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De kerkelijk werker als professional 
 

Studiemiddag Vereniging van Kerkelijk Werkers, 16 november 2007 
 

 

Inleiding 

 

Er is mij gevraagd om met jullie na te denken over de kerkelijk werker als professional. Dat 

wil ik graag doen. Volgens mij is het ook hard nodig. Om een voorbeeld te noemen: De 

Waarheidsvriend, het blad van de Gereformeerde Bond, had op 4 oktober een themanummer 

gewijd aan ‘De predikant en de kerkelijk werker’. De teneur in de artikelen was eigenlijk 

steeds hetzelfde: we hebben zeker oog voor de betekenis ‘van goed opgeleide kerkelijk 

werkers voor de opbouw van de gemeente’ (P.J. Vergunst),1 maar… En dan gaat het 

vervolgens verder over de noodzaak van academische predikanten. De kerkelijk werker wordt 

in een bijzin even over de bol geaaid, maar eigenlijk gaat het verder niet over deze 

beroepskracht. En dat is volgens mij steeds het geval in de kerk. Zeker, kerkelijk werkers zijn 

belangrijk, wordt ons verzekerd, maar niemand doet een poging om te zeggen wat kerkelijk 

werkers dan zo belangrijk maakt, wat ze precies (moeten) doen en waarom en wat hun 

verhouding is tot andere werkers in de kerk. Dat lijkt me een probleem. 

Wat ga ik doen? Ik wil met jullie eerst nadenken over dat begrip ‘professional’. Wanneer ben 

je eigenlijk een professional? Daarna wil ik iets zeggen over het beroepsprofiel van kerkelijk 

werkers. Hoe ziet dat eruit, anno 2007? En hoe zou het zich kunnen ontwikkelen in 2008 en 

volgende jaren? Daarbij hoort ook de vraag hoe de kerkelijk werker zich verhoudt tot de 

predikant en tot vrijwilligers in de gemeente. Ten slotte zeg ik een paar dingen over de 

kerkelijk werker en het ambt. 

 

 

Professionaliteit 

 

Wat is een professional? Als je die vraag intikt op google, krijg je letterlijk pagina’s met 

definities. Teveel om allemaal op te noemen. Maar al die definities hebben twee elementen 

gemeenschappelijk.  

Het eerste is: een professional is géén vrijwilliger. Hij of zij krijgt betaald voor het werk dat 

hij of zij doet. Het is een deel van zijn of haar levensonderhoud. Normaal gesproken ben je er 

ook een flink deel van je tijd mee kwijt. 
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En het tweede element is: een professional is géén amateur. Je hebt als professional een 

gespecialiseerde opleiding of training gehad, die je geschikt maakt voor het werk dat je doet. 

Je doet dus werk dat niet door iedereen gedaan kan worden. Je moet daarvoor wat in huis 

hebben en je doet het op niveau.  

In de praktijk gaat dat soms anders. Kerkelijk werkers lopen het risico dat ze zich niet 

ontwikkelen als professionals, maar dat ze vooral taken gaan overnemen van vrijwilligers. Dat 

zal dan best heel goed gebeuren, maar je werkt onder je niveau. Je doet werk dat ook anderen, 

met minder opleiding, kunnen doen. Een kerkelijk werker moet leiding geven, coachen, 

toerusten, doelgericht denken, het werk in de gemeente (voor vrijwilligers) mogelijk maken. 

Andersom moet je ook in staat zijn om vragen en behoeften in de praktijk te signaleren, ze in 

te schatten en ze zo nodig bespreekbaar te maken bij de kerkenraad en je collega-

professionals in de gemeente. Voor dit soort dingen ben je opgeleid. 

 

Dit zijn volgens mij de belangrijkste elementen. Een professional werkt voor betaling – het is 

je professie.2 En hij of zij werkt met een bepaalde kwaliteit – hij of zij werkt professioneel. 

Als je dat dóórtrekt naar de kerkelijk werker: je bent een professional als je een of ander 

arbeidscontract hebt (loon voor arbeid) en als je werk doet waarvoor jouw opleiding je 

geschikt heeft gemaakt. Je werkt dus niet als vrijwilliger en je werkt op een terrein waar je 

geen amateur bent. 

Dit is allebei belangrijk. Als je wel betaald wordt, maar verder de hele dag werk doet 

waarvoor jouw opleiding niet nodig is (telefoon beantwoorden, de tuin van de dominee 

schoffelen, postzegels plakken), dan doe je vast nuttig werk, maar je kunt jezelf dan geen 

professional noemen. Er wordt geen beroep gedaan op je professionaliteit. En als je pastorale 

bezoeken aflegt of catechisatie geeft, of commissies aanstuurt, maar je wordt er niet voor 

betaald en er is geen arbeidsovereenkomst, dan ben je gewoon een vrijwilliger met een goede 

opleiding. Je werkt vast heel deskundig, maar het is niet je professie. 

 

Nu werken er verschillende soorten professionals in de kerk.3 Als je alleen even kijkt naar de 

theologisch geschoolde professionals, komen we de predikant en de kerkelijk werker tegen. 

Zij moeten allebei leven van hun werk en zij kunnen dit werk alleen doen omdat zij ervoor 

geleerd hebben. Maar wat onderscheidt hen van elkaar? Het beroepsprofiel van de predikant 

is inmiddels behoorlijk helder, al kan het nog een stuk beter (het bekende schaap met de vijf 

poten). Toch kunnen de meeste mensen zich er wel wat bij voorstellen wat een dominee doet. 
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Maar wat is nu het specifieke van de kerkelijk werker als professional? Daar gaan we nu naar 

kijken. 

