dat zij die de ambtsopvatting onderschrijven meer werktijdoverschrij-
ding melden. 
 
Ons inziens wijzen de resultaten van het onderzoek erop dat meer functioneel naar 
het werk moet worden gekeken en dat derhalve ambtsopvattingen in relatie tot het 
functioneren moeten worden verwoord. 
 
 

12.3 Fulltimers? 

Dit onderzoek gaat over de situatie van parttime predikanten. De situatie van fulltime 
predikanten is niet onderzocht. De resultaten roepen echter wel vragen op voor deze 
groep predikanten. Werken zij met evenveel motivatie en voldoening, of is het feit 
dat men de nodige niet-werktijd naast het werk, zoals parttimers dat hebben (het 
leven is immers meer dan werken, zeggen veel parttimers) heeft een belangrijke 
bijdrage aan de arbeidsvreugde. 
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Hoe staat het met de werktijdoverschrijding? Het onderzoek onder parttimers heeft 
als groot voordeel dat de werktijd van parttimers in ieder geval is gekwantificeerd, 
hoewel dat nauwkeuriger kan. Een deel van de fulltimers kwantificeert de werktijd 
natuurlijk ook (b.v. in de lijn van de norm-jaartaak, zoals voorgesteld door de BNP). 
Voor een deel van de fulltimers is kwantificeren van de werktijd niet aan de orde. 
Sommigen van hen vatten fulltime predikantschap op als 7 × 24 uur per week be-
schikbaarheid. Deze groep predikanten kent dan geen werktijdoverschrijding. Maar 
kennen zij daarmee ook geen werkdruk? 
Zoals vermeld vinden we de gevonden werkdruk bij de parttimers (21% meldt het 
patroon werkdruk) hoog. Waar ligt dat percentage bij fulltimers? 
 
Hebben fulltimers ook het idee dat ze aan bepaalde taken niet of onvoldoende toe-
komen? Moeten zij ook bezuinigen op pastoraat en innovatie? 
 
Hoe ligt de ambtsopvatting bij de fulltimers? Betekent een volledige werkweek toch 
een nauwere band met het ambt, of blijkt ook hier dat de ambtsopvatting die we als 
patroon uit de uitspraken haalden door minder dan de helft van de predikanten te 
worden onderschreven. 
 
Vooralsnog moeten we volstaan met het extrapoleren (‘doortrekken’) van de gege-
vens van de parttimers wanneer we een indruk willen vormen. Maar het is zeer wel 
denkbaar dat er niet een glijdende overgang van parttime naar fulltime is, maar dat er 
een duidelijk omslagpunt zit. Nadere bestudering lijkt dan ook gewenst. 
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Bijlage 1: frequenties van serie uitspraken 

Uitspraken over arbeidssatisfactie  
 helemaal 

mee 
eens 

 helemaal 
oneens

als een onbekende vraagt wat ik doe voel ik soms een 
lichte gene 

5 11 9 27 49 

ik word gewaardeerd door mijn gemeenteleden 45 44 10 1 0 
ik vind mijn predikantenwerk maatschappelijk belangrijk 35 45 16 3 1 
de kerkenraad neemt het voor mij op naar de gemeente 28 42 24 4 2 
vanuit de kerkenraad wordt persoonlijk belangstelling 
getoond voor mij en mijn werk 

29 39 18 11 2 

de overheid en maatschappelijke instellingen zouden mij 
als predikant van de kerk veel vaker moeten uitnodigen 
voor overleg of initiatieven 

13 30 32 20 5 

ik heb het idee dat ik veel werk doe dat eigenlijk door 
anderen zou moeten worden gedaan 

7 24 28 30 11 

in dit werk voel ik me niet minder waard dan de mensen 
met wie ik me vergelijk 

48 23 16 6 7 

in dit werk geniet ik een zeker prestige 11 39 33 13 4 
ik kan duidelijk zien wat de resultaten van mijn werk zijn 5 29 36 26 4 
ik zie van bepaalde zaken dat de Heilige Geest mij ge-
stuurd heeft 

