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ALGEMENE INLEIDING DOOR DE
OPDRACHTGEVER

Voorgeschiedenis

De laatste ti.id is er veel qeschreven over de,,verkdruk van preciikan-
ten. Om het belang van dit thema heb ik, gestimuieerci door anderen,
besloten dit als onderwero te nemen voor mijn doctoraalscriptie tcn
behoeve van mijn specialisatie ambteiijke vakken aan de Theologische
Universiteit te Kampen, Broederweg 15 (de TUK). Om gefundeerd te

kunnen schrijven, leek het mij gewenst aan mijn scriptie een door an-

deren te verrichten onderzoek te laten voorafgaan. N4ijn scriptie zelf
zou dan moeten bestaan uit een praktisch-theoiogische dooriichtinq
van resultaten van dat onderzoek, mecie aan de hanci van bestaancte li-
teratuur').

Mijn studiebegeleider aan de TUK, proí. dr C. ïrimp, ging akkoorci

toen ik hem het bovenstaancie voorstelde.

Er is op 1B maart 1992 een vergadering gehouden met het doel helder
zicht te krijgen op de mogelijkheden van dit proiect. Hieraan namen

de volgende personen deel:

. drs C. van den Berg (manager CIDS);

. drs J. de Meij (namens CIDS);

. prof. dr C. Trimp;

. ondergetekende.

Dit gesprek is uitgemond in twee activiteiten mijnerzrjcis:

. ik heb het verzoek gericht aan CIDS (CereÍormeerci lnstituut voor
Diensten en Scholing) om het bedoelde onderzoek uit te voeren;

. daarnaast heb ik verzoeken tot subsidre gerrcht aan de Verenrging
van gereformeerde predikanten, het Cereformeerd r\,taatschappe-

lijk Verbond en het Creijdanus-Kruithof Fonds (dat rvordt beheerd

door de senaat van de TUK). Vanwege het belang van de zaak

zijn deze drie instanties met een kostenciekkencie subsidie geko-

men.

')Een 
bewerkrng van deze scr ptie verschiint bi1 Uitgeverit ;re Vtrurbaak tc' Barneveid

onder de titel: 'De stress cie baas? Over weerbaarheicl en rverrriruk bri preciikarrten"
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Er heeft overieg plaatsgevonden op woensciaq 9 september t992 cr;i

te komen tot een goed geciefinieercie probleemsielling, benaderd van-

uit verschillende invalshoeken. Aanw'ezig waren, behaive ikzelf als for-

mele opdrachtgever:

. prof. dr C. ïrimp en (toen nog) drs C. J. cle Ruijter (op persooniii-
ke titel);

. drs C. van den Berg, drs A. van Houweiingen en drs J' de Meii
(namens CIDS);

. vijf vierciejaars stucienten P&A die het krvantitatieve deel van net

onderzoek zouden uitvoeren, namelijk: R. !-laitsma, D. Heknran,

P. Kroek, C. Snip en R. Stuivenberg;
. l.Westert (namens het CMV).

Tijdens dit overieg is besproken welke aspecten in het onderzoek aan

de orde moesten komen.

[en eerste versie van Ce vragenliist is in een sessie met mij als op-

drachtgever nog eens kriiisch doorgenomen, ciaarna ts ceze door CiDS

deÍi niti ef vastgesteld.

Oproep in het blad Dienst

om de predikanten uit de cereÍormeerde Kerken |\'rrjgernaakt) te be-

wegen hun medewerking te verlenen aan het onderzoek, heb rk een

oproep geplaatst in het ambtsdragersblad Dienst 1-10e jaargang nr 5,

1gg2), met als opschrift: 'De werkdruk van de preciikant, medewerking
gevraagd'.

ln deze oproep werd vermeld dat nogal lr.'at Oreciikanten overvt'erkt oí

zelfs overspannen ziln (ger,veest) eni'oÍ onder behancieiing zijn rge-

r,veest). Dat roept de vraaq op \\'.tt er eigeniiik aan de hand is. 'Naar

mijn idee kan hierop aiieen en zinnig antvyoorcl worgen gegeven door

onderzoek te verrichten onder de betrokkenen. Dit or-rderzoek heeÍt

een brecler belang dan alleen een doctoraal student aan materiaai te

helpen. De bedoeling is onr zo mogeiijk conclusies te trekken clie

dienstbaar zijn aan de opleiding in Kampen en aan cie gezamenlijke

kerken (...).'

lnformatie over het raPPort

Het doel van het onderzoek luidt:
Het in kaart brengen van de werkoruk van Oe preOlka nten in oe

brede zin van het vtoord.
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Zo is er oijvoorbeerd nrei alleen s,et(eKen n.idr nPt c.intal \\'erKurPn,

maar ook naar de beie.,,ing van het r,verk. Op basts van oe verzameicie
informatie worden conciusies getrokken en aanbeveiingen qedaan.

ln deel lvan het raDport vindt u cie resultaten van een enquète ciie

deel urtmaakt van het totale oncierzoek. Het onderzoek bestaat verder
uit interviews met respondenten urt de enquete.

Om een zo compleei mogeiiik beeld van de situatie te krijgen, is er-

voor gekozen om geen steekproef te trekken, maar om een enquète-
formulier naar alle preciikanten in actieve cjienst van de Cereformeer-
de Kerken (vrijgemaakt) te sturen. De enquète rvas anoniem.

