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Voorwoord 
Wij willen een aantal mensen specifiek bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit 

rapport. We willen onze echtgenoten: Reinata Vedder, Lucinda van Maaren en Deborah van den 

Helder hartelijk bedanken voor hun steun en hulp tijdens het hele onderzoek. Zonder hen was dit 

rapport niet op tijd afgekomen. We willen de Unie van Baptistengemeenten bedanken voor hun 

steun tijdens het proces. We zijn dankbaar dat we gebruik mochten maken van hun faciliteiten. 

Impliciet willen we de betrokken voorgangers en gemeenteleden bedanken voor hun tijd en 

openheid. Zonder deze steun had het onderzoek niet uitgevoerd kunnen worden. 

Wat betreft de inhoud van dit rapport hopen we dat een aantal door ons beoogde effecten 

gerealiseerd kunnen worden. Ten eerste hopen we dat er meer aandacht komt voor 

leiderschapstransitie binnen gemeenten. Leiderschapstransitie is een belangrijk onderwerp en is naar 

onze mening ‘een ondergeschoven kind’. Verder hopen we dat onze aanbevelingen voor de Unie als 

bemoediging en uitdaging wordt ervaren, om vooral verder te groeien op dit gebied. We hopen van 

harte dat de Unie onze aanbevelingen aanneemt. Ten derde verwachten we dat het rapport een 

positief effect zal hebben op de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. We hopen dat ons rapport een 

aanvulling zal zijn voor het lectoraat en de studenten. Als laatste zal het product op langer termijn 

onszelf helpen in onze eigen werkcontext en ervaringen – op een dag krijgen we als voorgangers te 

maken met leiderschapstransitie! 

Jonathan Vedder 

Daniël van Maaren 

Jonathan van den Helder 
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Inleiding 
Stel je eens voor: “You’ve trained for months. Three workouts a day. Wind sprints. Long distance. 

Weight training. Your speed and endurance are the best they’ll ever be. You’re at your peak, about to 

run the race of your life. And everything you’ve worked so hard for comes down to a few seconds on 

a track. The gun fires, and you fly faster than ever before. Your heart pounds. You sense that you’re 

breaking records with each step. But at the final turn, the unthinkable happens. Right as you’re 

extending the baton to the next ground. You watch in slow motion as it hits the track, bouncing away 

from you. Up to that moment, everything had been perfect. But dropping the baton cost your team 

the race. And for the rest of your life, you wonder why you didn’t practice the transition. While not 

all of us run relays, all of us do have to make transitions. But batons drop every day in churches, 

businesses, and organizations. Sooner or later, you will face a transition. Will you be ready? If not, 

you may endure the agony of a failed transition. The good news is that you don t have to. Not only 

can you avoid dropping the baton, you can even strengthen your organization by preparing for 

upcoming transitions.”1 

Dit rapport gaat over een onderzoek naar leiderschapstransitie onder voorgangers binnen de Unie 

van Baptistengemeenten in Nederland. Met leiderschapstransitie bedoelen we het overdragen van 

de leiderschapspositie met de bijbehorende bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden, tussen 

voorgangers binnen een plaatselijke gemeente. 

Vooronderstellingen 
We wilden onderzoek doen naar leiderschapstransitie, omdat we twee vooronderstellingen hadden. 

Ten eerste: we denken dat overdracht van leiderschap niet goed verloopt. In onze Nederlandse 

gemeenten is er vaak amper sprake van overdracht van leiderschap tussen voorgangers. Dit gebeurt 

vaak onzorgvuldig. Een voorganger vertrekt en er komt een nieuwe voorganger. In de tussentijd is 

een gemeente vaak een half jaar of langer vacant. Ten tweede: leiderschapstransitie is een proces 

voor een gemeente om doorheen te gaan. Het is een proces wat de hele gemeente raakt. Het heeft 

veel gevolgen voor een gemeente. Bijvoorbeeld: onrust, onenigheid en wellicht opzegging 

lidmaatschap. Wij zien het daarom als een cruciaal thema. 

Naast onze vooronderstellingen hadden we een persoonlijke motivatie. We willen zelf voorganger 

worden en hebben zodoende interesse in visie en theorievorming over leiderschap. Daarbij hebben 

we geen theologisch en theoretisch onderwijs ontvangen met betrekking tot een transitie van de 

functie voorganger. Dit zijn onze aanleidingen om onderzoek te doen naar leiderschapstransitie. 

Doel 

Ons doel met dit het rapport is als eerste de feiten op tafel leggen. We willen in beeld brengen hoe 

leiderschapstransitie van voorgangers verloopt op dit moment. Ons onderzoek dient als 

graadmeter/thermometer. Ten tweede willen we aannemelijke beweringen doen. Een beschrijving 

geven van en inzicht geven in leiderschapstransitie van voorgangers die functioneren in de praktijk. 

Met de verkregen resultaten willen we onze hypothese toetsen. Dit willen we theologisch 

onderbouwen. Ons rapport zal een gestructureerde beschouwing van alle gegevens zijn.  

                                                           
1
 Russell, B., en Bucher, B., Transition plan (Louisville: Ministers Label, 2010), omslag. 
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Het rapport hebben we geschreven voor twee belanghebbende doelgroepen. Ten eerste de 

opdrachtgever het lectoraat Geestelijk Leiderschap en daarmee voor de opleiding Godsdienst 

Pastoraal Werk (GPW). Ten tweede de deelopdrachtgever de Unie van Baptistengemeenten en 

daarmee voor de deelnemende voorgangers en gemeenten. 

Hoofdvraag 

De hoofdvraag van ons rapport is als volgt: ‘Hoe verloopt de leiderschapstransitie betreffende 

voorgangers in de Unie van Baptistengemeenten volgens de hierbij betrokken voorgangers en 

gemeenteleden?’ We zullen eerst een aantal begrippen afkaderen, voordat we verder gaan met de 

inhoud van het onderzoek. Wij zien bij het woord ‘voorganger’, een mannelijk en vrouwelijk persoon 

die leiding geeft aan een plaatselijke gemeente in de Unie van Baptistengemeenten. Met de woorden 

‘betrokken gemeenteleden’ zien we, een mannelijk of vrouwelijk persoon geselecteerd door de raad 

van oudsten van de plaatselijke gemeente aan de hand van de door ons gestelde eisen. Verder doen 

we niet onderzoek in alle gemeenten in Nederland, maar beperken we ons tot Unie van 

Baptistengemeenten in Nederland. De Unie van Baptistengemeenten in Nederland heeft een 

dienstcentrum in Barneveld, die uit vijf taakvelden bestaat: Gemeenteopbouw & Evangelisatie, 

Theologische Vorming, Zending & Diaconaat, Vrouwenwerk en Jeugdwerk. Bij de Unie van 

Baptistengemeenten zijn ongeveer tachtig plaatselijke gemeenten aangesloten en samen hebben zij 

zo’n 13.000 leden. De Unie van Baptistengemeenten kan ook gezien worden als een nationaal 

geloofsgemeenschap. 

Deelvragen 

We zullen in ons rapport antwoord geven op de hoofdvraag door middel van deelvragen. Deze 

deelvragen hebben we aan de hand van het model van Osmer2 gemaakt. De deelvragen zijn: (1) ‘Hoe 

verloopt de leiderschapstransitie betreffende voorgangers in de Unie van Baptistengemeenten 

volgens de hierbij betrokken voorgangers?’, (2) ‘Hoe verloopt de leiderschapstransitie betreffende 

voorgangers in de Unie van Baptistengemeenten volgens de hierbij betrokken gemeenteleden?’, (3) 

‘Wat zijn de meest bepalende factoren die invloeden uitoefenen op de zienswijze op 

leiderschapstransitie van betrokken voorgangers en gemeenteleden?’, (4) ‘Hoe wordt 

leiderschapstransitie verantwoord vanuit theologisch, ecclesiologische en cultureel perspectief in de 

Unie van Baptistengemeenten?’ en (5) ‘Hoe kan de Unie van Baptistengemeenten op een 

verantwoorde manier met leiderschapstransitie omgaan?’ Als we de hoofdvraag hebben beantwoord 

zullen we antwoord geven op onze laatste deel vraag: (6) ‘Wat betekent dit alles voor de opleiding 

GPW?’ Want we willen de koppeling maken naar de HBO-theologen, die de opleiding GPW volgen. 

Het lectoraat geestelijk leiderschap, onze opdrachtgever, kan hier haar voordeel mee doen en jonge 

mensen toerusten voor leiderschapstransitie. 

Onderzoeksmethodiek 
We hebben uiteindelijk onderzoek gedaan in acht Baptistengemeenten. Dat is 10,4 % van alle 

gemeenten (77) en 14,3 % van de gemeenten met een voorganger (56). De gemeenten hebben een 

verschillende omvang qua leden en vrienden. We hebben twee gemeenten met een omvang van 50-

                                                           
2
 Osmer ontwikkelt een model voor de interpretatie van de praktische theologie in gemeenten door op vier 

sleutelvragen te focussen: Wat is er aan de hand? Waarom is het aan de hand? Wat zou er aan de hand 
moeten zijn? Hoe zouden we kunnen reageren? Osmer, R., Practical theology: an introduction (Grand Rapids: 
Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2008).  
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150 leden en vrienden. Vier gemeenten met een omvang van 150-350 leden en vrienden onderzocht. 

Twee gemeenten hebben een omvang van 350+ leden en vrienden. De categorieën hebben we 

bepaald door input uit het boek ‘Beginning ministry together’.3 We hebben diepte-interviews bij de 

betrokken voorgangers en gemeenteleden afgenomen. Een format hiervan is te vinden in appendices 

D en E. Met vijf voorgangers hebben we een Focus Group Interview (FGI) gehouden. De opzet is te 

vinden in appendix C. De uitwerking van de interviews en de FGI zijn niet openbaar beschikbaar om 

de anonimiteit van de voorgangers en de gemeenteleden te kunnen waarborgen. Deze zijn 

opgekomen in het verantwoordingsdocument als appendices F, H, en J en deze zijn geanonimiseerd. 

De resultaten van de diepte-interviews en FGI hebben we geanalyseerd. Deze analyses zijn tevens 

niet openbaar beschikbaar om de anonimiteit van de voorgangers en de gemeenteleden te kunnen 

waarborgen. Deze zijn opgekomen in het verantwoordingsdocument als appendices G, I, K en L. We 

hebben daarna de analyses vergeleken met de door ons gevonden literatuur omtrent 

leiderschapstransitie. De gebruikte en aanbevolen literatuur is opgenomen in de appendices A en B. 

Uiteindelijk hebben we onze feiten en aannemelijke beweringen geïntegreerd, en met de literatuur 

samengebracht, in verschillende hoofdstukken in dit rapport. Hoofdstuk 1 gaat over het proces van 

leiderschapstransitie (deelvraag 1 en 2). Hoofdstuk 2 zal over de meest bepalende factoren binnen 

leiderschapstransitie gaan (deelvraag 3). Hoofdstuk 3 gaat over de verantwoording van 

leiderschapstransitie (deelvraag 4). Hoofdstuk 4 gaat over de Unie van Baptistengemeenten en 

leiderschapstransitie (deelvraag 5). In hoofdstuk 5 hebben we een samenvatting gemaakt met alle 

conclusies. Dit hebben we gedaan door antwoord te geven op de deelvragen en de hoofdvraag. 

Hoofdstuk 6 zal gaan over de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk en leiderschapstransitie 

(deelvraag 6). Bijna elke keer zullen de kopjes ‘voorganger’, ‘gemeenteleden’, ’gemeenten’en 

‘literatuur’ terugkomen in de paragraven. 

Terug naar de anekdote aan het begin: we hebben gelezen over een estafettehardloper die overal 

goed in is, behalve in het overdragen van het stokje. Dit voorbeeld laat duidelijk zien wat mis kan 

gaan bij leiderschapstransitie. In ons onderzoek gaat u lezen dat leiderschapstransitie een belangrijk 

rol speelt in het gemeente-zijn. Als u benieuwd bent waarom, wees dan uitgedaagd om verder te 

lezen! 

  

                                                           
3
 Oswald, R.M. en Heath, J.M. en Heath, A.W., Beginning ministry together: the alban handbook for clergy 

transitions (Herndon: Alban Institute, 2003) 30-32. 



12  

 

1. Het proces van leiderschapstransitie 

1.1 Inleiding 
Leiderschapstransitie is een proces van verschillende fasen, momenten en stappen.4 Deze fasen, 

momenten en stappen komen terug in alle leiderschapstransities. Alleen de lengte, de inhoud en de 

vorm van het proces kan verschillen per gemeente. In het proces vindt een verandering plaats in het 

leiderschap. Deze verandering betekent dat de voorganger in de gemeente vertrekt en dat er een 

nieuwe voorganger beroepen wordt. Een dergelijk verandering is een complex proces. In dit 

hoofdstuk proberen we een weergave te geven van het verloop van een dergelijk proces. 

We zullen ons bezighouden met het beantwoorden van onze eerste twee deelvragen: (1) ‘Hoe 

verloopt de leiderschapstransitie betreffende voorgangers in de Unie van Baptistengemeenten 

volgens de hierbij betrokken voorgangers?’ en (2) ‘Hoe verloopt de leiderschapstransitie betreffende 

voorgangers in de Unie van Baptistengemeenten volgens de hierbij betrokken gemeenteleden?’. Dit 

is de eerste stap van het model van Osmer, de vraag: ‘wat is er aan de hand?’. In ons onderzoek 

hebben we voorgangers en gemeenteleden van acht gemeenten geïnterviewd over het proces van 

leiderschapstransitie in hun gemeente. We hebben tijdens deze interviews verschillende fasen 

binnen een dergelijk proces geconstateerd. In dit hoofdstuk gaan we daar dieper op in. Als eerste 

zullen we beginnen bij de aanleiding om een voorganger te beroepen, want dit is het begin van het 

proces van leiderschapstransitie. Daarna zullen we dieper ingaan op de feiten en de ervaringen van 

het proces. Verder gaan we in op de ingezette persoonlijkheidseigenschappen en competenties van 

de voorgangers. Hier zullen we ook in hoofdstuk 6 verder op ingaan. Vervolgens zullen we de 

evaluaties van de voorgangers, gemeenteleden en gemeenten naast elkaar leggen. Hierna zullen we 

de resultaten van hun betrokkenheid weergeven. Na deze betrokkenheid zullen we het hebben over 

de overdracht tussen voorgangers en over hun overeenkomsten en verschillen. Als laatste, en zeker 

niet onbelangrijkste, zullen we de begeleiding tijdens het proces van leiderschapstransitie evalueren. 

In de eindconclusie van dit hoofdstuk staan al onze conclusies over het proces van 

leiderschapstransitie. 

Nog één opmerking vooraf: in de baptistengemeenten zien we dat voorgangers niet ‘de leider van de 

gemeente’ worden genoemd. Dit komt door de traditie van het baptisme. De baptisten geloven in 

het congregationalisme en het priesterschap van alle gelovigen.5 Dit betekent dat baptisten de 

voorganger als gelijke zien en dat de voorganger vanuit de gemeente in dienst staat van de 

gemeente. Volgens baptisten is er geen sprake van transitie in leiderschap, maar meer van een 

transitie tussen twee broeders met leidinggevende taken in een gemeente. Ondanks dit verschil 

tussen baptistengemeenten en gemeenten met een presbyteriaans model, zien we wel degelijk dat 

er een proces van transitie plaatsvindt. 

                                                           
4
 Bridges, W., vertaald, Managen van transities, over de menselijke kant van organisatieveranderingen  

(Zaltbommel: Thema, 2005) 7-15. 
5
 Bakker, H., De weg van het wassende water (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008) 234-243. 



 13 

 

1.2 Resultaten, analyses en conclusies 

1.2.1 Aanleiding 

Voorgangers 

We constateerden in ons onderzoek dat zes van de acht voorgangers voor het eerst beroepen zijn in 

een gemeente. Twee voorgangers hadden meer ervaring op het gebied van leiderschapstransities. De 

aanleiding om in te gaan op een beroeping was voor de zes ‘onervaren’ voorgangers dat ze klaar 

waren met hun opleiding en graag in de praktijk aan de slag wilden. Een andere reden was dat ze 

interesse hadden in een beroep als voorganger en daar ervaring in wilden op doen. De aanleiding van 

de twee ‘ervaren’ voorgangers was dat ze nieuwe uitdagingen en mogelijkheden zagen in andere 

gemeenten. Ze wilden gemeenten helpen die in nood waren en een voorganger nodig hadden. Deze 

voorgangers moesten ander werk, waarvan ze het idee hadden dat het ten einde liep, laten vallen. 

Daarnaast hebben we gezien dat de druk om een baan te krijgen voor net afgestudeerden groter is 

dan voor mensen die nog een baan hebben. Deze pas afgestudeerde mensen zijn blanco in 

gespreken gestapt en kunnen daardoor goed zichzelf zijn. Dit laatste merkten we bij de ‘ervaren’ 

voorgangers. Zij moeten niet weg, maar willen wel graag beroepen worden. Hierdoor is de druk 

kleiner dan wanneer je een baan moet vinden, omdat je anders geen inkomen hebt. 

In ons onderzoek zijn we niet alleen aanleidingen tegengekomen van voorgangers, maar tevens van 

gemeenten. De voorgangers hebben in hun interviews verteld wat zij dachten dat de aanleiding van 

hun gemeente was. Hieruit kwamen twee vormen van een aanleiding naar voren. Als eerste zien we 

dat gemeenten al jaren vacant zijn en dat ze een voorganger nodig hebben die de kar trekt en die 

theologische en praktische sturing geeft. Als tweede zien we dat de vorige voorganger weggaat 

vanwege een conflict met de gemeente. In ons onderzoek zijn we dit bij één gemeente 

tegengekomen. De oud-voorganger van die gemeente was vertrokken als gevolg van een conflict in 

‘persoonlijke zaken’. We merkten dat dit heel gevoelig lag in de gemeente en we weten daarom niet 

alle details van het conflict. Andere aanleidingen die we tegengekomen zijn: de leeftijd van de vorige 

voorganger, de beroeping van de vorige voorganger, of de vorige voorganger kan de wensen van de 

gemeente niet waarmaken. Deze gemeenten hebben dan een voorganger nodig en gaan op zoek.  

Tijdens het door ons afgenomen Focus Group Interview (FGI)6 gaven de voorgangers hun mening over 

de ideale aanleiding om voorganger te worden bij een gemeente. Volgens de voorgangers is de 

ideale aanleiding je geroepen weten door God. Het verlangen om de gemeente te dienen is het 

uitgangspunt. De roeping die ervaren wordt moet zich verhouden tot de werkelijkheid. Daarom moet 

een roeping concreet bevestigd worden door een gemeente of mensen uit je omgeving.  

Gemeenteleden 

De gemeenteleden hebben per individu in interviews aangegeven wat zij dachten wat de aanleiding 

was van de leiderschapstransitie. Hier kwamen drie aanleidingen naar voren. De eerste aanleiding 

was dat de vorige voorganger wegging of stopte. Deze aanleiding heeft vier verschillende oorzaken, 

namelijk: de oud-voorganger werd door een andere gemeente beroepen, de oud-voorganger gaat 

met pensioen, een conflict met de oud-voorganger en de oud- voorganger kan niet aan de wensen 

van de gemeente voldoen. De tweede aanleiding is dat er een consulent in de gemeente werkzaam 

                                                           
6
 Zie Appendix G. 
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was en dat de gemeente graag een vaste voorganger wilde hebben. Hierbij spelen de behoeften van 

de gemeente, de leeftijd of het werk van de consulent en de middelen en mogelijkheden van de 

gemeente een rol. De derde aanleiding is dat de gemeente vacant was en graag een voorganger 

wilden beroepen. Hier spelen wensen van de gemeente een rol en het vinden van de juiste persoon 

op de juiste tijd.  

Daarnaast hebben de gemeenteleden niets verteld over de aanleiding van de voorganger. Dit is aan 

de ene kant logisch, want een aanleiding is een persoonlijke zaak van de voorganger en het is niet 

iets dat als eerste in gedachte opkomt. Aan de andere kant kun je stellen dat hier niet naar gevraagd 

is tijdens het beroepingsproces.  

De gemeenteleden spreken tevens over een andere aanleiding: dat de voorganger bij de gemeente 

moet passen en aan de wensen van de gemeente moet voldoen.  

Gemeenten 

We kunnen hierboven zien dat de voorgangers en gemeenteleden allemaal hun eigen beeld hebben 

bij de aanleiding van het beroepingsproces. Als we afzonderlijk naar de gemeenten kijken, dan zien 

we dat bij zes gemeenten de genoemde aanleiding overeenkomt tussen voorgangers en de 

gemeenteleden. In één gemeente was de aanleiding hetzelfde, maar waren de motieven voor de 

aanleiding onduidelijk. In een andere gemeente was de aanleiding formeel gelijk, maar de 

voorganger noemde ook een informele aanleiding. Namelijk, dat de gemeenteleden graag een 

voorganger wilde hebben, zodat ze zelf minder hoefde te doen. Als deze informele aanleiding juist is, 

dan begrijpt de gemeente niet goed wat gemeente-zijn inhoud. 

Dus de aanleidingen van de gemeenten komen grotendeels overeen, behalve bij twee gemeenten, 

waarin een paar verschillen aanwezig zijn. Dit geeft aan dat in het proces de aanleidingen van de 

gemeenten transparant zijn gecommuniceerd. Dit laat tevens zien dat de gemeenteleden en de 

voorgangers eerlijk zijn geweest over de aanleiding van de gemeente. De aanleiding van de 

voorganger is alleen bekend bij de voorganger. Hier had meer over gecommuniceerd mogen worden 

naar de gemeente, want dit verteld iets over de voorganger als persoon. 

Literatuur 

In de literatuur zijn ook een aantal dingen gezegd over de aanleiding(en). In het boek ‘Pastors in 

transition’ worden verschillende oorzaken en redenen besproken waarom voorgangers vertrekken. 

Eén van de belangrijkste oorzaken is het ontstaan van een conflict in de gemeente of met leiders van 

de gemeente.7 De top vijf conflicten zijn: de pastorale leiderschapsstijl, financiën, verandering in 

aanbiddingstijl, conflict over de staf of leiders en een nieuw gebouw of renovatie kwesties.8 Het 

proces moet dan niet alleen voorzichtig uitgevoerd worden, er moet tevens tijd worden vrij gemaakt 

om als gemeente te herstellen en wonden te laten genezen. 

In het boek ‘Pastors in transition’ worden nog andere oorzaken genoemd, namelijk: 

 voorkeur voor een andere bediening (27%); 

 voorgangers die moesten zorgen voor familie en/of kinderen (4%); 

 conflict in de gemeente (17%); 

                                                           
7
 Hoge, D.E., en Wenger, J.E., Pastors in transition, Why clergy leave local church ministry (Grand Rapids: Wm. 

B. Eerdmans Publishing Co, 2005), 29. 
8
 Hoge en Wenger, Pastors in transition, 78. 
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 conflict met de leiders van een denominatie (10%); 

 seksueel wangedrag (6%); 

 pastors die een burn-out hebben gekregen of ontmoedigt zijn geworden (14%); 

 scheiding en huwelijksproblemen (5%).9 

Het is vaak niet één factor wat het vertrek veroorzaakt, maar een combinatie van spanningen en 

moeilijkheden, welke de pastor beïnvloeden om te vertrekken.10 Verder spreekt Bob Wells over drie 

aanleidingen voor een transitie in een gemeente: 

 een voorganger gaat met pensioen; 

 een voorganger wordt beroepen in een andere gemeente; 

 een voorganger gaat weg uit routine.11 

We zien dit terug in de praktijk. Een aantal voorgangers zijn weg gegaan vanwege een beroep, 

anderen vanwege het gaan met pensioen of het zoeken naar een nieuwe uitdaging uit routine. In ons 

onderzoek komt de aanleiding ‘een conflict in de gemeente’ duidelijk naar voren als belangrijke 

oorzaak. Er zijn geen voorgangers in ons onderzoek weggegaan door huwelijksproblemen, seksueel 

wangedrag of een burn-out etc. 

In de literatuur zien we terug dat de kernwaarden van de voorgangers12, schriftelijke en 

geformaliseerde rolverwachtingen en verplichtingen13 een rol spelen in de aanleiding om een 

voorganger wel of niet te beroepen. Dus goede communicatie is heel belangrijk, zodat 

verwachtingen, rollen, taken, verplichtingen en wensen duidelijk worden.  

1.2.2 Feiten, ervaringen en beoordeling 

Voorgangers 

Na de aanleiding voor de beroeping stappen voorgangers in een beroepingstraject. Elke voorganger 

heeft belangrijke stappen en feiten in het proces genoemd. De eerste stap zijn de gesprekken met 

een beroepingscommissie en/of met de raad. Dit zijn gesprekken waar gekeken wordt of de 

voorganger bij de gemeente past: op theologisch, ecclesiologisch, ethisch en persoonlijk vlak. Als 

tweede mag de voorganger een paar keer spreken in deze periode, want dat wordt vaak gezien als 

een belangrijke taak. Als derde stap is er een gemeentevergadering waar er een stemming 

plaatsvindt en waar besloten wordt of er een beroep wordt uitgebracht op de voorganger. 

Voorgangers waren vaak vlak voor de stemming aanwezig, zodat ze zichzelf konden presenteren. 

Deze gemeente kreeg dan de gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de stemmingsmomenten 

waren de voorgangers niet aanwezig. Deze stap is typisch een baptistische stap, omdat dit een grote 

rol speelt in de visie op gemeente zijn.14 Als laatste stap worden de arbeidsvoorwaarden en financiën 

besproken. Dan wordt het contract getekend en soms nog de praktische zaken geregeld, zoals 

verhuizen of een woonruimte zoeken et cetera.  