 

 

Het beroepsprofiel van de kerkelijk werker 

 

In zijn proefschrift is Henk Post heel somber over de eigen positie van de kerkelijk werker, 

althans in de Protestantse Kerk in Nederland.4 Die eigen positie is er niet, volgens hem. Er 

zijn wel allerlei pogingen gedaan om te omschrijven wat nu een kerkelijk werker is, maar tot 

op heden zonder veel succes. Is de kerkelijk werker nu een specialist of een generalist, is hij 

of zij een hulp voor de ambtelijke beroepskracht (de predikant) of heeft hij / zij een 

zelfstandige positie naast de predikant? Op die vragen is nog altijd geen beslissend antwoord 

gekomen. Volgens Post heeft dat te maken met de niet-ambtelijke positie van de kerkelijk 

werker in de PKN. Daardoor blijft deze professional altijd wat in de dode hoek van de kerk 

zitten. Het profiel wordt nooit echt scherp. Dit heeft er vast en zeker mee te maken. Maar ik 

weet eerlijk gezegd niet of het profiel van de kerkelijk werker als professional nu echt 

scherper wordt als hij of zij ambtsdrager wordt. De kerk is niet alleen een ambtelijke 

organisatie. Het is óók een professionele organisatie, waarin verschillende professionals met 

elkaar samenwerken (of soms langs elkaar heen werken). Ik wil in het vervolg graag eerst op 

die manier naar de kerk en naar kerkelijk werkers kijken. In het derde deel van mijn verhaal 

kom ik terug op het ambt. 

 

Kerkelijk werker en hbo-theoloog 

Als we dan kijken naar de kerkelijk werker als professional, lijkt het me goed om eerst 

onderscheid te maken tussen de kerkelijk werker en de hbo-theoloog. Die twee termen 

worden vaak door elkaar heen gebruikt, maar strikt genomen klopt dat niet. De ene term is 

een beroepsaanduiding, de andere is de aanduiding voor een opleiding. Ikzelf ben 

bijvoorbeeld kerkelijk werker in de CGK van Amsterdam en ik ben academisch theoloog. Het 

zou me niet verbazen als sommige kerken, bijvoorbeeld op het evangelisch erf, jeugdwerkers 

in dienst hebben die geen theologische hbo-opleiding hebben afgerond, maar een bijbelschool 

naast iets als een MWD-opleiding. In het register kerkelijk werkers van de PKN is bepaald dat 

voor werk in pastoraat en catechese een theologische hbo-opleiding nodig is, maar voor 

andere soorten kerkelijk werkers (zoals jeugdwerkers) is ook een andere hbo-opleiding 

mogelijk. Overigens werken in de PKN nog kerkelijk werkers van de oude bedeling, die 
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alleen een catechetenopleiding hebben of iets dergelijks. Die variatie lijkt me logisch. 

Waarom zou een kerkelijk werker altijd hbo-theoloog moeten zijn? En nog een stapje verder: 

waarom zou een kerkelijk werker theoloog moeten zijn? Ik ken plaatselijke kerken die een 

maatschappelijk werker in dienst hebben. Waarom zou zo iemand geen kerkelijk werker 

mogen heten? Naar mijn gevoel moet je opleidingseisen vaststellen op basis van wat het 

beroep inhoudt. Bij zo’n gevarieerde beroepspraktijk als de kerkelijk werker horen ook 

gevarieerde opleidingseisen.  

Wel denk ik dat voor professionals in dienst van de kerk mag gelden dat zij de missie van de 

kerk met hart en ziel steunen en dat zij op zijn minst enige theologische basiskennis hebben, 

wat hun verdere professie ook maar is. Van een maatschappelijk werker in dienst van een 

gemeente mag je verwachten dat hij of zij vanuit een christelijk perspectief heeft nagedacht 

over dit vak, dat hij of zij mensen helpt vanuit een christelijk mensbeeld en dat hij of zij het 

vak van maatschappelijke dienstverlening kan relateren aan de missie van de kerk. Misschien 

betekent dit ook wat voor de opleidingen. De mogelijkheden groeien om gezamenlijke 

minoren te ontwikkelen tussen bijv. hbo-theologie en hbo-maatschappelijk werk of hbo-

management. Hier en daar worden al voorzichtige pogingen ondernomen, bijv. in de 

ontwikkeling van een minor of zelfs een master-opleiding Christelijk Leiderschap. Het zou 

dan gaan om een theoloog met een stevige input uit management-opleidingen. Maar ik kan me 

voorstellen dat het omgekeerde ook mogelijk zou zijn in de toekomst. 

 

Een vergelijking met andere beroepsomgevingen: juristen en artsen 

Maar dat is de toekomst. Als we naar het heden kijken, zien we dat kerkelijk werk een 

beroepspraktijk is die overwegend door theologen wordt gekleurd en wel door hbo-theologen. 

Hebben deze mensen nu een eigen beroepsprofiel of vullen zij vooral de gaatjes die de andere 

professional (de dominee) open laat liggen? Je kunt de kerkelijk werker als professional alleen 

goed op de kaart zetten als je (a) een algemeen beeld hebt van wat zo’n werker onderscheidt 

van andere professionals in de kerk – vooral de dominee, en (b) vervolgens zo scherp 

mogelijk kunt aangeven in welke functies kerkelijk werkers vooral te vinden zijn. 

Om dat goed te kunnen doen, wil ik een uitstapje maken naar andere beroepspraktijken, waar 

ook verschillende soorten professionals met hetzelfde type opleiding moeten samenwerken. 

Het gaat me in het bijzonder om de juridische wereld en de medische wereld. Beide werelden 

kennen de vragen rondom het samenwerken van academici en hbo-ers in één en dezelfde 

omgeving – respectievelijk het advocatenkantoor en het ziekenhuis. Ik denk dat we van deze 

andere beroepspraktijken twee dingen kunnen leren.5 Het eerste is dat we een algemeen beeld 
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krijgen hoe hier het verschil wordt gezien tussen academische en hbo-werkers in dezelfde 

beroepsomgeving. Vervolgens kunnen we ideeën opdoen over functieprofielen binnen zo’n 

beroepsomgeving.  