De enquète is verdeeld in de volgende clusters:

. algemene gegevens;

. urenbesteding;

. vrouw en gezin;

. u,erkbeleving;

. crganisatie eigen r,r'erk;

. opleiding;

. persoonsvorming;

. kerkenraad.

ln bijlage ll en lll (pagina 155-164) zijn slechts enkele voorbeelcien

vermeid van mogelijke verciere ',,erwerking van de onderzoeksresulta-

ten. Naast mijn doctoraai scriptie zijn er op basis van dit materiaal ook
andere scripties te schrijven. Wie voor studie met behulp van de com-
puter aan de gang wil met dit materiaal, kan zich via mij, de formeie
eigenaar, tot CIDS rvencien.

Uit de onderzoeksresuitaten blitkt dat de nreeste predikanten vinden

dat zrj in hun opieicjing aan de TUK nogal rvat hebben gemist otr

praktiscn gebieci: enkeie aanbevelingen sluiten hierbii aan. Om recnt

te doen aan de TUK is het noocizakeli;k om in rekening te brengen dat

alle geënquèteerde precitkanten de TUK hebben verlaten vóór de rn-

voering van het tegen'woordige, trieuwe onderwijsprogramma' De

door nen bekritiseerde TUK komt uitgerekend u'at de praktische vor-

ming betreft niet overeen met de TUK zoais die nu Íunctioneert.

De enquète rverkdruk predikanten is uitgevoerd door:

. drs l. de Meii;

. R. Haitsma;

. D. Hekman;

. P. Kroek;

. C. SniP;

. R. Stuivenberg.
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De intervtews zijn uirgevoero cioor:

. drs C. ,ran cien Berq;

. drs À. van Hourvetingen;

. ors J. de Meij.

C. van der Leest
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REPRESENTATIVITEIT VAN DE
ENeuÈm

Een respons van /09t rafgerono.,'an 69.3o'.) is een mr:oi re:uitaat te
noemen. Het is immers 70% van de totaie popuiatie. i;'ero€rls cie leef-

tijdsopbouw van cie respons verqeleken met de reeie sii.:aiie. Dit !aat-

ste is beschreven met behuip van irr:t Kerkelijk Handboek 1992. Dit
geeft het volgende beelci.

Er kan w,orden gesteid dat beide r ercielingen goed o\/ereerrkonre!r.

Kleine afi,vijking is dat het aantal responcienten in de categorieën 5i-
55 jaar en 56-60 jaar relatief iets lager i,s.

Conclurderend kan rt,orden qezegd d.it nret eelr respons van 70oo ei.t

een ,",ergeiijkbare ieertijdsopbouw \/oor u'at bi:treft de werkelijke situ-

atie, representatieve uitspraken kunnen rvorcien gedaan.

De gegevens zijn verwerkt met net statistiscne programm.l SPSS, nactat

zii ziin inqer,oerd met Daia Entrr',

LEEFTI]D \ANTAL ,R.E ËEL 9: RESPONS O,b

( 25 jaar 0 0 0

25-30 iaar r9 ö 8

31-35 iaar 11 r9 a1_ï

36-40 iaar 56 1L+ 22

41-45 jaar +.i 19 22

46-50 jaar 10Ll) 12 10

51-55 iaar 15 6 3

56-6C jaar 12 f 3

61-65 iaar 15 6

65 lilar J I 1
l

TOT,{ÀL 235 r00 100

Onderzoek rveridruk gerelortneercle pre oikanterl - r161's1ni)6'; 19i9-3 13



coNcl_usrEs ulT DE ENQUETE

Vooropmerking

Bif het verwerken van de resuitaten van de enouète viei het oD oat er

onder de respondenten nogai eens verschillend lvorot gedacht c','er

zaken die met het beroep hebben te maken. \ioorbeelden ntervan ziin
de verschillencie wilzen waarop wordt gedacht over eincive!-anl\vool'-

delijkheio en het continu bereikbaar moetetr zi;n.

Het is opvallend dat er oo bepaalde punten zo verschillenci worcit ge-

dacht in een beroepsgroep ciie vriiwel in ziin geheel dezelfde ooiei-
ding heeft genoten.

Algemene gegevens

Uit de respons op de vraaq naar de leertild van cie precirkanten biiikt
dat cie categorieën tussen 3l en 45 jaar het sterkst zijn verteqen\voor-

digd.76,1% is jonger cian 45 jaar. ln vergelitking met de reële leer-

tijdsopbouw geeft dit een betrourvbaar beeid. Dit bliikt verder ook urt

het hoge percentage preciikanten dat tussen de 0 en 20 iaar in actieve

dienst is (B5,3oib) en werkzaam is geweest in trvee of drie gemeenlen.

De meeste responcienten zijn getrou\\'o (96,3"'") en hebben eemiddeld
iussen de cirie en viiÍ kincieren.

Het qrootste deel van Cp responoenten l6-1,.19o) is aileen tt'erkz;.:m tt-t

een gemeente en heeft dus geen cgllega-predrk.rnt. Ecn percent.lqe

van 28,2% heeft lt,el éen collega,6,l9" heert tr,vee coir'ga's en l,?9;
heeft drie coilega's.

Van de respondenten verricht 21 ,5ulo vverkzaamheden als consuient.

De helft van de predikanten die consuient zijn, ervaart drt niet als

errotioneel belastend.

Noe geerr l0'lb van c1e responOenten verricht rver«zaamheder-r in eet-l

combinatiegemeente.

14 Onderzoek r'r.'crkrrruk screfbrmccroe ore dtk.rnten - rlol'enlbcr i!lllj



Het blijkt dat van de qemeenten rvaarin ce resoonoenten \\erKzaam
zijn, 63,Bolo geen specifieke kenmerken met betr"erking tot leettiicisop-
bouw heeft, rvei is 50% van de respondenten \\,'erKzaam in een srads-
gemeente.