11 26 32 17 13 

ik twijfel wel eens aan het nut van dit werk 4 22 27 27 19 
dit werk betekent veel voor mijn persoonlijk geloof 27 41 21 8 2 
ik vind het lastig om aan de verschillende verwachtingen 
vanuit de gemeente tegemoet te komen 

14 31 24 27 5 

ik heb het diepe besef dat ik door God gedragen word in 
dit werk 

33 32 23 11 2 

ik heb het idee dat de gemeente zeer tevreden is over 
mijn werk 

11 54 32 3 0 

ik leer steeds weer van dit werk 55 36 7 2 0 
binnen de kerkenraad is er alle begrip voor dat ik als 
parttimer niet alles kan doen 

35 38 17 8 2 

dit werk haalt het beste uit mij 23 40 29 8 1 
ik beschouw het als een zegen dat ik dit werk voor Gods 
gemeente mag doen 

21 35 28 11 5 

de kerkenraad geeft opbouwende kritiek op mijn werk 9 31 38 17 5 
dit werk geeft me een gevoel van eigenwaarde 19 54 21 6 1 
ik krijg nog wel eens positieve reacties over mijn kerk-
diensten en preken 

44 48 6 1 0 
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Uitspraken over werkdruk 
 helemaal 

van 
toepassing 

 helemaal 
niet van 

toepassing 

ik moet werk laten liggen dat eigenlijk wel gedaan 
zouden moeten worden 

30 43 14 11 3 

ik vind dat ik te veel overuren maak 19 30 25 18 7 
naar de hoeveelheid werk gerekend zou mijn aanstelling 
wel een fulltime aanstelling kunnen zijn 

28 21 16 20 14 

het idee dat ik ooit weer in een nieuwe gemeente kan 
beginnen, vind ik erg plezierig 

16 29 27 12 16 

ik zou in mijn werk aan bepaalde activiteiten meer 
aandacht willen besteden 

37 44 13 5 1 

mijn huisgenoten corrigeren mij als ik te veel met mijn 
werk bezig ben 

28 33 15 11 14 

de grote werkdruk maakt dat ik dingen minder goed kan 
doen dan ik zou wensen 

15 30 26 18 11 

mijn werk is zo versnipperd dat ik veel zaken maar half 
voorbereid 

7 18 26 35 15 

er komen zoveel vragen op mij af in mijn werk dat ik 
nauwelijks tijd overhoud voor mijn eigen geloofsbele-
ving 

8 21 26 26 20 

het zou mij benauwen als ik wist dat ik altijd in mijn 
huidige gemeente moet blijven werken 

23 19 17 21 21 

de kerkenraad helpt actief mee om mijn werk binnen de 
perken te houden 

6 19 31 32 12 

ik vind het moeilijk mijn werk als predikant te combine-
ren met huishoudelijke taken en/of zorgtaken 

7 16 18 31 28 

ik wil wel graag in de kerk blijven werken, maar niet 
altijd als predikant 

6 12 15 19 49 

ik maak langere dagen dan goed voor mij is 11 28 26 21 13 
er wordt thuis gemopperd als ik weer eens voor mijn 
werk de deur uit moet of niet beschikbaar ben 

7 16 23 20 34 

aan het einde van een werkdag ben ik bekaf 11 22 27 28 13 
ik heb de indruk dat kerkenraadsleden begrip voor mijn 
parttimerschap vragen bij gemeenteleden 

7 30 30 19 14 

ik doe wat nodig is, maar aan vernieuwende zaken kom 
ik niet toe 

11 20 21 33 15 
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Uitspraken over ambt, persoon en professie 
 helemaal 

mee 
eens 

 hele-
maal 

oneens

als predikant moet je je in je contacten met gemeentele-
den realiseren dat je in je spreken en handelen een 
voorbeeldfunctie heb te vervullen voor de gemeente 