                                                           
9
 Hoge en Wenger, Pastors in transition, 38. 

10
 Hoge en Wenger, Pastors in transition, 199. 

11
 Wells, B. (9 juni 2009), Making transitions, http://www.faithandleadership.com/features/articles/making-

transitions?page=full. 
12

 Schenderling, J., Beroepsethiek voor pastors (Budel: Damon, 2008), 91-111. 
13

 Schenderling, Beroepsethiek voor pastors, 37. 
14

 Bakker, De weg van het wassende water, 234-243. 
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In ronde 1 van het FGI15 noemen de voorgangers nog meer essentiële stappen met betrekking tot 

leiderschapstransitie. De voorgangers vertellen dit op basis van hun ervaring met beroepen worden. 

De eerste stap is een duidelijke bevestiging van roeping ontvangen. Ten tweede is het ideaal 

wanneer een gemeente niet vanuit managementstijl zoekt naar een voorganger, maar zoekt vanuit 

geestelijk oogpunt. Ten derde is het belangrijk het beroepingsproces biddend aan God voor te 

leggen. Ten vierde kan er voor gekozen worden de Unie of een informeel netwerk te benaderen met 

een vraag naar ondersteuning bij het proces. De vijfde stap is volledige transparantie in het gesprek 

tussen gemeente en voorganger. Vuile was moet niet verborgen worden. Goede presentatie mag, 

maar niemand moet zich beter voor dan hij of zij werkelijk is. Wederzijds vertrouwen tijdens het 

beroepingsgesprek is bijzonder gunstig; het doet een voorganger goed als hij de enige voorganger is 

waarmee een gemeente praat. Als zesde stap noemen de voorgangers afstemming vinden op het 

gebied van geloofsovertuiging en ethische zaken (ook wel: ‘geestelijke klik’). Dit moet zeker 

besproken worden. Het betekent overigens niet dat er een volledige klik moet zijn. Er mogen 

verschillen zijn, maar deze moeten vooral bespreekbaar zijn in de gemeente. Dit blijkt uit de 

informatie verkregen tijdens ronde 2 van het FGI. Ten zevende moet de visie van de gemeente 

doorgesproken worden. Ten achtste dienen de gemeente en voorganger elkaar goed te leren 

kennen. Hiervoor kunnen meerdere presentatiemomenten van de voorganger bij de 

gemeentevergadering georganiseerd worden. De negende stap is het benaderen van de oud-

voorganger van de gemeente om een gesprek te voeren. Op die manier kan het potentieel te 

beroepen voorganger praktische informatie inwinnen en bekend raken met de sfeer in de gemeente. 

Ten tiende moeten taakverdeling en werkafspraken helder zijn. Een checklist is handig. Alle 

praktische informatie moet overgedragen worden. Aansluitend op de beroeping is een 

intreedperiode wenselijk. Deze kan een half jaar duren. In die tijd kan een voorganger bekend raken 

met de gemeente (en andersom). Aan alles moet gedacht worden, dus ook aan de positie van de 

echtgenote, kinderen en de financiën. Als laatste wordt benadrukt dat goede communicatie tijdens 

alle stappen cruciaal is en uit ronde 2 blijkt hetzelfde voor het betrekken van de vrouw en het gezin.  

We hebben hierboven tien essentiële stappen uit het FGI doorgenomen. In de literatuur worden een 

aantal van deze stappen genoemd. Zoeken naar een voorganger vanuit een geestelijk oogpunt wordt 

meerdere keren bevestigd.16 De derde stap om het proces biddend aan God voor te leggen wordt 

door Brauns en Stoppels bekrachtigd.17 Wells beveelt een intreedperiode van een voorganger aan, 

wat door de voorgangers betrokken bij het FGI als wenselijk wordt geacht. 18 

De voorgangers stellen in het FGI19 dat het totale beroepingsproces maximaal een jaar moet duren. 

Het minimum is zes maanden. Zo wordt het proces niet overhaast, maar duurt het ook niet te lang 

voor de voorganger. Een lang beroepingsproces kan stress veroorzaken bij een voorganger. 

De ervaringen van de voorgangers spelen daarnaast een belangrijke rol in de transitie. Het proces 

kan feitelijk goed verlopen, maar op gevoelsniveau het toch fout gaan. Een transitie gaat niet alleen 

                                                           
15

 Zie Appendix G. 
16

 Robinson, A.B. en Wall, R.W., Called to be church, the book of acts for a new day (Grand Rapids: Wm. B. 
Eerdmans Publishing Company, 2006) 1-14, 111-131. 
17

 Stoppels, S., Voor de verandering (Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2009), 66-70. Brauns, C., When 
the word leads your pastoral search (Chicago: Moody, 2011), 20-31. 
18

 Wells, Making transitions. 
19

 Zie Appendix G. 
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om resultaten, maar meer om het oude dat wordt losgelaten volgens Bridges.20 Daarom hebben we 

gekeken naar de ervaringen en gevoelens van de voorgangers. Wat opviel was dat de voorgangers 

over het algemeen positief zijn en het proces als prettig hebben ervaren. Verder vonden sommige 

voorgangers het proces verassend, uitdagend, lastig, ontnuchterend, snel en langzaam. Als een 

voorganger het proces als goed heeft ervaren, dan kunnen er alsnog negatieve ervaringen zijn over 

onderdelen van het proces. Bijvoorbeeld de overdracht tussen voorgangers, de begeleiding van de 

voorgangers, het contact met de Unie, de verwachtingen klopten niet met de werkelijkheid en op het 

gebeid van financiën. De voorgangers hebben het proces beoordeeld met een cijfer. De cijfers lagen 

tussen een 6.0 en een 8.0. Het gemiddelde was een 6.5. Dit geeft aan dat de processen voldoende 

zijn geweest, maar dat het vaker beter voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd kon worden. De 

kritische noten die de voorgangers opmerken zijn belangrijke punten die zeker serieus genomen 

moeten worden. 

Tijdens ronde 2 van de FGI21 rees de vraag of je als voorganger een geestelijk klik met de gemeente 

moet ervaren. De voorgangers zijn het er over eens dat een afstemming in de geloofssfeer 

noodzakelijk is. Ze kunnen hun taken niet doen als hun stijl van geloof niet aansluit op de gemeente. 

Echter, je kunt niet een klik hebben met alle gemeenteleden. Er zullen personen tussen zitten 

waarmee je frictie zult hebben, of die je niet liggen. Dat is de realiteit van het gemeente leven. Met 

het merendeel van de gemeente moet een voorganger een klik ervaren. Anders is het 

voorgangerschap in feite een vorm van zelfkastijding, omdat het onmogelijk functioneren is. Zeker 

binnen het congregationalisme. Eén voorganger noemt dat zijn klik met de eigen gemeente 

verdwenen is. De reden is dat gemeenteleden zich niet willen inzetten voor gemeentegroei. 

Daarnaast is er ook gesproken over hoe ze God hebben ervaren binnen het proces van 

leiderschapstransitie. De algemene consensus is dat een voorganger alles moet doen vanuit de 

relatie met God. Een leiderschapstransitie hoort hier uiteraard bij. In de praktijk blijkt dat de dit voor 

de ene voorganger een andere invulling krijgt dan voor de ander. Zo zijn er voorgangers die bij elke 

belangrijke stap (tijdens het beroepingsproces) gebeden hebben, of om concrete bevestiging hebben 

gevraagd. Een andere voorganger ging hier veel vrijer mee om en handelt min of meer vanuit de 

verbondenheid met God. Een derde voorganger vertelde dat hij, na zijn diplomering, vooral graag 

wilde starten. Deze Voorganger heeft niet gevraagd om concrete bevestiging van roeping. 

Als laatste hebben we gemerkt tijdens de FGI22 dat een leiderschapstransitie veel emoties losmaakt 

bij de voorgangers. Een aantal positieve emoties op een rij:  

 het spreken met de oud-voorganger van gemeente; 

 waardering van heldere communicatie over visie en praktische zaken; 

 waardering voor het beroepingsproces; 

 een intreed-periode; 

 wederzijds vertrouwen.  

Vervolgens zijn er ook een aantal negatieve emoties omtrent de volgende onderwerpen:  

 de risico’s van voorgangerschap; 

 frustratie over een verkeerde taakverdeling;  

                                                           
20

 Bridges, Managen van transities, 7-15. 
21

 Zie Appendix G. 
22

 Zie Appendix G. 
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 frustratie over het beeld de gemeente van een voorganger;  

 frustratie over het contact met gemeente; 

 de lengte en tijd van een beroepingsproces; 

 de betrokkenheid van de Unie bij beroepen; 

 te rooskleurig beeld beroepingspraktijk; 

 sollicitatieprocedure voor voorgangers; 

 eigenlijke geloofsopvatting gemeente.  

Al met al veel emoties die het proces kunnen beïnvloeden. 

Gemeenteleden 

De gemeenteleden hebben in de interviews een aantal belangrijke stappen van het beroepingsproces 

genoemd. Wat opviel was dat vier gemeenteleden het over een voorbereidingsprocedure hadden. 

Dit hield in dat de gemeente na ging denken over de manier hoe ze het beroepingsproces vorm wilde 

geven. Dit viel op, want het lijkt een logische stap, maar weinig gemeenteleden hebben dit benoemd. 

Dit wil zegt niet dat de gemeenten onnadenkend het proces instappen, maar wel dat ze dit niet een 

belangrijke stap vonden. Na deze stap is vaak een beroepingscommissie aangesteld die ging 

nadenken over een profielschets van de voorganger. In sommige gevallen wilden leden in de 

gemeente, die niet in de beroepingscommissie zaten, meedenken over de profielschets. Over dit 

laatste vinden we positieve bevestiging in de literatuur, en het is een belangrijk onderdeel van een 

transitie.· De beroepingscommissie nam in sommige gevallen contact op met de Unie voor advies of 

voor een kandidatenlijst. Zij voerden gesprekken, gingen luisteren naar preken en maakte kennis met 

de voorganger. Uiteindelijk gaven ze advies aan de raad en de gemeente. Een aantal gemeenteleden 

hebben verteld dat dit advies is overgenomen door de raad. Andere gemeenteleden vertelden dat er 

contact was met de gemeente om voor afstemming of om goedkeuring te krijgen. De gemeenteleden 

vertelden allemaal dat er over het voorstel om te beroepen in de gemeentevergadering werd 

gestemd. Dit heeft alles te maken met de visie op gemeente-zijn, het congregationalisme. De 

gemeentevergadering is het hoogste orgaan van de gemeente. Daarna werden nog stappen 

genoemd over zakelijke afspraken en over de bevestigingsdienst van de nieuwe voorganger. 

Twee dingen vielen op toen we de feiten doornamen. Ten eerste werd er maar twee keer gesproken 

over overdracht tussen de voorgangers. Dit laat zien dat er zeer weinig overdracht plaats heeft 

gevonden, of de gemeenteleden waren er niet op de hoogte van deze overdracht. Ten tweede viel op 

dat in de verhalen van sommigen gemeenteleden werd gesproken over de betrokkenheid van de 

gemeenteleden. Gemeenteleden worden passief en actief betrokken. De gemeenteleden werden 

passief betrokken bij het proces door enkel te worden geïnformeerd. De gemeenteleden werden 

actief bij het proces betrokken door middel van een gemeentescan, een enquête, verschillende 

sessies om het beeld van de gemeente helder te krijgen, stemmen, face-to-face-feedback na preken 

en gesprekken tijdens gemeentevergaderingen. 

In de tabel23 waarin de analyse van de 20 gemeenteleden verwerkt is zien we dat 50% van de 

geïnterviewde gemeenteleden het proces als positief ervaren hebben. 30% van de gemeenteleden 

heeft het proces zowel positief als negatief ervaren. Daar bedoelen we mee dat ze op sommige 

punten tevreden zijn, maar op andere punten ontevreden. 15% heeft het proces puur als negatief 
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ervaren. 5% had een neutraal gevoel aan over gehouden. Dit laat zien dat het proces over het 

algemeen positief is ervaren, want meer dan de helft is positief. Daarnaast zijn er kritische geluiden 

van de gemeenteleden, die serieus genomen moeten worden. Deze negatieve geluiden gaan over de 

vorm en lengte van het proces, het meenemen van de wensen van de gemeente, de persoonlijkheid, 

achtergrond en spreekstijl van de voorganger en het afwijzen van de voorgangers. Als we kijken naar 

wat voor beoordeling de gemeenteleden het proces van leiderschapstransitie geven, dan liggen de 

cijfers tussen een 6.0 en een 8.5. Het gemiddelde cijfer is een 7.6. Dit houdt in dat het proces positief 

en ruim voldoende is verlopen. Ondanks de kritische geluiden geeft iedereen een voldoende als 

cijfer. 

Verder kwam het spanningsveld naar voren tussen de leiding van de Heilige Geest en het gebruik van 

het verstand, kennis en ervaringen. Dit laat zien dat een gemeente worstelt met de onderwerpen als 

spiritualiteit en kennis op het gebied van leiderschapstransitie. 

Gemeenten 

We hebben de gegevens per gemeente genoteerd en hebben daar conclusies uit getrokken. Ten 

eerste komt sterk naar voren dat het proces langer duurt voor gemeenten dan voor de voorgangers. 

De lengte van het proces van de voorganger is tussen de 4 en 11 maanden. De lengte van het proces 

van de gemeente is tussen de 6 en 24+ maanden. Om die reden verschillen de getallen tussen de 

voorgangers en de gemeenteleden. We zien dit terug als we naar de feiten kijken, want de feiten van 

de gemeenteleden gaan terug naar de periode voordat de nieuwe voorganger kwam. 

Verder valt op dat wanneer het proces van de gemeente langer duurt, dit proces in algemene 

stappen wordt verteld. De voorganger gaat vaak concreter en dieper in op de stappen. Dit is heel 

logisch, want de voorganger vertelt over een kleinere periode en minder stappen. 

Naast deze verschillen zien we overeenkomsten tussen de feiten van de voorgangers en de 

gemeenteleden. Het gaat dan vaak over de periode waar de voorganger bij betrokken was. Twee 

voorgangers hadden extra opmerkingen gemaakt over de praktische zaken en de financiën. Hier 

hebben de gemeenteleden niets over gezegd. Dit kan zijn omdat het een blinde vlek was in het 

proces, ze hebben er niet aan gedacht of wiste het gewoon niet.  

We zien dat de ervaringen van de voorganger en de gemeenteleden per gemeente overeenkomen of 

totaal verschillend zijn. We zien tevens een paar kleine verschillen, zoals een voorganger of 

gemeentelid die het proces te lang vond duren.  

Als we kijken naar de cijfers van het proces. Dan zien we dat de cijfers van vier gemeenten 

overeenkomen. Bij de andere vier gemeenten gaven drie voorgangers een lager cijfer dan de 

gemeenteleden. Dit kwam door een slechte overdracht en doordat verwachtingen van de 

voorganger en de gemeente niet uit waren gesproken. Deze moesten ze toen bijstellen. De 

voorgangers zijn over het algemeen minder tevreden met het proces dan de gemeenten. 

De feiten, ervaringen en beoordelingen zijn goed om in kaart te brengen. We kunnen hier veel van 

leren door te kijken wat goed werkt in een transitie en hier moet rekening mee gehouden worden. 
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Literatuur 

Peter Drucker, een management expert, zei: “Het ingrediënt dat vaak ontbreekt, in de meeste 

gemeenten van vandaag, is een opvolgingsplan.”24 In Lukas 14:28-30 lezen we dat nadenken over en 

maken van plannen goed is om te doen. 

In de Bijbel lezen we ook over een aantal stappen wat betreft leiderschapstransitie. Dat is onder 

andere het gedeelte waar Jezus na zijn opstanding zijn leiderschap aan de discipelen overdraagt. 

Robinson heeft deze stappen duidelijk verwoord in zijn boek ‘Called to be church’: 

 Het verhaal van onszelf en van God herinneren. Dit is een tijd van reflectie op wie wij zijn en 

wat ons doel is. 

 De nieuwe leider moet voorbereid worden door hem niet alleen maar dingen te vertellen, 

maar tevens mee te nemen en samen dingen doen. Jezus begon hier in het begin van zijn 

bediening al mee. 

 De verwachtingen naar de voorganger zullen duidelijk uitgesproken moeten worden. De 

apostelen kregen een duidelijk taakomschrijving van Jezus mee. 

 De leiderschapstransitie met een religieuze ervaring markeren. In de context van 

Handelingen ging het om de uitstorting van de Heilige Geest. Een symbolische actie is 

belangrijk. 

 De vorige voorganger moet echt vertrekken. Dit vertrek is lichamelijk en psychisch.25 

Naast het verhaal van Jezus en zijn discipelen zien we nog meer voorbeelden. Het verhaal van koning 

David en Salomo, Mozes en Jozua, Paulus en Timotheüs26, Elia en Elisa, Eli en zijn zonen en Eli en 

Samuël.27 

Een transitieproces wordt in het boek ‘Managen van transities’ uitgelegd in drie fasen. In deze 

afbeelding zien we overzichtelijk de drie fasen die William Bridges beschreven heeft in zijn boek. De 

eerste fase is het afscheid nemen van het oude. De tweede fase is de neutrale zone: de periode 
                                                           
24
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tussen het oude en het nieuwe in. De derde fase is het nieuwe begin: de periode waar mensen hun 

nieuwe identiteit ontwikkelen.28 Bridges spreekt tevens over het bekrachtigen van de transitie door 

consistent te zijn in je communicatie. Zorg voor snelle successen om het zelfvertrouwen te 

versterken, symboliseer de nieuwe identiteit en vier het succes.29 

Een overeenkomstige opvatting is de theorie van gedragswetenschapper Kurt Lewyn, aangehaald 

door Loren B. Mead in ‘A Change of Pastors’. Mead, stichter van the Alban Institution, heeft veel 

onderzoek gedaan naar verandering in voorgangerschap. In zijn boek ‘A Change of Pastors’ noemt hij 

verandering in voorgangerschap het moment dat de hele gemeenschap als ware ontdooit. Het 

evenwicht in een organisatie wordt beslecht; harde regels en tradities smelten, niets is zeker, 

waardoor er verandering mogelijk is. Hierin haalt hij de van een theorie van gedragswetenschapper 

Kurt Lewyn aan. Mead noemt drie stappen: 

1. Het bevroren evenwicht moet ontdooien. 

2. De verlangde verandering dient geïnstalleerd te worden. 

3. Het organisme of de organisatie dient weer bevroren te worden met de aangebrachte 

verandering in werking. 

Volgens Mead heeft Lewyn het bij het rechte eind, en gaat zijn theorie op voor gemeenten. Mead 

stelt dat wanneer een voorganger vertrekt een gemeente instinctief weet dat het niet bij het oude 

kan blijven. De normale gang van zaken komt ter discussie te staan omwille van de toekomst. Dit 

geeft de gemeente de mogelijkheid tot een nieuwe start, om een hernieuwd evenwicht te creëren. 

Het moment bij uitstek voor dialoog en strategie bepalen. Mead ziet dit moment vernieuwing als een 

buitengewone gave van God. Hij moedigt gemeenten aan om op dat moment veel ruimte te geven 

aan geestelijke ontwikkelingen, Bijbels onderwijs, gebed et cetera. Daar is volgens hem dan 

vernieuwing te vinden.30 Verder zien we in de literatuur nog veel meer stappenplannen voor een 

leiderschapstransitie.31  

In de literatuur kwam naar voren dat de Heilige Geest een heel belangrijke rol speelt in gemeenten. 

De gemeente moet continu geleid worden door de Heilige Geest.32 Anthony B. Robinson zegt: “In 

Acts the Spirit leads, guides, builds, corrects, teaches, and empowers the church to be the church.”33 

In het begin van zijn boek heeft hij het over Handelingen 1, waar de discipelen wachten op de Heilige 

Geest. Hierop zegt Robinson dat de gemeente eerst moet wachten op de Heilige Geest.34 Ten tweede 

moet de gemeente volgens Brauns en Stoppels bidden tot God.35 Gebed is belangrijk in elke 

leiderschapstransitie. Een conclusie uit een artikel bevestigd dit: ‘God laat zien wie de opvolger moet 
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worden voor het leiderschap’.36 God heeft alles in Zijn hand en het gaat om Zijn koninkrijk. Daarom is 

het betrekken van God voor, tijdens en na het proces zeer belangrijk. 

We hebben gezien dat een aantal voorgangers een lager cijfer gaven om twee redenen: de 

overdracht en de wederzijdse verwachtingen. We zien dan ook dat de overdracht in de literatuur 

naar voren komt als een belangrijk punt. Schenderling zegt: “Om de vervanging goed te laten 

verlopen, moet er een zorgvuldige overdracht plaatsvinden van de relevante gegevens, vooral op 

pastoraal gebied.”37 De verwachtingen naar elkaar uitspreken wordt ook als een belangrijk punt 

gezien. Hierboven is dat al benoemd bij punt 3 van Robinson.38 

1.2.3 Eigenschappen en competenties 

Voorgangers 

We hebben de voorgangers gevraagd wat voor eigenschappen en competenties ze gebruikt hebben 

tijdens hun beroepingsproces. Hier kwamen veel onderdelen naar voren en die hebben we aan 

elkaar gekoppeld. Ten eerste hebben de voorgangers hun sociale eigenschappen en vaardigheden 

ingezet. Dit houdt het volgende in: goed luisteren, goed doorvragen, inzicht in mensen, analytisch 

vermogen en het vermogen om met elkaar kennis te maken. Ten tweede kwam de persoonlijke 

competentie naar voren. Dit betekend dat je goed weet wie je bent en wat je kunt. Volgens de 

voorgangers is het belangrijk om je grenzen aan te geven en dat je eerlijk bent over je zwakke en 

sterke kanten. Je moet weten wat je wilt en wat je verlangen is om te doen. Hieronder valt tevens 

het kopje jezelf blijven en je transparant op stellen naar de gemeente toe. Het is erg belangrijk om je 

niet anders voor te doen dan je bent. Het gevolg daarvan kan zijn dat je niet aan bepaalde 

verwachtingen voldoet. Ten derde is het belangrijk voor een voorganger dat hij een theologische 

basis heeft. Dit heeft te maken met je hermeneutische, pastorale competentie en je kennis op het 

gebied van theologie. Je hebt dit nodig bij het schrijven van je preek, in gesprekken over 

levensvragen, discussie over gevoelige ethische kwesties en in pastorale gesprekken. Ten vierde is de 

communicatieve competentie belangrijk. Je moet namelijk kunnen presenteren, een goede preek 

kunnen geven en duidelijk vertellen waar jij voor staat en hoe je dingen beleefd. Als laatste is 

belangrijk dat je als voorganger zelfvertrouwen hebt. Het is belangrijk om een positief karakter te 

hebben, zodat je veel rust en vrede uitstraalt.  

Bij het FGI39 hebben de voorgangers relatief weinig gezegd over eigenschappen en competenties die 

nodig zijn tijdens het beroepingsproces. Opvallend is wel dat de voorgangers allemaal noemen dat 

zelfkennis van groot belang is. Je moet je als voorganger niet beter voor doen dan je bent. De 

gemeente moet een duidelijk beeld van je krijgen, zodat ze weten met wie ze te maken hebben. Dit 

voorkomt verkeerde verwachtingen. Twee voorgangers wijzen op het bewaken van eigen grenzen in 

de omgang met de gemeente. De voorganger is degene die de grenzen bepaald en stelt wat hij wel of 

niet wilt. Wat duidelijk naar voren komt in het FGI is dat een voorganger communicatief sterk moet 

zijn. Er worden veel thema’s besproken tijdens het beroepingsproces. Geloofsopvattingen, ethiek, 

taakverdeling, werkafspraken, wederzijdse verwachtingen, overdracht, de gezinssituatie en financiën 
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komen allemaal ter sprake. Assertiviteit en zorgvuldige communicatie zijn een vereiste om deze 

thema’s goed te doorlopen.  

We hebben uiteengezet wat voor een voorganger belangrijk is om goed te functioneren in het proces 

van leiderschapstransitie, en om dit vol te houden. De gemeenteleden konden volgens ons niet 

weten welke competenties en eigenschappen de voorgangers hebben ingezet. We hebben hier dus 

niet naar gevraagd. 

Literatuur 

In de literatuur is er iets te geschreven over competenties en eigenschappen van voorgangers binnen 

een proces van leiderschapstransitie. Bob Wells schrijft over drie dingen die belangrijk zijn voor de 

nieuwe voorganger: 

 De nieuwe voorganger moet luisteren, leren en zich laten rondleiden in de gemeente. 

 Het is belangrijk om relaties op te bouwen en daar energie in te steken. 

 Je moet je als gast gedragen, want de gemeente is je gastheer.40 

Sociale vaardigheden zijn daarom zeer belangrijk voor een nieuwe voorganger. 

Daarnaast is het goed dat de nieuwe voorganger leergierig is en zich wil laten leiden. Dit is een Bijbels 

principe: eerst leiding ontvangen en daarna leidinggeven. Een voorganger moet daarom nederig zijn 

en zijn eigen verlangens vergeten. Later, als je de gemeente kent, kun je proberen voorzichtig 

verandering te brengen. Als dit in eerder stadium wordt gedaan, dan heb je kans dat de gemeente 

zich afwijzend opstelt.41 

Verder spreekt J. Schenderling over vier kernwaarden, namelijk: dienstbaarheid, betrouwbaarheid, 

respect hebben voor de autonomie van anderen en waarachtigheid of eerlijkheid in communicatie.42 

Respect voor autonomie en betrouwbaarheid zijn twee waarden die we niet terug hebben gezien in 

de interviews van de voorgangers. Dit zijn allemaal waarden of eigenschappen die we terug mogen 

zien in de voorgangers en hebben alles te maken met hun persoonlijkheid en karakter.  