Twee van de tien responcienten is wei eens ianqer oan crie ,,\'eKen om
gezondheidsredenen uit de roulatie qeweest, hiervan gaven 17 resoon-
denten aan ciat cle oorzaar op í,vsiek gebied iae, l2 saven een psvcni-
scne oorzaak aan. Zes responcienten gaven aan ciat cje oorzaak zov,rel

op psychiscn als op fysiek gebied lag. Er is rvaarscnijniijk een grensge-
bied tussen fvsieke en psvchische oorzaken en ciat cieze elkaar tevens
kunnen bel'nvloeden.

Urenbesteding

De respondenten konden in de enquète aangeven hoeveel tild in klok-
uren ze in een bepaaide week in november besteeciden aan i,'erscnil-
lende lverkzaamhecien. Dezelverkzaanrheden zrjn onderveroeeici in
de volgende cateqorieën: eredienst, oncierricnt en vorming, pastoraat,

studie, kerkregering en organisatie, publiciteit en overige.

Het blilkt dat de responcienten veel tijd bestecien aan eredienst en pas-

toraat in vergelijking met publiciteit en studie. Het zrvaartepunt bii
eredienst ligt tussen de 14 en 27 uren. Opvallend is dat eén respon-
dent 43 uren aan eredienst besteedt. Het gemicidelde bil pastoraat ligt
rond de twaalf uren. ln enkele uitzonderlijke gevallen wordt hieraan
23 tot 27 uren besteed.

Opvallend rs de grote categorie van responcienten i36) die nui uren

besteecit aan studie. De overige responclenten besteden gemicicield

drie à vier uren aan studie. 26,3ulu van de respondenten besteedt geen

tijci aan pubiicitert. De meeste preciikanten qeoruiken echter twee a

drie Liren r oor pui-liicrleit.

Uit de som van alle categorieën blijkt dat het zrvaartepunt bii het me-
rendeel van de responclenten ligt tussen de 51 en 70 uren per week.
Eén resporrdent geeÍt te kennen dat hij tussen cie 81 en 90 uren per

rr,,eek rverkt. Als worcit gekeken naar de meninq van de respondenten
voor rv;rt betreft de cateqorie die relatieÍ teveel uren kost, scoren 'ere-

dienst','pastoraat' en'kerkregering en organisatie' er-g hoog. Cezien
de totaie bestede uren aan deze oncierdelen is oit niet onverklaarbaar.

Vrouw en gezin

Van de preciikanten v'rncit Bl,6oro dat zijn vrouw nem it'r hoge nrate on-
dersteunt rn zijn anri:tsactiviteiten.

() ncierzoe k r'r,erxrlruk .qcrelörmeerde predrkanren - rovembe,. I !19-3 15



De meningen ziin sterk veroeeid ais net gaal over nei verscnil iussen

de huidige en de ouciere Seneralle comlneesvrouwen; PPfl t'Jie8,nI:P

Van 67,1;!. zegt dat men tegenwoorois mrncier oereid is het ambt van

naar man voorrang te ge.",en, terwiii 3+,4"b het nier niet nree eens i:.

Een kwart van de preoikanten is van meninq clat de oreciikanlsvroulv

te ailen tiide beschikbaar moet zijn om naar nran rerzijcie te staan'

Driektvart van de respondenten is hei hier niet rnee eens'

B\ 62 predikanten levert het al dan niet kr-iigen van een oeroep airi-

derlijke spanningen op. Dit kan een ciuideliike aanierding zr;n \oor

StTESS.

70 predikanten delen de meninq continu bereikbaar te rnoeten zijn,

92 predikanten ervaren dit niet. Het merendeel van cie re'pondenten

g""it 
"un 

dat huisgenoten er hinder van ondervinden dat constant de

íogeiijkheici bestaat dat er beslag op hen rvorclt gelegd. Een aanzten-

lijkó groep respondenten, namelijk eenderde, ze!Í dat het gezrn abso-

luut te rveinig aandacht krijgt.

Werkbeleving

Het blijkt dat eredienst, onderrichi en pastoraat ais emotioneei het

meest zwaar lvorden ervaren. Het nrerencjeel van cie responoenten

i86,5?") is van mening dat het ambt de afgelopen decennia zrvaarder

is geworden.

Trveederde van de respondenten is van mening ciat het tverk teveel

van hen vraagt. Van deze groep vrncien 22 respondenten dat dit meer

van hen vraagt dan ze eigenlijk aanrunnen'

Uit de enquète blijkt dat 40,5% van cle resooncienten zicn einciverant-
.,r,ooroelijk voeit voor hel functioneren \.]n de grrmeente, telrt'ijl

i8,3% drt niet zo ervaart. Vercier biirkt ciat deze verannvoordelilkheid

VOor.19 preciikanten meer van hen vergt dan ze eigeniijk aani.unnen.

Desondanks zou de meerderheici yan cie respondenten weer yuor net

predikantsanrbt kiezen, terrvijl 13 creoikanten ciit niet zouden cloen'

Tevens heeft een groep van 13 preciikanten cieze vraag nret Le.ltrt-

woord.

R.uint een krvart van de respondenten (lB.Boi'o) moet wei eens dingerr

zeggen $,aar zij als persoon niet achier staan. Voor cie helft van cieze

-qroep i23 respondenten) ievert dit hinderiijke spanninqen ou' en i*
dus een oorzaak voor stress.