 

Zowel in de juridische als in de medische wereld werken academische juristen en artsen 

samen met andere typen juristen en medici. In beide beroepsomgevingen kent men al lange 

tijd allerlei ondersteunende of aanvullende krachten op hbo-niveau, naast de academici. In de 

wereld van het recht bestaat bijv. de Sociaal-Juridische Dienstverlener. Dat is een hbo-er die 

vooral achter loketten van sociale instanties te vinden is. Hij of zij is een hulpverlener die 

goed de weg kent in allerlei regelingen rondom huurvoorziening, uitkeringen en dergelijke. 

En in het ziekenhuis heb je natuurlijk de hbo-verpleegkundigen. Dit zijn allebei normale, lang 

bestaande en erkende beroepspraktijken. In principe schuren ze niet met academische juristen 

en artsen, hoewel ze wel (gedeeltelijk) op hetzelfde terrein opereren en vaak moeten 

samenwerken met advocaten of met medische specialisten. 

Soms wordt hier (vooral door dominees) een vergelijking gemaakt met de kerkelijk werker. 

Dat gebeurt de laatste tijd vooral rondom de discussies in de PKN over de hbo-predikant. In 

het ziekenhuis wil een verpleegkundige toch ook geen arts worden?, klinkt het dan. Waarom 

zou een kerkelijk werker dan moeten optreden als predikant? Maar ik denk dat zo’n 

vergelijking maar gedeeltelijk opgaat. De kerk is als werkomgeving veel minder 

gedifferentieerd en geprofessionaliseerd dan de juridische of de medische wereld. En ook de 

theologie-opleiding is minder gedifferentieerd. Er zijn nog geen theoloog-hulpverleners of 

theoloog-managers om maar wat te noemen. Ik denk dus dat je de kerkelijk werker, zoals wij 

die kennen, dan ook niet zomaar kunt vergelijken met een SJD-er of een hbo-

verpleegkundige. Zo’n vergelijking is misleidend, omdat dit duidelijke functies zijn, die prima 

zijn te onderscheiden van de functie van een advocaat of een arts. Als je die vergelijking 

maakt, suggereer je dat dit in de kerk ook zo is. Maar de kerkelijke gemeente heeft veel 

minder functie-breedte (is een veel eenvoudiger professionele organisatie) dan een ziekenhuis 

en de kerkelijk werker en de dominee zitten qua opleiding veel dichter tegen elkaar aan dan 

de verpleegkundige en de arts. Je kunt wel wensen dat het anders is, maar de praktijk is nu 

eenmaal zo. 

Het gaat me dus te ver om kerkelijk werkers als beroepsgroep te vergelijken met deze hbo-ers 

in de juridische of medische sfeer. Toch is er wel een vergelijking mogelijk tussen dit soort 

hbo-werkers en een aantal (niet alle) kerkelijk werkers. In de praktijk zijn er heel veel 

kerkelijk werkers die helemaal geen behoefte hebben om als predikant te werken – de grote 
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meerderheid zelfs. Zij werken in een bepaald specialisme – bijv. jeugdwerk – en vinden dat 

prima. Je zou kunnen zeggen dat dit soort gespecialiseerde werkers eigenlijk een 

professionalisering is van werk dat voorheen door vrijwilligers gedaan werd. In onze 

ingewikkelde samenleving kan missionair werk of jeugdwerk zo veeleisend zijn dat er 

professionalisering nodig is. Volgens mij is dit ook vaak de reden dat zo’n werker wordt 

aangesteld. Dat is niet omdat de dominee het niet meer kan bijsloffen (want hij / zij deed toch 

al niet veel met evangelisatie of jeugdwerk), maar omdat de gemeente iets wil gaan doen met 

jongeren of met evangelisatie (of met allebei) en dat wil doen op zo’n manier dat vrijwilligers 

het niet afkunnen. Volgens mij is deze groep kerkelijk werkers redelijk te vergelijken met 

allerlei gespecialiseerde hbo-functies in andere beroepsomgevingen. Zij zitten niet direct op 

het terrein van de academische juristen, medici of theologen en hun beroepspraktijk is 

tamelijk goed af te bakenen. 

 

De vragen – zowel in de kerk als in het ziekenhuis – ontstaan juist wanneer verschillende 

beroepskrachten op min of meer hetzelfde terrein opereren: wanneer zij werk doen dat 

eventueel ook door de andere beroepskracht gedaan kan worden. Bij een arts en een 

verpleegkundige is dat duidelijk niet het geval, maar bij een academische theoloog en een 

hbo-theoloog in een kerkelijke gemeente ligt dat minder simpel. Die zitten veel meer in 

elkaars vaarwater. Maar in de juridische en medische wereld komt dit verschijnsel nu ook op, 

met de komst van ‘echte’ hbo-juristen en hbo-artsen. Deze figuren liggen veel dichter aan 

tegen de academische jurist en medicus dan de vorige groepen hbo-ers die ik noemde. 

Daarom zijn ze voor ons als theologen ook interessant. Beide figuren zijn ontstaan vanuit de 

vraag van academici, dat is belangrijk om te zien. In de eerste plaats groeit het tekort aan 

academische juristen en artsen (door vergrijzing) en in de tweede plaats hebben deze 

academici de behoefte om efficiënter om te gaan met hun tijd. Daardoor zoeken ze naar 

mogelijkheden om bepaalde soorten werk uit te besteden. Dit is de reden dat de figuur van de 

hbo-jurist en hbo-medicus is opgekomen – om de academicus te ontlasten en aan te vullen.  

