De Mobiliteitspool
“Op dit moment zijn er 21 beginnende predikanten via de pool aan een gemeente verbonden. Iedere
match geeft ons veel voldoening. Deze wijze van werken geeft nieuwe mogelijkheden voor de opbouw
van de gemeente in deze tijd”.
Voor wie is de Mobiliteitspool bedoeld?
De Mobiliteitspool wil er zijn voor (gedeeltelijk) vacante gemeenten uit de volle breedte van de kerk die
geen (voltijds) predikant meer kunnen bekostigen. Het zijn gemeenten die het verlangen van de
visienota ‘De Hartslag van het leven’ van de PKN herkennen om nieuwe zin te geven aan het kerk-zijn
en daaraan ook willen werken. Gemeenten die tijdelijk een extra predikant nodig hebben, behoren
eveneens tot de doelgroep. Van belang is verder dat het om gemeenten gaat waar proponenten
kunnen ingroeien in het predikantswerk, dus die een lerende en stimulerende omgeving bieden.
Hoe werkt het?
Een gemeente die belangstelling heeft voor de diensten van de Mobiliteitspool kan zich hiervoor via
een intakeformulier aanmelden. Na aanmelding volgen een of meerdere gesprekken om na te gaan of
de vraagstelling van de gemeente bij het type dienstverlening vanuit de pool past. Aan de hand van
het profiel van de gemeente wordt vervolgens bezien of er binnen de pool passende kandidaten
voorhanden zijn. Na een interne selectieprocedure worden zo mogelijk twee proponenten aan de
gemeente voorgesteld. De gemeente maakt daaruit een keuze. Wanneer gemeente en proponent
elkaar gevonden hebben, treedt de proponent als kerkelijk medewerker in dienst van de stafafdeling
HRM van de Dienstenorganisatie (DO) en wordt deze door de generale synode beroepen tot predikant
in algemene dienst. Er wordt een contract gesloten tussen de DO en de gemeente en tussen de DO
en de kerkelijk medewerker. Deze wordt vervolgens bevestigd tot predikant in algemene dienst in de
gemeente waar hij of zij gaat werken.
Arbeidsvoorwaarden en kosten
De proponent krijgt een arbeidscontract bij de DO voor de duur die met de gemeente is
overeengekomen. Gedurende de periode dat de proponent in de gemeente werkzaam is, zijn er
verschillende evaluatiemomenten. Net zoals elke beginnende predikant participeren de predikanten uit
de Mobiliteitspool in de verplichte nascholing (mentoraat, Hydepark). Daarnaast is er personele
begeleiding vanuit de stafafdeling HRM. De kosten voor de gemeente bedragen op fulltime basis (36
uur per week) ca. € 64.200,- per jaar (prijspeil 2016), excl. reiskosten. Eventuele beschikbare
woonruimte dient de gemeente zelf in overleg met de proponent te regelen.
Ervaring met de Mobiliteitspool
De Ichtuskerk, PKN gemeente te IJmuiden: Na het vertrek van een predikant leefde binnen onze
gemeente de vraag “wat voor predikant willen wij?” en hiermee verbonden: “wat voor gemeente willen
wij zijn?”. Via de landelijke dienstenorganisatie hebben we een interim-predikant gevonden die ons bij
deze keuzes geholpen heeft. De gemeente gaf duidelijk aan behoefte te hebben aan een jonge
predikant die nieuw elan zou geven. Juist op dat moment was de dienstenorganisatie gestart met de
“proponentenpool”: net afgestudeerde predikanten die voor enkele jaren vanuit die pool in een
gemeente gaan werken: een heel interessante optie voor ons. Voor de medewerkers van de pool was
dit ook een nieuw gebied waarin ze de weg moesten zoeken, maar al snel kregen we steeds meer en
adequate ondersteuning, zowel met de voorselectie van kandidaten als met allerhande praktische
zaken. Het resultaat is voor onze gemeente veelbelovend: er is inmiddels een jonge
enthousiasmerende predikante bij ons aan de gang gegaan. Bron: Het publieksjaarverslag 2015.
>Meer informatie: mobiliteitspool@protestantsekerk.nl; of (06) 5263 3349.