Bob Russell zegt ook een aantal dingen over vereiste eigenschappen van een voorganger. Een wijze 

opvolger zal geduld moeten oefenen en terughoudend moeten zijn bij het gelijk doorvoeren van 

veranderingen.43 Ook moet een voorganger afscheid kunnen nemen en zich volledig op de toekomst 

kunnen focussen.44 

We zien in de literatuur voorbeelden van belangrijke eigenschappen van leiders in het algemeen. 

Albert J. Remmelzwaal heeft het over de volgende voorbeelden: fysieke eigenschappen, sociale 

achtergrond, intelligentie en bekwaamheden, persoonlijkheid, taak-gerelateerde eigenschappen, 

sociale eigenschappen, algemene christelijke eigenschappen. Hierin is het geestelijk leven en de 

motivatie van de leiders belangrijk.45 Deze voorbeelden komen overeen met de eigenschappen 

vanuit de interviews. De voorganger moet volgens het Baptisme een voorganger zijn met autoriteit in 

persoon en in waarheid. De pastor vertegenwoordigd in nederigheid en op zijn eigen manier God, en 
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mag zodoende in geestelijk autoriteit Gods waarheid vertellen.46 Een voorganger moet nederig zijn 

en zijn trots loslaten.47 

In het boek ‘Gezond leiderschap in de kerk’ staan veel voorbeelden over roeping, sociale 

vaardigheden, bestuurlijke vaardigheden, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheden. 48 Hier 

staat bijvoorbeeld het woord ‘moed’ bij en we zijn dit (nog) niet tegengekomen in andere boeken of 

in de interviews. Moed is zeker iets wat een voorganger moet hebben, want leiderschapstransitie is 

een echte uitdaging.49 Verder is de vaardigheid teamvorming belangrijk, omdat je als voorganger niet 

alleen functioneert. Je moet samenwerken.  

1.2.4 Evaluatie en feedback 

Voorgangers 

De voorgangers vonden het moeilijk om ons te vertellen wat de gemeente geleerd heeft. Daarom 

hebben we de vraag aangepast door het persoonlijker te maken. We zien dat de voorgangers 

persoonlijk veel geleerd hebben van de leiderschapstransitie. Ten eerste komt naar voren dat de 

gemeentepraktijk er heel anders uit ziet dan tijdens de transitie zelf. Je leert de gemeenten pas echt 

kennen na een jaar, en hierdoor moet je soms als voorganger verwachtingen aanpassen. Ten tweede 

kwam sterk naar voren dat de voorgangers geleerd hadden dat doorvragen heel belangrijk is. Deze 

voorgangers kwamen erachter dat ze niet precies wisten hoe de gemeente over bepaalde thema’s of 

zaken dacht. Ten derde hebben de voorganger geleerd dat ze te weinig gesprekken hebben gehad. 

Ze wilden toch graag meer en langere gesprekken voeren met gemeenteleden over veranderingen in 

beleid. Ten vierde kwam sterk naar voren dat je als voorganger jezelf moet zijn en blijven, want zo 

krijgt de gemeente een reëel beeld van je persoonlijkheid en je kunnen. De gemeente komt hierdoor 

niet voor verassingen te staan. Als vijfde hebben voorgangers geleerd duidelijke afspraken te maken 

met de gemeente tijdens het proces. 

De voorgangers hebben veel geleerd van het proces en ze nemen die ervaringen mee voor een 

volgende leiderschapstransitie. Toen we de vraag stelde of de voorganger volgende keer iets wilden 

voorkomen, kwamen dezelfde thema’s naar voren. Een voorbeeld is het doorvragen naar meer 

details, achterliggende motieven en de samenstelling van de raad en de gemeente. Een ander 

voorbeeld is het voeren van intensievere gesprekken om de gemeente beter te leren kennen. Toch 

vertelden de voorgangers situaties die voorkomen hadden kunnen worden. Ten eerste had er beter 

gekeken moeten worden naar het preekrooster. Eén voorganger moest de zondag na de stemming 

bij de gemeenteavond preken. Als het beroep niet was doorgegaan, dan was er een wrange situatie 

ontstaan voor de voorganger. In dat geval had de afgewezen voorganger moeten preken. Ten 

tweede zei een voorganger dat zijn samenwerking met collega’s beter mocht verlopen. Ten derde 

haalden twee voorgangers de Unie aan als verbeterpunt. De Unie had volgens hen het proces meer 

mogen begeleiden door studenten te instrueren en een persoonlijke mentor aan de studenten te 

koppelen. Ten vierde had een voorganger een vervelende gemeentevergadering meegemaakt. De 
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gemeente had dit beter mogen voorbereiden en aansturen. Als laatste zou een voorganger de 

volgende keer contact met de vorige voorganger hebben opgenomen. 

Het FGI50 bevestigde wat de voorgangers in de voorafgaande individuele interviews hebben verteld. 

Er is veel overlap. Ten eerste kwam tijdens het FGI weer naar voren dat de gemeentepraktijk voor de 

nodige verrassingen kan zorgen. De veronderstelling van de voorganger is dan dat alles besproken is 

tijdens de beroepingsgesprekken. In de praktijk blijkt dit niet zo te zijn. Er moet dan gedacht worden 

aan onuitgesproken oud zeer, of dat de gemeente het geloof anders beleeft dan ze gecommuniceerd 

heeft. Doorvragen tijdens beroepingsgesprekken is dus zeer belangrijk. Ten tweede zouden sommige 

voorgangers meer tijd willen om de gemeente te leren kennen. Eigenlijk ligt dat in het verlengde van 

het eerste punt. Doordat een voorganger de gemeente leert kennen is de kans op vervelende 

verassingen kleiner. Het derde punt is dat voorgangers graag betere communicatie willen over 

taakverdeling en werkafspraken. Dit zouden ze een volgende keer beter willen vastleggen. Slechte 

afstemming op dit gebied kan zorgen voor een vervelende start voor voorganger en gemeente. 

We constateren dat de voorgangers veel geleerd hebben van ervaringen die voorkomen hadden 

kunnen worden. Deze punten en de punten die ze zelf al genoemd hebben, zouden er vrijwel niet 

geweest zijn als de gemeenten en de voorgangers zich beter hadden voorbereid op de transitie. Voor 

een voorganger is het belangrijk om bekwaam het proces in te gaan, zodat hij de meest voor de hand 

liggende fouten niet maakt en hij het proces goed doorloopt. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen 

bij de voorganger, maar ook bij de gemeente. De gemeente moet zich goed voorbereiden op een 

leiderschapstransitie. Er moet een duidelijk plan zijn. 

Het is opvallend dat er geen één keer feedback wordt gegeven over de rol van de vrouw van de 

voorganger tijdens de interviews. Hier zijn de voorgangers erg stil over. Tijdens de FGI51 kwam dit 

toch nog ter sprake. Het moest niet onderschat worden. Alle voorgangers, op één na, hebben hun 

vrouwen actief betrokken bij de beroepingsgesprekken. De rol van de echtgenoot tijdens het 

beroepingsproces mag volgens hen nauwkeuriger onderzocht worden. We weten hier niet veel van, 

maar we weten wel dat de vrouw een belangrijke factor is in de aanleiding en bevestiging van het 

beroep. Bob Russell spreekt over zijn eigen ervaringen met transities. Hij zou meer inzicht gehad 

willen hebben in de gevoelens van zijn vrouw,52 want de vrouw heeft een rol en taken in de 

gemeente. Het is dus belangrijk om de vrouw van de voorganger goed te betrekken bij het proces.  

Gemeenteleden 

Wat ons in dit deel van ons onderzoek verbaasd heeft, is dat 25 % van de gemeenteleden denken dat 

de gemeente niets geleerd heeft van de leiderschapstransitie. Gelukkig hebben andere 

gemeenteleden wel feedback gegeven. Er zijn veel individuele reacties op wat de gemeente geleerd 

heeft en dat kan gelezen worden in Appendix K. De volgende opmerkingen zijn door meerdere 

gemeenteleden genoemd: iedereen moet bij het proces betrokken worden, alles moet samen 

worden gedaan, je moet afhankelijk zijn van de Heilige Geest en geduld is van belang, want het 

proces kost veel tijd. De raad moet de gemeentevergadering goed voorbereiden. Deze dingen zijn 

vooral spanningsvelden waar rekening mee gehouden moet worden tijdens het proces. Voorbeelden 

van spanningsvelden: afhankelijk zijn van de Heilige Geest en het gebruiken van verstand, het proces 
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snel willen volbrengen en de tijd en geduld dat het kost, betrokkenheid van de gehele gemeente en 

geheimhouding van gegevens. Niet alle aspecten die de gemeenteleden noemen, kun voorkomen 

worden. Als gemeente moet je rekening houden met deze spanningsvelden. Robinson en Wall laten 

inderdaad in hun boek het spanningsveld van afhankelijk zijn van de Heilige Geest en het gebruiken 

van je verstand naar vorenkomen.53 In ‘Beginning ministry together’ komt het spanningsveld tussen 

betrokkenheid en geheimhouding naar voren.54 

De gemeenteleden vertellen veel wat voorkomen had kunnen worden. De onderwerpen die naar 

voren kwamen bij beide vragen waren: een profielschets concreter en minder oppervlakkig maken, 

de gemeenteleden meer invloed en betrokkenheid geven, de gemeentevergadering beter 

doordenken en faciliteren, vaker contact opnemen met de Unie en als gemeente beter weten wie je 

beroept.  

We zien dat de meeste problemen voorkomen hadden kunnen worden door een betere 

voorbereiding. Het zijn aandachtspunten of verbeterpunten met betrekking tot de stappen in het 

proces van leiderschapstransitie.  

De gemeenteleden hebben ons ook verteld wat er in de gemeente is veranderd. Alle gemeenteleden 

zijn positief over de veranderingen na de aanstelling van de nieuwe voorganger, behalve de 

gemeenteleden van gemeente E. Zij zijn zeer negatief, want volgens hen is er niets veranderd en de 

gemeente is er zelfs op achteruit gegaan. Dit probleem is niet eenvoudig op te lossen, want de 

wortels liggen veel dieper. Samengevat kunnen we concluderen dat de transitie redelijk is verlopen, 

maar dat de gemeente niet in de derde fase van transitie is gekomen. Een nieuw begin waarin 

mensen hun nieuwe identiteit ontwikkelen.55 De problemen in gemeente E moeten professioneel 

opgelost worden. Hier bedoelen we mee dat de gemeente de ontstane situatie professioneel moeten 

aanpakken en oplossen.  

Als we terug kijken naar de positieve veranderingen bij andere gemeenteleden, dan zijn dit de 

belangrijkste punten: nieuwe initiatieven, meer betrokkenheid, verandering in diensten, meer rust 

en duidelijkheid en de gemeente is tot leven gekomen. 

Gemeenten 

We constateren in ons onderzoek dat in alle gemeenten voorganger en gemeenteleden verschillende 

feedback geven. Ten eerste komt dit omdat de voorgangers de vraag beantwoord hebben wat ze 

persoonlijk geleerd hebben. Ten tweede zien we dat de verschillen betrekking hebben op stappen in 

het beroepingsproces of op afwijkingen in feiten en ervaringen. Als laatste zien we dat 

gemeenteleden feedback geven op punten waar een voorganger weinig tot niets vanaf weet. 

Daarom zijn er verschillen in de evaluaties tussen de voorganger en de gemeenteleden in één 

gemeente. Deze verschillen kunnen logisch verklaard worden en we kunnen geen verregaande 

conclusie trekken. 

Literatuur 

In de literatuur zien we dat wie je beroept wel belangrijk is. Nauta zegt in zijn boek ‘Paradoxaal 

leiderschap’ dat er vooral ook verwarring bestaat over de eigenlijke taak van een pastor en dit geeft 
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dan weer onduidelijkheid over de roeping die men heeft ervaren tot het werk van voorganger.56 Het 

is belangrijk dat de gemeente doelen en verwachtingen op papier te zet.57 

Brauns echter geeft twee voorbeelden waar een eenheid tot verdeeldheid kan leiden. Ten eerste 

worden gemeenten, die naar een voorganger zoeken, vaak geadviseerd door een zoekcommissie die 

vanuit de belangrijkste subgroepen van de gemeente zijn vertegenwoordigd. Veel gemeenten doen 

dit, maar de eerste voorwaarde voor een genomineerd commissielid zou moeten zijn dat Gods 

Woord voorop staat. Ten tweede wordt de gemeente geënquêteerd om te kijken wat ze in haar 

volgende voorganger verlangt. Hetzij zijn stijl van preken of dat hij extravert of introvert moet zijn. 

Dit kan inherent misleidend zijn in de context van het beroepingsproces. Een enquête kan het 

centrale doel aan de geënquêteerden constateren, om zo een nauwkeurig beeld te krijgen van wat 

de gemeente wenst. Een beroepingsproces zou vanaf het begin op Gods Woord gericht moeten zijn, 

niet gemeente-gericht. Dus een enquête afnemen kan, maar enkel goed voorbereid en Woord-

gericht.58 Hierin constateren we dat het goed is om bewust stil te staan bij het kiezen van een 

beroepingscommissie of bij het maken van een gemeenteprofiel.59 

Gemeenten moeten volgens Brauns Woord-gericht, nederig, leergierig, onderscheidend, ijverig en 

crisis managers zijn, net als de Bereërs in Handelingen 17.60 

In de literatuur komen we informatie tegen over hoe je het beste een leiderschapstransitie kunt 

evalueren. Bij één gemeente hebben we vernomen dat ze de taken van de voorganger gingen 

evalueren, maar bij geen enkele gemeente is het proces geëvalueerd. Het mag tot schaamte leiden 

als een gemeente dit niet gedaan heeft, want juist daarvan kan ze leren. Een evaluatie kan gaan over 

de betrokkenheid van individuen en commissies, reflecteren op de rol van een consulent of 

transitiebegeleider, reflecteren op het proces, verscheiden vragen over juridische zaken, 

betrokkenheid gemeente en adviezen.61 Chris Brauns zegt dat bidden en vasten twee belangrijke 

onderdelen zijn bij het aanstellen van leiders.62 Brauns zegt dat er tevens aandacht moet komen voor 

gebed en vasten tijdens transities. Daarnaast kan men reflecteren en een aantal vragen stellen over 

het gehele proces. Brauns suggereert een aantal reflectievragen.63 

Het is belangrijk dat gemeenten hier meer zicht op krijgen en dit gaan toepassen. Dit zal dus 

geïnformeerd en aangemoedigd moeten worden. Anders zullen de gemeenten het niet oppakken. 

Daarnaast is het mooi om te zien dat ze binnen de Unie van Baptistengemeenten daar al mee bezig 

is. Vorig jaar is er een studiedag voor Baptistenvoorgangers georganiseerd waar opgedane 

ervaringen en feedback werden uitgesproken.64 
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1.2.5 Betrokkenheid 

Voorgangers 

We zien dat zes voorgangers contact hebben gehad met de beroepingscommissie. Deze contacten 

waren positief. Het is belangrijk als voorganger goed opgevangen te worden door een positieve en 

warme groep mensen. Je gaat namelijk samen een proces in van veel praten, luisteren en elkaar 

beter leren kennen.  

We zien dat maar één voorganger contact heeft gehad met een consulent. Daarnaast zien we in ons 

onderzoek dat een aantal gemeenten jaren vacant zijn, maar waar volgens de voorgangers geen 

consulent aanwezig was. 

We constateren dat vijf van de acht voorganger contact hebben gehad met de raad. Bij één 

voorganger was het contact minder goed omdat ze de taak van de beroepingscommissie dunnetjes 

over deden. De overige voorgangers hadden goed contact met de raad. Er zijn drie voorgangers die 

geen contact hebben gehad met de raad van een gemeente. De raad is een groep mensen uit de 

gemeente die de bevoegdheid hebben gekregen van de gemeente om leiding te geven. Het is 

belangrijk dat er een klik is tussen de raad en de voorganger, want zij zullen lange tijd met elkaar 

samenwerken. Deze klik is cruciaal. Als een nieuwe voorganger beroepen wordt, dan neemt hij een 

eigen identiteit en persoonlijkheid mee. Deze identiteit gaat op een gegeven moment botsen met 

andere identiteiten, dan is het belangrijk dat er een goede basis is gelegd tussen voorganger en raad. 

Dit gaat even goed op voor het huwelijk. Als een stel gaat trouwen, dan komt er gegarandeerd een 

conflict, dat is onvermijdelijk. Dan is het de vraag hoe sterk hun basis is, en of ze bij elkaar blijven of 

gaan scheiden. Het is goed om te beseffen dat het aantreden van een nieuwe voorganger 

polariserende effecten heeft.65 Deze effecten kunnen conflicten opleveren, maar dat is niet erg 

zolang er een klik is tussen de gemeenteleden voorganger.  

De voorgangers hebben contact gehad met de gemeenteleden. Sommige intensief en andere hebben 

een paar gemeenteleden gesproken toen ze moesten voorgaan. Eén voorganger had gemerkt dat er 

toch wantrouwen was bij de gemeenteleden en dat het tijd kost om vertrouwen te winnen. Een 

andere voorganger had een negatieve ervaring in de gemeentevergaderingen. Bij de evaluatie van 

het proces is naar voren gekomen dat een aantal voorgangers meer contact zouden willen met 

gemeenteleden. De voorganger krijgt hierdoor een beter beeld van wat er speelt in de gemeente. 

In de gesprekken met de voorgangers hebben we gevraagd of ze gecoacht zijn tijdens het proces. 

Vier van de acht voorgangers heeft gezegd dat ze geen coach gehad hebben tijdens de 

leiderschapstransitie. De voorgangers die wel een coach hebben gehad zijn heel positief over deze 

begeleiding. Wat opvalt, is dat ze deze coaches zelf gezocht hebben. De Unie heeft hier weinig of 

geen steun in gegeven. Bij de voorgangers die geen coach hebben gehad constateren we 

verschillende redenen: “Ik heb mijn eigen informele netwerk”, “Ik wil er één, maar krijg er geen één”, 

“Niet gehad, maar nu heb ik wel een coach”, “Niet van toepassing, maar wel coaching van oude 

voorganger”. We kunnen niet zeggen of de aanwezigheid van een coach invloed heeft gehad op de 

kwaliteit van het proces, want het hangt heel erg af van wie de coach is en of deze persoon verstand 

en ervaring heeft van zulke processen. We kunnen wel zeggen dat de begeleiding die voorgangers 

gehad hebben positief en waardevol is geweest in het proces.  
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Naar het contact met een beroepingscommissie, raad of consulent is bij het FGI niet expliciet 

gevraagd. Tijdens het FGI66 is er wel over gesproken. Een aantal punten zijn de moeite waard om te 

noemen. Zo is het ten eerste zo dat Voorganger B verteld dat hij het niet op prijs stelt als een 

beroepingscommissie direct naar zijn gebedsleven vraagt. Die gang van zaken vindt hij ongepast, 

omdat het een intieme vraag is, daarvoor moet een gemeente en voorganger elkaar eerst beter leren 

kennen. Ten tweede noemt Voorganger E dat hij twee beroepingsgesprekken had voordat hij begon. 

Terugkijkend noemt hij dit stom, omdat hij tegen de nodige strubbelingen aanliep tijdens zijn eerste 

jaar als voorganger. Zijn beroepingsproces is te snel verlopen. Ten derde heeft Voorganger H het 

contact met de beroepingscommissie op kunnen waarderen. Dit komt door wederzijds vertrouwen 

en openheid tijdens het beroepingsproces. Als vierde punt geeft Voorganger G aan dat hij meer 

contact had gewild met gemeenteleden. Achteraf gezien had nog een presentatie bij een 

gemeentevergadering niet misstaan. Als laatste blijkt dat Voorganger F moeite heeft met de rol die 

de Unie speelde tijdens zijn beroepingsproces. Hierdoor is hij sceptisch over steun van de Unie bij 

een beroeping. 

Gemeenteleden 

Een beroepingscommissie bestaat meestal uit een aantal gemeenteleden en raadsleden. De selectie 

van de beroepingscommissie wordt vaak zo gedaan dat alle segmenten van de gemeente in de 

commissie vertegenwoordigd zijn. We zien in ons onderzoek dat niet alle gemeenteleden in een 

beroepingscommissie zaten. De gemeenteleden die erin zaten, hadden goed en probleemloos 

contact met de beroepingscommissie. De manier van selectie van een beroepingscommissie is 

verschillend per gemeente. In één gemeente beslist de raad wie in de beroepingscommissie komt te 

zitten. In een andere gemeente beslist de gemeente dit door middel van een stemming. Een andere 

mogelijkheid is een oproep: iedere gemeentelid die wil participeren, moet zich melden. We missen 

hier wel het geestelijke aspect, namelijk bidden tot God voor de juiste personen. Volgens Stoppels is 

dit één van de belangrijkste onderdelen in een veranderingsproces.67 

De gemeenteleden die met de raad contact hadden, zaten niet allemaal in een beroepingscommissie. 

Het contact met de raad was goed. De gemeenteleden die de positie van gemeentelid hadden, 

hadden geen contact met de raad of met beroepingscommissie, behalve dat ze informatie kregen 

over de voorganger in de gemeentevergaderingen. We merkten wel dat de gemeenteleden dit fijn 

vonden en het liefst nog meer betrokken wilde zijn of dat hun stem duidelijker gehoord was. 

Hierdoor komen we weer uit op het spanningsveld tussen transparantie en geheimhouding. De 

beroepingscommissie probeerde de gemeente betrokken te laten zijn door te praten in de 

wandelgangen, tijdens de koffie na de dienst, in de gemeentevergaderingen, via een gemeenteblad 

of de mededelingen op zondagochtend. Naast de manier waarop de beroepingscommissie of de raad 

de gemeente van informatie voorziet, hebben ze naar ons inziens bestuurlijke vaardigheden nodig. 

Het is belangrijk om als ‘leiders’ visies, plannen, structuren en strategieën ontwikkelen volgens 

Donders en Ketelaar.68 Niet alleen voor de toekomst van de gemeente, maar ook om te bepalen hoe 

ze goed kunnen functioneren als raad of als beroepingscommissie in een leiderschapstransitie. Het is 

belangrijk dat er duidelijkheid is over de taken en verwachtingen van een consulent voordat hij 

benaderd wordt. Daarnaast kan een consulent professioneel hulp geven aan gemeenten tijdens een 
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vacante periode. Gemeenten zouden dit met beide handen moeten aanpakken, mochten ze een tijd 

vacant zijn. 

Veel gemeenteleden hebben contact gehad met de nieuwe voorganger (70%), want de meeste 

gemeenteleden zaten in de raad en of in de beroepingscommissie. Dit contact was goed en de 

meeste mensen ervoeren een klik. 

Het contact tussen de vorige voorganger en de gemeenteleden is een opvallend punt, omdat er 

weinig contact is geweest met de oud-voorganger. Vijftien van de twintig gemeenteleden hebben 

‘nee’ gezegd op de vraag of ze contact hebben gehad met de oud-voorganger. Bij één gemeentelid is 

het niet gevraagd en bij enkele anderen was het niet van toepassing. De drie overige gemeenteleden 

uit twee gemeenten hebben gezegd dat er wel contact is geweest met de oud-voorganger. Dat 

contact was positief.  

In één van deze gemeente waren twee commissies aangesteld. Er was een tweede commissie (de 

adviescommissie) aangesteld waar de oud-voorganger in zat. De gemeenteleden twijfelden over deze 

keuze. Ze vonden het een risico, want de oud-voorganger kon sturen, maar ze hadden vertrouwen in 

hem. De gemeenteleden zeiden dit over de vorige voorganger: “De vorige voorganger zat in tweede 

commissie. Ik weet niet of dit slim was, te veel sturen in mijn beleving. Dit zou een valkuil kunnen 

zijn, maar ik denk niet dat dit zo was. Ze deden dit waarschijnlijk om zijn ervaring, kennis van zaken 

en hij kent veel voorgangers.” En: “...dus hij had wel wat invloed. Ik denk dat hij zich daarin wel 

bescheiden heeft opgesteld. Het gevaar bestaat dat je over jezelf heen wilt regeren, maar ik denk 

niet dat hij dat gedaan heeft. Hij heeft zich afwachtend opgesteld. Hij is natuurlijk wel een ervaren 

voorganger en kon advies geven. Ik denk dat hij dat integer heeft gedaan. Hij heeft, denk ik, niet 

gestuurd naar een bepaald persoon.” Dus het betrekken van de vorige voorganger in de transitie kan 

behulpzaam en gevaarlijk zijn. Deze oud-voorganger kan aan de ene kant heel goed advies geven. Hij 

kent de gemeente goed en weet duidelijk wat de gemeente nodig heeft. Aan de ander kant is het 

gevaar dat de voorganger het proces gaat sturen, invloed heeft op zijn opvolger en selectief het 

proces aanstuurt. Het is dus wel mogelijk en blijf waakzaam.  

Drie van de twintig gemeenteleden hebben contact gehad met een consulent. Alle drie kwamen ze 

uit een andere gemeente. Wat opvalt, is dat de andere gemeenteleden uit de dezelfde gemeente 

over het contact met een consulent zwijgen. Verder hebben we geconstateerd dat maar één 

voorganger contact heeft gehad met de oud-voorganger. Deze verschillen roepen vragen op. We dit 

onderwerp hieronder bij verder op in gaan. 

De betrokkenheid van alle gemeenteleden wordt gemiddeld met een 7.6 beoordeeld. Twee 

gemeenteleden gaven een onvoldoende, maar waren tevreden met hun kleine betrokkenheid. Twee 

andere gemeenteleden hebben net een voldoende gegeven en zij waren graag meer betrokken 

geweest bij het proces. Dit resultaat is heel logisch, want we hebben betrokken gemeenteleden 

geïnterviewd. 