Ik denk dat deze figuur meer lijkt op een ander en ouder type kerkelijk werker, zoals wij die 

kennen. In de kerk wordt klassiek gesproken van ‘hulpdiensten’ bij het ambt – de pastorale 

werker, de ziekentrooster, de hulppredikant enz. Uit die hulpdiensten is het tweede type 

kerkelijk werkers voortgekomen. In de praktijk gaat het hier vooral om pastorale werkers en 

misschien ook om catecheten.  
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In het ziekenhuis en in de juridische wereld kennen we dus twee typen hbo-krachten, naast de 

academici. Enerzijds zijn er de gewone, al lang bestaande hbo-ers die in gespecialiseerde 

diensten werken en die we vrij gemakkelijk kunnen onderscheiden van de artsen en 

advocaten. Anderzijds zijn er nieuwe typen hbo-ers die bewust taken gaan overnemen die 

voorheen werden gedaan door de academici. Zij zijn voortgekomen uit de behoefte van de 

academische artsen en juristen.  

Ik denk dat we in de kerk net zoiets zien. De groep die wij ‘kerkelijk werkers’ noemen, is niet 

gelijksoortig. Er zijn functies die opkomen uit geprofessionaliseerd en gespecialiseerd 

vrijwilligerswerk en er zijn functies die afgeleid zijn uit het traditionele werk van de predikant 

– pastoraat, catechese en voorgaan in diensten. Omdat de meeste kerken van beide groepen 

een theologische opleiding vragen, wordt verborgen gehouden dat het hier eigenlijk gaat om 

twee typen hbo-krachten in dienst van de kerk. Ook in het onderzoek van Henk Post wordt dit 

verschil niet duidelijk: hij bespreekt eigenlijk alleen die kerkelijk werkers die op het 

traditionele terrein van de predikant werken – de pastorale werkers. Maar er zijn er nog zoveel 

meer. Naar mijn idee gaat het echt om verschillende functieprofielen binnen de beroepsgroep 

van kerkelijk werkers. Daarover straks nog wat meer. Eerst wil ik iets méér zeggen over die 

tweede groep kerkelijk werkers, die als het ware zijn afgeleid uit het ambt. Opnieuw kijk ik 

dan eerst naar de juridische en de medische wereld. 

 

Ik denk dat bij deze groep problemen kunnen ontstaan als het gaat om afbakening van de 

eigen positie tegenover die van de predikant. De academicus en de hbo-er werken hier 

duidelijk op hetzelfde terrein en ze doen vaak werk dat ook door de ander gedaan zou kunnen 

worden. Grappig genoeg – en ook wel te verwachten – is dat hier bij juristen en artsen 

dezelfde vragen worden gesteld als in de kerk bij dominees en kerkelijk werkers. In alledrie 

de settings gaat het om een traditioneel academische beroepsgroep die enerzijds wel de 

noodzaak voelt van ‘hulpdiensten’, maar anderzijds zichzelf wel goed wil afgrenzen van 

eventuele concurrentie. In het ziekenhuis mag bijvoorbeeld niet gesproken worden van de 

‘hbo-arts’, al is dit een naam die in de wandelgangen wel gebruikt wordt. Maar men wil geen 

‘tweede-rangs artsen’, zo klinkt het. Met nadruk geldt dat de hbo-er in deze setting een 

ondersteuning is van de academicus en geen vervanging. 

 

Academische en hbo-activiteiten in dezelfde professionele kolom 

Als je dat waar wilt maken, is het natuurlijk belangrijk om binnen die ene kolom van 

juridische, medische of theologische activiteiten te onderscheiden wat nu precies academische 



 8

en wat hbo-activiteiten zijn. Of, met andere woorden: wat kunnen de hbo-ers nu zonder 

problemen overnemen van de academici? En wat niet? Zowel in advocatenkantoren als in 

ziekenhuizen wordt gezegd: hbo-ers kunnen heel wat overnemen. In advocatenkantoren wordt 

zelfs geschat dat 75% van het werk dat nu door academische meesters in de rechten wordt 

gedaan heel goed door hbo-ers gedaan kan worden – en met lagere kosten. Wat voor soort 

werk is dat? Er worden twee dingen genoemd, zowel bij juristen als bij artsen: 

 

1. Hbo-ers zouden heel goed de minder complexe en meer routinematige taken kunnen 

overnemen van academici. Je kunt dan denken aan intakegesprekken, eenvoudige 

operaties, beoordelen van hulpvragen en dergelijke. Routinewerk is niet altijd simpel 

werk, dat voor alle duidelijkheid. Het kan niet zomaar door iedereen worden gedaan. Het 

gaat om professioneel werk dat steeds terugkomt, zonder dat je er elke keer nieuwe kennis 

voor hoeft aan te boren. Je krijgt steeds nieuwe mensen voor je neus en die moet je wel 

degelijk goed kunnen inschatten, maar de manier waarop je hen begeleidt of doorverwijst 

verandert niet heel sterk. In dit geval blijven hbo-ers vooral bezig met bestaande kennis 

die zij toepassen op min of meer bekende problematieken. Als er eerst onderzoek moet 

worden gedaan (= nieuwe kennis moet worden gevonden), dan moet de hbo-er dat kunnen 

inschatten en vervolgens een academicus inschakelen. 

2. Vervolgens zijn de hbo-ers vaak de mensen die de eerstelijnszorg op zich nemen. In een 

juridische setting spreekt men van ‘cliëntgerichte hulpverlening’ of de ‘vermenselijking 

van het recht’. De hbo-jurist is vaak de eerste echte jurist met wie de burger of de klant te 

maken krijgt. Hij of zij is veel meer hulpverlener dan jurist. Daarom ligt bij hem of haar 

ook veel meer nadruk op sociale, communicatieve en emotionele intelligentie dan bij de 

academische jurist. In zekere zin is dit ook zo bij de hbo-medicus. Hij of zij doet vaak de 

intakes en begeleidt vaak langdurige behandelingen. Het aantal contacturen met de patiënt 

ligt bij hem of haar veel hoger dan bij de academicus. 

