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In de vergadering van de Generale Synode van april 2012 is in het kader van een rapportage van de 
Beleidscommissie Predikanten aan de orde geweest het voeren van jaargesprekken in de kerkenraad 
of tussen kerkenraadsleden en predikant en/of kerkelijke werker in de plaatselijke gemeente. 
De voordelen van het houden van jaargesprekken zijn genoemd en ook zijn hierbij voorwaarden 
genoemd met betrekking tot zorgvuldigheid en deskundigheid. 
 
Vervolgens is door de generale synode aan het generale college voor de kerkorde de vraag 
voorgelegd of de genoemde jaargesprekken een kerkordelijke verankering behoeven. 
  
Het generale college voor de kerkorde merkt op dat er rondom de jaargesprekken onduidelijkheid kan 
bestaan met betrekking tot het karakter ervan. De onduidelijkheid betreft de gelijkwaardigheid en de 
wederkerigheid van het te bespreken werk en de persoon van de gesprekspartners in het gesprek.  
Enerzijds lijkt het de bedoeling dat in het jaargesprek alle betrokken kerkenraadsleden op 
gelijkwaardige en wederkerige wijze spreken over ieders motivatie en welbevinden.  
Anderzijds lijkt het hoofdonderwerp in het gesprek alleen het functioneren van de predikant te 
betreffen, alleen al door de verwachtingen en associaties die het begrip ‘jaargesprek’ oproept. Het 
jaargesprek komt daarmee niet los van de associatie van het functioneringsgesprek uit andere 
werkkringen. Dit is echter niet de bedoeling. Het jaargesprek is immers geen functioneringsgesprek, 
maar een gesprek dat gekenmerkt wordt door de gelijkwaardigheid van de ambten binnen de 
kerkenraad.  
Het generaal college merkt hierbij op dat het in het algemeen is aan te bevelen om jaarlijks gesprekken 
te voeren met diegenen die in de gemeente werkzaam zijn in een kerkelijke bediening. 
 
Het generale college voor de kerkorde overweegt dat het jaargesprek, waarin de in de rapportage 
genoemde punten aan de orde komen (de evaluatie, het welbevinden en de motivatie van alle 
betrokken kerkenraadsleden, de evaluatie van de ondernomen activiteiten, enz.) behoort tot de inhoud 
van het gewone kerkenraadswerk. 
 
Derhalve is het college van oordeel dat het niet noodzakelijk is om dit jaargesprek op te nemen in de 
kerkorde. 
 
Het college heeft dit per brief aan het moderamen van de generale synode meegedeeld, met daarbij de 
aantekening dat, mocht het moderamen van oordeel zijn dat het toch gewenst is het jaargesprek op te 
nemen in de kerkorde, het generale college uiteraard wel bereid is daarvoor een voorstel te doen. Het 
zou in dat geval gaan om een aanpassing van ord. 4-8, waar bijvoorbeeld ook de jaarlijkse bespreking 
van het beleidsplan wordt geregeld. 
 
Daarop liet het moderamen het college weten graag een voorstel tot wijziging van de kerkorde 
tegemoet te zien. 
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Het college doet daarom het volgende voorstel voor een nieuwe tekst inzake de kerkordelijke 
verankering van het voeren van jaargesprekken 
De huidige tekst van ord. 4-8-6 luidt: 
 
 
6. De kerkenraad maakt een regeling voor zijn wijze van werken, waarin in ieder geval wordt geregeld: 
het bijeenroepen van zijn vergaderingen, de agendering, de wijze waarop de gemeente wordt 
gekend en gehoord, de toelating van niet-leden van de kerkenraad tot zijn vergaderingen en 
het beheer van zijn archieven. 
 
Het generale college voor de kerkorde stelt nu voor in eerste lezing een nieuw lid 6a in ord. 4-8 in te 
voegen: 
 

6a. Met het oog op de kwaliteit van het kerkenraadswerk maakt de kerkenraad een regeling voor 
de wijze waarop en met wie jaargesprekken worden gehouden, onder wie in ieder geval de 
predikanten die in de gemeente werkzaam zijn en ook de kerkelijk werkers die in het ambt zijn 
bevestigd.  
Jaargesprekken van de kerkenraad worden bij voorkeur gehouden door een kleine afvaardiging uit 
de kerkenraad; aan de orde komt de kwaliteit van het werk van de kerkenraad als geheel en van 
de betrokkenen in het bijzonder als ook het welbevinden van alle betrokkenen. De 
gelijkwaardigheid van de ambten bepaalt het karakter van de jaargesprekken.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