Gemeenten 

Het contact van gemeenten A, B, C en G met de beroepingscommissie en de raad is goed verlopen. 

Gemeenten D en F hadden tijdens het proces geen beroepingscommissie. Het contact tussen de raad 

en deze gemeenten was goed. De gemeenteleden van gemeente E hadden contact met de 

beroepingscommissie en de raad. Dit contact verliep goed. De voorganger van gemeente E had wel 
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contact met de beroepingscommissie en niet met de raad. Het contact met de beroepingscommissie 

was verassend. Gemeente H heeft contact gehad met de beroepingscommissie en de raad, alleen het 

contact tussen de raad en de voorganger was door de voorganger niet positief ervaren. In het 

contact met de gemeente ervoer de voorganger van gemeente B spanning en wantrouwen.  

Als we kijken naar de consulent, dan zien we dat de voorganger en de gemeenteleden in vier 

gemeenten zeggen dat er geen consulent aanwezig was. In drie van deze vier gemeenten had de 

voorganger en/of een gemeentelid contact met de vorige voorganger. In de vierde gemeente was de 

vorige voorganger uit beeld en was er geen consulent. De overige gemeenten hebben wel of geen 

consulent. In één gemeente zeggen de voorganger en de gemeenteleden dat een consulent aanwezig 

was. Dit contact was goed, maar beperkt, want er vond maar één overleg plaats. In twee van de 

overige drie gemeenten zegt een gemeentelid dat er wel een consulent aanwezig was, terwijl de 

voorganger zegt van niet. In de laatste gemeente zegt de voorganger dat er geen consulent aanwezig 

was, maar wel een gemeenteopbouwer. En een gemeentelid zegt dat er wel een consulent was, 

alsook contact met de Unie. We kunnen met zekerheid zeggen dat vier gemeenten geen consulent 

hebben gehad. Eén gemeente heeft wel een consulent gehad. Van de overige drie gemeenten 

kunnen we het niet met zekerheid zeggen, maar waarschijnlijk hebben deze drie gemeente mensen 

gehad die deels of helemaal de rol van een consulent hebben bekleed. Dit kan te maken hebben met 

de verwarring rondom de betekenis van het woord consulent.  

We zien dat vier gemeenten geen contact hebben gehad met de oud-voorganger. Eén gemeente 

heeft later contact op moeten zoeken, maar dat was geen overdracht. In twee gemeenten hebben 

zowel de voorganger als de gemeenteleden contact gehad met de oud-voorganger. Het ene contact 

was goed en het andere contact was enkel met de gemeenteleden goed, terwijl het contact tussen 

de voorgangers matig was en over algemene overdracht ging. Bij de overige twee gemeenten hadden 

de gemeenteleden geen contact gehad met de oud-voorganger, maar de voorgangers wel. Bij beide 

was de overdracht slecht, gering en teleurstellend. Als gemeenteleden contact hadden met de oud-

voorganger, dan was dat contact goed. Van de vier voorgangers die, tijdens het proces, contact 

hebben gehad met de vorige voorganger was er één positief over dit contact. Bij de andere drie 

voorgangers was de overdracht niet goed, te kort en teleurstellend. We zullen in de volgende 

paragraaf dieper ingaan op de overdracht van de voorgangers. 

Als we kijken naar de beoordeling van de gemeenteleden over hun betrokkenheid per gemeente, 

dan zien we dat alleen gemeente E onvoldoende scoort. Alle andere gemeenten hebben 

gemeenteleden die zichzelf voldoende tot goed betrokken voelde. 

Literatuur 

Als we de praktijk met de literatuur vergelijken, dan missen we in de meeste gemeente een aantal 

aspecten betreft de betrokkenheid van de gemeenten bij de vorige en de nieuwe voorganger. 

Namelijk, als eerste dat het proces van afscheid nemen met de vorige voorganger en kennis maken 

met de nieuwe voorganger vergeleken kan worden met een begrafenis en een bruiloft.69 Dus mag er 

meer aandacht komen voor het rouwproces en het feest. Ten tweede missen we in veel gemeenten 

dat er een viering is wanneer de vorige voorganger afscheid neemt. We begrijpen dat dit niet altijd 

mogelijk is, vanwege een conflict of andere oorzaken. Het is echter belangrijk dat gemeenten een 

officieel moment organiseren waarin de oud-voorganger in het zonnetje word gezet en waar 
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gemeenteleden een periode uit hun leven kunnen afsluiten.70 Het is tevens belangrijk om te weten 

als gemeente hoe je het beste afscheid kunt nemen van een voorganger.71 Ten derde mag er gefeest 

worden dat de gemeente een nieuwe voorganger heeft. In de gemeente vinden wel 

inzegeningdiensten plaats, maar of dat een feest is weten we niet? Daarnaast is het ook goed om na 

te denken over de manier waarop de nieuwe voorganger welkom geheten wordt.72 

Over de betrokkenheid met de oud-voorganger zien we in de literatuur dat het goed is om als 

voorganger een ‘clean break’ te nemen, om een periode afscheid te nemen van de vorige 

gemeente.73 Overigens zien we bij de opvolging van Bob Russell dat hij zelf de initiator van het 

opvolgingsplan was. Hij had dit tot een goede overdracht geleid en vertrok daarna voor minimaal een 

jaar.74 

In de literatuur komen het begrip consulent als interim voorganger tegen. Kenneth Lambert zei het 

volgende over een interim pastor: “While every congregation should engage in periodic self-

examination, the gap between the departure of the old pastor and the arrival of the new one offers 

an ideal opportunity for such work.”75 Een interim pastor of een consulent is iemand die de periode 

waarin een gemeente vacant is opvult, en de gemeente leidt. Dit is de tweede fase, ook wel de 

neutrale zone of het niemandsland genoemd.76 Hij of zij neemt de belangrijkste taken van de 

voorganger over en bereid de gemeente voor op een nieuwe voorganger. 

De rol van een consulent kan een confronterende rol zijn, want hij houdt de gemeente een spiegel 

voor waarin hij laat zien wie ze werkelijk is en hij haalt ze uit de fantasie van wie ze denkt te zijn.77 

Daarnaast heeft een consulent of een interim pastor verschillende taken. We zullen er vijf noemen: 

Ten eerste zal de consulent mee gaan draaien in de gemeente en zal hij de gemeente beter leren 

kennen. Daarna zal de consulent de gemeente als organisatie en als systeem gaan analyseren. Ten 

derde heeft de consulent contact met een denominatie of landelijk adviesorgaan. Daarna zal de 

consulent de verantwoordelijkheid op zich nemen om de gemeente te helpen zich verder te 

ontwikkelen. Als laatste zal hij weg gaan als er een nieuwe voorganger is beroepen en zal hij de 

periode van zijn functioneren evalueren.78 Een consulent zal tevens taken van een voorganger 

overnemen zoals: preken, aanbidding leiden, pastorale gesprekken houden, administratief werk en 

ondersteund de gemeente in het vinden van een nieuwe voorganger.79 

Volgens Loren Mead is de rol van lid van het onderzoekscomité één van de zwaarste en meeste 

bevredigende posities die je kunt krijgen in een lokale gemeente. Als lid zie je de hele gemeente van 

binnen en buiten. Je ziet de sterke punten, maar ook de zwakke punten. Je moet overleggen en 

samenwerken met andere leden van het comité. Je krijgt vertrouwelijke informatie in handen en het 

is geen gemakkelijke taak, omdat je niet weet waar het eindigt en wat je gaat ontdekken. Maar door 
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deze positie te accepteren, verbind je jezelf aan een hele betekenisvolle tijd. Het onderzoekscomité 

bepaalt de koers van de gemeente en mag zoeken naar het plan van God.80 Mead schrijft over een 

gemeentelid dat in een beroepingscommissie zit. Deze persoon heeft een zware en een heel mooie 

taak. Het is daarom belangrijk om deze verwachting duidelijk naar een gemeentelid te 

communiceren. Sommige gemeenteleden zitten namelijk niet te wachten op deze taak, andere juist 

wel. Brauns geeft aan dat je de mensen moet selecteren niet vanuit elke laag van de gemeente, maar 

met het criterium dat ze Woord-gericht zijn.81 Daarnaast heeft Mead een overzicht gemaakt met 

taken die een bestuur zou kunnen doen voor een transitie. Voorbeelden zijn het kiezen van een 

consulent, beroepingscommissie en taakomschrijving maken.82 

Een beroepingscommissie heeft de taak om een kandidaat te vinden die past bij de gemeente en 

geroepen is voor deze gemeente.83 Overzichten, diploma’s, interviews, classificatiepapieren, 

referenties en proefpreken kunnen een aantal dingen vertellen over een potentiële kandidaat. Maar 

wanneer je echt de kandidaat wil begrijpen – zijn karakter, werkgewoontes, persoonlijke 

eigenschappen en familierelaties – is er geen plaatsvervanging te vinden dan naast die persoon te 

werken voor een tijdje.84 In de Bijbel zien we dat terugkomen bij Paulus en Timotheüs.85 

Over de communicatie naar de nieuwe voorganger toe wordt in het boek ‘The pastoral search 

journey’ gesproken over een informatiepakket voor de kandidaten als stap in het proces, zodat ze de 

gemeente beter kunnen leren kennen. Dit moet niet meteen aan het begin, maar als de kandidaat 

een serieuze optie begint te worden. Wat zit er zoal in zo’n informatiepakket? Je kunt denken aan 

visie- en beleidsstukken, sterktes en zwaktes van de gemeente, de geschiedenis van de gemeente, 

iets over het gemeenteleven, de gemeentestructuur, de taakvelden, de faciliteiten, de rollen, de 

verantwoordelijkheden, enzovoort.86 

1.2.6 Oude en nieuwe voorganger 

Voorgangers 

We hebben gezien dat vier voorgangers geen contact hebben gehad met een oud-voorganger. Hier 

heeft dus geen overdracht plaatsgevonden. De vier andere voorgangers hebben wel contact gehad 

met de oud-voorganger. Eén van deze voorgangers heeft een goede overdracht gehad. Hier was de 

oud-voorganger betrokken bij het beroepingsproces, want hij zat in de tweede commissie om advies 

te geven. Hij gaf in het begin coaching aan de nieuwe voorganger en gaf informatie over een aantal 

zaken. De andere drie voorgangers hebben geen goede overdracht gehad. Deze overdracht bestond 

uit weinig, algemene en afstandelijke informatie bestaande uit 1 à 2 A4’tjes. Ze vonden dit alle drie 

teleurstellend. De voorgangers concludeerde dat ze als nieuwe voorganger zelf moesten ontdekken 

wat in de gemeente speelt. Eén van de vier voorgangers, die geen contact had gehad met een oud-

voorganger, had beperkt contact met een consulent. Hij vond de overdracht goed. Uit de interviews 

weten we dat twee van de vier voorgangers, die geen contact hebben gehad met de oud-voorganger, 
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graag wel overdracht gewild hadden. Dus we zien dat voorgangers graag overdracht willen. Als het 

verkeerd is gegaan, dan is het jammer en teleurstellend. In ons onderzoek hebben we twee 

overdrachten tussen voorgangers onderzocht die goed zijn verlopen.  

Uit het FGI87 bleek dat overdracht tussen voorgangers een zorgpunt is. Alleen Voorganger B sprak 

met de oud-voorganger. Dat was een positieve ervaring. Van overdracht bij de overige vier 

voorgangers was geen sprake. Drie van deze vier voorgangers hebben verteld dat ze hierdoor hinder 

ondervonden bij hun start. Zo schreef Voorganger G visiestukken die al geschreven bleken te zijn. 

Alle voorgangers hadden meer praktische informatie gewild voordat ze begonnen. In het vervolg 

zouden ze graag duidelijkere werkafspraken willen maken. De voorgangers zijn er over eens dat het 

waarschijnlijk wijs is de oud-voorganger te spreken. Door het spreken met de oud-voorganger kan je 

beter bekend worden met de sfeer in een gemeente. Voorganger F vindt dat overdracht ook kan 

plaatsvinden door gesprekken met de raad. De ideale vorm van overdracht is er niet, want dat 

verschilt per persoon. 

We zien dat er weinig overeenkomsten tussen de voorgangers, omdat ze in algemene bewoording 

spraken. De voorgangers, op voorganger D na, die geen contact hebben gehad met de oud-

voorganger, hebben geen overeenkomsten genoemd. In ons onderzoek zien we grote verschillen 

tussen de oude en de nieuwe voorganger. Deze verschillen gaan over leiderschap, karakter, taken en 

eigenschappen van de voorgangers. Eén voorganger kende de oud-voorganger niet en heeft geen 

verschillen genoemd. Eén voorganger heeft verschillen genoemd, maar het profiel van de voorganger 

was gelijk. Bij zes andere voorgangers waren de profielen tussen de oude en nieuwe voorganger 

verschillend. 

Gemeenteleden 

We constateren bij de interviews van de gemeenteleden weinig overeenkomsten tussen de oude en 

nieuwe voorganger. Genoemde overeenkomsten zijn vooral algemeenheden, zoals: gedrevenheid, 

passie, betrokkenheid, enthousiasme, een hart voor de gemeente en overeenkomsten in ethische 

kwesties of in preken. Dit kan een aantal redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat verschillen het meest 

in het oog springen of de geïnterviewde is niet bevraagd op dit onderwerp. De gemeenteleden 

noemen echter veel verschillen op. Sommige vergelijken het verschil tussen voorgangers met het 

verschil tussen dag en nacht. De verschillen tussen voorgangers klinken wel positief. Hier bedoelen 

we mee dat het verschil tussen voorgangers een pluspunt is in de gemeente. Helaas zijn de 

gemeenteleden van de gemeente E negatief over de verschillen, want er is weinig verschil tussen de 

voorgangers en ze twijfelen openlijk over het functioneren van de nieuwe voorganger.  

Een aantal gemeenteleden had in de interviews gezegd dat preken één van de belangrijkste 

kwaliteiten van een voorganger moet zijn. Dit komt naar voren bij de profielschetsen van de 

voorgangers en bij het benoemen van de verschillende competenties van de voorgangers. Vaak is 

genoemd dat een voorganger geen duizend poot is, maar dat een voorganger in een aantal taken 

gespecialiseerd moet zijn. Een voorbeeld daarvan is preken. Een voorganger moet goed kunnen 

preken, want dat is één van zijn hoofdtaken in de gemeente. Nauta bevestigt in het boek ‘Paradoxaal 

leiderschap’ dat overtuigend spreken één van de belangrijkste activiteiten is van een voorganger.88 

                                                           
87

 Zie Appendix G. 
88

 Nauta, Paradoxaal Leiderschap, 39. 



 35 

 

Drie gemeenteleden hebben contact gehad met de oud-voorganger. Dit contact was niet negatief. 

Eén gemeentelid spreekt over een goed afscheid met de oud-voorganger, maar zover wij weten 

heeft er geen overdracht plaats gevonden. 

Gemeenten 

We hebben gezien dat er geen overdracht heeft plaatsgevonden tussen de gemeenteleden en de 

oud-voorganger. Bij de voorgangers is het niet veel anders. Twee voorgangers hebben een goede 

overdracht ervaren. Bij de anderen was het minimaal of er was geen overdracht.  

Vervolgens evalueren we de verschillen tussen de oud-voorgangers en de nieuwe voorgangers in 

gemeenten A tot en met H. We constateren dat de gemeenteleden meer verschillen en 

overeenkomsten noemen dan de voorgangers zelf. Gemeente B wijkt hierin af, want daar vertelt de 

voorganger meer. In de gemeenten A, B, F en H komen antwoorden van de gemeenteleden en 

voorgangers met betrekking tot de verschillen tussen de voorgangers overeen. In gemeenten A en H 

kwamen de antwoorden met betrekking tot de overeenkomsten tussen de voorgangers overeen. In 

de gemeente C, E en G kwamen de antwoorden met betrekking tot de verschillen en de 

overeenkomsten niet overeen. De antwoorden waren totaal anders. In gemeente D hadden de 

voorganger en het gemeentelid verschillende personen voor zich. Hierdoor waren de antwoorden 

verschillend. Dit kan verklaard worden, omdat de gemeente lang vacant was. Al met al komend bij 

vier gemeenten de antwoorden over de overeenkomsten en verschillen overeen. Bij de andere vier 

gemeenten komen de antwoorden niet overeen. 

Literatuur 

Een artikel van Dan Hotchkiss verteld dat de grootse twee fouten van onderzoekscommissies zijn dat 

ze teveel focussen op de zwaktes of op de sterktes van de vorige voorganger. In beide gevallen wordt 

de reactie van commissies bepaald door het verleden, terwijl de gemeente juist moet kijken naar 

leiding van God en Zijn bevestiging, want die heeft de gemeente nodig.89 In beide gevallen is het 

onderzoeksproces te reactief: het wordt bestuurd door de reactie van de congregatie op het 

verleden en door het zoeken naar leiding van God en Zijn bevestiging. 

In de literatuur komen we tegen dat als een oud-voorganger echt vertrekt hij de nieuwe voorganger 

ruimte moet geven om het vertrouwen van de gemeente te winnen. Maar om de vervanging goed te 

laten verlopen, moet er zorgvuldige overdracht plaatsvinden betreffende praktische informatie en 

pastoraal.90 

In Handelingen 20 gaat het over het afscheid van Paulus aan de gemeenten in Efeze. We kunnen uit 

dit verhaal leren dat Paulus het stokje zorgvuldig overdraagt aan de oudsten van de gemeente. Hij 

geeft de oudsten een visie mee en gaat dan uiteindelijk echt weg.91 De overdracht tussen twee 

voorgangers moet dus zorgvuldig gebeuren en de oud-voorganger moet dan echt de gemeente 

loslaten en een periode weg blijven.  

Volgens Russell is belangrijk dat er symbolen worden gebruikt om de overdracht symbolisch te 

bekrachtigen. God gebruikt vaak symbolen om een les te illustreren of een begin te communiceren. 
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Voorbeelden zijn: de regenboog, de twaalf stenen bij de rivier de Jordaan, Elia’s mantel, het 

avondmaal en de doop. Deze symbolen illustreren belangrijke geestelijke waarden. Symbolen zijn 

krachtige communicatie-tools. Het symbool vertelt een verhaal op een manier woorden niet kunnen 

bereiken. Ze blijven in de gedachten van mensen, en belichamen de waarden en prioriteiten die je 

wilt overbrengen.92 Dus de gemeenten kunnen meer aandacht geven aan de overdracht symbolisch 

te bekrachtigen. 

1.2.7 Begeleiding 

Voorgangers 

We hebben in de analyse van de voorgangers gezien dat vier voorgangers geen begeleiding hebben 

gehad. Hier had één persoon wel een coach, een oude docent. Als we kijken naar de voorgangers die 

geen of een weinig begeleiding hebben gehad, dan zijn dat zeven voorgangers. Hiervan hadden drie 

voorgangers een coach: een voorganger uit een andere gemeente, het seminarium of een oud-

docent gaf coaching. Eén voorganger heeft wel begeleiding gehad en had ook een coach. Deze 

begeleiding was zorgvuldig en werd met een acht beoordeeld.  

Het is apart om te zien dat twee van de acht voorgangers geen cijfer hebben genoemd, terwijl zeven 

voorgangers geen begeleiding hebben gehad. Dus de cijfers die de voorgangers gegeven hebben 

gaan over hun coach, het contact met de gemeente of over mensen op wie ze terug konden vallen. 

Het gemiddelde van deze cijfers is een 7.4. De enige voorganger die een onvoldoende heeft gegeven 

had tijdens het proces weinig begeleiding en had geen coach. Dus we zien dat de voorgangers geen 

tot weinig begeleiding hebben gekregen van de Unie. De voorgangers moesten zelf op zoek naar een 

coach. Een coach zou kunnen zijn: de oud-voorganger, een voorganger van een andere gemeente of 

docenten van het seminarium. De voorgangers vinden begeleiding belangrijk. Vanuit de Unie zou hier 

meer aandacht aan geschonken mogen worden.  

Bij het FGI93 is het onderwerp begeleiding terloops besproken. Vier van de vijf voorgangers ontvingen 

begeleiding tijdens het beroepingsproces. Voorganger E had geen begeleiding ontvangen. Ten eerste 

valt het op dat alle voorgangers, behalve Voorganger E, gecoacht werden door andere voorgangers. 

Deze coaching hebben ze zelf geregeld. Ten tweede stelt Voorganger F dat christen-zijn betekend dat 

je een coach nodig hebt. Voorganger B vindt dit een modernistische opvatting, maar onderschrijft 

het belang van begeleiding voor voorgangers. Wat ten derde opvalt: tijdens ronde 1 zeggen de 

voorgangers niets over coaching voor voorgangers vanuit de Unie. Tijdens ronde 2 blijkt dat er van de 

voorgangers meer aandacht mag zijn voor coaching vanuit de Unie. Een beroepingsproces is een 

complex gebeuren waarbij je een steun in de rug kunt gebruiken. Over de vorm en inhoud werd flink 

gediscussieerd. Dat het nodig is staat voor hen niet ter discussie. Ze spreken wel over steun voor een 

gemeente. Hierover zijn de voorgangers verdeeld. Drie voorgangers zijn positief over steun van de 

Unie. Twee voorgangers zijn sceptisch. Alleen van voorganger F weten we waarom hij sceptisch is. Hij 

geeft aan dat steun en coaching integer moet zijn, ander heeft het een verkeerde invloed. Zoals 

eerder genoemd ligt dit aan zijn negatieve ervaring met de Unie tijdens zijn beroepingsproces. 

Uiteindelijk was er wel sprake van een consensus. Deze is, dat advies inwinnen goed is wanneer een 

gemeente weet dat ze een voorganger wil beroepen. Informatie winnen in een informeel netwerk 

wordt ook als een optie gezien. 
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Gemeenteleden 

De meeste gemeenteleden waren verbaasd over de vraag of ze persoonlijk begeleid werden. 

Iedereen, behalve gemeentelid F2, werd niet begeleid tijdens het proces. Gemeentelid F2 werd ten 

eerste begeleid door God en daarnaast door de consulent. Drie gemeenteleden hebben aangegeven, 

dat ze wel begeleid wilde worden. Dus er mag meer aandacht komen voor begeleiding voor 

betrokken gemeenteleden in het proces. 

Over het algemeen zien we drie ontwikkelingen op het gebied van begeleiding van de gemeente. Ten 

eerste wordt de gemeente op de hoogte gehouden door de beroepingscommissie en de raad. Zij 

zorgen ervoor dat de gemeente bij het proces betrokken wordt. Ten tweede zien we dat externe 

personen begeleiding hebben gegeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld een consulent, een andere 

predikant of de Unie. En als laatste zien we dat gemeenteleden geen zicht hebben op het proces van 

transitie, of de meningen zijn er over verdeeld. 

Dus volgens de meeste gemeenteleden worden de gemeenten extern en intern begeleid. De 

gemeenten moeten begeleid worden door een proces van verandering. Ten eerste worden 

gemeenteleden intern begeleid door de raad en beroepingscommissie. Dit betekent dat de raad en 

de beroepingscommissie op de hoogte moeten zijn van wat transitie inhoud. Ten tweede wordt de 

gemeente extern begeleid door de Unie, een consulent of een andere ervaren persoon. Het is goed 

om als gemeente bewust te zijn van het feit dat externe begeleiding zeer waardevol en belangrijk kan 

zijn. 

Gemeenten 

Als we naar de resultaten kijken per gemeente, dan valt op dat gemeenten A, B, C, D, F en G 

voorgangers hebben die direct of indirecte begeleiding hebben gekregen. Deze gemeenten scoren 

positief. Gemeenten die begeleid zijn door de raad en/of de beroepingscommissie scoren ook 

positief. De gemeenten E en H scoren laag, want de voorgangers werden niet begeleid. Verder 

kunnen we geen conclusies trekken uit de resultaten. 

Literatuur 

In de literatuur komt begeleiding ook voor. Bob Russell zegt dat als hij het proces van 

leiderschapstransitie over mocht doen, hij een maandelijkse lunch zou houden om contact te hebben 

met zijn opvolger.94 Het is tevens belangrijk om als nieuwe voorganger contact te hebben met de 

oud-voorganger na zijn officiële afscheidsdienst, want dan je komt als nieuwe voorganger in de 

gemeentepraktijk en loopt tegen moeilijkheden aan. Deze begeleiding kan voor een voorganger zeer 

waardevol zijn. We zien in de Bijbel ook voorbeelden van begeleiding, namelijk bij Mozes en Paulus.95 

Kay Faintain heeft onderzoek gedaan naar leiderschapstransitie in het oude testament. Hij heeft hier 

conclusies over geschreven en één daarvan gaat over het coaching proces van de volgende leider. De 

meester en dienaar relatie moet erkend en ontwikkeld worden in een coaching proces, want de 

opvolgers observeerden het leven van hun meesters en ze ontwikkelde dienstbaarheid in hun eigen 

levens. Een dienend hart is een belangrijk criteria voor een opvolger, want deze karaktertrek laat iets 

van God zien.96 We constateren dus dat de literatuur dienstbaarheid als een belangrijke eigenschap 
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aandraagt voor een nieuwe voorganger. Daarnaast lezen we dat een periode van samenwerken, 

onder de verantwoordelijkheid van de oud-voorganger, goed is.  

1.3 Eindconclusie 

In dit hoofdstuk hebben een breed scala aan onderwerpen voorbij zien komen, die allemaal te maken 

hebben met het proces van leiderschapstransitie. We hebben in dit hoofdstuk geprobeerd antwoord 

te geven op onze eerst twee deelvragen: (1) ‘Hoe verloopt de leiderschapstransitie betreffende 

voorgangers in de Unie van Baptistengemeenten volgens de hierbij betrokken voorgangers?’ en (2) 

‘Hoe verloopt de leiderschapstransitie betreffende voorgangers in de Unie van Baptistengemeenten 

volgens de hierbij betrokken gemeenteleden?’. 