 

Hoe ligt dit nu in de kerk? Hoeveel werk dat academische predikanten doen is nu echt 

academisch? Nogmaals, dit is vooral belangrijk bij dat type kerkelijk werker dat vanouds is 

ingesteld als ondersteuning van het ambt van predikant en dat taken verricht die op het 

klassieke terrein van de predikant liggen. Om te kunnen vaststellen wat nu academisch is aan 

die taken, moet je nagaan wat de mate is van creativiteit, van nieuwe kennis verwerven en 

onderzoek doen, de hoeveelheid vernieuwende en niet-routinematige handelingen die een 

predikant moet verrichten en dergelijke. Mijn vermoeden is dat je dan vooral terecht komt op 
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het terrein van de preekvoorbereiding, van het complexe pastoraat en van beleidsvorming 

voor de kerkenraad (dus het beleid dat de hele gemeente aangaat, in tegenstelling tot beleid op 

deelgebieden).6  

Maar dat is eigenlijk nog te algemeen, want context speelt daarbij een grote rol. Ik kan me 

voorstellen dat er plekken zijn in Nederland waar ook de preek niet zo’n academische 

activiteit is. En ik kan me voorstellen dat bijv. catechese meestal niet academisch is, maar 

juist weer wel in een grote stad waar veel studenten de catechisatie volgen. In die zin is 

theologie iets anders dan de medische wetenschap of de juristerij. Een longoperatie is altijd en 

overal hetzelfde en het Wetboek van Strafrecht ook, maar voor preken geldt dat niet. Voor een 

medisch specialist maakt het niet uit of hij of zij een professor opereert of een ongeschoolde 

allochtoon. Voor preken, onderwijs geven of pastoraat bedrijven maakt dit echter alle verschil 

van de wereld. Daarom kun je ook hier niet een rechtstreekse vergelijking maken tussen de 

kerk en het ziekenhuis of het advocatenkantoor. Je kunt niet zeggen: ‘Preken is overal en te 

allen tijde een academische bezigheid’, zoals je wel kunt zeggen: ‘Een hartoperatie is altijd en 

overal een academische bezigheid (totdat het een routineklus wordt natuurlijk)’. 

Het lijkt me daarom veiliger om te zeggen dat er in de kerk wel degelijk plek moet zijn voor 

academische theologie en dat er ook zeker activiteiten zijn die het best door academische 

theologen gedaan kunnen worden. Maar hoeveel activiteiten dat zijn, dat zal mede afhangen 

van de context van die kerk en van de missie die zij op zich heeft genomen. Ruwweg zou je 

mogen zeggen, denk ik, dat in een overwegend academische en hbo-setting (bijv. in sommige 

grote-stadskerken of in Zoetermeer enz.) 60-70% van het theologische werk in de gemeente 

academisch is. Kerkelijk werkers zouden hier in principe ook academici mogen en misschien 

wel moeten zijn. Maar in andere gebieden en contexten, bijv. in een dorp in Oost-Groningen 

of in The Mall in Rotterdam is misschien niet meer dan 10% van al het theologische werk in 

de gemeente academisch van aard. Een voorganger of predikant zou hier heel goed hbo-er 

kunnen en misschien wel moeten zijn. Ik zou dus willen pleiten voor een meer flexibele en 

contextgevoelige benadering van de vraag of voorgangers en kerkelijk werkers academici of 

hbo-ers moeten zijn. 

 

Functieprofielen 

Graag wil ik alles wat ik tot nu toe gezegd heb samenvatten door drie functieprofielen te 

beschrijven binnen de beroepsgroep van de kerkelijk werker. Zoals ik al zei: ik denk dat dit 

nodig is, als we de beroepsgroep duidelijker op de kaart willen zetten. Ik denk dan aan de 

volgende functies: 
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1. In de eerste plaats is daar de figuur die ik de ‘gespecialiseerde werker’ noem (vooralsnog 

bij gebrek aan een betere naam). Uit allerlei gegevens blijkt dat kerkelijk werkers vaak 

werken in een specialisme. Van alle afgestudeerden aan de CHE-GPW in de laatste drie 

jaar werkt 43% hoofdzakelijk in het pastoraat, 31% in het jeugdwerk, 31% in catechese en 

20% in missionair werk. Mensen doen dus vaak wel meer taken (het totaal is immers meer 

dan 100%), maar zij zien zelf wel degelijk een hoofdtaak binnen hun taken. Met de 

‘gespecialiseerde werker’ bedoel ik vooral mensen die tamelijk zelfstandig werken in een 

specialisme dat niet tot het traditionele takenpakket van de predikant behoort. Zij zijn in 

dienst van de kerkenraad, maar werken niet onder supervisie van de predikant en hoeven 

voor hun werk ook niet voortdurend met hem of haar te overleggen. Hun werk komt op uit 

het vrijwilligerswerk in de gemeente en vormt daarvan een specialisatie en 

professionalisering. 

Zoals het er nu voorstaat, horen vooral missionair werkers en jeugdwerkers hierbij. In 

sommige kerken zouden ook catecheten hieronder kunnen vallen. Maar in de toekomst 

zouden volgens mij ook gemakkelijk niet-theologisch geschoolde werkers in dit 

functieprofiel kunnen passen. Denk opnieuw aan de maatschappelijk werker in dienst van 

een plaatselijke gemeente. Mijn voorstel zou zijn om zo iemand kerkelijk werker te 

noemen, met als functie ‘gespecialiseerde werker’. Omdat het hier gaat om professionals 

die een duidelijke meerwaarde hebben t.o.v. vrijwilligers, denk ik dat de gespecialiseerde 

werker minimaal een hbo-opleiding moet hebben. 