16 onde rzoek ittrkorur gerelofnleeroL. predikanrcn - I roven:br:r j !l!,1.J



Drie van cie 163 responcienten íaien nooit ten opzicnte vin cte (:i-

meenteieden. Voor 93 preoikanten levert oit faien, ten r:Dzicnte 
"'"tnde gemeente, hinderiiike soanningen oD. De hetft van ce resDoncien-

ten zegt kritier ais 'tjmulereno ïe ervaren. Desonoanrs heeit 35ll i..st

van de seurte xritiex.

Organisaiie eigen w'erk

Veei pr-edikanten'",inden cie iverk,,vee« te lang en zouoen oij voorrour
een u,erkweek van 50 à 60 uren wiilen hebben.

;{,9% van de respondenten heeft nooit contact mei coilega's l,oor aci-

vies eniof onciersteuning, 77,3olo heeft dit contact af en toe en 17,29i,

heett dit contact vaak. Dit percentaqe van 17,2"1, is iaag, gegeven oe

58 respondenten iie werkzaam zijn in een gemeenle met meer ian
eén predikant.

52 respondenten ztin Olanmatig en Svstematisch inqetvert t il'r tje rli'-
meenre. Zi; hebben dit alien als posrtiet ervarÉrn. \'an de lO? resoon-
denten die niet olanmatig en svsienratiscn rnge',verkt ziin, irebben j9
responcienten ciit als negatieí ervaren, terr,viii 23 respondenten dit niilt
hebben aanqegeven.

Opleiding

De meeste predikanten hebben zelf voor de opleidinq aan de TU ge-

kozen. Het beeid ciat van tevoren van het anrbt bestond, blirkt geou-

rende cie opieiding iveinig ie verancieren. Dit betekent cat het - teveei

oí te u,einig - iriealistische beelci dat bii sommrqe oredikanten bestonci

over het ambt,,,'oordat nren aan oe ooieiciinq Degon, ls Diilven tle-

slaan.

Persoonsvorming

ln dit ciuster hebben u'ij zowei de .tntwoorocategorieèn 'irelemaai

mee eens'en'mee eens'als de categorieen 'helemaai mee oneells cll
'nree oneens' s.rmengevoegd.

55,8'l'o vincit de ootetdinq te kenntsgertcnt. tery'iii -12.3:'; deze tne'ntnq

niet rs toegeciaan. Ruim criekwart v.in cie preciikanten geeit aan ciat er

te lveinig aandacnt '"vordt besteeci aan soc iaie vaardighecien tiidens ie
opieiding.

() t)der zaek w,er«oru« gcre tor meer de predlkanrcn - |oVerrlber i !l!13 t./



55,8% van cie responcienten vinot onvoicioenoe ie necben s,tieerc oFl

te gaan met psvcno-sociale proi:iematlek, terwiil een tets kleiner l:r-
centaqe \42,6"1") dit wel heeft geieerci.

59,59,; van cie respondenten is het eens met de steiiine'iat oo cle T.-.1

[,ordt geleerd dat men als predikant iouten mà8 rnah'en.

Een zeer noog perceniaqe (82,8'r;) vindt dat een siciqeDerioce cnrier-
deel moet urtmaken van de opieiding tot preciikant. 67,'+n,,'-iirot cot
supervisie een essentieei oncierdeei van cie opieiciing.

Kerkenraad

De meeste predikanten hebben vrij neutraal geantlvoorcj op oe vragen

omtrent dit cluster. De enquète bood lriertoe ook teveei de moqeritk-

heid door cie ruim gestelde antwoordmogeiijkhecien. De samenrver-

king met cie kerkenraad worcit over,,vegend als oositiei eivaren.

1B OncierzccK ''reriorur gereibrnteercte ,rreotkattti:it - :lrrt'ernrDe r i!i!r-i



DEEL III

CONCLUSIES
AANBEVELINGEN



CONCLUSIES

Ambtsbeeld

Het beroepsbeeid oÍ ambtsbeeid van gereformeercie preoikarrten
is niet duidelijk, zowel voor predikanten zelf als voor hun om-
gevi ng.

Zowel de enquète als de interviervs laten zien, dat er nogal wat
verwarring is over wat nu precies tot de taken en verantwoorcie-
lijkheden van predikant behoort en hoe hij dat moet invuilen
en organiseren.

De preciikant heeft te maken met een verscheidenheid aan

verwachtingen bij de opleiding, de coilega's, de gemeenten en

de gemeenteleden. Ter illustratie trvee citaten:

'Wat je nou precies van een predikant mag verwachten, is
moeiliik te schetsen.'

'Er is tussen gemeenten onderling een groot verschil in ver-
wachtingspatroon.'

Als gevolg hiervan ontstaat bij velen rolverw'arring.

Stress

Van de gereformeercie predikanten staat een groot gedeelte on-
der druk. Een deel van hen kan het maar net aan, een ander
deel meldt het eigenlijk niet aan te kunnen. Er is sprake van

stress.

Uit het onderzoek blijkt, dat verschillende stressoren een roi

spelen:

Onderzoek naar dt: tverkdruk i'an gererornret'rde preoikartten - rtoveatber /!l(,)3 55



interne stressoren

. hoge eigen normen die vaak niet expliciet ziin

. rolonduidelijkheid: lvat vvordt van mij (in cjeze situatie) ver-
rvacht?

. tekort aan voldoende vaarcligheden

. onvoidoende vaardigheid in het planmatig organiseren van het

eigen werk

externe stlessoren:

. toenemende psychosociale problemen

. irreële verwachtingen gemeenteleden

. voortdurend beschikbaar moeten zijn.