Als antwoord op deze twee vragen constateren we dat er eigenlijk drie fasen te onderscheiden zijn in 

het verloop van leiderschapstransitie, zowel vanuit de praktijk en de literatuur. Deze zijn: (1) het 

einde en afscheid nemen, (2) tijd tussen het oud en het nieuwe (neutrale zone) en (3) het nieuwe 

begin. De gemeente gaat door elk van deze fasen. De nieuwe voorganger sluit bij de gemeente aan 

ergens in de neutrale zone. Natuurlijk heeft de nieuwe voorganger al ergens anders fase 1 moeten 

doorlopen, hetzij in een andere gemeente of een andere baan. Het meest kenmerkende dat we 

gezien hebben zijn de vele gesprekken, het overleg tussen verschillende partijen en de 

(gemeente)vergaderingen. Als we één kernpunt willen noemen over hoe een leiderschapstransitie 

verloopt, dan is dat: via dialoog, via communicatie, via gesprekken. Binnen elk aspect wat genoemd is 

in hoofdstuk 1 komt dit kernpunt terug. Er wordt over en weer met elkaar gecommuniceerd. We 

kunnen dus concluderen dat de kwaliteit van communicatie voornamelijk bepaald hoe een 

leiderschapstransitie verloopt. Het bepaald uiteindelijk de kwaliteit en het resultaat van de 

leiderschapstransitie, afhankelijk van hoe en of de bovenstaande drie fasen doorlopen zijn. In 

hoofdstuk 2 gaan we hier dieper op in door middel van de volgende vraag: wat zijn de meest 

bepalende factoren tijdens een leiderschapstransitie? 
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2. De meest bepalende factoren binnen leiderschapstransitie 

2.1 Inleiding 
In hoofdstuk één hebben we het proces van leiderschapstransitie behandeld. Hier kwamen 

interessante conclusies uit waar gemeenten en voorgangers zeker wat mee kunnen. In dit hoofdstuk 

willen we dieper ingaan op factoren die bepalend waren voor het proces van leiderschapstransitie. 

Dit is tevens de derde deelvraag van ons onderzoek. Binnen het model van Osmer is dit onderdeel 

van de tweede stap: ‘waarom is het aan de hand?’. 

De factoren die naar voren kwamen zijn: 

 de voorbereiding van gemeente en voorgangers; 

 communicatie tijdens het gehele proces; 

 de begeleiding van gemeenten en voorgangers, mede door de Unie; 

 overdracht tussen voorgangers, maar ook tussen de raad en de nieuwe voorganger; 

 spiritualiteit als rode draad door bovengenoemde factoren. 

We zullen per factor laten zien waarom het opvalt in ons onderzoek. Tegelijkertijd zullen we elke 

keer terugverwijzen naar hoofdstuk 1, de analyses, de interviews en naar het FGI. 

2.2 Resultaten, analyses en conclusies 

2.2.1 Voorbereiding 

In hoofdstuk 1 hebben we opgemerkt dat voorbereiding een cruciale factor kan zijn. Enerzijds de 

voorbereiding van de gemeente en anderzijds de voorbereiding van de voorganger. Beide kunnen 

grote invloed uitoefenen op het proces. Het bepaald vooral het vertrekpunt van het proces. Bij een 

slechte voorbereiding is er sprake van een valse start. Bij een goede voorbereiding kan het proces 

voortvarend begonnen worden. Wat hebben de voorgangers en gemeenteleden daarover gezegd? 

Voorgangers 

Ten eerste hebben de voorgangers aangegeven dat de processen van leiderschapstransitie 

voldoende tot goed zijn geweest, maar dat het beter voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd kon 

worden door de gemeente.97 Bijvoorbeeld: in een gemeente was de gemeentevergadering zeer 

slecht voorbereid door de raad. Hierdoor werd het voor de nieuwe voorganger de vergadering een 

kruisverhoor. Toch geeft deze voorganger een voldoende voor het proces.98 

Daarnaast is het voor een voorganger zelf goed om voorbereid het proces in te stappen. Zijn 

bekwaamheid speelt een grote rol, zodat hij de meest voor de hand liggende fouten niet maakt en 

het proces goed doorloopt.99 Naast zijn bekwaamheid speelt begeleiding van een coach of de Unie 

een rol om goed voorbereid het proces in te gaan.100 In ons onderzoek zien we dat ervaringen vanuit 

het verleden een rol spelen.101 De voorgangers C en D hebben al vaker een leiderschapstransitie 
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meegemaakt. Hierdoor zijn deze voorgangers beter voorbereid op een leiderschapstransitie.102 

Voorganger D geeft dit aan in zijn interview: “ik heb in die zin jarenlang ervaring opgedaan.” 

Gemeenteleden 

Vervolgens is bij de gemeenteleden te zien dat een aantal van hen spreken over een 

voorbereidingsprocedure. De gemeente ging nadenken over de manier hoe ze het proces vorm wilde 

geven. Andere gemeenteleden (uit dezelfde gemeente) hebben dit niet expliciet genoemd, wat 

vreemd is.103  

Daarnaast hebben de gemeenteleden niets verteld over de voorbereiding van de voorganger. Dit is 

wel vreemd, want een goede voorbereiding is naar ons inziens zeer belangrijk. We merkten in de 

interviews dat er een spanningsveld was tussen de lengte van het proces en de tijd en geduld dat het 

proces kost. Dit spanningsveld heeft alles te maken met de voorbereiding van het proces.104 

Gemeenten 

Als we de uitkomsten van alle gemeenten vergelijken, dan zien we dat de meeste problemen 

voorkomen hadden kunnen worden door een betere voorbereiding. De voorbereiding van de 

gemeente, de raad, de beroepingscommissie en de voorganger had beter gekund.105 

Literatuur 

In de literatuur zien terug dat voorbereiding belangrijk is. Een goede voorbereiding plannen is zelfs 

Bijbels, zie bijvoorbeeld Lukas 14:28-30. We lezen hier dat plannen maken en ergens over nadenken 

wijs is om te doen. In het boek ‘Transition Plan’ citeert Bob Russell een uitspraak van Peter Drucker: 

“het ingrediënt dat vaak ontbreekt in gemeenten van vandaag is een opvolgingsplan.” Bob Russel 

voegt daar zelf nog aan toe dat er een opvolgingsplan mag zijn voordat de huidige voorganger 

vertrokken is.106  

Daarnaast is het mooi om te zien dat er vorig jaar, op de studiedag voor Baptistenvoorgangers, 

nagedacht is over het beroepingsproces en tips zijn gegeven voor de voorbereiding daarvan.107 

Conclusie 

Het onderdeel ‘voorbereiding’ is noodzakelijk in leiderschapstransitie. Dan hebben we het over de 

voorbereiding van gemeente én voorganger. De voorbereiding van beide partijen bepaald de 

kwaliteit van de start van leiderschapstransitie. 

2.2.2 Communicatie 

Vanuit hoofdstuk 1 zien we dat goede communicatie in het proces van leiderschapstransitie 

doorslaggevend kan zijn. We zien drie punten naar voren komen: 

 De communicatie tussen de raad en/of beroepingscommissie met de nieuwe voorganger. 

 De communicatie tussen de gemeente en de nieuwe voorganger, en de betrokkenheid van 

de gemeente naar de voorganger tijdens het proces. 
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 De communicatie tussen de raad en/of beroepingscommissie richting de gemeente; de 

interne communicatie.  

Wat hebben de voorgangers en gemeenteleden daar over gezegd? 

Voorgangers 

Ten eerste zien we dat 75% van de voorgangers contact hebben gehad met de beroepingscommissie 

en 62,5% van hen heeft contact gehad met de raad. Het is wel zo dat elke nieuwe voorganger contact 

heeft gehad met de raad en/of beroepingscommissie. De voorgangers spreken over een warm en 

open contact met de raad en/of beroepingscommissie. Vaak was dit dus positief contact, behalve bij 

één gemeente.108 De voorgangers gaven zelf aan dat de communicatieve competentie belangrijk is in 

het proces. Dit laat zien dat communicatie een belangrijk rol speelt in het proces. Goede 

communicatie kan het proces positief beïnvloeden en slechte communicatie bewerkstelligt het 

tegenovergestelde.109 In het FGI110 constateren we dat goede communicatie benadrukt wordt. Een 

goede communicatie tijdens alle stappen is volgens de voorgangers cruciaal.111 

Vervolgens constateren we dat de voorgangers weinig tot geen contact hebben gehad met de 

‘gewone’ gemeenteleden tijdens de leiderschapstransitie.112 Uit de evaluatie van de voorgangers is 

gebleken dat een aantal voorgangers meer contact had gewild met de ‘gewone’ gemeenteleden.113 

We zien hier de woorden ‘vertrouwen’ en ‘wantrouwen’ door de voorgangers genoemd worden. Dit 

kan een spanningsveld zijn in de gemeente. Enerzijds het wantrouwen van de gemeente naar de 

voorganger toe en anderzijds de tijd die het kost vertrouwen te winnen als een voorganger.114 

Als laatste hadden de voorgangers niets gezegd over de interne communicatie in de gemeente. Ze 

vertelden ook niets over hoe het contact was tussen de raad en/of beroepingscommissie richting 

gemeente. 

Gemeenteleden 

Ten eerste werd door 70% van de gemeenteleden gezegd dat ze contact hadden met de nieuwe 

voorganger. Dit komt omdat de meeste van hen in de raad en/of beroepingscommissie zaten. Het 

contact was goed en de meesten ervoeren een klik.115 

Vervolgens zien we bij de evaluatie van de gemeenteleden naar voren komen dat iedereen bij het 

proces betrokken moet worden, en dat de gemeente alles samen zou moeten doen. Tegelijkertijd 

levert dit een spanningsveld op tussen betrokkenheid en geheimhouding van gegevens.116 

Daarnaast wordt er gesproken over passieve en actieve betrokkenheid. Passief betekent enkel 

geïnformeerd worden over. Actief betekent dat inbreng mogelijk was.117 
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Als laatste hebben we een aantal gemeenteleden geïnterviewd die niet in de raad en/of in de 

beroepingscommissie zaten en dus ‘gewoon’ gemeentelid waren. Deze gemeenteleden lieten blijken 

dat ze meer betrokken wilde zijn, of graag wilde dat hun stem duidelijker gehoord was. Het 

spanningsveld tussen transparantie en geheimhouding komt hier weer naar voren. De 

beroepingscommissie en/of raad probeerden de gemeente betrokken te laten zijn door gesprekken 

in de wandelgangen, gesprekken na de dienst, de gemeentevergaderingen, via een gemeenteblad of 

mededelingen te communiceren. We hebben het dan over de interne communicatie. Deze 

communicatie is niet altijd volledig geweest. Bijvoorbeeld: in een gemeente C wisten twee 

gemeenteleden niet wat de redenen was van de oude voorganger om te vertrekken. Je kunt afvragen 

in hoeverre deze gemeente betrokken waren bij het proces van loslaten. 

Gemeenten 

Ten eerste hebben we gekeken naar het contact met de raad en/of beroepingscommissie. Bij elke 

leiderschapstransitie heeft elke gemeente minimaal met raad en/of beroepingscommissie contact 

gehad. In één gemeente is dit niet fijn verlopen. 

Als we verder kijken naar de betrokkenheid van de gemeente, dan constateren we dat er geen tijd is 

genomen om afscheid te nemen van de oud-voorganger en het vieren van de tijd van samenwerking. 

Wel wordt de nieuwe voorganger verwelkomd en wordt er gevierd dat een nieuwe periode 

aanbreekt.118 Deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente als geheel (congregationalisme), maar 

het zwaartepunt ligt waarschijnlijk bij de raad en/of beroepingscommissie. Zij geven vooral leiding 

aan het proces van leiderschapstransitie. 

Als laatste kijken we naar de interne communicatie. We zien dat de raad en/of beroepingscommissie 

hun best hebben gedaan en geprobeerd hebben de gemeente te betrekken, maar volgens een aantal 

gemeenteleden had dit meer gemogen. Het is dus zaak de gemeente op sleeptouw te nemen en haar 

te leiden door de leiderschapstransitie. Ga samen met elkaar op pad.  

Literatuur 

In de literatuur hebben we communicatie ook als een bepalende factor naar voren zien komen. 

Volgens Schenderling is het belangrijk waarachtig of eerlijk te zijn in je communicatie.119 Bridges 

spreekt over het bekrachtigen van de transitie door consistent te zijn in je communicatie.120 

Daarnaast nog een mooi voorbeeld van communicatie van Bob Russell. Hij laat zien dat symbolen 

krachtige communicatie-tools zijn. Het symbool vertelt een verhaal op een manier die niet onder 

woorden gebracht kan worden. Ze blijven in de gedachten van mensen, en belichamen de waarden 

en prioriteiten die je wilt overbrengen. God maakt ook vaak gebruik van symbolen om een les te 

illustreren, of een begin of een nieuw gebied te communiceren. Bijvoorbeeld: de regenboog, de 

twaalf stenen bij de rivier de Jordaan, Elia’s mantel, het avondmaal en de doop.121 

Conclusie 

Tijdens leiderschapstransitie is goede communicatie tussen alle betrokken partijen onontbeerlijk. 

Duidelijke communicatie tussen raad en/of beroepingscommissie en de nieuwe voorganger, of 
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tussen gemeente en de nieuwe voorganger, of in een gemeente, beïnvloed de leiderschapstransitie 

positief. 

2.2.3 Begeleiding 

Vanuit hoofdstuk 1 is gebleken dat begeleiding een belangrijke factor is tijdens de 

leiderschapstransitie. Enerzijds de begeleiding van de nieuwe voorganger en anderzijds de 

begeleiding van de gemeente. Wat hebben de voorgangers en gemeenteleden er over gezegd? 

Voorgangers 

Ten eerste hebben de voorgangers behoefte aan begeleiding en coaching. Vooral de studenten die 

voor het eerst beroepen worden (dat waren 6 van de 8 voorgangers!).122 We hebben geconstateerd 

dat dit veelal zelf geregeld moest worden door de nieuwe voorgangers. Tot nu toe zijn deze 

contacten van begeleiding en coaching positief en waardevol geweest.123 Het is wel zo dat één 

voorganger hulp heeft gevraagd in begeleiding, maar niet heeft gekregen van de Unie. Verder namen 

de gemeenten en de Unie hierin niet het initiatief. We denken echter dat dit wel nodig is.124  

Daarnaast hebben de voorganger niets gezegd over begeleiding van de gemeente tijdens de transitie. 

Kanttekening is wel dat we daar niet expliciet naar gevraagd hebben in het interview. 

Gemeenteleden 

Ten eerste hebben de gemeenteleden niets gezegd over de begeleiding van de voorganger tijdens de 

leiderschapstransitie, ook hier hebben we niet naar gevraagd in het interview. 

Daarnaast zijn de gemeenteleden, op één gemeentelid na, niet persoonlijk begeleid tijdens de 

leiderschapstransitie. Drie gemeenteleden hadden dit graag gewild, omdat hun rol niet altijd 

duidelijk was als beroepingscommissielid zijnde. Daarnaast gaven de gemeenteleden aan dat de 

gemeente intern en/of extern werden begeleid. Intern door de raad en/of de beroepingscommissie. 

Extern door een consulent, of een andere voorganger en/of de Unie. Deze begeleiding is in de 

meeste situaties goed gegaan. 

Gemeenten 

Als we eerst kijken naar de begeleiding van de voorgangers per gemeente, dan zien we bij zes 

gemeenten dat de nieuwe voorganger direct of indirect begeleid is. Bij twee gemeenten scoort de 

begeleiding laag, omdat de nieuwe voorgangers niet begeleid zijn. 

Daarnaast zijn de gemeenten vooral begeleid door de raad en/of beroepingscommissie. Daarnaast 

eventueel door een consulent, of een andere voorganger en/of de Unie. 

Literatuur 

In de Bijbel lezen we over voorbeelden van begeleiding. Van Paulus en Timotheüs en die van Mozes 

en Jozua. Het is boeiend om te zien dat het initiatief vanuit de oude leider kwam en niet vanuit de 

nieuwe leider. Net zo goed is dat te zien bij Jezus en zijn discipelen. 
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Conclusie 

We zijn van mening dat deze twee aspecten van begeleiding, de begeleiding van zowel voorganger 

als gemeente, binnen ‘begeleiding’ belangrijk zijn. Voorgangers zijn vooral extern begeleid en de 

gemeenten zijn vooral intern begeleid. Wat als de gemeente niet begeleid zou zijn? Wat als de 

voorganger niet begeleid zou zijn? Hoe zou het proces van leiderschapstransitie dan verlopen zijn? 

Naast deze komen ook andere vragen bij ons op. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van het 

begeleiden van de nieuwe voorganger? Moet de nieuwe voorganger zelf initiatief tonen? Of moet de 

gemeente dit faciliteren? Of is het een taak van de Unie? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid om 

de gemeente en de betrokken gemeenteleden te begeleiden? Als onderzoekers vinden we moeilijk 

dit te bepalen. Dit komt vooral door het congregationele gemeentemodel. Er zijn geen leiders, de 

gemeente heeft het laatste woord, en is dus gezaghebbend. Daarbij is de gemeente autonoom. De 

Unie zal geen begeleiding opleggen. Deze autonomie maakt dat gemeente zelfstandig moeten 

zoeken naar begeleiding. Wat dat betreft mogen ze actiever op zoek naar begeleiding van externe 

experts. Voorgangers doen dit in de praktijk al. 

2.2.4 Overdracht 

Vanuit hoofdstuk 1 zien we dat overdracht een essentiële factor is binnen de leiderschapstransitie. 

We doelen hier op de overdracht tussen twee voorgangers. Wat hebben de voorgangers en 

gemeenteleden hier over gezegd? 

Voorgangers 

Het blijkt dat 50% van de voorgangers geen contact heeft gehad met de vorige voorganger. 50% 

heeft wel contact gehad met de oud-voorganger, maar bij de helft daarvan heeft een goede 

overdracht plaatsgevonden. Kortom: bij 75% van de voorganger is geen goede en/of volledige 

overdracht geweest tussen voorgangers. Dit vonden de voorgangers teleurstellend.125 

Gemeenteleden 

Er is in de interviews met de gemeenteleden maar twee keer gesproken over de overdracht tussen 

de voorgangers, ondanks dat we vroegen naar feiten over de leiderschapstransitie. Dit laat blijkbaar 

zien dat het niet van belang is voor de gemeenteleden. Of ze weten niets van over dit onderwerp, 

maar dat lijkt onwaarschijnlijk. De meesten gemeenteleden zaten namelijk in de raad en/of 

beroepingscommissie.126 

Gemeenten 

Als we de gemeenten onderling vergelijken, dan zien we dat bij vier gemeenten drie voorgangers een 

lager cijfer over het proces gaven dan de gemeenteleden. Dit lag aan het feit dat er een slechte 

overdracht was en dat de verwachtingen van de voorganger en gemeenteleden niet duidelijk waren 

uitgesproken.127 

Daarnaast hebben gemeenten nog wel contact proberen op te nemen met de oud-voorgangers, 

maar daar heeft geen overdracht plaatsgevonden.128 Dit laat zien dat voorgangers geïsoleerd 

functioneren. Niemand weet van zijn taken en de inhoud daarvan. De voorganger moet tenslotte 
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verantwoording afleggen ten aanzien van de raad. Zou daarom de overdracht van rollen, taken en 

informatie niet een taak van de raad mogen zijn? 

Literatuur 

Zelf vinden wij de overdracht tussen leiders een Bijbelse gedachte. We lezen dit terug in de 

overdracht tussen Jezus en zijn discipelen129 en Paulus met de oudsten van Efeze.130 In het Oude 

Testament komt dit ook terug bij Mozes en Jozua, David en Salomo, Elia en Elisa, Eli en zijn zonen en 

Eli en Samuël.131 Daarom verdient dit deel onderdeel van de transitie meer aandacht. 

Conclusie 

We zien overdracht als een essentiële factor binnen leiderschapstransitie. De geïnterviewde 

voorgangers missen dit in het proces en vonden dat teleurstellend. In de literatuur en in de Bijbel 

wordt gesproken over de overdracht tussen voorgangers. Hier wordt benadrukt dat de overdracht 

tussen voorgangers belangrijk is. De raad zou van de overdracht af moeten weten en daar een rol in 

moeten spelen. Eventueel zou de beroepingscommissie een rol kunnen vervullen. Een aantal vragen 

komen bij ons op: Wat zegt dit over de oud-voorgangers? Wat zegt dit over de raad? En, wat zegt dit 

over de waarden en prioriteiten van een gemeente? 

2.2.5 Spiritualiteit 

In hoofdstuk 1 komt nog een cruciaal aspect van leiderschapstransitie naar voren, namelijk: de 

spiritualiteit. We zien deze factor als rode draad door de hier eerdergenoemde factoren lopen. We 

denken dat deze vier factoren samen met God doorlopen moeten worden. Gebed vervult een 

sleutelrol. Het is tenslotte Zijn gemeente, Zijn creatie. We kunnen niet zonder Hem! Wat hebben de 

voorgangers en de gemeenteleden er over gezegd? 

Voorgangers 

In de interviews met de voorgangers is bij één voorganger naar voren gekomen hoe hij God bij zijn 

proces betrok. Hij vertelde dat hij daar continu mee bezig was en dat hij het niet vergeten is. 

Overigens schrok hij wel even van de vraag. Tijdens de FGI132 is dit onderwerp uitgebreid naar voren 

gekomen in ronde 2. Uiteindelijk zien we de voorgangers tot een consensus komen: een losse vorm, 

waarin bidden en Bijbellezen centrale handelingen zijn. De intensiteit van omgang met God mag 

fluctueren, maar belangrijke stappen dienen in gebed te worden gebracht. De relatie met God kan 

ook verstevigd worden door alledaagse handelingen en ontmoetingen.133 

Gemeenteleden 

In de interviews met de gemeenteleden is dit onderwerp meer genoemd. Bij 25% van de 

gemeenteleden, die in drie verschillende gemeenten zitten, is dit onderwerp aan bod gekomen. Ze 

hadden het voornamelijk over leiding van de Heilige Geest, gebed en vertrouwen. Een aantal 

gemeenteleden hadden het over een spanningsveld: enerzijds kan je zelf je verstand gebruiken en 
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plannen maken en anderzijds zou de Heilige Geest de ruimte moeten krijgen om Zijn koers te 

bepalen.134 

Gemeenten 

Als we vervolgens de gemeenten onderling vergelijken, dan zien dus dat gebed en leiding van de 

Heilige Geest wel naar voren komen in de gemeenten, maar niet in elke gemeente; in drie 

gemeenten wel en in vijf gemeenten niet. 

Literatuur 

De noodzaak van spiritualiteit binnen een leiderschapstransitie vinden we terug in de literatuur en 

daar is al het nodige over gezegd in hoofdstuk 1.135 

Conclusie 

Ondanks dat het weinig voorkomt weten we dat dit een cruciaal element is betreffende 

leiderschapstransitie. De raad, beroepingscommissie, gemeente en voorganger dienen de tijd te 

nemen om God te zoeken. Dan kan een leiderschapstransitie vrucht opleveren. Vanuit de Bijbel zien 

we Jezus als hoofd van de gemeente. Laten we het Hoofd daarom ernstig zoeken. Dit zien we ook 

gebeuren door Gods leidende hand in de heilsgeschiedenis. Maar vandaag wil God de gemeente 

evengoed leiden. Vragen die daarin kunnen helpen zijn: Wat zegt dit over de relatie met God? Hoe 

geef je vorm aan een relatie met God samen als gemeente? 

2.3 Eindconclusie 

In dit hoofdstuk hebben we aangetoond dat voorgangers en gemeenten rekening moeten houden 

met de hierboven genoemde factoren. Het zijn fundamentele aspecten van leiderschapstransitie. We 

hebben daarmee geprobeerd antwoord te geven op onze derde deelvraag: ‘Wat zijn de meest 

bepalende factoren die invloeden uitoefenen op de zienswijze op leiderschapstransitie van 

betrokken voorgangers en gemeenteleden?’. 

Het antwoord op deze vraag luidt kortweg: (1) een gedegen voorbereiding, (2) zorgvuldige 

communicatie, (3) een goede begeleiding, (4) een volledige overdracht en (5) een intieme relatie met 

God (spiritualiteit). Deze factoren bepalen hoe het begonnen wordt en hoe het proces beëindigt 

wordt. Het bepaald de kwaliteit van het proces van leiderschapstransitie. Om deze vijf factoren voor 

ogen te houden, is een duidelijke visie nodig; visie op leiderschapstransitie. Hoofdstuk 3 gaat hierop 

door. 
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3. De verantwoording van leiderschapstransitie 

3.1 Inleiding 
De vierde deelvraag van ons onderzoek vraagt naar de verantwoording van leiderschapstransitie. 

Daarnaast is dit de derde stap in het model van Osmer: ‘wat zou er aan de hand moeten zijn?’. We 

willen eerst stil staan bij het begrip ‘leiderschapstransitie’. Aan het begin van elke interview hebben 

we twee vragen gesteld hierover. Wat roep het op? En wat is de gevoelswaarde? Dit laat zien wat het 

eerste beeld is van iemand van het woord ‘leiderschapstransitie’. Een beeld is het begin van een 

kader, wat uiteindelijk visie kan worden. Het is dus belangrijk om hierbij eerst stil te staan, omdat dit 

je vertrek punt is van waar je start met denken en visie vormen. 