Ik denk dat dit ook past bij de ontwikkelingen in de samenleving. In dat verband las ik een 

paar interessante opmerkingen in een recent rapport van de Geref. Kerken Vrijgemaakt 

over de kerkelijk werker van de toekomst. Het rapport wijst erop dat in de maatschappij 

een tendens zichtbaar is dat mensen liever geld geven dan tijd. Met andere woorden: zij 

hebben het zelf vaak te druk om allerlei werkzaamheden te verrichten en daarom huren zij 

liever professionals in. Het is denkbaar dat die ontwikkeling ook in de gemeente zal 

doorzetten. Als je dit combineert met het besef dat ambtsdragers steeds moeilijker zijn te 

vinden, ligt het voor de hand dat ook in de gemeente de zorg en de activiteiten zullen 

professionaliseren. Mensen zullen liever pastorale en diaconale werkers inhuren dan zelf 

die zorg op zich te nemen. Maar er zal dan ook plaats komen voor betaalde managers, 

fondsenwervers, administrateurs, maatschappelijk werkers, trainers, psychologen en 

dergelijke. Veel wijst er naar mijn idee op dat de gemeente van de toekomst een vrij brede 

variatie zal hebben van hooggekwalificeerde betaalde functies. Professionals in dienst van 
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de kerk. Waarom zouden we dit geen kerkelijk werkers mogen noemen? Omdat het niet 

allemaal theologen zijn? Dat lijkt me geen goede reden. De missie van de kerk is breed 

geschakeerd en het is volgens mij geen goede zaak als we daarin op de een of andere 

manier een waterscheiding aanbrengen tussen theologen en niet-theologen. Je zit dan 

zomaar weer bij een niet-protestants en ongereformeerd onderscheid tussen geestelijke en 

wereldse activiteiten. 

Als ik me niet vergis, staan nog maar aan het begin van de ontwikkeling van dit 

functieprofiel van de kerkelijk werker als specialist. Ik hoop en verwacht dat de gemeente 

van de toekomst, naast de professionele en theologisch geschoolde voorganger, een brede 

variatie van hooggekwalificeerde en gespecialiseerde beroepskrachten zal kennen, die niet 

allemaal theologisch zijn geschoold. Wat mij betreft, noemen we deze mensen kerkelijk 

werkers. 

 

2. Een tweede functieprofiel zou ik willen omschrijven als de ‘assistent-pastor’. Dat is een 

figuur die in het verlengde ligt van de huidige pastorale werker. Het gaat om een 

beroepskracht die werkt op het terrein van het klassieke takenpakket van de predikant. Ik 

zie hier een parallel met een hbo-medicus uit het ziekenhuis, namelijk de ‘physician 

assistent’. Dit is een professional die in een team samenwerkt met echte artsen en allerlei 

medisch routinewerk kan uitvoeren, onder supervisie van een specialist. In de kerk gaat 

het om iemand die nauw samenwerkt met de predikant en onder diens supervisie opereert. 

Hier vind je het type kerkelijk werker dat historisch gezien afgeleid wordt uit het werk van 

de predikant. Hij of zij neemt taken waar van de predikant, vooral op het gebied van 

pastoraat en het voorgaan in diensten. In principe is er geen beperking aan die taken. Wat 

mij betreft mag zo iemand dus ook de sacramenten bedienen (bijv. bij een stervend 

iemand aan huis). Het punt is dat hij of zij dit altijd doet onder supervisie van de predikant 

en in overleg met hem of haar. Het lijkt me dat zo iemand minstens een hbo-theologie 

opleiding moet hebben.  

  

3. Er is in mijn optiek ook nog een derde functie-profiel, dat vooral onder bijzondere 

omstandigheden tot ontwikkeling komt. Ik noem dat de ‘junior-pastor’. Ook dit profiel 

valt in mijn voorstel onder de algemene beroepsaanduiding ‘kerkelijk werker’. Een 

parallel zou je kunnen trekken met het leger, bijv. wanneer iemand de facto opereert in 

een bepaalde rang zonder die rang ook echt te hebben (‘acting lieutenant’ enz.). Meestal is 

zo’n rang verbonden met een specifieke context en verliest men die rang wanneer men 
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naar een ander onderdeel gaat. Zo geldt dit ook voor de junior-pastor, die de facto optreedt 

als predikant, zonder die titel te voeren. De junior-pastor werkt zelfstandig, meestal in een 

kleinere gemeente waar geen predikant (meer) is of in een gemeente die ontstaan is uit 

zendingswerk en waar hij of zij begonnen is als missionair werker. Hij of zij verricht alle 

handelingen die een predikant mag verrichten, onder rechtstreeks toezicht van de 

kerkenraad, zoals dat ook bij een predikant het geval is. Dit recht bestaat echter alleen in 

de gemeente waar hij of zij werkt. Het recht wordt toegekend op aanvraag van de 

gemeente en gemotiveerd door de bijzondere situatie ter plaatse. De junior-pastor heeft 

minimaal een theologische hbo-opleiding gevolgd en idealiter een eenjarige hbo-master 

als verdieping daarvan. Omdat zo iemand een zwaardere functie heeft dan andere 

kerkelijk werkers, zou hij of zij ook beter moeten worden betaald.  

Dit laatste functieprofiel bestaat al in de CGK, al heet het daar anders (‘evangelist naar art. 

4 KO’), maar de synode van de PKN heeft een commissie benoemd die soortgelijke 

voorstellen gaat bestuderen. Het is dus goed mogelijk dat we deze figuur vaker te zien 

gaan krijgen. 