: Opleiding

Met betrekking tot de opleiding wordt geconcludeerd, dat:

. een groot deel van de respondenten (het werkveld) aangeeft
door de TU in Kampen onvoldoende te zijn voorbereid op het

werk voor wat betreft attitude en sociale vaardigheden
. een groot deel van de respondenten pleit voor het opnemen

van stage en supervisie in het opleidingsprogramma.

Ter illustratie een citaat:

'Kampen, leid de studenten alstublieft niet alleen wetenschap-
pelijk op. Vorm de studenten geesteliik goed.'

4 Zwaarte van het ambt

Velen ervaren het beroep als steeds zwaarder wordend. De on-

derdelen die in dat verband als het zwaarst ervaren worden,
zijn: eredienst, pastoraat en kerkregering.

Daarbij speelt niet zozeer het aantal uren een rol, maar meer

de beleving van de werkzaamheden tegen de achtergrond van

de totale werksituatie. Dit is in overeenstemming met de resul-

taten van ander onderzoek naar de werklast van predikanten.
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s Kerkregering en kerkorganisatie

Zowei uit de enquëte ais de interviews bliikt, dat kerkregering
en kerkorganisatie írequent genoemd worcien. Nlen vincit deze
onderdeien zwaar en zegt ook nogal eens, dat deze oncierdelen
van het ambtelijk werk te veel uren kosten.

Daarbij wordt meer dan eens de mogelijkheid geopperci bepaai-
de zaken, zoals het voorzitten van de kerkeraacisvergaderingen,
te kunnen delegeren.

Ter illustratie twee citaten:

'De raad gaat er als vanzelfsprekend vanuit,
ook de organisatorische trekker is. Liever zag ,

ke zaken bij een aantalgemeente/eden liggen.'

'\/ia cie kerkorcie is het zo geregeld, oat de

praeses is. Liever zag ik dat versoepeld.'

dat de predikant
ik, dat bestuurlij-

' oredikant altijd

s Zakelijke aspecten

Uit enquète en interviews blijkt, dat het hele proces rondom
het (al dan niet) krijgen van een beroep spanning oplevert.

Tijdens de interviews noemen sommie,en meI nJme de fi nanci-
eie aspecten en het gebrek aan privacy tiidens cie beroepings-
proceciure. Zij hebben kritiek op de huidiee gang van zaken.

Ter illustratie drie citaten:

'!eder gemeente/id kan zamaar referenties
zoncier dat ie daarvan op cie hoogte bent of
hebt gegeven.'

'\/oor vvat betreft de financiële aspecten, oat
ik aan de orcie str:l.'

'Dat heie salarisgedoe moet anders.'

ol'er le opvragen,
toestemmlng voor

ls het iaatste r at
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AAN BEVELINCEN

Op grond van de resultaten van het onderzoek en de door ons ge-

formuleerde conclusies komen wij tot de volgende aanbevelingen.

Ambtsprofiel

Ds C. van der Leest zou een eerste aanzet moeten geven tot het

ontwikkelen van een ambtsprofiel, om zodoende een bi.idrage

te leveren aan de verheldering van het ambtsbeeld'

Toelichting

ln een ambtsprofiel worden de eisen omschreven die gesteld

worden aan een beginnend predikant. Een ambtsprofiel is een

opsomming van ambtstaken die als regel in de uitoefening van

het ambt voorkomen.

Die taken ',vorden geordend in een bepaalde structuur, rvaarin

taken worden verdeeld in een aantal hoofdcategorieën. ln een

ambtsprofiei worden de taken geformuleerd in een aantal waar-

neembare handelingen en gedragingen van de predikant' De

frequentie van de taken is niet voor iedereen geiijk, maar hangt

af van de situatie.

Om de beschreven ambtstaken ,Ioed te kunnen uitvoeren, moet

een predikant voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden

in termen van kennis, vaardigheden en attitude.

Het ambtsprof iel moet principieel gefundeerd rvorden. Het

moet ook getoetst worden aan de praktiik.

Naar opleiding en kerkelijk leven toe heeft dit profiel een ver-

helderende werking. Het profiel dient daartoe officieel vastge-

steld en gelegitimeerd te worden.
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Praktijk en theorie in de opleiding

De opieiding zou het vastgestelde ambtsprofiel moeten gebrui-
ken om eindtermen van de opleiding te te formuleren en/of te
toetsen. Daarmee krijgt de opleiding een instrument in handen
om de aansluiting met de praktijk te bewaren.

Het ambtsprofiel kan ook als instrument gebruikt worden in de
voorlichting aan en de werving en selectie van studenten.

Stage en supervisie

De svnode van Ommen heeít bresioten om stages in de opiei-
ding in te voeren. in aansluiting op de wens van het merencieel
van de respondenten uit het onderzoek beveien wij aan, de sta-

ge gepaard te laten gaan met supervisie.

Daarnaast zou in de opleiding persoonlijke begeleiding als in-
strument gehanteerd moeten r,vorden.

Toelichting

Onder supervisie verstaan we een leerproces, begeleid door
een ervaren beroepsbeoeÍenaar bii voorkeur irit dezelÍde be-

roepsgroep, die geschoold is in het begeieicien van individuele
leerprocessen, rvaarin studenten werken aan hun beroepshou-
ding. Deze supervisie loopt parailel aan de stage en richt zich
op de persoonlijke ieervragen \/an de student in de stageprak-

rijk.