20 48 23 9 1 

als predikant ben ik ook leidinggevende van de kerkelijke 
vrijwilligers 

24 46 17 11 3 

als predikant dien je in principe steeds beschikbaar te zijn 
voor mensen die je nodig menen te hebben 

8 22 24 30 16 

het zou me niet lekker zitten als ik voor mezelf het gevoel 
had dat ik te weinig doe 

43 40 12 4 2 

het ambt heeft niet zo veel betekenis voor mij 4 7 24 35 30 
ik probeer door bijscholing, studeren, cursussen e.d. mijn 
vaardigheden op peil te houden 

33 34 20 11 3 

als predikant moet je een samenbindende functie vervul-
len in de gemeente 

41 45 11 2 1 

ik zie het als mijn taak om een kritisch geluid te laten 
horen en/of een tegenover te zijn van de gemeente 

19 48 24 8 2 

ik wil graag kwaliteit leveren 66 33 2 0 0 
ik ben predikant geworden omdat ik het gevoel had dat 
dit mijn roeping is 

31 30 24 11 4 

ik laat me bij de invulling van mijn werk erg bepalen door 
de verwachtingen van de gemeente 

2 22 42 25 9 

als predikant dien je de uiteindelijk verantwoordelijkheid 
voor het functioneren van de gemeente te dragen 

2 14 19 36 29 

ik maak het mezelf niet gemakkelijk door alles heel goed 
te willen doen 

27 32 24 13 5 

als ik er niet van overtuigd was dat God mij op deze 
plaats gezet heeft, zou ik dit werk niet kunnen volhouden 

9 14 32 26 19 

ik zie mijn predikantschap als een beroep zoals ieder 
ander beroep 

8 20 23 33 16 

hoe meer ik in mijn predikantschap investeer, hoe meer ik 
er uit terugontvang 

10 31 38 18 3 

als predikant heb ik de bevoegdheid om op bepaalde 
zaken beslissende invloed uit te oefenen 

6 30 32 24 8 

naar mijn idee ben ik als predikant de stuwende kracht 
van het kerkenwerk 

9 34 36 18 4 
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Bijlage 2: Verslag focusgroep parttime predikanten 

Vooraf 
Gert de Jong heet iedereen hartelijk welkom en licht de achtergrond van het onder-
zoek toe. Het KASKI voert dit onderzoek uit in opdracht van de Nederlandse Bond 
van Predikanten en wil problemen en mogelijkheden van het parttime predikantschap 
onderzoeken. Een enquête onder alle parttime predikanten van in ieder geval de 
SoW-kerken, Remonstrantse Broederschap, Doopgezinde Sociëteit en Vrije Evangeli-
sche gemeenten, maakt deel uit van het onderzoek. 
Voorafgaand aan die enquête is een beperkte literatuurstudie gehouden en dit ge-
sprek. In dit gesprek willen we argumenten, overwegingen e.d. met elkaar bespreken, 
om de vragenlijst zo gericht mogelijk te kunnen opstellen. 
 
Uit de voorstelronde blijkt dat er een redelijke spreiding is in de parttime-aanstelling 
(van 10/12 = 83% tot 50%); de deelnemers uit verschillende kerkgenootschappen 
komen (Doopsgezind, Evangelisch-Luthers, Hervormd en Samen op Weg); er een 
spreiding is tussen mannen en vrouwen; en sommige wel en anderen geen andere 
betrekkingen naast hun predikantschap hebben. 
 
 
Werkzaamheden 
Vrijwel alle aanwezigen hebben bewust gekozen voor het parttime predikantschap. 
Voor niemand gold dat ze liever een fulltimebaan zouden hebben gehad, maar door 
omstandigheden – bijvoorbeeld de financiële situatie van de gemeente – op parttime 
terechtkwamen. 
 