 

Aan de hand van deze functieprofielen kan ik ook iets zeggen over een specifieke vraag van 

jullie. Die vraag was of de kerkelijk werker als professional vooral een uitvoerder is van 

beleid of ook iemand die beleid maakt. Mijn antwoord zou zijn: ik denk dat elke kerkelijk 

werker óók beleidsmaker is, maar in welke mate, dat verschilt per functie.  

Een ‘assistent-pastor’ heeft relatief weinig formele beleidsruimte, omdat hij of zij onder 

supervisie werkt. Hij of zij is meer uitvoerder dan maker van beleid. Aan de andere kant heeft 

zo iemand, wanneer hij of zij goed samenwerkt met de predikant en zijn of haar taken goed 

uitvoert, natuurlijk wel veel informele invloed op het pastorale beleid. Dat geldt zeker 

wanneer hij of zij ook mag voorgaan in diensten.  

Een ‘gespecialiseerde werker’ heeft waarschijnlijk vrij veel formele beleidsruimte op zijn of 

haar eigen terrein. In elk geval kun je dat ook afspreken bij je sollicitatie. Maar zo iemand 

heeft waarschijnlijk minder of misschien wel helemaal geen formele invloed op andere 

terreinen. Hij of zij moet waarschijnlijk opereren binnen de algemene beleidsgrenzen die een 

kerkenraad stelt. Als specialist geef je nu eenmaal wel leiding in de kerk, maar niet aan de 

kerk. Je hebt dus enige formele ruimte, maar die is beperkt. Aan de andere kant kan je 

informele invloed wel groot zijn, omdat je nu eenmaal meer tijd in de kerk kunt steken dan 

anderen en omdat je over bepaalde deskundigheid beschikt.  
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Een ‘junior-pastor’ ten slotte, heeft waarschijnlijk vrij veel formele en informele 

beleidsruimte. Hoeveel, dat zal afhangen van de ruimte die een kerkenraad of een comité van 

toezicht hem of haar geeft. 

 

Deze vraag naar beleid heeft natuurlijk ook te maken met een andere vraag die jullie hadden: 

moet een kerkelijk werker ambtsdrager zijn en zo ja, wat zijn daarvan de gevolgen? Daarover 

ga ik het tot slot hebben. 

 

 

 

Kerkelijk werker en ambt 

 

De vraag of kerkelijk werkers ambtsdragers moeten zijn, is vooral een vraag van de PKN. In 

andere kerken is het niet verboden dat kerkelijk werkers ambtsdragers zijn en in bijv. de 

Geref. Gemeenten is het zelfs verplicht. Maar dat terzijde. 

Er kunnen prinicpiële redenen zijn en pragmatische om kerkelijk werkers toe te laten tot het 

ambt. Henk Post voert een principieel pleidooi voor de kerkelijk werker als ambtsdrager. De 

kerkelijk werker doet werk dat klassiek tot het takenpakket van de predikant behoort, maar hij 

of zij heeft niet de ambtelijke status die daarbij hoort. Ik heb al aangegeven dat dit vooral 

betrekking heeft op de pastoraal werker of op de ‘assistent-pastor’, zoals ik hem noem. Veel 

hangt er hier van af hoe je aankijkt tegen pastoraat. Post heeft de neiging om dit erg ambtelijk 

te bekijken. Als prediking, pastoraat en catechese principieel ambtelijk zijn, is het altijd 

bedenkelijk dat een niet-ambtsdrager zulke dingen doet. Als je zo iemand in een ‘bediening’ 

zet of een ‘hulpdienst’ noemt, is dat altijd tweede keus. Post spreekt zelfs van een ‘pseudo-

ambt’. Maar je kunt er ook anders tegenaan kijken. Als je de gemeente meer charismatisch 

bekijkt, kun je zeggen dat al deze taken min of meer ‘van onderop’ komen en niet per se 

ambtelijk zijn. De rol van ambtsdragers is dan meer het dragen van eindverantwoordelijkheid 

en leiding geven aan het geheel van de gemeente. Maar het hoeft niet te betekenen dat alle 

pastoraat alleen maar door ambtsdragers gedaan mag worden. In dat geval is het heel goed 

mogelijk dat niet-ambtsdragers pastoraat doen of zelfs voorgaan in diensten, zolang dit 

gebeurt onder ambtelijke verantwoordelijkheid en toezicht. Ik heb zelf de neiging om er zo 

tegenaan te kijken. Ambten zijn belangrijk, maar volgens mij zijn ze niet bedoeld om al het 

werk zelf te doen. Als je de pastoraal werker verambtelijkt, wat is dan de volgende stap: de 

bezoekzuster of de kringleider? Ik ken een gemeente waar alle kringleiders ouderling zijn – 
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omdat ze immers bezig zijn met onderricht en eerstelijnspastoraat, maar dat is m.i. teveel van 

het goede. 

Dit punt heeft veel te maken met je gemeentevisie. Hoe ambtelijker je denkt, hoe sneller je 

vindt dat een pastoraal werker eigenlijk ouderling of dienaar des Woords moet zijn. Maar als 

je het ambt meer beperkt tot leiding geven en eindverantwoordelijkheid dragen (ongeveer 

zoals Graafland doet), is er best ruimte voor professionele werkers in de kerk die geen 

ambtsdrager zijn.  

Wel denk ik dat de (hopelijk) toekomstige figuur van de ‘junior-pastor’ in principe 

ambtsdrager zou moeten zijn. Hij of zij geeft leiding aan het geheel van de gemeente. Zo 

iemand kan bijvoorbeeld bevestigd worden als ouderling, met daarachter misschien nog een 

toevoeging. Bijvoorbeeld ‘ouderling-evangelist’ of ‘ouderling-pionier’ of ‘ouderling-pastor’. 