De supervisoren zouden ook ingezet kunnen rvorden bij de
persooniijke begeleiding van studenten. ln dit leerproces gaat

het om het ontdekken van eigen sterke en zrvakke punten en

het openen van een Ieerw,eg om aan deze punten te rverken.

Wie zouden dat nroeten gaan doen? Het beste zou zijn, dat er-

varen predikanten als supervisor optreden. Aangezien het r,verk

\,'an een supervisor een bepaalde deskundigheid vereist, zouden
deze predrkanten ciaartoe eerst een supervisoren-opleiding moe-
ten volgen. Een oncierdeel daarvan is het ze{Í supervisie volgen.
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Tot het moment dat de eerste predikanten een dergelijke oplei-
ding hebben afgerond en daarmee bevoegd ziin, zouden super-

visoren uit andere disciplines ingezet kunnen worden.

Bovendien bevelen wij aan om de mogelijkheid van supervisie

te openen voor de huidige generatie predikanten.

Training van communicatieve en sociale
vaardigheden

Een groot deel van de respondenten geeft aan een goede trai-
ning in communicatieve en sociale vaardigheden te hebben ge-

mist. Wij bevelen aan tijdens en na de opleiding programma-

tisch meer aandacht te besteden aan deze vaardigheden, zowel
in de initiële opleiding als in de vorm van post-doctoraal onder-

wijs.

Personeelsbeleid

We bevelen de TU Kampen aan om het Cereformeerd Maat-

schappelijk Verbond te verzoeken instrumenten te ontwikkelen
om kerkeraden en predikanten samen in staat te stellen de per-

sonele aspecten van het ambtelilk functioneren en de beroeping
en aanstelling van een preciikant beter te kunnen behartigen'

We denken aan:

. een beroepingscocie, waarin rekening wordt gehouden met de

wet op de privacv
. een model arbeidsovereenkomst, lvaarin voldoende ruimte

blijft voor cie afzoncierlijke kerkeraden
. een model taakbeschriiving, ontleend aan het oííicieel vastge-

stelde ambtsproÍiel
. instrumenten en proceciures ter bespreking en evaluatie van

het functioneren van de preciikant en de samenrverking met de

kerkeraad.
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Fu nctioneri n gsgesp rekken

We bevelen de kerkeraden aan om bewust ruimte te maken
voor het evalueren van het functioneren van de predikant. Be-

langrijk is om daarin aandacht te schenken aan de werkbeleving
van de predikant.

ln een veilige sfeer, buiten het huisbezoek om, kunnen weder-
zijdse verwachtingen rondom het ambtelijk werk van predikant
en kerkeraad adequaat besproken worden.

Onderzoer naar oe trerkdruk t'.rn gereíormeeroe predrkanrerl - novembt'r /!193 61



BULAGE il

KRUISTABELLEN

ln deze kruistabellen worden steeds twee
variabelen met elkaar vergeleken, gevolgd
door commentaar.



LEEFTUD by BEKRITISEERD

(kritiek op preken en/of pastoraat)

BEI(RITS

stimu -
lerend

1

verue-
Iend:
heb rk
iast. van

2

ik 1-eg
di r.
naast
me neer

3

Row

Total,

13
9.0

34
23 .6

34
23 .6

31

13
9.0

4

5
3.5

9
6.3

1
.1

3 r44
2.L 100.0

LEEFTI.]D

25-34

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - s0

5t - 55

56 - 60

61 - 55

> 66

2

3

4

5

6

't

8

9

10

Cclum s4 5'/
Tctal 58.3 39.6

Number of Missing obseryataons: 19

Commentaar

De predikanten in de leeftijdscategoriën 25-30 en 31-35 jaar ervaren

kritiek duidelijk als stimulerend. ln de twee daaropvolgende klassen,

namelijk 36-40 en 41-45 jaar, is het aantal respondenten dat kritiek
als stimulerend ervaart, nagenoeg gelijk aan het aantal dat kritiek als

vervelend ervaart. De respondenten in de categorieën van 51 t/m 65
jaar ervaren kritiek weer overwegend als stimulerend.

Onderzoek naar <le lverkdruk van gerelormeerde predrkanfen - november /!19 i 't 55

Counts

1L 2

23 10 1

L7 t6 1

L4 16 1

6 1

3 1

4 1

5 4

1



2 LEEFTUD by BEREIKBAAR

(vindt u dat u continu bereikbaar moet zijn?)

LEEFTÍJD

25 - 30

31 - 35

36 - 40

4L-45

46 - 50

5l- - 55

56 - 60

61 - 55

> 66

2

3

4

5

6

-7

8

9

10

Row
ToLaI

74
8-6

38
23 .5

36
22.2

3s
2L.6

L'1
10.5

5

3.1

5

3.1

11
6.8

1
.5

Col"um 70 92 162
Toral 13.2 56.8 100.0

Number of Missing ObseryaErons: i

Commentaar

Het beeld van de predikanten in de leeftijdscategorieën 25 t/m 35
jaar vertoont een vrijwel gelijke verdeling. Uit de cijfers blijkt ver-

der, dat de respondenten in de klassen 36-40 en 41-45 jaar van me-

ning zijn, dat zij niet continu bereikbaar hoeven te zijn, terwijl de

predikanten in de daaropvolgende leeftiidscategorieën blijkbaar vin-
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BERËTKBÀÀR
Count.

ja nee

1

6 8

2A 18

I :o

13 22

9 I

5

3 2

5 6

1



3 LEEFTUD by PASTORAAT

(hoeveel tijd in klokuren besteedt u per week aan pastoraat?)