Vervolgens hebben we later in het interview gevraagd naar de visie van de gemeente op 

leiderschapstransitie. Wat maakt dat ze de dingen gedaan hebben zoals ze gedaan zijn? We vragen of 

ze dit kunnen verantwoorden. We hebben dit verder uitgediept vanuit drie perspectieven, namelijk: 

theologisch, ecclesiologisch en cultureel. Theologisch staat voornamelijk voor Bijbelse 

onderbouwingen. Ecclesiologisch staat voor gemeentevisies en –modellen. Cultureel staat voor de 

patronen en gewoonten binnen een gemeenschap. Binnen deze perspectieven hebben we het 

baptisme geprobeerd te verweven. 

3.2 Resultaten, analyses en conclusies 

3.2.1 Het woord ‘leiderschapstransitie’ 

Voorgangers 

In ons onderzoek hebben we gezien dat bij de meeste voorgangers het begrip ‘leiderschapstransitie’ 

de voor de hand liggende betekenis opriep, namelijk de overdracht en verandering in leiderschap. In 

dit geval gaat het om de leiderschapstransitie tussen twee voorgangers binnen een plaatselijke 

gemeente. Eén van de voorgangers had een mooie definitie van transitie, namelijk: “Transitie is 

rekening houden met, maar wel daarin jezelf blijven ontplooien en niet op de lijn van de vorige 

voorganger door moeten gaan.” Een ander voorganger zei het volgende over transitie: “Je neemt de 

gemeente wel over, maar je neemt het niet altijd over van de vorige voorganger.” Dit laat zien naar 

ons inziens dat deze klus niet zo maar te klaren is en er visie nodig is om dit proces vorm te geven. 

Een andere voorganger liet nog een wezenlijk verschil zien tussen een beroepingproces en een 

sollicitatieprocedure: “Het gaat niet om de beste voorganger, maar om de voorganger die het beste 

bij de gemeente past.”  

Daarnaast hebben we naar de gevoelswaarde van het begrip ‘leiderschapstransitie’ gevraagd. We 

hebben geconstateerd dat het over het algemeen heel positief of neutraal is. 

Wat roept het woord ‘leiderschap’ dan op bij de voorgangers? Dat is een ander verhaal. De 

voorgangers hebben positieve of gemengde gevoelens over leiderschap, maar niet per se negatief. 

De voorgangers geven aan dat het een paradox is. Aan de ene kant is er geen leiderschap in een 

baptistengemeente en zijn er geen leiders, omdat volgens het baptisme iedereen gelijk is. Het 

priesterschap van alle gelovigen wordt sterk benadrukt. Oftewel: de gemeente leidt de gemeente. 

Aan de andere kant heb je als voorganger wel invloed en geef je leiding aan de gemeente. Je hebt 

een mandaat en verantwoordelijkheden, want je zit er niet zomaar. We zien tevens dat een aantal 

voorgangers aangeven in teamverbanden leiding te geven en voor de consensus willen gaan. 
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Overigens merkte een voorganger op dat we tegenwoordig bedolven worden onder de term 

‘leiderschap’. Tegelijkertijd heeft het baptisme een aantal sterke calvinistische motieven in zich, 

aldus een andere voorganger. 

Gemeenteleden 

We zien dat bij 45% van de gemeenteleden het begrip ‘leiderschapstransitie’ de voor hand liggende 

betekenis opriep. 35% van de gemeenteleden zei het begrip helemaal niets. De overige 

gemeenteleden hebben het ergens anders over en associëren het woord met: een kader, 

leiderschap, een persoon die leidt, iemand die de kar trekt of met leidinggeven. Dus de term is bij 

een deel bekend en er wordt over leiderschapstransitie gesproken. Of de term is niet bekend en het 

gaat over andere onderwerpen die raakvlakken hebben met het woord leiderschapstransitie. 

Daarnaast hebben we naar de gevoelswaarde van het begrip ‘leiderschapstransitie’ gevraagd. We 

hebben gezien dat 45% van de gemeenteleden een positieve gevoelswaarde hebben bij het woord. 

Dit zijn voornamelijk de 45% die het begrip meteen pakte. 15% van de gemeenteleden is neutraal en 

de overige gemeenteleden weten het niet of neigen naar een neutrale gevoelswaarde. Dus we 

kunnen zeggen dat de gemeenteleden geen negatieve gevoelswaarde hebben bij het woord 

‘leiderschapstransitie’. 

Tijdens het bespreken van deze term kwamen er een aantal onderwerpen naar voren. Ten eerste 

kwam naar voren dat leiderschapstransitie belangrijk en nodig is, dus dat het serieus genomen moet 

worden. Volgens sommigen wordt er te vaak geklungeld en aangemodderd. Daarnaast reageerden 

25% van de gemeenteleden vanuit een baptistische visie. Namelijk, dat de voorganger in de 

gemeente niet de leider of de baas is. De gemeente is volgens hen het hoogste orgaan en die beslist. 

Overigens reageerden gemeenteleden wel tegenstrijdig. Ze stelden dat leiders nodig zijn, dat er altijd 

leiders aanwezig zijn en dat bepaalde mensen een gave of talent hebben om een leider te zijn. 

Vervolgens wordt leiderschapstransitie gezien als een stap in een nieuwe richting, weg of fase. Ten 

vierde wekte leiderschapstransitie verschillende associaties op. Om een paar voorbeelden te 

noemen: zakelijk, beweging, samenwerken, begeleiding en een visie of een beeld van een 

voorganger. Als laatste herkenden gemeenteleden leiderschap in hun eigen werk. 

Gemeenten 

Als we vervolgens de gemeenten vergelijken, dan zien we dat bij twee derde van de gemeenten 

antwoorden van de voorgangers en de gemeenteleden per gemeente overeenkomen. Gemeenten 

noemen dat leiderschapstransitie breder opgevat mag worden dan de definitie in ons onderzoek. 

Daarbij noemen ze dat er vooral in teams leidinggeven moet worden. Verder blijft het voor een 

aantal mensen een zakelijke en onbekende term. 

Literatuur 

In de literatuur zien we dat William Bridges in zijn boek ‘Managen van transities’ laat zien dat er een 

schil is tussen een verandering en een transitie. Een verandering is situationeel en transitie is 

psychisch. Transitie is dus iets anders. Hierbij is niet het resultaat het uitgangspunt, maar het einde 

dat je moet bewerkstelligen om de oude situatie los te laten. Situationele verandering draait om de 

nieuwe situatie, maar psychische transitie is het loslaten van de oude realiteit en de oude identiteit 

die je had voordat de verandering plaatsvond.136 Don Tebbe omschrijft transities als “an arc of events 
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that begins with a decision to leave or someone else’s decision to effect a leadership change and it 

doesn’t end until the successor completes at least one full budget cycle.”137 

Over het begrip ‘leiderschap’ zien we in het boek ‘Actief en afhankelijk’ dat Bryman toch een aantal 

overeenkomsten ziet in de verschillende definities van leiderschap: 

 De meeste definities stellen dat leiders het gedrag van anderen beïnvloeden. 

 Een leider staat in relatie tot een groep. 

 Het uitgangspunt van de definities is dat leiders een doel nastreven.138 

Deze drie punten komen aardig overeen met de antwoorden van de voorgangers. Je functioneert in 

teamverband om een doel te bereiken en daarmee heb je invloed. Of zoals in het boek ‘Tracks and 

traces’ het wordt gezegd: “Autoriteit gaat niet van boven naar beneden of beneden naar boven, 

maar het is dynamisch en geweven in de hele gemeenschap. De pastor is gevolmachtigd door 

Christus en moet erkend worden door het lichaam van Christus. En de gemeente moet de pastor 

erkennen en vertrouwen als de gevolmachtigde van God.”139 We zien dus verschillende visies op het 

gebied van leiderschap en gezag van een voorganger en gemeente. Paulus van Alphen en Henk 

Bakker laten zien dat het lastig is om leiderschap te definiëren. Van Alpen zegt dat de invulling van 

het leiderschap een speelbal van de gemeente is. Bakker zegt dat er bij de baptisten een 

ambtsopvatting ontbreekt. Baptisten zijn vooral heel praktisch ingesteld. Ze zijn meer van het leven 

dan van de leer en hebben een natuurlijke allergie voor vastgelegde wegen. De gemeente is 

belangrijker dan de voorganger.140 

3.2.2 Visies 

Voorgangers 

Uit ons onderzoek is gebleken dat de voorgangers vinden dat hun gemeente geen concrete visie 

heeft op leiderschapstransitie. De hoofdreden voor de transitie is het nodig hebben van een 

voorganger. Er wordt dan wel een visie met betrekking tot de gemeente en een voorgangersprofiel 

aangehaald, maar daar blijf het bij. Dus de voorgangers weten niets over een visie op 

leiderschapstransitie van de gemeente, of ze geven geen antwoord op de vraag. Hiermee wordt 

duidelijk dat gemeenten leiderschapstransitie voornamelijk baseren op ervaringen met de praktijk. 

Gemeenteleden 

Als we kijken naar de gemeenteleden, dan zien we dat 15% van de gemeenteleden spreken over een 

visie op leiderschapstransitie. Eigenlijk is het meer een plan van aanpak, omdat ze spreken over hoe 

ze iets doen. Een visie is naar onzer inziens breder, omdat het gaat over waarom je iets doet. In een 

gemeente is gebruikgemaakt van het boekje ‘Gemeente in bedrijf’141. In een andere gemeente 

hebben ze bewust gekozen voor een nieuwe methode. Bij een derde gemeente werd gekozen een 

weloverwogen proces. Dus we kunnen stellen dat in deze drie gemeente wel een ‘visie’ was, maar 

dat dit niet bij iedereen bekend was. Bij de andere gemeenten was er geen duidelijke visie aanwezig. 

Verder kwamen er wel een paar belangrijke zaken naar voren. Ten eerste hebben we vaak het 

antwoord gekregen dat de gemeente graag een voorganger wil en dat ze er één nodig hebben. 
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Daarnaast werd vaak benoemd dat de gemeente wel een algemene visie heeft en 

congregationalistisch is. Vervolgens werd gezegd dat er een gemeenteprofiel en/of 

voorgangersprofiel was gemaakt en dat er werd gekeken naar de visie van de voorganger en zijn 

spiritualiteit. Als laatste kwam naar voren dat het in een aantal gemeente ad hoc en te werk zijn 

gegaan. 

Gemeenten 

Uit de onderzoekgegevens hierboven kunnen we concluderen dat er weinig tot geen visie op 

leiderschapstransitie is in de gemeenten. Er springen wel een aantal lichtpuntjes uit, waar een beetje 

visie op leiderschapstransitie aanwezig is, maar dit is niet goed doordacht. 

Literatuur 

In de literatuur laat Bob Russell in zijn boek ‘Transition Plan’ zien waarom we over transitie moeten 

nadenken. Een wijs persoon erkent zijn sterfelijkheid en denkt aan de generatie na zijn vertrek. Een 

dwaas steekt zijn kop in het zand en denkt alleen maar aan zichzelf. Een visie en een plan zijn nodig 

in een gemeente.142 Dat is tevens wat Peter Drucker zegt: “Het ingrediënt dat vaak ontbreekt in de 

gemeenten van vandaag is een opvolgingsplan.”143 In het boek ‘Managen van transities’ van William 

Bridges leest men een duidelijk een visie op leiderschapstransitie. Er zijn drie fasen: (1) het afscheid 

nemen, (2) de tussenperiode, ook wel de neutrale zone genoemd en (3) het nieuwe begin. Als een 

transitie wil slagen, dan moeten deze drie fasen worden doorlopen, en in die volgorde.144 Deze drie 

fasen zien we terug in het handboek ‘Beginning ministry together’.145 Een laatste punt: het is goed 

om te constateren dat de Unie van Baptistengemeenten met dit onderwerp bezig is. Op een 

studiedag van de Vereniging van Baptisten Voorgangers (VBV) hadden ze het over de vraag hoe 

wenselijk het is om dit allemaal zomaar ‘te laten gebeuren’? Met deze studiedag hebben ze zich 

bezonnen op een zorgvuldige(r) verankering van beroepingsprocedures.146 

3.2.3 Theologisch perspectief 

Voorgangers 

Op theologisch vlak is er volgens de voorgangers weinig nagedacht voor het onderwerp 

leiderschapstransitie. Behalve op het punt dat een voorganger een baptist moet zijn. In hoeverre 

gemeenten dit uitgedacht hebben verschilt per gemeente, aldus de voorgangers. Bij de ene 

gemeente zijn de zeven punten van het baptisme uit de doperse theologie147 belangrijk en bij de 

andere alleen dat de voorganger Bijbelgetrouw moet zijn. Bij weer een andere gemeente zoeken ze 

een voorganger die in het midden van het theologisch spectrum staat. Oftewel: iemand die op 

ethisch vlak breed georiënteerd is en verschillende zijde kan verbinden. We zien dus geen duidelijke 

lijnen naar de Bijbel, maar wel een lijn naar de doperse theologie. De doperse theologie heeft enige 

invloed heeft op de leiderschapstransitie. 
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Tijdens het FGI148 komt het woord roeping duidelijk naar voren in beiden ronden. Het betreft dan 

visie op leiderschapstransitie vanuit theologisch perspectief. Je geroepen weten door God noemen 

de voorgangers als ideale aanleiding voor een leiderschapstransitie. Overigens moet de roeping zich 

verhouden tot de werkelijkheid. De roeping moet daarom concreet bevestigd worden door een 

gemeente of mensen in je omgeving. Over hoe je vervolgens deze roeping vormgeeft zijn de 

voorganger verdeeld. Er ontstond een tweedeling. Enerzijds: God is trouw, welke weg je ook kiest, Hij 

zegent. Anderzijds maakt een mens soms keuzes waar God niet mee kan instemmen. 

Gemeenteleden 

Bij 35% van de gemeenteleden, voortkomend uit vier gemeenten, constateren we dat er nagedacht is 

over hoe de voorganger moet zijn en wat hij moet kunnen. Je zou dit de ‘visie op voorgangerschap’ 

kunnen noemen. Volgens hen moet hij een theologische achtergrond hebben, goede spreker zijn, 

een baptist, Bijbelgetrouw, visie op eschatologie hebben en zijn eigen spiritualiteit moet 

bespreekbaar zijn. Daarnaast benoemt 15% van de gemeenteleden, voortkomend uit gemeente, dat 

de gemeente zich moet laten leiden door de Heilige Geest en alles in gebed moet brengen. Als 

laatste heeft 15% van de gemeenteleden, die elk uit een andere gemeente komen, Bijbelteksten uit 

Efeze en Titus aangehaald. Overigens heeft 40% van de gemeenteleden niets relevants gezegd over 

dit perspectief. We zien dus dat de gemeenteleden onderling verschillen in de punten die ze 

benoemen. 

Gemeenten 

Als we vervolgens per gemeente gaan evalueren zien we dat in elke gemeente tussen voorganger en 

gemeenteleden verschillende punten genoemd worden. In één gemeente wordt het punt van 

Bijbelgetrouw zijn benoemd door zowel voorganger als gemeenteleden. Voor de rest is het in elke 

gemeente verschillend wat de voorganger en gemeenteleden zeggen. We zouden kunnen stellen dat 

in vrijwel geen gemeente visie op leiderschapstransitie vanuit theologisch perspectief 

gecommuniceerd is, laat staan dat het op papier is gezet. Zelf denken we dat dit cruciaal kan zijn. 

Literatuur 

Tijdens de studiedag van de VBV heeft Eugène Poppe gekeken naar hoe Bijbels de huidige 

beroepingspraktijk is. Er komen twee manieren naar voren in de praktijk, namelijk de klassieke 

manier en de nieuwe manier.  

De klassieke manier gaat als volgt:  
1. Gemeenteleden en raad noemen kandidaten. 

2. Het Uniebureau en anderen worden gepolst.  

3. Er volgt een keuze uit potentiële kandidaten. 

4. Een hoorcommissie gaat op pad (preek luisteren, oriënterend gesprek met kandidaat). 

5. Het ontwerpen van een duidelijk functieprofiel. 

6. De kandidaat uitnodigen om een keer te komen preken. 

7. Een gesprek van de kandidaat met hoorcommissie en/of raad. 

8. Kennismaking tussen de voorganger en de gemeente.  

9. Uitbrengen van het beroep. 
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De nieuwe manier gaat anders:  
1. Duidelijk functieprofiel maken, op basis daarvan advertentie en profiel op website.  

2. Mogelijke kandidaten kunnen kenbaar maken dat ze beschikbaar zijn.  

3. Gesprekken met meerdere kandidaten. 

4. De overige stappen zijn gelijk aan die van klassieke vorm. 

Poppe stelt dat de Bijbel geen antwoord geeft op de vraag hoe voorgangers beroepen moeten 

worden. Beide procedures zijn even (on)Bijbels.149 

Robinson en Wall hebben het over de leiding van de Heilige Geest in hun boek ‘Called to be church’. 

In hoofdstuk 1 en 7 gaat het over het wachten op de Heilige Geest. Het is Gods Geest die de eerste 

en beslissende stappen maakt. De eerste vraag die je moet stellen is: waar wil de Heilige Geest zich 

heen bewegen? “In Acts the Spirit leads, guides, builds, corrects, teaches, and empowers the church 

to be the church.” We moeten ons focussen op Gods wil en de weg van de Heilige Geest.150 Dit kan 

niet zonder het Woord en gebed volgens de handleiding genaamd ‘On calling a pastor’. Daarnaast 

wordt genoemd dat een leiderschapstransitie geleid wordt door Jezus Christus, het hoofd van de 

gemeente. Hij zal voorzien in alle dingen die we nodig hebben om Zijn gemeente te zijn.151 

Daarnaast spreken Robinson en Wall over vijf elementen vanuit Handelingen 1:1-14. (1) 

‘Remembering the story’, (2) ‘Preparing the new leader(s) in 40 days’, (3) ‘Articulating expectations 

for the new leader(s)’, (4) ‘A significant and validating religious experience’ en (5) ‘The actual 

departure of the former leader’. 

Brauns schrijft over een aantal Bijbelteksten in zijn boek ‘When the Word leads your pastoral search’. 

Hij noemt dan Bijbelteksten uit 1 Timotheüs 3:1-7 en Titus 1:6-9. Daarnaast gaat hij uitgebreid in op 

Handelingen 17:10-15, over de Bereërs, en toont aan hoe je als gemeente zou moeten zijn in het 

algemeen maar ook tijdens het proces van leiderschapstransitie.152 

3.2.4 Ecclesiologisch perspectief 

Voorgangers 

We constateren dat de voorgangers noemen dat gemeenten in het congregationalisme geloven (niet 

het ‘ik-denken’, maar het ‘wij-denken’153), maar dat de gemeenten in praktijk heel traditioneel zijn. 

Met traditioneel wordt er bedoeld dat een voorganger belangrijk is, status heeft, dat de leider groei 

brengt en dat de gemeente in praktijk top-down functioneert. Aan de andere kant vernemen we dat 

een voorganger in teams samenwerkt en gelijk aan anderen is. In hun gemeentemodel bestaan geen 

leiders en die hebben ze ook niet als nodig ervaren. Deze twee kanten lijken, ons inziens, te botsen, 

omdat het elkaar lijkt tegen te spreken. Deze paradox is typerend voor een baptistengemeente. 

Gemeenteleden 

Het congregationalisme zien we duidelijk terug bij 55% van de gemeenteleden verspreid over alle 

onderzochte gemeenten. Dit werd duidelijk doordat ze het benoemde of door aanverwante 
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onderwerpen zoals stemmen, baptistenvisie en Unie-voorganger. We kunnen dus zeggen dat in elke 

gemeente het congregationalisme haar plaats heeft.  

Daarnaast heeft dit perspectief andere thema’s opgeroepen, namelijk: doelgericht gemeente-zijn, 

visie op de gemeente, visie op ethische standpunten van het baptisme, en de betrokkenheid van en 

transparantie naar de gemeente toe. Overigens heeft 35% van de gemeenteleden niets relevants 

gezegd over dit perspectief, of ze gaven aan dat er op dit punt geen visie is.  

Gemeenten 

Als we nu per gemeente gaan kijken, dan zien we het congregationalisme in elke gemeente 

terugkomen. Dit laat zien dat het echt om baptistengemeente gaat. Daarnaast zien we in twee 

gemeenten het doelgericht gemeente-zijn terugkomen, en in drie andere gemeenten is de visie 

belangrijk. Dus we kunnen zeggen dat vanuit ecclesiologisch perspectief voornamelijk het 

congregationalisme en overige visies een rol spelen. 

Literatuur 

In de literatuur zijn we opzoek gegaan naar het congregationalisme. In het boek ‘Gelovig gedoopt’ 

wordt dit omschreven. Centraal staat de gemeente als gemeenschap van belijdende gelovigen. De 

horizontale geloofsgemeenschap is de proef op de som van de verticale. De gemeente is de 

gemeenschapsdimensie van het geloof. Het verbreken van deze gemeenschapsbanden is doorsnijden 

van zenuwbanen en slagaders van het geloof. In het baptisme draait het om de gemeente.154 In het 

boek ‘Voor de verandering’ wordt hier ook over gesproken. De gemeente dient benaderd te worden 

als organisme, niet als organisatiestructuur. Dit heeft vier consequenties voor gemeenteopbouw: (1) 

een organisme bestaat uit onderling verbonden en communicerende delen, (2) het gedrag binnen 

een organisme is niet primair causaal, (3) een organisme zoekt (en herstelt zo nodig) het evenwicht 

en (4) er is een wisselwerking tussen de delen en het geheel.155 Als laatste voegen de boeken ‘De weg 

van het wassende water’ en ‘Tracks and traces’ toe dat het congregationalistische gemeentemodel 

alles in zich heeft om de trinitariaanse gemeenschap vorm te geven. Dat wil zeggen dat het open 

karakter van een congregationele gemeente het unieke van ieder lid naar voren kan brengen, wat 

resulteert in eenheid, en zo de gemeenschap van Vader, Zoon en Geest uitdrukt.156 

3.2.5 Cultureel perspectief 

Voorgangers 

De gemeentecultuur speelt volgens de voorgangers een heel belangrijke rol in de keuze om een 

voorganger te beroepen. De gemeenten wilden het graag en hadden een voorganger nodig, omdat 

het fijn, veilig en goed voelde, of omdat er altijd al een voorganger was. Daarnaast is de gedachte 

vaak: “Het gaat nou eenmaal zo en daarom doen we het.” Dit neigt ons inziens naar het klassieke 

model, omdat er niet expliciet benoemd wordt dat het nieuwe model wordt gehanteerd.157 Verder is 

de gedachte dat een goede voorganger voor groei zorgt in de gemeente en dat de gemeente hier op 

vooruit gaat. Ook is de gedachte dat een jonge voorganger jonge mensen aantrekt tot een gemeente. 
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Gemeenteleden 

Volgens de gemeenteleden spelen een aantal factoren mee betreffende gemeentecultuur. Ten 

eerste zien we dat de ervaringen uit het verleden invloed hebben op een beroepingsproces. Men 

bouwt erop voort en past aan waar nodig is. Daarnaast zijn we de drogredenen tegengekomen ‘je 

doet dingen omdat het zo hoort of normaal is’ en ‘we zaten in flow, het liep zo.’ Vervolgens kwam 

naar voren dat het goed is om een voorganger te hebben, omdat het samenbindt en richting geeft 

voor een gemeente. Als laatste werd genoemd dat een jonge voorganger jonge mensen en gezinnen 

aantrekt. Dit was in twee gemeenten bepalend voor welke voorganger er geselecteerd en beroepen 

werd.  

Verder heeft dit perspectief één ander thema opgeroepen, namelijk: de cultuur van de samenleving 

en van de gemeente. Overigens heeft 40% van de gemeenteleden niets relevants genoemd over het 

culturele perspectief. 

Gemeenten 

Als we de gemeenten onder de loep nemen constateren we bij de helft van de gemeenten wat de 

voorgangers en gemeenteleden denken vanuit cultureel perspectief. We kunnen stellen dat de helft 

van gemeenten hierin congruent zijn. Bij de andere helft is dat niet het geval. Daar noemen 

voorgangers andere thema’s dan de gemeenteleden.  

Literatuur 

In het artikel ‘Choosing your next clergy leader’ hebben we gelezen dat het vaak voorkomt dat 

beroepingscommissies te veel focussen op de zwakheden van de vorige voorganger. Het probleem is 

namelijk dat de gemeente juist rondom de sterkte van de vorige pastor is georganiseerd. Een ander 

punt is dat ze vaak te veel focussen op de sterkten van de vorige pastor. In beide gevallen is het 

onderzoekproces te reactief: het wordt bestuurd door de reactie van de congregatie op eerdere 

bedieningen en niet door leiding van God en Zijn bevestiging, welke de gemeente nodig heeft de 

toekomst. Reacties zijn het heftigst wanneer de vorige bediening vol pijn eindigde.158 

We denken dat er meer aandacht aan besteed mag worden, omdat culturele patronen volgens 

Stoppels een verlengstuk zijn van hun gemeentehistorie. Deze patronen zijn onderdeel van de 

cultuur en eigenheid, en kunnen zodoende remmend werken op reorganisatie en veranderingen. 

Daarnaast wordt de emotionele cultuur bepaald door de cultuur van de streek. Daar is vaak weinig 

aandacht voor. Bijvoorbeeld: 10% van de voorgangers die op het platteland beroepen worden 

vertrekken voortijdig. Een cultuurkloof speelt daarbij een grote rol.159 

3.3 Eindconclusie 

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar visie op leiderschapstransitie. We hebben geprobeerd 

antwoord te geven op onze vierde deelvraag: ‘Hoe wordt leiderschapstransitie verantwoord vanuit 

theologisch, ecclesiologische en cultureel perspectief van de Unie van Baptistengemeenten?’. 