Hoe groot de werkweek van parttime predikanten is, is lastig uit te drukken in uren. 
Voor hervormden geldt dat de werkweek in twaalfden of in dagdelen wordt uitge-
drukt, waarbij het niet exact is aangegeven hoeveel uur een dagdeel is. Daar wordt 
binnen de groep dan ook verschillend over gedacht. Sommigen rekenen een dagdeel 
als 3½ uur, anderen als 4 uur. (Eén van de deelnemers zegt hierover: “Ik zou het heel 
prettig vinden als bijvoorbeeld door de BNP of vanuit het LDC eens duidelijk wordt 
gezegd: zo zit het met die uren.”) 
 
De meesten kunnen wel een inschatting maken van de werkweek en de eventuele 
overschrijding. Eén van de deelnemers geeft aan een 31-urige werkweek te hebben en 
geen overuren te maken. 
Voor andere lopen de hoeveelheid extra uren uiteen. Er zijn er die een 10/12 aanstel-
ling hebben en meer dan 40 uur per week werken (overigens zou in de berekening 
van 1 dagdeel als 4 uur 10/12 ook 40 uur betekenen); een ander zou 24 uur horen te 
werken en maakt gemiddeld werkweken van 30 uur. 
Een paar mensen geven aan met enige overschrijding geen moeite te hebben. (“Ik ben 
ook gemeentelid, heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Dat wil ik ook doen, dus 



KASKI rapport nr. 521 | Te veel van het goede 96 

het percentage dat ik boven de werkweek kom calculeer ik in als mijn vrijwilliger-
werk.”) 
Een ander merkt op dat de gezinssituatie invloed kan hebben op de werkweek: “Je 
bent nooit klaar, dus je gaat altijd door. Tot nu toe waren het vooral de kinderen die 
mijn tijd bewaakte. Nu worden ze groter en zelfstandiger en ga je automatisch extra 
werk doen.” 
 
Een deelnemer heeft samen met zijn vrouw een volledige predikantsbaan. Voor 
hemzelf is er dus sprake van een parttime baan, maar vanuit de gemeente gezien 
wordt een fulltime baan vervuld. Het past hem niet om de werkweek in uren uit te 
drukken: er moet werk worden gedaan en zo lang hij dat kan rijmen met de thuissi-
tuatie/het gezinsleven werkt hij er aan, samen met zijn vrouw. 
 
Twee van de aanwezigen zijn predikant in meer dan één gemeente. Eén van hen is 
predikant in drie gemeentes en heeft alles bij elkaar een 100% aanstelling, de ander 
heeft met het predikantschap in twee plaatsen nog steeds een parttime aanstelling. 
Beiden melden dan zij twee (drie) keer te maken hebben met overschrijding van hun 
werkweek, namelijk in iedere gemeente opnieuw. 
 
Iemand zegt dat het bijna niet te voorkomen is dat het parttimerschap toch een 
fulltime werkweek betekent. “De enige optie om het echt veilig te stellen is te zeggen: 
ik neem twee of drie weken extra vakantie op. Dat is waarschijnlijk de enige manier 
om het te regelen.” Het zou dus ook te overwegen zijn om als parttimer meer vakan-
tie te vragen. 
 
Ander werk naast het predikantschap maakt dat men de werkweek wel moet inkade-
ren. Het wordt van de gemeente ook eerder geaccepteerd als men voor het andere 
werk beschikbaar is. Maar “het zou niet nodig moeten zijn om een nevenbaan te 
hebben om je parttime aanstelling te bewaken. Ik zou willen dat daar eens over 
nagedacht werd.” 
 
Men herkent dan ook wat in het literatuuronderzoek naar voren komt, dat vrije tijd 
vooral bewaakt moet worden. Sommigen spreken zelfs over ‘veroveren’. En “je drijft 
ook jezelf voort.” Anderen hebben de ervaring dat de kerkenraad meehelpt de werk-
tijd te beheersen. Het is erg prettig om te merken dat de verantwoordelijkheid van de 
lengte van de werkweek breder wordt gedragen. 
Die ervaring heeft niet iedereen. Soms heeft men het gevoel, of merkt men daadwer-
kelijk, dat tijd van de predikant telkens weer wordt geclaimd. 
 