LEEFTIJD

25 - 30

31 - 35

36 - 40

4L-15

46 - 50

51 - 55

56 - 50

61 - 55

> 66

2

3

4

5

6

8

9

10

Colum 172 24 4C
15.5 25.3

37 35
23.9 22.6

Row
Tot.al

L4
9.0

36
23.2

36
)a )

33
2l-.3

15
9.'l

5
3.2

5
3.2

1C
6.5

1

.6

155
100.0

de respondenten in de leeÉ
meest emotioneel belastend

Total 4 .5 .1 .'i

Number oi Mrssing Obseryatlons: B

Commentaar

Het taakgebied
tijdscategorieën
ervaren.

'pastoraat' wordt door
25 ïlm 45 jaar als het
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Count

2 3 4 5 5 '7

1 1 3 ) 4

3 2 6 5 i1 9

3 4 9 10 10

1 2 B 16 3 3

2 3 1 4 3

2 1 2

1 1 2

1 3 1 2

a



4 LEEFTUD by IDEAALBEELD

IDEAALBEETD

(ideaalbeeld predikantschap bij het begin van de opleiding)

LEEFTÍJD

25 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 6C

61 - 55

>66

Column 70 13
TotaL 46.1 '18.0

Number of Missing obseruaEions: 11

Commentaar

ln de leeftijdscategorieën 25 rlm 45 jaar is de score onevenredig ver-

deeld, dat wil zeggen, dat in de categorie 31-35 jaar'12 responden-

ten het beeld te idealistisch en 22 het beeld juist vonden.

ln de klasse 36-40 is het omgekeerde het geval: 20 predikanten ant-

woordden hier 'te idealistisch' tegen B die aangaven dat ze het

beeld 'juist' vonden. De scores in de hogere leeftijdsklassen verto-
nen een evenwichtiger beeld.

bee Id
was te
ideal i s -
t.isch

1

beeld
was
j u j-st

beeld
was te
weinig
ideal" i,s -
t isch

3

Row

Total

13
8.6

3'l

32
2L.L

34
22 .4

i5
9.9

5

3.1

5
3.1

i0
6.6

.;
\52

100.0

2

3

4

5

6

'7

I

9

10

9
5.9
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2

7 6

).2 22 3

20 I 4

11 2L 2

8

2 3

f

5

1

Count



OPBOUWENDE KRITIEK (de kerkeraad geeft
opbouwende kritiek op mij en mijn werk)
by BEKRITISEREN (kritiek op preken enlof pastoraat)

stimu-
lerend

81
57.4

verye-
lend;
heb ik
Iast. van

ik 1eg
dir

me neer

OPB. KRITIEK
ja, in hoge
mate

i- ,f

qeheel niet

Row
Total-

)-4
9.9

53
37 .6

54
38.3

2A
74 .2

3 i41

4

Colum
Total-

51
40.4

BEKRÍTISEREN

Commentaar

Uit de cijfers blijkt dat, als er meer opbouwende kritiek door de ker-

keraad wordt gegeven, het ook meer als stimulerend wordt ervaren.
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CcunE

I 2 3

72 2

36 16 1

2'l 25 2

o 74



6 LEEFTUD by VOORRANC

(de huidige generatie domineesvrouwen is minder bereid om het
ambt van haar man voorrang te geven dan de oudere generatie
domineesvrouwen)

VOORRÀNG

I,EEFTIJD

25-30

4l-45

61 - 65

> 66

35

40

31

36

5
3.360

46

5l

56

91
6A.'7

49
32 .'7

Row

Total

74
9.3

3'7
24.'1

35
23.3

32
21.3

!2
8.0

1
2.'1

10
6.'l

150
100.0

1
1

7
4.1

Commentaar

ln het algemeen kan uit deze cijfers worden afgeleid, dat de vrouw
van de predikant tegenwoordig minder bereid is het ambt van haar

man voorrang te geven. ln de leeftildsklasse 61-65 jaar, waarvan de

respondenten o.i. het best in staat zijn een oordeel over deze vraag

te kunnen geven, blijkt dat tien predikanten het met de stelling eens

zijn, ofwel dat zij menen dat de huidige generatie domineesvrouwen
in mindere mate bereid is het ambt van haar man voorrang te geven

dan de oudere generatie.

Counc
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helemaal
mee eens

1

mee eens

2

on-

3

helemaal,

eens
4

2

3

4

5

6

1

8

9

IO

I 5 1

24 10 3

2 25 7 l

1 11 18 2

9 3

2 2

) J

10

1

Colum 3
ToLal 2,.A



het

z LEEFTUD by BEROEP

(in hoeverre levert het al dan niet krijgen van een beroep en
proces daaromtrent spanningen op voor u en/of uw gezin)

BEROEP

I ewe rr
hinde r -
lij ke
spannin-
gen op

1

levert.

Ëinder-

spannin-
gen op

2

Row

Total-

5
3.5

35
24 .3

34
23 .6

33
22 .9

76
11.1

3.5

5
t.5

iC
6.9

I

LEEFTIJD

25 - 30

31 - 35

36 - 40

,11 - 45

.16 - 5C

51 - 55

56 - 60

61 - 65

> 66

2

3

4

5

6

'l

8

10

Colum
Tot.al

82 t14
a6.9 lCC.0

Commentaar

De ci.ifers geven een overwegend evenwichtige verdeling, dat wil
zeggen dat niet duidelijk blijkt dat de leeftijd van invloed is op het
ondervinden van spanning als er al dan niet sprake is van het krijgen
van een beroep.

