
Extranet Protestantse Kerk: instructie rubriek Werkzaamheden/Voorkeuren 
kerkelijk werkers 
 
Extranet Protestantse Kerk is een digitaal register voor predikanten, proponenten en kerkelijk 
werkers. Zij kunnen hier hun persoonsgegevens inzien en deels wijzigen, hun studiepunten 
bijhouden, zich aanmelden bij het mobiliteitsbureau (voor het beroepingswerk) en zich 
aanmelden bij de Preekbeurtenzoeker. 
 
In deze toelichting wordt nader ingegaan op de rubriek Werkzaamheden. Hier kunnen geregistreerde 
kerkelijk werkers zich als werkzoekende aanmelden bij het mobiliteitsbureau voor arbeidsbemiddeling.  
Zij kunnen bij Werkzaamheden/Voorkeuren aangeven wat hun voorkeuren zijn.  
Het mobilteitsbureau gebruikt deze gegevens bij het samenstellen van advieslijsten voor gemeenten 
die op zoek zijn naar een kerkelijk werker.  
 
>Let op: als u gegevens wilt wijzigen of bewerken, ga naar de knop Bewerken, onderaan de 
webpagina 
 
Registratie 
Hier ziet u hoe u geregistreerd staat bij de Protestantse Kerk. De gegevens op het tabblad ‘Registratie’ 
kunt u zelf niet wijzigen. Wel kunt u correcties doorgeven via het formulier Foutieve gegevens melden, 
in de rubriek Contact 
 
Werkhistorie 
Hier ziet u een overzicht van uw werkhistorie zoals die bekend is bij de Protestantse Kerk. Let op: u 
kunt alleen niet-officiële werkzaamheden toevoegen. 
 
Voorkeuren 

 Aanmelden bij mobiliteitsbureau: vink aan als u zich voor het eerst aanmeldt bij het 
mobiliteitsbureau. Als u zich al heeft aangemeld, is het vakje standaard aangevinkt.. 

 Bijzonder pastoraat: vink aan als u ook werk zoekt als geestelijk verzorger. Let op: zoekt u 
uitsluitend werk als geestelijk verzorger? Dat kunt u aangeven bij het veld Opmerkingen 
(onderaan de pagina).  

 Werktijd minimaal/maximaal: vul hier in, welk werktijdpercentage u minimaal en maximaal 
wenst.  

 Dienstverband: kies hier voor het door u gewenste dienstverband. Meerdere keuzes zijn 
mogelijk. Heeft u voorkeur voor een duobaan, bijvoorbeeld met uw partner? Kies dan zowel 
voor parttime als voor fulltime.  

 Bloedgroep: geef aan in welke traditie uw wortels liggen of tot welke traditie u zich nu rekent. 

 Modaliteit: geef aan tot welke modaliteit u zich nu rekent. Meerdere keuzen zijn mogelijk. 

 Regio: geef hier aan voor welke regio's u beschikbaar bent. Heeft u geen voorkeur, vul dan 
alle regio's in.  

 Specifiek: hier kunt een nadere specificatie noemen zoals '50 km rond Den Haag', of 'Alleen 
op de Veluwe' 

 Noemen in: hier kunt u gemeenten noemen waarvan u weet dat ze vacant zijn of gaan 
worden. Gemeenten vragen steeds vaker bij het mobiliteitsbureau om een advieslijst met 
namen van kerkelijk werkers die mogelijk zouden passen in de vacature. Voldoet u aan het 
gewenste profiel, dan kunnen we uw naam op deze lijst vermelden.  

 Opmerkingen: hier kunt u alle overige wensen en voorkeuren aangeven. Ook kunt u hier 
speciale kwaliteiten noemen die van belang kunnen zijn voor de bemiddeling: heeft u een 
bepaald specialisme, werkt u graag in een team enz.  

 
>Neem voor meer informatie, vragen en opmerkingen contact op met het mobiliteitsbureau via:  
arbeidsbemiddeling@pkn.nl of ( 030) 880 1505. 
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