Soms is de grens tussen werk en vrije tijd lastig aan te geven. Wanneer je op een 
avond telefonisch bereikbaar bent en je wordt gebeld over het werk, hoort die avond 
toch een beetje bij het werk. Maar dat is toch weer wat anders dan dat je die avond 
zou werken. Er is dus een soort schemergebied van ‘vage werktijden’ 
Er zijn predikanten, vertelt een van de deelnemers, die dat proberen te beheersen 
door met twee telefoonnummers te werken, één voor het werk en één privé. In de 
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vrije tijd beantwoorden ze de werklijn niet. “De voicemail staat aan en als ik er ben 
zal ik het wel afluisteren.” 
 
Afspraken over het werk 
Bij het beroep zouden afspraken gemaakt kunnen zijn hoe in de taakstelling tot uiting 
komt dat de predikant een parttime functie heeft. Verschillende mogelijkheden zijn 
denkbaar, maar vrijwel iedereen zegt dat in hun situatie in ieder geval het aantal 
erediensten is verdisconteerd. Er wordt dan een omslagberekening gemaakt. Iemand 
geeft aan dat dit niet helemaal reëel is, omdat het in de praktijk vaak voorkomt dat 
de eigen (parttime!) predikant in de bijzondere diensten voorgaat. Zo heeft de part-
timer naar verhouding meer bijzondere diensten en die vragen meer voorbereiding. 
Ook blijkt hier dat heel kleine parttime aanstellingen dan kunnen betekenen dat men 
als eigen predikant acht keer per jaar in de eigen gemeente moet voorgaan en daar-
van dan de bijzondere diensten. Dat lijkt wat buiten verhouding. 
 
Soms vragen beroepingscommissies/kerkenraden om minder tijd te besteden aan het 
bovenplaatselijke werk. 
 
Wanneer een parttimer de enige predikant in de (kleine) gemeente is, is de gemeente 
al kleiner en dus het aantal uitvaarten en de pastorale vraag kleiner. Wanneer de 
parttimer niet de enige is, heeft men ook vaak naar verhouding minder pastorale 
eenheden. 
 
Een andere vorm van verdisconteren van parttimewerk is onderlinge taakverdeling 
met collega’s. Dan zijn soms summiere afspraken gemaakt met de kerkenraad, ver-
volgens wordt in overleg met collega’s het werk naar rato verdeeld. 
 
Ook komt het voor dat wel beschrijvingen van het aantal erediensten wordt gegeven 
en van de hoeveelheid tijd voor pastoraat, maar dat vervolgens blijkt dat er nog zo 
weinig tijd overblijft voor de overige zaken, dat er irreële verwachtingen ontstaan. 
 
Parttime aanstellingen zouden wellicht aan een maximum gebonden moeten zijn. Bij 
een 10/12 of 80% aanstelling is dat in de beleving van veel gemeenteleden al gauw 
een volledige baan, of verwacht de gemeente in ieder geval het volledige pakket. Wat 
dat betreft is 60% of 50% helderder, het is dan duidelijk dat sommige dingen ge-
woon niet of minder gebeuren. 
 