62
43 .1
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Count

3 2

77 18

18 16

15 18

5 10

5

1 4

1 9

1



B LEEFTUD by BESCHIKBAAR

(een domineesvrouw dient te allen tijde beschikbaar te zijn
haar man terzijde te staan)

om

BESCI{IKBÀAR

LEEFTIJD

25 - 30

31 - 35

36 - 40

4L-45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65

>66

Row

Tot.ai

\4
8.6

39
23 .9

36
22.r

35
27 .5

).'7

10.4

5
3.1

5

3.1

1].
6.'1

I

L6 163
9.8 100.0

Col-um I 3 3
Tot.al 4.9 20.2

Number of Missi-n-q obseryat.aons: 0

106
65.0

Commentaar

De respondenten in de leeftijdsklassen ïlm 40 iaar zijn het over het

algemeen niet eens met de stelling, dat een domineesvrouw te allen
tijde beschikbaar moet zijn om haar man terzijde te staan. Verder
zijn de scores, met uitzondering van de leeftijdscategorie 41-45 laar
(vijf mee eens tegen '12 oneens), vrij evenwichtig gespreid.

helemaallmee eenslmee on-
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Count hel-emaai
mee on-
eens

4

2

3

4

5

6

"1

8

9

10

1 1l 2

4 6 26 3

1 2 27 6

2 10 2L 2

5 72

I 2 2

2 1 )

5

1



BIILAGE III

STATISTISCHE
BEWERKING VAN

ENKELE GEGEVENS



ln het onderstaande is getracht een beeld te krijgen van de stress-

beleving van de onderzochte respondenten. Daartoe is een aantal
vragen geselecteerd die rechtstreeks te maken hebben met stress en

druk. De antwoordcategorieën zijn gecodeerd, de stressbevattende
antwoorden hebben een'.1' gekregen.

Een voorbeeld

vraag 20:
Welke invloed heeft de uitoefening van uw werk op de aandacht
voor uw gezin?.

mogelijke antwoorden:
a Ceen invloed, mijn gezin krijgt voldoende aandacht.
b Ceringe invloed, mijn krijgt wel eens te weinig aandacht.
c Veel invloed, mi.jn gezin krijgt absoluut te weinig aandacht.

De respondenten die antwoord b of c geantwoord hebben, kriigen
de code l, de anderen de code 0. ln feite wordt nu een nieuwe va-

riabele gemaakt. Dat is ook gebeurd met de volgende vragen:

. Ondervinden uw huisgenoten er hinder van dat er constant de mo-
gelijkheid bestaat dat er beslag op u gelegd wordt?

. ln hoeverre levert het al dan niet krijgen van een beroep en het
proces daaromtrent spanningen op voor u en uw gezin?.

. Welke uitspraak is op u van toepassing:
.'mijn werk vraagt teveel van mij, meer dan ik eigenlijk aankan.'
.'mijn werk vraagt teveel van mij, maar ik kan het aan.'
.'mijn werk vraagt niet teveel van mij.'

. Vindt u, dat de verantwoordelijkheid meer van u vergt dan u ei-
genlijk aankunt?

. Heeft u weleens het idee dat u er menselijkerwiis alleen voorstaat?

. Denkt u weleens: als de mogelijkheid zich voordeed, zou ik willen
stoppen met het predikantschap?

. Levert falen ten opzichte van gemeenteleden hinderliike spannin-
gen op?

. Hoe ervaart u het als uw preken en/of pastoraat bekritiseerd wor-
den?

. Bent u tevreden met de omvang van uw ,,verkweek?
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Met behulp van de computer is berekend op hoeveel van deze 10

vragen a is geantwoord. De achterliggende gedachte is daarbij uiter-
aard, dat naarmate respondenten vaker 'ja' antwoorden, gezegd kan

worden dat men meer onder stress staat. De berekening levert het
volgende beeld op.

Value label
valid
val.ue

.00

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00

Cum
Freguency

4
Percent.

2.5

'1 .4
10 .4
15.3
14.7
19.0
10.4

5.5
1.2

Percent Percent
,tr)

72
L'7
25
24
3t-
L'1
15

'1

9
2

10 .4
15.3
t4 .'7
19.0
10.4

9.2
4.3
5.5
7.2

9.8
20.2
3s.6
50.3
69.3
79.8
89.0
93 .3
98.8

100.00

Toral 163 100.0

Valid Cases 16-1 Missing Cases 0

100.0

Commentaar

Vier respondenten hebben 0 keer 'ja' geantwoord. Zii lijken dus

geen last van stress te hebben. De categorieën vier, vijf, en zes sco-

ren het hoogst. Als we de respondenten opdelen in groepen, komt
het er als volgt uit te zien.

Value iabel

0-3maalsLress
4-5maalstress
5 - 10 maal stress

Valid
Value

1.00
2.00
3.00

Total

PercenL

35.6
t3 .7
30.7

ioo. o

Percent

35.6
69 -3

100.0

Cum
Frequency Percent

58 35.6
55 33.7
50 30.7

163 1OO.O

valid Cases 163 Missing Cases 0

Commentaar

0-3 maal 'ja' is 36,6o1o. Deze groep ervaart dus niet zoveel stress. ln

de middengroep ziï- 33,7o1.. De derde groep, 6-10 maal 'ja', is echter

3},7olo. Bijna eenderde scoort in deze berekening vrij hoog en on-

dervindt dus regelmatig, maar waarschijnlijk ook structureel, veel

hinder van stress.
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