Als antwoord op deze vraag kunnen we zeggen dat de gemeenten leiderschapstransitie voornamelijk 

baseren op ervaringen met de praktijk. Daarmee wordt duidelijk dat volgens bijna alle 

gemeenteleden gemeenten geen brede visie hebben op leiderschapstransitie. We hebben vervolgens 
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ingezoomd op drie aspecten. We zien dat gemeenten voornamelijk hun visie verantwoorden vanuit 

een cultureel en ecclesiologisch perspectief. Het gaat dan om de eerdere ervaringen, drogredenen, 

onjuiste gedachten of verwachtingen en het congregationalisme die invloed uitoefenen op hoe 

leiderschapstransitie wordt verantwoord. Hier ligt grotendeels de nadruk op, maar de visie vanuit 

theologisch perspectief krijgt wel enige ruimte. Verder hebben we geconstateerd dat de literatuur 

een duidelijke doordenking van en visie op een leiderschapstransitie stimuleert. 

Nu we de gemeenten en voorgangers besproken hebben, willen we een volgende stap zetten. Hoe 

kan de Unie van Baptistengemeenten op een verantwoorde manier met leiderschapstransitie 

omgaan? Het volgende hoofdstuk gaat hierover. 
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4. De Unie van Baptistengemeenten en Leiderschapstransitie 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen we op het contact met de Unie van Baptistengemeenten ingegaan, onze vijfde 

deelvraag. Met de Unie bedoelen we het Dienstencentrum, het College van Beroepbaarstelling en 

het seminarium die ten dienste staan van de baptistengemeenten en de voorgangers. In de vorige 

hoofdstukken is het contact met de Unie weinig besproken. Daarnaast is de Unie onze 

deelopdrachtgever en we waren benieuwd naar de resultaten over de betrokkenheid van de Unie in 

het proces. Het laat ook iets zien van het model van Osmer. Het is de vierde stap: ‘hoe zouden we nu 

kunnen reageren?’. 

Ten eerste zullen we het hebben over het contact van de Unie met de voorgangers, de 

gemeenteleden en de gemeenten. Ten tweede hebben we adviezen voor de Unie verzameld van de 

voorgangers en de gemeenteleden. Deze adviezen zullen we daarna bespreken. 

4.2 Resultaten, analyses en conclusies 

4.2.1 Contact 

Voorgangers 

We constateren dat vier van de acht voorgangers (C, E, F en H) geen contact hadden met de Unie. De 

andere vier voorgangers (A, B, D en G) hebben wel contact gehad met de Unie. De vier voorgangers 

die wel contact hadden met de Unie, zijn positief te spreken over het contact. Voorgangers B en D 

hebben vooral gebruik gemaakt van het informele netwerk binnen de Unie. De voorgangers vonden 

dit informele contact vriendschappelijk, kostbaar en behulpzaam. Voorgangers A en G hebben 

formeel advies gevraagd aan de Unie. Voorganger A had prettig contact met een docent van de Unie 

en deze docent heeft hem vaak van advies voorzien. Voorganger G had advies gevraagd omtrent 

financiënregelingen. Dit contact was niet intensief, maar werd positief gewaardeerd. Dus de 

voorgangers die informeel of formeel contact hadden met de Unie, hebben dit als positief ervaren. 

Als we kijken naar het onderdeel ‘begeleiding’ in de analyse, dan constateren we dat voorgangers A, 

B en D gezegd hebben dat ze geen begeleiding ontvangen hadden. Alleen voorganger G heeft het 

over een beetje begeleiding van het seminarium voor navraag. De voorgangers die geen contact 

hadden met de Unie, hebben in dit onderdeel niets gezegd over begeleiding. Als we kijken naar deze 

constateringen, dan zien voorgangers B en D het informele contact met de Unie niet als begeleiding. 

Verder is voorganger G een beetje begeleid door het contact met de Unie. Als laatste ziet voorganger 

A het contact met de Unie niet als begeleiding. Dus informeel contact met de Unie is voor hem geen 

begeleiding. Voorganger G ziet het contact met de Unie wel als begeleiding. 

Gemeenteleden 

We constateren uit de interviews met gemeenteleden dat niet iedereen precies wist of de gemeente 

contact had met de Unie tijdens de leiderschapstransitie. De analyse van de gemeenteleden laat zien 

dat tien gemeenteleden (A1, B1, B2, B3, D1, E1, F3, G1, H1 en H2) met zekerheid zeggen dat de 

gemeente contact met de Unie had. Zeven gemeenteleden (A3, C1, C2, C3, C4, E2 en F2) twijfelen 

over of er contact is geweest met de Unie. Twee gemeenteleden (A3 en F1) weten met zekerheid dat 

er geen contact met de Unie is geweest. Eén gemeentelid (A2) is er zelf onduidelijk over, want hij 

spreekt zichzelf tegen. Dus 50% van de gemeenteleden, uit zeven verschillende gemeenten, weet 
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met zekerheid dat de gemeente contact heeft gehad met de Unie. Het percentage van de 

gemeenteleden die twijfelden over het antwoord was 35 %. Twee gemeenteleden uit twee 

verschillende gemeenten weten met zekerheid te zeggen dat de gemeente waarin geen contact 

heeft gehad met de Unie. 

We concentreren ons nu op de 50% van de gemeenteleden die met zekerheid hebben gezegd dat 

hun gemeente contact heeft gehad met de Unie. Deze gemeenteleden hebben ons uitgelegd wat dat 

contact inhield. Hieronder volgt een korte opsomming van de inhoud van dit contact:  

 informeren naar mogelijke ondersteuning; 

 opvragen van een lijst met beschikbare kandidaten; 

 salariëring, advies daarover; 

 praktische hulp; 

 controleren van referenties; 

 begeleiding of coaching en het toetsen van beroepbaarstelling. 

 
Een aantal gemeenteleden hebben het contact met de Unie gewaardeerd. Vier gemeenteleden (A1, 

E1, H1, H2) vonden het contact positief en één gemeentelid (F3) waardeerde het contact negatief. De 

kern van het contact met de Unie is informatie en advies opvragen, informatie controleren of toetsen 

en intensieve begeleiding. De algemene waardering is positief, op één uitzondering na.  

Als we kijken naar de zeven gemeenteleden die twijfelen over het contact tussen de Unie en hun 

gemeente, dan constateren we dat deze gemeenteleden contact met de Unie wijs, logisch, 

vanzelfsprekend, wenselijk en een verplichting vinden. Een gemeentelid zei: “er moet wel contact 

met de Unie zijn als er een conflict is, of als men omhoog zit met een gebrek aan voorganger.”160 Dus 

de gemeenteleden die twijfelden vinden het contact met de Unie belangrijk.  

Gemeenten 

We constateren een aantal punten als we kijken naar de gemeenten. Toch geven we eerst een korte 

opsomming van hoe het contact per gemeente was. 

 Gemeente A heeft contact gehad met de Unie tijdens het proces. De voorganger heeft het 

over een docent die advies (geen begeleiding), heeft gegeven. De gemeenteleden zeggen dat 

de gemeente alleen informatie en advies heeft opgevraagd bij de Unie. 

 Gemeente B heeft contact gehad met de Unie tijdens het proces. De voorganger had 

informeel en vriendschappelijk contact met de Unie. De gemeenteleden spreken over 

informatie opvragen bij de Unie en advies of hulp door een consulent van de Unie.  

 De gemeenteleden van gemeente C twijfelen over of er contact is geweest met de Unie 

tijdens het proces. De voorganger zegt dat hij geen contact heeft gehad met de Unie. Drie 

gemeenteleden denken van wel en één gemeentelid denkt van niet.  

 Gemeente D had contact met de Unie tijdens het proces. De voorganger heeft informeel en 

behulpzaam contact gehad met zijn collega’s. Het gemeentelid zegt dat de gemeente 

informatie heeft opgevraagd bij de Unie.  

 Gemeente E is verdeeld over het contact met de Unie tijdens hun transitieproces. De 

voorganger heeft geen contact met de Unie gehad. De gemeenteleden geven tegenstrijdige 

signalen of over het contact met de Unie, maar uit de context van de interviews constateren 
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we dat dit wel heeft plaatsgevonden Het gemeentelid dat ‘ja’ zei op de vraag of er contact 

was geweest, had een duidelijk verhaal. Het gemeentelid dat twijfelde, dacht dat er wel 

contact was geweest. Het gemeentelid dat dacht dat er geen contact was opgenomen, gaf 

geen uitleg. Eén gemeentelid zei dit over het contact: ‘In het verleden zijn er positieve 

ervaringen geweest met de Unie, maar voor nieuwe initiatieven met de Unie staat de 

gemeente niet open.  

 Gemeente F had in eerst instantie geen contact met de Unie. De nieuwe voorganger ook 

niet. Later heeft de gemeente wel contact gehad met de Unie over beroepen en het 

beroepingsproces. Het contact liep niet soepel en er is veel kritiek geuit. Hierdoor is de 

gemeente later door het College van Beroepbaarstelling (CvB) op haar vingers getikt.  

 Gemeente G heeft wel contact gezocht met Unie. Ze hebben hun verhaal en wensen 

gedeeld. Vervolgens hebben ze een namenlijst gekregen. De nieuwe voorganger heeft tevens 

contact gehad met de Unie op het gebied van de financiën.  

 Gemeente H heeft ook contact gehad met de Unie over een beroepbaarstelling, referenties 

van de voorganger opgevraagd en begeleiding voor de voorganger gevraagd. De voorganger 

echter heeft weinig contact gehad met de Unie; alleen met het CvB en over enkele financiële 

zaken. 

Als we vervolgens de gemeenten naast elkaar zetten zien we twee scenario’s. Ten eerste zien we bij 

gemeenten A, B, D, G en H dat er contact met de Unie is geweest. Die gemeenten hebben informatie 

opgevraagd. Die informatie bestond uit: mogelijke kandidaten, referenties van een kandidaat en/of 

informatie over een beroepbaarstelling. De nieuwe voorgangers van deze gemeenten kunnen we 

opsplitsen in A, B en D, want zij hebben informeel contact gehad met de Unie. Daarnaast hebben 

gemeenten G en H zakelijk contact gehad over de financiën en was er sprake van contact met het 

CvB. Ten tweede constateren we dat bij de gemeenten C, E en F onduidelijkheid heerst over het 

contact met de Unie, of het contact was minimaal. Bij één gemeente is het contact negatief verlopen, 

bij een andere gemeente is het contact nu minder positief dan voorheen. De nieuwe voorgangers van 

gemeenten C, E en F hadden alle drie geen contact gezocht met de Unie. Voorganger F heeft 

uiteindelijk wel contact gehad met de Unie, omdat hij geen beroepbaarstelling had ontvangen. Hij 

werd op de vingers getikt. Dit resulteerde in een conflict.  

Literatuur 

In de literatuur komen we tegen dat voorgangers veel alleen doen, ook al hebben ze ondersteuning 

nodig.161 We denken dan ook dat het belangrijk is dat er begeleiding is vanuit de Unie en/of 

gemeente zelf is voor de voorganger. 

Daarnaast zeggen de auteurs in hun boek ‘Pastors in transition’ het volgende: ‘The more a pastor’s 

career is dependent on denominational officials, the more conflict he or she will potentially 

encounter with those officials. ‘162 Hoe afhankelijker een voorganger van de Unie is, hoe groter de 

kans is dat er conflicten ontstaan. Ondanks dat de Unie een adviesorgaan is, en dus geen 

denominatie, blijkt bovenstaande citaat ook toepassing op de situatie van Voorganger F. Een 

leerpunt voor beide partijen naar ons inziens. 
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4.2.2 Feedback en adviezen 

Voorgangers 

We hebben bij alle acht voorgangers feedback en advies ontvangen voor de Unie. Eén advies springt 

er met kop en schouders bovenuit en wordt genoemd door vijf voorgangers (B, D, F, G en H). Het 

komt er op neer dat er iets of iemand moet zijn die het proces van leiderschapstransitie leidt. Dat kan 

volgens drie voorgangers (B, D en H) een format of een protocol zijn, maar dat kan ook een interim 

voorganger zijn volgens drie van de vijf voorgangers (B, F en G). Iemand van de Unie zou zo’n rol 

kunnen vervullen. 

Daarnaast wordt er door vier voorgangers (A, B, C en H) gepleit voor begeleiding tijdens en na de 

leiderschapstransitie. Eén voorganger (H) vult aan “dat het goed is om vanaf de start een mentor te 

krijgen, want zodra de opleiding klaar is, en de gemeente gaat zich met jou als voorganger bemoeien, 

raakt de Unie buiten beeld.”163 Een ander voorganger (C) noemt nog een ander voorbeeld van een 

voorganger uit een ander kerkgenootschap. Extra begeleiding is dan ook wenselijk, omdat diegene 

“nogal eens de sfeer/de drive van de baptistengemeente niet begrijpen wil.”164 Er wordt 

voornamelijk gesproken over intervisiegroepen in de regio met collega-voorgangers, die helpen 

bepaalde gebieden te stroomlijnen en daar kunnen casussen gedeeld worden. 

Als één-na-laatste punt valt op dat twee voorgangers (E en H) de Unie vragen gemeenten meer te 

ondersteunen met de zakelijke dingen en financiën. Eén voorganger heeft het over zijn rechtpositie 

als voorganger. Zijn rechtspositie is nog steeds niet duidelijk. De Unie heeft daar hopelijk meer 

verstand van dan een gemiddelde gemeente. Een andere voorganger spreekt over juridische zaken, 

maar bedoelt hiermee hetzelfde. Bij hem is het allemaal geregeld door de kundigheid van de raad. 

Als laatste advies komt naar voren dat twee voorgangers (A en E) de staat van een gemeente willen 

weten. Wat leeft er in de gemeente? Wie is waar voorganger? Gaat dat allemaal goed? Volgens hen 

zou de Unie dit inzichtelijker mogen maken. 

Tijdens de FGI165 zijn er ook een aantal adviezen naar voren gekomen die aan de Unie zijn gericht. Als 

eerst werd er tijdens ronde 2 gegrapt over een kerstpakket voor alle voorgangers, maar dit werd met 

een wat serieuze ondertoon gezegd. Het kwam er op neer dat er meer aandacht mag komen voor 

bepaalde arbeidsvoorwaarden binnen een beroepingstraject. Normaal voor andere takken van werk, 

maar de voorgangers bij het FGI krijgen dit blijkbaar niet. 

Vervolgens kwam het punt van coaching vanuit de Unie aan bod, wat ook al naar voren kwam tijdens 

de interviews. Een beroepingsproces is een complex gebeuren waarbij je een steun in de rug kunt 

gebruiken. Over de vorm en inhoud werd flink gediscussieerd. Dat het nodig is staat voor hen niet ter 

discussie. 

Als laatste werd de rol van de echtgenoot tijdens het beroepingsproces genoemd. Deze moet niet 

onderschat worden. Alle voorgangers, op één na, hebben hun vrouwen actief betrokken bij de 
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beroepingsgesprekken. De rol van de echtgenoot tijdens het beroepingsproces mag volgens hen 

nauwkeuriger onderzocht worden. Wellicht een taak van de Unie. 

Gemeenteleden 

Ongeveer 75% van de gemeenteleden heeft feedback en adviezen gegeven aan de Unie. Als we alles 

categoriseren, dan zien we meteen één advies dat er uitspringt. 40% van de gemeenteleden (A1, A3, 

C3, G1, H1 en H2), die feedback gaven, spreken over kaders waarbinnen leiderschapstransitie kan en 

mag plaatsvinden. Andere bewoordingen zijn: handvatten, richtlijnen, een stappenplan, methodiek 

of traject op papier, draaiboek, voorbeeldprocedure.  

Daarnaast zien we dat ongeveer 27% van die gemeenteleden(A2, E1, F1 en H1) spreken over advies 

en begeleiding vanuit de Unie. Dit kan een second opinion zijn, of advies waarop te letten als 

gemeente. In het gesprek over begeleiding wordt gesproken over begeleiding van voorganger en 

leiders. Daarnaast is er aandacht voor de begeleiding van gemeenten “die voor de leeuwen wordt 

gegooid”166 tijdens een proces van leiderschapstransitie. 

Vervolgens wordt er gesproken tijd nemen voor zo’n proces en de breedte van het proces. Eigenlijk is 

dit meer een advies voor de gemeenten zelf, niet voor de Unie naar ons inziens. 

Tevens mag de Unie de voorgangers binnen de Unie meer presenteren door middel van een 

profielschets. De studenten worden ook specifiek benoemd, omdat die nog onbekend zijn bij de 

gemeenten. Deze mogen meer voorgesteld worden binnen de Unie. 

Als laatste willen we nog één advies extra toelichten. Een gemeentelid (E2) noemt het advies de 

nieuwe voorganger een stage te laten lopen in de gemeente. Een soort van proefperiode om te 

kijken of er een match is tussen de gemeente en de voorganger, want het contact tijdens het 

transitieproces is vooral zakelijk. Op die manier is er meer aandacht voor het wederzijds leren 

kennen van voorganger en gemeente. 

Gemeenten 

Als we naar de gemeenten kijken constateren we verschillende thema’s. Ten eerste zien we dat in 

gemeenten B, C, D en G het advies wordt gegeven om een format, draaiboek, richtlijnen, cursus of 

een protocol te maken. De gemeenten weten niet hoe ze een beroepingsproces moeten aanpakken 

en willen daar advies over. Dit advies gaat over alle stappen van een leiderschapstransitie. 

Daarnaast zien we het advies van begeleiding voor gemeenten terugkomen in meerdere interviews 

(gemeenten C, E, F, G en H). Gemeenten vragen om sturing en hulp, ook al zijn ze autonome 

gemeenten. 

Vervolgens zien we dat gemeenten de Unie als een soort ‘basis’ zien. Hiermee wordt bedoeld dat de 

gemeenten diensten van de Unie kan opvragen, zoals bescherming, kennis, actuele informatie van 

kandidaten en consulenten. Verder heeft gemeente E problemen gehad met het transitieproces. Een 

gemeentelid gaf aan dat een stageperiode in het beroepingsproces waardevol kan zijn. 
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Als laatste zien we in gemeenten A en B de vraag naar een contactpersoon vanuit de Unie om op te 

treden tussen de voorganger en de gemeente. Dit houdt in dat de Unie groepsgesprekken leidt om 

elkaar beter te leren kennen. 

Literatuur 

We zien in de literatuur dat Peter Drucker zegt dat het meest missende ingrediënt in de meeste 

gemeenten van vandaag een opvolgingsplan is.167 Dit blijkt ook vanuit de feedback en adviezen naar 

voren te komen. 

Daarnaast is het al benoemd bij de vorige paragraaf, maar wordt er in de literatuur ook een 

aanbeveling gedaan voorgangers doorlopend te ondersteunen.168 

Als laatste laat de literatuur zien wat een transitie team kan doen voor een gemeente.169 De Unie kan 

gebruik maken van de informatie om een gemeente advies te geven. 

4.3 Eindconclusie 

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar de (mogelijke) rol en verantwoordelijkheid van de Unie. 

We hebben geprobeerd om de een antwoord te vinden op onze vijfde deelvraag: ‘Hoe kan de Unie 

van Baptistengemeenten op een verantwoorde manier met leiderschapstransitie omgaan?’. 

Bij het antwoord op deze vraag zien we een groot aantal aan onderwerpen en thema’s voorbij 

komen. Als we het met een kernwoord zouden moeten omschrijven is dat het woord ‘begeleiding’. 

Deze begeleiding bestaat uit veel facetten. Bijvoorbeeld door een protocol of handleiding aan te 

reiken of een interim-voorganger aan te stellen. Of door middel van voorgangers persoonlijk te 

begeleiden en gemeenten als geheel te begeleiden. Of door middel van ondersteuning in de zakelijk 

kanten van leiderschapstransitie, zoals de financiën en de arbeidsvoorwaarden. De Unie wordt 

gezien als een soort van ‘basis’ voor alle gemeenten. Wij denken dat de Unie hierin de gemeenten 

verder tot dienst kan zijn. 
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5. Conclusies 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we antwoord op de hoofdvraag van ons onderzoek en stellen we de 

resultaten van ons onderzoek ter discussie. De hoofdvraag is: ‘Hoe verloopt de leiderschapstransitie 

betreffende voorgangers in de Unie van Baptistengemeenten volgens de hierbij betrokken 

voorgangers en gemeenteleden?’. Daarnaast hebben we in de afgelopen hoofdstukken de vier 

stappen van het model van Osmer doorlopen. Nu is het tijd om antwoord te geven op onze 

hoofdvraag, te kijken of onze doelstellingen zijn behaald en te controleren of onze hypotheses 

klopten. 

5.2 Conclusies 

5.2.1 Terugblik 

Laten we eerst eens terugblikken. In hoofdstuk 1 hebben we gezien hoe leiderschapstransitie 

verloopt volgens de voorgangers en de gemeenteleden. Vanuit de praktijk en literatuur 

onderscheiden we drie fasen: (1) het einde en afscheid nemen, (2) tijd tussen het oud en het nieuwe 

(neutrale zone) en (3) het nieuwe begin. 

In hoofdstuk 2 hebben we vijf meeste bepalende factoren behandeld die naar voren zijn gekomen 

vanuit hoofdstuk 1: (1) een gedegen voorbereiding, (2) zorgvuldige communicatie, (3) goede 

begeleiding, (4) een volledige overdracht en (5) een intieme relatie met God (spiritualiteit). 

In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar de visies op leiderschapstransitie. In de acht onderzochte 

gemeenten was dit voornamelijk gebaseerd op de praktijk, eerdere ervaringen en het 

congregationalisme. 

In hoofdstuk 4 hebben we bekeken welke rol de Unie van Baptistengemeenten zou kunnen spelen 

tijdens een rol van leiderschapstransitie. De gemeenten hebben laten blijken dat begeleiding, op 

welke manier dan ook, erg wenselijk is vanuit de Unie. 

Dit is een korte weergave van de vorige hoofdstukken. Laten we nu de hoofdvraag van ons 

onderzoek beantwoorden. 

5.2.2 Hoofdvraag 

‘Hoe verloopt de leiderschapstransitie betreffende voorgangers in de Unie van Baptistengemeenten 

volgens de hierbij betrokken voorgangers en gemeenteleden?’. Dat is de hoofdvraag van ons 

onderzoek. We hebben gezien dat het een bijzonder complex proces is. Hierdoor blijft het geven van 

een eenduidig antwoord lastig, maar we proberen een zo volledig mogelijk antwoord te geven. 

We hebben al gezien dat we kort zouden kunnen antwoorden met de drie fasen hierboven genoemd, 

maar dat is te algemeen. Laten we het antwoord wat gedetailleerder gaan bekijken. 

Afscheid nemen 

Elk proces van leiderschapstransitie heeft haar eigen aanleiding. Een aanleiding voor de gemeente en 

een aanleiding voor beiden voorgangers. We hebben gezien dat de aanleidingen van de betrokken 

voorgangers en gemeenteleden grotendeels overeenkomen, behalve bij twee gemeenten, waarin 

een paar verschillen zijn. Dit geeft aan dat in het proces de aanleidingen van de gemeenten 
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transparant zijn gecommuniceerd. Dit gaat niet op voor de aanleidingen van de voorgangers, want 

die waren bij de gemeenteleden nauwelijks bekend. Het is het begin van de eerste fase van afscheid 

nemen en afsluiten. 

Een volgende stap in het afscheid nemen is het feit dat de oude voorganger daadwerkelijk vertrekt. 

In de literatuur hebben we gezien dat het belangrijk is om dit feestelijk af te sluiten met elkaar en 

met God. Het frappante is dat bijna geen enkele gemeentelid en voorganger hier over gesproken 

heeft. Dit betekent overigens niet dat het niet heeft plaatsgevonden, want we hebben via Ingeborg 

Janssen gehoord dat dit wel degelijk plaats heeft gevonden. Dit is de stap waarna we over gaan naar 

de neutrale zone. 

Neutrale zone 

Als de oud-voorganger dan ook werkelijk vertrokken is, komt de gemeente in de neutrale zone. Aan 

het begin van de neutrale zone is het zaak om het proces verder voor te bereiden; een 

voorbereidingsprocedure. Een aantal gemeenteleden hebben dit benoemd. 

Vervolgens kan er een beroepingscommissie aangesteld worden die de raad en de gemeente 

adviseert in het maken van keuzes. Zo nodig kan dit ook in samenspraak met een consulent die het 

hele proces begeleidt. De beroepingscommissie maakt vaak ook het gemeenteprofiel en het 

voorgangerprofiel om hiermee de raad en de gemeente te ondersteunen in hun keuze. 

Als deze punten zijn vastgesteld kan de beroepingscommissie opzoek gaan naar kandidaten via de 

Unie of het informele netwerk. Ook kan het inwinnen van advies tijdens het hele proces via deze 

twee manieren. 

Als er kandidaten geselecteerd zijn, kunnen de gesprekken met hen individueel beginnen. Dit kan 

gedaan worden door de beroepingscommissie en/of raad. Als eerst wordt er vaak op een 

ontspannen manier kennisgemaakt. In de volgende gesprekken worden de geloofszaken, ethiek en 

de visie van de gemeente besproken. Er wordt bekeken of er een ‘geestelijke’ klik is tussen de 

gemeente en de nieuwe voorganger. In de laatste gesprekken, als gemeente voor heeft gestemd, 

kunnen de arbeidsvoorwaarden, de financiën en het contract besproken en ondertekend worden. 

Daarnaast zijn er dus ook gesprekken met de hele gemeente: de gemeentevergaderingen. Elke keer 

dat er een gemeentevergadering is, doet de beroepingscommissie verslag van haar werkzaamheden. 