In het gesprek komt naar voren dat afspraken over de grootte van de werkweek soms 
eenvoudiger informeel te maken zijn, dan formeel. Zo heeft iemand de ervaring dat 
een gemaakte afspraak op wijkniveau door de centrale kerkvoogdij werd terugge-
draaid. Een ander merkt op dat het in een plattelandsgemeente veel eenvoudiger was 
om de werktijd in de hand te houden. Haar huidige gemeente is wel beter georgani-
seerd, maar het krijgt het karakter van overgeorganiseerd, formalistisch of bureaucra-
tisch.  
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Als het over afspraken over de werktijd gaat komt de vraag op met wie die afspraken 
moet worden gemaakt. Is de kerkenraad nu wel het juiste forum om over de taakin-
vulling te overleggen? Ja, zeggen sommigen, want de tijdsbesteding van predikanten 
heeft zijn consequenties voor het beleid en de kerkenraad is verantwoordelijk voor 
het beleid. Daarbij komt dat het goed zou zijn als de kerkenraad het – mocht dat 
nodig zijn – voor de predikanten opneemt en voor hen in de bres springt: “Ik zou het 
prettig vinden als de ouderlingen naar mensen toe duidelijk maken dat ik parttime 
werk.” 
Anderen proberen de kerkenraad actief te betrekken bij het predikantswerk omdat 
men wil dat de kerkenraad weet wat de predikant doet en “dat we horen wat ze er 
van vinden.” 
Dat heeft als consequentie dat kerkenraden dan ook daadwerkelijk meepraten over 
de taakinvulling en dan kan het gebeuren dat predikant en kerkenraad het niet eens 
worden over werkafspraken. Bijvoorbeeld omdat de kerkenraad geen afstand wil 
doen van werk, terwijl de predikant vindt dat er wel verschoven moet worden. In de 
praktijk komt het er dan nog wel eens op neer dat men blijft doen wat de kerkenraad 
vindt èn het ‘nieuwe’ erbij neemt, dus extra tijd inzet, al dan niet door middel van 
een compromis met de kerkenraad. 
 
Anderzijds zouden zaken ook landelijk afgesproken kunnen worden: hoe veel tijd 
vraagt de voorbereiding van een kerkdienst en wat kun je dus verwachten van je 
parttime predikant. Je hoeft dan niet te verdedigen of over zaken te onderhandelen: 
het is gewoon de afspraak. 
Iemand maakt daarbij de aantekening dat men bij dergelijke bindende (?) afspraken 
predikanten ‘macht’ uit handen geeft over de invulling van het werk. 
 
Wellicht moet men niet alleen gaan denken in de richting van het naar rato omslaan 
(dus bijvoorbeeld minder erediensten), maar helemaal naar een andere taakinvulling 
moet kijken. 
 
Prioritering 
Vervolgens kwam de vraag aan de orde wat als het belangrijkste onderdeel van het 
werk wordt gezien en of men dit belang ook kan omslaan in de hoeveelheid werktijd 
die men eraan wil besteden. 
Voor een aantal is die vraag niet eenduidig te beantwoorden. Zij hebben niet echte 
voorkeuren in het werk. Wat op hun pad komt en nodig is, krijgt prioriteit en wat 
prioriteit krijgt waarderen ze op dat moment als het belangrijkst. 
Voor anderen worden als belangrijke werkvelden eredienst en pastoraat genoemd. 
Wanneer eredienst als belangrijkste werkveld wordt genoemd betekent dit dat men 
het belang dat men hieraan hecht ook kan vertalen in hoeveelheid werktijd. 
 
Vervolgens werd de vraag gesteld welk deel van het werk vaak in de verdrukking 
komt als de werkweek te vol is. Verschillende antwoorden werden genoemd, o.a. 
pastoraat. Dat geldt ook voor de mensen die pastoraat als hun belangrijkste werkveld 
(al dan niet naast eredienst) hebben genoemd. Het lukt hen dus blijkbaar niet om – 



KASKI rapport nr. 521 | Te veel van het goede 99

ondanks het belang dat ze aan dit werk hechten – het bovenaan de prioriteitenlijst te 
houden als de werkweken vol zijn. 
Als andere werkvelden waarop moet worden ingeleverd bij een te volle werkweek 
werd genoemd: studie, bovenplaatselijke taken en preekbeurten in andere gemeentes. 
Overigens gaven sommige parttimers aan wel degelijk tijd beschikbaar te kunnen 
maken of houden voor het bovenplaatselijke werk en dit in goede harmonie met de 
eigen gemeente. Een ander merkt op dat preekbeurten buiten de eigen gemeente naar 
verhouding weinig tijd kost, omdat een ‘oude preek’ kan worden gebruikt. 
 