 

Kortom, ik zie geen principiële reden waarom een kerkelijk werker – althans de 

gespecialiseerde werker en de assistent-pastor – altijd ambtsdrager zou moeten zijn. Wel kan 

het af en toe praktisch zijn wanneer een kerkelijk werker lid is van de kerkenraad. Hoe je het 

ook wendt of keert: de kerkenraad is het orgaan waar beleid wordt gemaakt en besproken. Het 

is dan niet handig wanneer een kerkelijk werker, die toch veel invloed heeft op dat beleid en 

er een groot deel van moet uitvoeren, daar niet bij mag zijn. Maar andere kerkelijk werkers, 

onder wie ikzelf, hebben daaraan misschien helemaal geen behoefte. Het hangt er sterk van af 

hoe de plaatselijke verhoudingen zijn, hoe kort de lijnen zijn en dergelijke. Lid zijn van de 

kerkenraad betekent ook dat je je bezig moet houden met allerlei dingen waar je niet veel 

interesse in hebt. Het kost vergadertijd. Het heeft niet alleen maar voordelen. 

Ik zou dus zeggen: laten we dit overlaten aan kerkenraden. Het moet wat mij betreft mogelijk 

zijn om een kerkelijk werker ambtsdrager te maken. Maar laten we oppassen met de ene 

rigide landelijke regeling te vervangen door de andere. Afgezien van de praktische vragen 

eromheen: kun je als landelijk kerkverband besluiten dat elke kerkelijk werker voortaan 

ouderling of diaken is? Moeten plaatselijke gemeenten niet zelf hun ambtsdragers kiezen? En 

als iemands ambtstermijn verloopt, houdt dan ook zijn of haar aanstelling als kerkelijk werker 

op? Als je in de kerkenraad plaatsneemt als kerkelijk werker, word je dan je eigen werkgever? 

Over dat soort vragen zullen commissies zich buigen.   

 

Beste mensen, ik heb niet al jullie vragen beantwoord. Misschien zelfs niet de belangrijkste. 

Maar ik heb jullie hopelijk iets verder geholpen met een scherper beroepsprofiel van de 

kerkelijk werker als professional. Volgens mij is dat heel belangrijk om verder na te kunnen 
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denken over je verantwoordelijkheid naar de hele beroepsgroep, of kerkelijk werkers vooral 

plaatselijk of bovenplaatselijk opereren en hoe je spiritueel omgaat met je eigen werksituatie. 

Ook denk ik dat het voor kerken belangrijk is om deze beroepsgroep duidelijker in het vizier 

te krijgen en te zien wat de kerkelijk werker onderscheidt van de andere kerkelijke 

professionals, in het bijzonder van de predikant.  

 

Stefan Paas 

 

  

 
                                                 
1 P.J. Vergunst, ‘Godsvrucht én geleerdheid: Academische vorming voor predikant ter discussie’, De 
Waarheidsvriend 38 (4 okt. 2007), 4. 
2 Strikt genomen is een salaris niet nodig om te spreken van een arbeidsovereenkomst (en dus van een professie). 
Er kan juridisch ook sprake zijn van betaling in natura of van een andere beloning. De rechter zal spreken van 
een arbeidsverhouding wanneer werkgever en werknemer op de een of andere manier hebben onderhandeld over 
werktijden, vakantiedagen enz., dus wanneer deze niet eenzijdig zijn vastgesteld. Zie hiervoor de bijdragen in 
F.T. Oldenhuis (red.), Predikant tussen baan en ambt (Religie & Recht), Heerenveen 2007. 
3 Ik bespreek hier niet de categorie van ‘kerkelijke medewerkers’ in de PKN. Dit zijn mensen die verbonden zijn 
aan een grootstedelijk, provinciaal of landelijk kantoor van de PKN. Zij kunnen worden ingeschreven in het 
register van kerkelijk werkers, maar in de praktijk gebeurt dit bijna niet. Deze groep is lastig onder te brengen, 
omdat we hier stuiten op een verschil in kerkopvatting. De PKN kent één kerk (landelijk gedefinieerd), met 
plaatselijke gemeenten. Werkers in dienst van bovenplaatselijke verbanden kan men dan vrij gemakkelijk 
‘kerkelijk werkers’ noemen. Maar in andere kerkgenootschappen geldt veel meer dat de plaatselijke gemeente 
als de kerk wordt gezien, terwijl een landelijk verband veel meer gezien wordt als genootschap of federatie van 
kerken. Bovenplaatselijke werkers zijn dan veeleer ondersteunend en faciliterend voor de ‘echte’ kerkelijk 
werkers (die in dienst zijn van plaatselijke gemeenten). In dit verhaal beperk ik me tot de kerkelijk werker die 
(hoofdzakelijk) werkt voor een plaatselijke gemeente. 
4 Henk Post, De kerkelijk werker en het ambt, Kampen 2006. 
5 Alle info over de hbo-jurist komt uit Eric van de Luytgaarden, ‘Is de HBO jurist welkom?’, Ars Aequi 55 
(2006), 75-79. Alle info over de hbo-medicus komt uit Rob Voorwinden, ‘“Hbo-dokter” gaat geen dokter heten’, 
Hbo-journaal, maart 2003. 
6 Een ander element dat in kerkelijke discussies vaak wordt genoemd is de noodzaak van het gesprek met ‘de’ 
cultuur. De academicus zou daartoe beter in staat zijn dan de hbo-theoloog.  Maar uit de vergelijking met juristen 
en medici komt naar voren dat juist de hbo-er de meeste ‘contacturen’ heeft met mensen in en buiten de 
organisatie. Ik vermoed dat dit in de kerk niet anders is. Dit betekent dat het contact met de cultuur meer op het 
bord ligt van kerkelijk werkers dan van dominees. Daarbij laat ik de vraag liggen over wélke cultuur we het 
hebben. Nederland is een ingewikkeld patroon van culturen en subculturen en het is nauwelijks te verwachten 
dat academici met al die culturen goed in gesprek zouden kunnen gaan.  


