
Adviesnota Kerkelijk WerkerOverwegingen bij het aanstellen van een Kerkelijk Werker
Een Kerkelijk Werker (KW-er) is een HBO opgeleide professional en kan in veel gevallen een
welkome aanvulling zijn voor het werk in de gemeente. Hiji heeft tijdens de opleiding
vaardigheden ontwikkeld om met de kerkenraad en de kerkelijke gemeente op één of enkele
de volgende taakgebieden beleid te maken en ondersteuning te bieden bij de uitvoering

 pastoraat (gemeente- , jongeren- en/of ouderenpastoraat)
 diaconaat (gemeente- , jongeren- en/of ouderendiaconaat)
 catechese of andere vormen van geloofstoerusting
 missionaire vorming
 gemeenteopbouw

Hij wordt naast de bestaande ambtsdragers ingezet en werkt onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad. In de meeste gevallen gaat het om een beroepskracht die geen
ambtsdrager is.

Als u overweegt een kerkelijk werker aan te stellen dan staan hieronder enkele belangrijke
aandachtspunten;

 Formuleer een duidelijke opdracht en taakveld van een KW-er (dit kan
eventueel in samenspraak met een beoogd KW-er of met iemand van Luceo).
Het is aanbevelingswaardig om dit af te bakenen tot één of enkele van de
bovengenoemde taakgebieden en niet een schaap met vijf poten te willen.

 Formuleer de samenwerking met en een duidelijke taakverdeling tussen de
ambten en de KW-er

 Formuleer de eventuele tijdsduur van de opdracht
 Formuleer of de uitvoering van de taak onder (professionele) begeleiding is

van bv. een predikant of dat het een zelfstandig uit te voeren opdracht is.
 Formuleer de functie vereisten

De aanstelling dient te geschieden conform de arbeidsvoorwaarden van het Steunpunt
Kerkenwerk. Zie hiervoor de site van het SKW: www.steunpuntkerkenwerk.nl

Stel de wens vast van het kerklidmaatschap van de KW-er (GKv, CGK, NGK).

Ook het lidmaatschap van een beroepsvereniging als Luceo – Vereniging van Kerkelijk
Werkers is van belang. Dit in het kader van doorlopende deskundigheidsbevordering. Dit is
in het belang van de KW-er en daarmee dus direct van belang voor het werk in uw
gemeente.



Wilt u meer informatie (beroepsprofiel, beroepscode, ervaringsdeskundigen, enz.) dan
verwijzen wij naar:

Luceo – Vereniging van Kerkelijk Werkers
Voorzitter: Joke Maclean

voorzitter@luceo-kw.nl
Secretaris: Petranel Bos-de Groot

secretariaat@luceo-kw.nl

Website: www.luceo-kw.nl

Mocht u informatie willen m.b.t. arbeidsvoorwaarden, salariëring, enz. dan kunt u terecht bij
het SKW.

i Gemakshalve gebruiken we hier de mannelijke vorm, maar het mag duidelijk zijn dat het gaat om zowel
mannen als vrouwen!