Opbouwen 
Eén van de aanwezigen meldt dat zij in bepaald werk heeft geïnvesteerd en dat dit 
ook vruchten afwerpt. Dat roept de vraag op of parttimers zichzelf niet in de nesten 
werken wanneer zij extra werk verzetten. Als het zo is dat extra werk, extra werk 
oplevert, kan dat betekenen dat er steeds meer te doen valt in de gemeente. 
Voor sommigen betekent investeren inderdaad dat er meer werk te doen valt, maar 
in overleg wordt de extra tijd voor het ‘nieuwe werk’ dan van andere zaken afge-
haald. Een ander beschrijft het minder rooskleurig: “Ik ga soms bewust geen dingen 
aan, omdat ik weet dat ik dan volgend jaar een strop om mijn nek heb. Dus ik moet 
mijn enthousiasme dempen.” 
Weer een ander herkent dat wel, maar zegt daarvan: “Ik vind dat als je in een ge-
meente staat, dan bouw je niet af. Dus probeer ik op te bouwen. En om 10% op te 
bouwen, moet je 20% extra werken.” Ook hij probeert hier vervolgens afspraken 
over te maken met de kerkenraad: “Er moet 100% gewerkt worden in deze gemeente 
en niet 5/12 want dan kalft het af en dat kan de bedoeling niet zijn. Ik zie de kerken-
raad dan als die andere 7/12 en dan moet het werk zo verdeeld worden dat de ker-
kenraad harder gaat werken.” 
 
Hier ligt dan wel een dilemma voor sommigen. Het lijkt irreëel dat als een gemeente 
een parttime predikant heeft er toch 100% werk geleverd moet worden. Dat is funest 
voor de predikant, maar ook voor de gemeente, want “als je te veel van de kerken-
raadsleden gaat vragen, raak je ze kwijt.” 
Anders gezegd: sommige parttime predikanten werken in kleine gemeentes. En 
binnen die kleine gemeentes zijn kleine kerkenraden. Dan is het lastig om extra werk 
te gaan verzetten met die kleine kerkenraad. Wat je kunt in een gemeente, is dus 
beperkt. 
 
Er wordt ook ter sprake gebracht dat je soms met opgebouwde verwachtingen van 
doen hebt. Dat kan zijn, omdat de voorganger een grotere aanstelling had, of een 
partner die extra werk in de gemeente deed. 
Soms ook richtte de voorganger zich op specifieke taken, zodat op die terreinen meer 
verwachtingen zijn geschapen. Als dat bijvoorbeeld ouderenpastoraat is dan “is het 
voor oude mensen moeilijk om te accepteren dat je ook met jongeren of jonge gezin-
nen wilt bezig zijn. Daar moet je dan voorzichtig en tactisch doorheen breken.” 
Dat punt geldt niet alleen bij parttimers maar treedt wellicht bij iedere wisseling op. 
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Tijdschrijven 
Gert de Jong laat een schema zien waarin dat hij overweegt om op te nemen in de 
enquête. Hierin zouden de respondenten per werkveld aan moeten geven hoeveel uur 
ze feitelijk maken gemiddeld per week, wat ze zouden wensen en wat de prioriteit 
van dit werkveld is. 
Er blijken wel wat vragen over het schema te zijn. Het zou helder moeten zijn wat de 
verschillende onderdelen betekenen. Het zou fijnmaziger moeten en/of helder aan 
moeten geven hoe taken in gedeeld moeten worden (“de één zal begrafenissen bij 
eredienst zetten en een ander zal ze bij pastoraat zetten”) 
Een aantal aanwezigen heeft een eigen indelingsschema en werkt daar plezierig mee. 
Anderen zijn geïnteresseerd in dergelijke indelingsschema’s. 
 
In dit verband komt ter sprake dat de indruk ontstaat dat predikanten soms door 
kerkenraden als werknemer worden gezien: “Dat werkt niet: voor een kerkenraad is 
dat niet vruchtbaar en voor een predikant is dat niet vruchtbaar en leidt alleen maar 
tot misverstanden.” En ander reageert hierop: “Daar ben ik het helemaal mee eens; 
100% uit mijn hart.” Ambtswerk laat zich niet in een schema vatten en vraagt ook de 
nodige vrijheid van de predikant. Vragen om tijdschrijven (vanuit de gemeente) heeft 
voor enkelen dan ook te maken met wantrouwen van de zijde van de kerkenraad. 
Of omgekeerd: als er vertrouwen is tussen kerkenraad en predikant dan zijn er 
afspraken te maken over de tijdsbesteding. 
 
Arbeidssatisfactie 
Een aantal element spelen een rol bij de arbeidssatisfactie (plezier in het werk). Het 
traktement is daar een aspect van. De vraag is of de gespreksdeelnemers vinden dat 
hun traktement naar verhouding hoog genoeg is? Het zou immers kunnen zijn dat 
men vindt dat men als parttimer aan de ene kant een klein salaris krijgt en anderzijds 
wel veel (extra) werkt. 
Iemand merkt daarover op dat je “Predikantschap niet doet voor geld of om rijk te 
worden.” Anderen merken op dat de huisvesting een substantieel onderdeel vormt 
van de arbeidssatisfactie. Als je goede woonruimte hebt, met goede werkaccommoda-
tie, helpt dat werk en privé gescheiden te houden. 
Nu zijn er nogal wat gemeentes waar geen ambtswoning beschikbaar is. Dan moet 
dus zelf voor woonruimte worden gezocht (met soms minder faciliteiten/werkruimte) 
en dan is de beloning eigenlijk te laag. Soms treedt ook op dat men door de belasting 
voor een grote ambtswoning wordt aangeslagen, maar slechts een parttime salaris 
heeft. Dat kan dan op lastige situaties uitdraaien. Een enkeling heeft dit ook met de 
kerkenraad gecommuniceerd. 
Alles overziend moeten we dus zeggen: “Het antwoord is eigenlijk ‘nee’: op grond 
van het woonprobleem is het traktement te laag.” 
 
Een ander merkt op in relatie tot de arbeidssatisfactie dat je als parttimer eerder 
schuldgevoel hebt, om altijd maar de tijd te moeten bewaken. Men voelt zich schul-
dig naar zichzelf, gezin en gemeente. Sommigen zorgen ook dat ze het dorp uitgaan 
om de vrije tijd goed te kunnen bewaken. 
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Een ander zegt dat hij ‘geen zin’ heeft in die schuldgevoelens en daarom maar royaal 
werkt. 
Parttimer zijn kan naar twee kanten werken: “Je hebt meer mogelijkheden om stress 
en druk kwijt te raken in je vrije tijd, maar je hebt minder ruimte dan een fulltimer 
om calamiteiten, of crisispastoraat op te vangen.” 
 
Tot slot 
Tot slot wordt nog een rondje gemaakt met laatste opmerkingen. Een aantal van de 
aanwezigen wil uitdrukkelijk vermelden dat parttime werken eigenlijk gewoon leuk 
is. 
Een ander meldt dat het beter zou zijn als ouderschapsverlof en zorgverlof professio-
neler geregeld zou zijn. 
 
Eén van de aanwezigen vraagt zich af vanuit welke overwegingen gemeentes toe-
stemming kunnen krijgen om parttime predikanten aan te stellen. Ze merkt dat een 
gemeente soms genoeg geld heeft, maar op de bank. Alleen op grond van de exploita-
tie kan men dan inkrimpen. Dat lijkt niet redelijk. 
 
Gert de Jong dankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng in het gesprek. 
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