Vervolgens kan de gemeente hier op ingaan en over stemmen. Tevens kunnen tijdens de 

gemeentevergadering de kandidaten voorgesteld en ontmoet worden. 

Als laatste is het in de neutrale zone belangrijk dat er afspraken worden gemaakt tussen de oude en 

de nieuwe voorganger. Het is belangrijk om de taken en rollen goed over te dragen. De oud-

voorganger kan dit waarschijnlijk best doen, maar de raad en/of beroepingscommissie mag hier 

zeker ook een rol in spelen. De neutrale zone wordt afgesloten. 

Nieuw begin 

De gemeente kan samen met de nieuwe voorganger beginnen met een nieuwe periode, een nieuw 

begin. Het is waardevol om dit met elkaar en met God te vieren. Bijvoorbeeld door middel van 

inzegeningsdienst om de nieuwe voorganger te verwelkomen. Ook hier zijn de meeste 

gemeenteleden en voorgangers stil over. Dit betekent niet dat het niet gebeurt is, want bij bijna elke 

gemeente is er een inzegeningsdienst geweest volgens Ingeborg Janssen. 
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Na zo’n markeringsmoment is er tijd nodig om aan elkaar te wennen en elkaar te leren vertrouwen. 

Dan is het tijd om samen met God en elkaar op pad te gaan. 

5.3 Discussie 

5.3.1 Hypotheses 

Aan het begin van ons onderzoek hebben we twee hypotheses geformuleerd: (1) 

‘Leiderschapstransitie, de overdracht van leiderschap, verloopt vaak onzorgvuldig’ en (2) 

‘Leiderschapstransitie is een cruciaal gebeuren in een gemeente’. We willen nagaan of we deze 

hypothese kunnen waarmaken. 

‘Leiderschapstransitie, de overdracht van leiderschap, verloopt vaak onzorgvuldig’ 

We hebben in hoofdstuk 1 inderdaad kunnen constateren dat dit vaak onzorgvuldig verloopt. Bij de 

overdracht tussen de voorgangers zien we het slechts twee keer goed gaan. Bij de helft van de 

voorgangers is er geen contact geweest met de oud-voorganger. Dus bij 75% van de voorgangers is 

geen goede en/of volledige overdracht geweest tussen voorgangers. Dit vonden de voorgangers 

teleurstellend. Vanuit het FGI blijkt ook dat dit een zorgpunt is. Volgens de voorganger is het wijs om 

overdracht te hebben, hetzij met de oud-voorganger en/of met de raad. Naar ons inziens hebben we 

onze eerste hypothese waar kunnen maken en kunnen laten zien dat de overdacht van leiderschap 

onzorgvuldig verloopt. 

‘Leiderschapstransitie is een cruciaal gebeuren in een gemeente’ 

We hebben in ons rapport laten zien hoe een proces van leiderschapstransitie verloopt. Het is een 

proces voor een gemeente om doorheen te gaan als geheel. Het is een proces wat de gehele 

gemeente raakt. Iedereen is er als het goed is bij betrokken, want de gemeente gaat een relatie aan 

met een nieuwe voorganger. Dit heeft veel gevolgen voor een gemeente. Bijvoorbeeld: als een 

gemeente een klik ervaart met de voorganger, dan kan op vruchtbare grond een relatie ontstaan. Zo 

niet, dan kan dit lijden tot ergernissen. Deze twee voorbeelden zijn we dan ook in de praktijk 

tegengekomen. Naar ons inziens hebben we kunnen laten zien dat onze tweede hypothese klopt en 

leiderschapstransitie een cruciaal thema is en blijft. 

5.3.2 Doelstellingen 

We hadden drie doelstelling voor ogen: (1) de feiten op tafel, (2) hierover aannemelijke beweringen 

doen en (3) deze twee weergeven in een rapport. 

Feiten op tafel 

Aan het begin van ons onderzoek hadden we als doel om in beeld brengen hoe leiderschapstransitie 

van voorgangers verloopt op dit moment. Ons onderzoek zou dan als graadmeter/thermometer 

dienen. We denken dat we dit doel aardig behaald hebben en echt de denkbeeldige thermometer in 

de praktijk hebben gestoken, om zo de temperatuur te meten met betrekking tot dit thema. 

Aannemelijke beweringen 

Een volgend doel in ons onderzoek was een beschrijving geven van en inzicht geven in 

leiderschapstransitie van voorgangers die functioneren in de praktijk. We hebben eerst naar de 

feiten gekeken en van daaruit hebben we aannemelijke beweringen gedaan. Dit is terug te lezen in 

de analyses van de interviews met de voorgangers en gemeenteleden en van het FGI met de 

voorgangers. Daarnaast hebben we deze analyses theoretisch en theologisch onderbouwd. 



 65 

 

Rapport 

Als laatste hadden we als doel om de feiten en de aannemelijke beweringen om te zetten in een 

gestructureerde beschouwing. We denken dat dit goed gelukt is, omdat we bewust verschillende 

stappen hebben gezet. Eerst de feiten verzamelen. Daarna de feiten analyseren om er aannemelijk 

beweringen over te doen. Vervolgens deze twee op een gestructureerde manier weergeven in een 

rapport. 

5.3.3 Aanbevelingen 

De conclusies zijn helder. De hypotheses zijn aangetoond. De doelstellingen zijn behaald. Hoe nu 

verder? Hoe kan het lectoraat verder? Hoe kunnen de Unie, de gemeenten en de voorgangers 

verder? 

Lectoraat 

Over het lectoraat kunnen we kort zijn, omdat deze vraag eigenlijk beantwoord in hoofdstuk 6 als we 

onze zesde deelvraag gaan beantwoorden. Het gaat hier voornamelijk om hoe de opleiding 

studenten kan onderwijzen en ondersteunen wat betreft omgang met leiderschapstransitie. 

Overigens zou het lectoraat daarnaast misschien een symposium kunnen organiseren over 

leiderschapstransitie in het algemeen, omdat het meer aandacht verdiend dan dat het nu heeft in 

Nederland. 

De Unie van Baptistengemeenten 

Ons onderzoek zou voor de Unie een mooie gelegenheid zijn om hier op door te pakken. De 

Vereniging van Baptistenvoorgangers (VBV) is hier al mee begonnen en we zijn al van plan om hen te 

voorzien van ons rapport. Zij zouden de draad verder op kunnen pakken om bijvoorbeeld te kijken 

hoe ze een protocol kunnen maken. 

Voor de gemeenten en voorgangers komt het er op neer dat ze kunnen bezinnen op de feiten en 

aannemelijke beweringen die ze van ons terugkrijgen. Het zou elke gemeente goed doen om terug te 

kijken en te leren van wat net geweest is. Mogelijk geeft dit ruimte om te vieren en wellicht leidt het 

tot vormen van verzoening, zodat gemeenten en voorgangers samen met God en elkaar op pad 

kunnen. 
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6. Godsdienst Pastoraal Werk en Leiderschapstransitie 

6.1 Inleiding 
Het lectoraat aan de Academie Theologie heeft als kernvraag: Hoe worden geestelijk leiders, die aan 

de Academie Theologie studeren, ‘handelaren in hoop’ die present zijn vanuit een christelijke 

levensovertuiging?170 Aan het begin van ons onderzoek hebben we twee van de zes onderzoekslijnen 

kunnen verbinden aan ons onderzoek, zodat we antwoord kunnen geven op de kernvraag hierboven. 

Ten eerste onderzoekslijn 2, die over de spanning tussen beroep en roeping bij hbo-theologen 

gaat.171 Ten tweede onderzoekslijn 5, die over de christelijke theorievorming over het werk gaat.172 

We willen eerst de twee onderzoekslijnen doornemen vanuit de resultaten van ons onderzoek, 

voordat we antwoord geven op de kernvraag van het lectoraat (gekoppeld aan het onderwerp 

leiderschapstransitie). 

6.2 Onderzoekslijn 2 

Binnen onderzoekslijn 2 is het doel een bijdrage leveren aan de opleiding van hbo-theologen, die in 

hun toekomstige praktijk met de spanningsboog tussen beroep en roeping te maken krijgen. Hoe 

verhouden beroep en roeping zich tot elkaar in de beroepspraktijk van afgestudeerde hbo-

theologen? Hoe ervaren en typeren afgestudeerde hbo-theologen hun werk in relatie tot hun 

christen zijn in een postchristelijke samenleving? 173 

In ons onderzoek hebben we deze spanningsboog duidelijk teruggezien bij het FGI174 met de 

voorgangers, maar niet in de interviews met de voorgangers. Tijdens het FGI gaven de voorgangers 

hun mening over de ideale aanleiding om voorganger te worden. Volgens de voorgangers is de ideale 

aanleiding je geroepen weten door God. Het verlangen om de gemeente te dienen is het 

uitgangspunt. De roeping die ervaren wordt, moet zich verhouden tot de werkelijkheid. Daarom 

moet, volgens vier van de vijf voorgangers, een roeping concreet bevestigd worden door een 

gemeente of mensen uit je omgeving. Bijvoorbeeld door je eigen vrouw, want die staat het dichtstbij 

je. Eén van voorganger zei treffend: “Je kunt je hele leven roepen dat je geroepen bent, maar als er 

nooit een gemeente is die daar het daar mee eens is.” Dus beroep en roeping als voorganger kunnen 

niet zonder elkaar. 

Wat opvalt, is het gesprek over keuzevrijheid en je geroepen weten door God. Dit is een prominent 

thema tijdens de tweede ronde. Twee voorgangers zitten op één lijn. God is trouw, welke weg je ook 

kiest, Hij zegent. Een ander voorganger is het hier niet mee eens. Soms maakt een mens keuzes waar 

God niet mee kan instemmen. 

Daarnaast trekken twee voorgangers het besef van roeping breder dan het beroep voorganger. Je 

kunt God tevens in andere banen dienen. Eén van de twee zei: “Een heleboel mensen die ander werk 

doen hebben ook een roeping tot werk. Een arts heeft ook een roeping tot arts.” Een andere 

voorganger merkt op dat het belangrijk is om de roeping van je vrouw ook helder te hebben. 
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Vervolgens hebben we gezien dat eigenlijk maar één voorganger worstelde met zijn roeping of de 

andere voorgangers waren daarin niet open genoeg. Dat vond plaatst in zijn studententijd, maar nu 

onderscheidt hij toch een roeping en put daar hoop uit. 

In de ronde 2 valt op dat alle voorgangers wat gezegd hebben wat betreft bevestiging van roeping. 

Eén voorganger voelde zich bevestigd tijdens het eerste beroepingsgesprek. Een ander voorganger 

heeft niet naar bevestiging gezocht. Voor weer een ander voorganger kan er een spanningsveld zijn 

tussen de roepstem van God en praktische overwegingen. Ook noemde een voorganger dat 

bevestiging in een sfeer of gesprek kan zitten. De laatste voorganger vraagt aan God om bevestiging, 

maar vindt bevestiging door zijn omgeving. 

Concluderend kunnen we stellen dat alle voorgangers het eens zijn dat een roeping hebben een 

voorwaarde is. Alleen zijn de meningen verdeeld over hoe je dat verder vormgeeft en ervaart. 

6.3 Onderzoekslijn 5 
Binnen onderzoekslijn 5 is het doel de relatie werk en geloof te expliciteren en een bijdrage te 

leveren aan het debat over christen-zijn op de werkvloer. Hoe verhouden werk en geloof zich tot 

elkaar? In welke mate zien christenen hun spiritualiteit, ethiek en geloofsverantwoording, als 

ondersteunend voor de vormgeving van hun leven?175 

In ons onderzoek zijn we tevens de spanningsboog tussen werk en spiritualiteit tegengekomen. 

Tijdens de interviews kwam dit terug bij de gemeenteleden. De spanningsboog tussen de leiding van 

de Heilige Geest en je eigen verstand gebruiken. Bij de interviews met de voorgangers heeft maar 

één voorganger over zijn relatie met God verteld. Hoe betrek je als de voorganger God bij de 

leiderschapstransitie? Bij de FGI176 met de voorgangers hebben we daarom dit als kernthema terug 

laten komen, voornamelijk in ronde 2. Welke invloed had uw relatie met God op uw 

beroepingsproces? 

Het viel op dat de ene voorganger makkelijker praat over de eigen relatie met God dan de ander. In 

ronde 1 spreken sommige voorgangers meer beschouwelijk over hun relatie met God en houden dit 

thema zodoende op afstand. Twee van de vijf voorgangers spreken uitgebreid over hun persoonlijk 

spiritualiteit. 

Tijdens ronde 2 daarentegen waren de voorgangers steeds meer open naar elkaar over hun relatie 

met God. Er groeide een stuk vertrouwen naar elkaar toe. De voorgangers hebben dan ook veel 

verteld over hun persoonlijke spiritualiteit. Op zich niet vreemd, omdat de vraagstelling van ronde 2 

hier op gericht was. Overigens begon dit wel met enige schroom. Met de stelling waren ze het 

allemaal eens: “Aandacht voor je eigen spiritualiteit als kerkelijk werker en als voorganger is 

onmisbaar. […] Je kunt niet goed je werk doen als je niet ruimte geeft aan je eigen spiritualiteit.”177 

Drie van de vijf voorgangers gaan door op het feit dat de persoonlijke spiritualiteit verwaarloosd kan 

worden door de drukte van het dagelijks leven. Op de automatische piloot functioneren, wordt dan 

een gegeven. Dit werkt echter niet, want op termijn wordt er een gemis ervaren; het ontbreekt dan 

aan broodnodige inspiratie en kracht. Hier komt de spanningsboog tussen werk en geloof al naar 

voren. Gideon van Dam noemt dat in zijn boek ‘Dichter bij het onuitsprekelijke’ de ervaring van het 
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gemis. De voorganger heeft de eigen spiritualiteit verwaarloosd. De verzuchting van ‘mijn 

spiritualiteit kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken’ komt hij regelmatig tegen in zijn gesprekken 

met voorgangers.178 

Vervolgens wordt er gepraat over de precieze invulling van de eigen spiritualiteit. De voorgangers 

worden het in de loop van ronde 2 eens. De omgang met God mag een losse vorm zijn, waarin 

bidden en Bijbel lezen essentieel zijn. Van Dam komt hier ook op uit: de voorganger als mens van 

gebed en Schrift. Hij voegt nog wel een derde element toe: de voorganger is iemand van deze tijd. 

Uiteindelijk moet spiritualiteit je naar ‘buiten’ drijven in plaats van naar ‘binnen’ om maar lekker in 

jezelf te blijven.179 Volgens de voorganger kan men naast deze twee essentiële punten ook de relatie 

met God verstevigen door een breed scala aan activiteiten, zoals: geloofsgesprekken, verdiepende 

literatuur en preken, coaching, een natuurwandeling of een retraite. De intensiteit mag wisselend 

zijn, maar belangrijke gebeurtenissen (zeker tijdens een leiderschapstransitie) zouden in gebed te 

gebracht moeten worden. 

Welke invloed had hun spiritualiteit op het beroepingsproces? De algemene consensus is dat een 

voorganger alles moet doen vanuit de relatie met God. Een beroepingsproces hoort hier uiteraard 

bij. In de praktijk blijkt dat de dit voor de ene voorganger een andere invulling krijgt dan voor de 

ander. Zo zijn er voorgangers die bij elke belangrijke stap (tijdens het beroepingsproces) gebeden 

hebben, of om concrete bevestiging hebben gevraagd. Een andere voorganger ging hier veel vrijer 

mee om en handelt min of meer vanuit de verbondenheid met God. Een derde voorganger 

reflecteert op zijn beroepingsproces. Hij concludeert dat hij, na zijn diplomering, vooral graag wilde 

starten als voorganger. Deze voorganger heeft niet gevraagd om concrete bevestiging. 

Hoe zou moeten voorgangers nu omgaan met het beroepingsproces in hun spiritualiteit? Als eerste 

wordt dicht bij God blijven als zeer belangrijk ervaren. Daarin is het gebed tot God essentieel. De 

innerlijke overtuiging dat je geroepen bent is ook van essentieel belang. Dit kan zo belangrijk zijn dat 

je een beroep aanneemt van een gemeente waarmee je geen klik hebt, omdat je weet dat God je 

daar wilt hebben. Een aantal voorgangers vragen om concrete bevestiging (in de vorm van stemming 

bij de gemeentevergadering bijvoorbeeld), maar niet allemaal.  

Concluderend stellen we dat de voorgangers steeds opener werden over hun persoonlijk 

spiritualiteit. Eén ding staat vast: zonder een relatie met God kom je er niet. Over de invulling van je 

eigen spiritualiteit komen de voorgangers tot een consensus: een losse vorm zijn, waarin bidden en 

Bijbel lezen essentieel zijn. Binnen de leiderschapstransitie wordt gebed als erg belangrijk geacht en 

sommigen voorgangers zijn voorstander van duidelijk bevestiging vragen en/of ervaren. 

6.4 Hoofdvraag 

Binnen het lectoraatonderzoek is het doel een bijdrage te leveren aan de doordenking en realisatie 

van een onderwijsprogramma dat ondersteunend is voor de vorming van geestelijke (bege)leiders in 

de huidige culturele context. Hoe gaan hbo-theologen aan het werk? Wat hebben ze nodig? Welke 

competenties verdienen mogelijk meer aandacht dan andere?180 
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Binnen het onderwijsprogramma wordt er nu gewerkt aan negen competenties, namelijk: 

hermeneutische, pastorale, liturgische, missionaire & diaconale, educatieve, agogische, leiderschap, 

communicatie en persoonlijke competentie. Een competentie is een specifieke bekwaamheid, 

bestaande uit een geïntegreerde combinatie van kennis, vaardigheden en attitude, die essentieel is 

om succesvol een beroep uit te oefenen.181 Binnen de minor Voorganger hebben drie competenties 

de focus, namelijk: hermeneutische, liturgische en leiderschap competentie waarbij de persoonlijke 

competentie voor elke student al verplicht is. 

Vanuit de interviews182 met de voorgangers en de FGI183 met hen zijn een aantal eigenschappen en 

competenties naar voren gekomen die je nodig hebt in een leiderschapstransitie. Tijdens de 

interviews de volgende: 

 Sociale vaardigheden. Dit betekent dat je goed kunt luisteren en doorvragen, dat je inzicht in 

mensen hebt, een analytisch vermogen en het vermogen hebt om met elkaar kennis te 

maken. 

 Persoonlijke competentie. Dit betekend dat je goed weet wie je bent en wat je kunt. Volgens 

de voorgangers is het belangrijk om je grenzen aan te geven en dat je eerlijk bent over je 

zwakke en sterke kanten. Je moet weten wat je wilt en wat je verlangen is om te doen. 

Hieronder valt het kopje ‘jezelf blijven en je transparant op stellen naar de gemeente’. Het is 

belangrijk om je niet anders voor te doen dan je bent. Het gevolg daarvan kan zijn dat je niet 

aan bepaalde verwachtingen voldoet. 

 Een theologische basis. Dit heeft te maken met je hermeneutische, pastorale competentie en 

je kennis op het gebied van theologie. Je hebt dit nodig bij het schrijven van je preek, in 

gesprekken over levensvragen, discussie over gevoelige ethische kwesties en in pastorale 

gesprekken. 

 Communicatieve competentie. Je moet namelijk kunnen presenteren, een goede preek 

kunnen geven en duidelijk vertellen waar jij voor staat en hoe je dingen beleefd. 

 Zelfvertrouwen. Het is belangrijk om een positief karakter te hebben, zodat je veel rust en 

vrede uitstraalt. 

Tijdens de FGI hebben de voorgangers relatief weinig gezegd over eigenschappen en competenties 

die nodig zijn tijdens het beroepingsproces. Toch springen er twee eigenschappen die tijdens de 

interviews al aan bod zijn geweest, namelijk het tweede en het vijfde punt (de persoonlijke 

competentie en zelfvertrouwen).184 

We zien dus een aantal overeenkomsten, namelijk: communicatie, persoonlijke, hermeneutische en 

pastorale competentie. Het is frappant dat de agogische en leiderschap competentie niet 

overeenkomen. Het zijn naar ons inziens twee belangrijke competenties die beheerst moeten 

worden in een leiderschapstransitie, omdat dit deze competenties alles te maken hebben met 

leiderschap en transitie. 

Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de meest bepalende factoren binnen 

leiderschapstransitie. We zijn op vijf factoren uitgekomen en we zien dit als thema’s waarin geestelijk 

leiders onderwezen moeten worden: 
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 De voorbereiding op een leiderschapstransitie. De mate waarin het proces voorbereid is 

bepaald hoe het proces begint en hoe het proces afloopt. 

 De communicatie tijdens de leiderschapstransitie. Communicatie bepaalt de kwaliteit van het 

proces van leiderschapstransitie. 

 De begeleiding tijdens de leiderschapstransitie. Wat als er geen begeleiding is geweest? Wie 

stuurt dan het proces? Hoe zou het proces dan verlopen zijn? 

 De overdracht binnen de leiderschapstransitie. Wat is een transitie zonder overdracht? Hoe 

leer je rollen, taken en verantwoordelijkheden overdragen? 

 De spiritualiteit door de hele leiderschapstransitie heen. Je roeping, je relatie met God, de 

leiding van de Heilige Geest, Jezus is het Hoofd van de gemeente. Hoe geef je dat vorm in je 

leven?185 

Hierin zien we tevens overeenkomsten met het onderwijsprogramma, namelijk: agogische, 

communicatie en persoonlijke (spiritualiteit) competentie. Opvallend is dat hier de agogische 

competentie toch aanbod komt. Overigens is het wel zo dat de agogische competentie mist binnen 

de minor Voorganger. Het is ons inziens een cruciale competentie binnen het proces van 

leiderschapstransitie, omdat deze competentie alles te maken heeft met transitie. 

Concluderend kunnen we stellen dat deze tien punten een bijdrage voor de doordenking en realisatie 

zijn van een onderwijsprogramma voor geestelijk (bege)leiders. 

6.5 Eindconclusie 

In dit hoofdstuk hebben stil gestaan bij welke bijdrage ons onderzoek kan leveren voor de studenten 

van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. We hebben geprobeerd om antwoord te geven op onze 

zesde en laatste deelvraag: ‘Wat betekent dit alles voor de opleiding GPW?’. 

Als we hier dan op antwoord moeten geven, dan zien we eigenlijk drietal punten naar voren komen 

om studenten bewust bekwaam te maken door middel van praktijk en onderwijs over 

leiderschapstransitie. Als eerste betekent het de vereiste competenties beheersen: sociale 

vaardigheden, de persoonlijke competentie, theologische kennis en communicatieve vaardigheden. 

Naar ons inziens tevens de agogische en leiderschap competentie. Als tweede is het zaak om de 

belangrijkste factoren in een proces van leiderschapstransitie te kennen. Een degelijk voorbereiding, 

heldere communicatie, goede begeleiding, volledige overdracht en een stevig spiritualiteit zijn 

onmisbaar tijdens een transitie van leiderschap. Nu komt de agogische competentie wel meer naar 

voren. Als laatste en belangrijkste punt is het laatst genoemde: de persoonlijke spiritualiteit. 

Leiderschapstransitie begint bij de ervaring van een roeping. Die roeping moet vervolgens concreet 

bevestigd worden. Uiteraard kan een voorganger kan niet zonder Hem die geroepen heeft. 

Mochten studenten zicht krijgen op deze factoren, dan kunnen ze met recht ‘handelaren van hoop’ 

genoemd worden op die momenten dat gemeenten de turbulentie van transitie ervaren. Ze kunnen 

dan bekwaam present zijn in woord en daad tijdens een fase die een gemeente kan herdefiniëren. 

Daar waar leiderschapstransities gebrekkig, net voldoende of verkeerd verliepen kan het in de 

toekomst anders gaan.  
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Appendix C | Format FGI Voorgangers 

Taken 

1. Daniël: Moderator is de gespreksleider en zal vooral het gesprek sturen en neemt de leiding. 

2. Jonathan V.: Moderator assistent: aantekeningen maken en steunt de moderator. 

3. Jonathan v.d. H.: Facilitator: lunch klaar zetten, verwelkomen, video apparatuur klaar zetten, 

PowerPoint en observeren. 

Het doel 

De voorgangers gaan samen een middag in gesprek over het onderwerp leiderschapstransitie in 

baptistengemeenten en dit zal nieuwe en unieke informatie opleveren. 

Hoofdvraag onderzoek 

Hoe verloopt de leiderschapstransitie betreffende voorgangers in denominatie de Unie van 

Baptistengemeenten volgens de hierbij betrokken voorgangers en gemeenteleden? 

Betrokken deelvragen 

 Hoe verloopt de leiderschapstransitie betreffende voorgangers in denominatie de Unie van 

Baptistengemeenten volgens de hierbij betrokken voorgangers? 

 Wat zijn de meest bepalende factoren die invloeden uitoefenen op de zienswijze op 

leiderschapstransitie van betrokken voorgangers en gemeenteleden? 

 Hoe wordt leiderschapstransitie verantwoord vanuit theologisch, ecclesiologische en cultureel 

perspectief van denominatie de Unie van Baptistengemeenten? 

We willen dat de voorgangers over een onderwerp met elkaar in gesprek gaan. Hierdoor delen ze 

verschillende meningen, ervaringen en feiten. Deze interactie en groepsdynamiek zijn belangrijk. 

Welk onderwerpen zijn interessant binnen het onderwerp leiderschapstransitie? 

 Theorie: visie en theologie 

o Visie op leiderschapstransitie: theologisch, ecclesiologisch, cultuur 

o Leiderschap – congregationalisme 

 Praktijk: feiten en ervaring 

o Contact en overdracht tussen oude en nieuwe voorganger 

o Begeleiding tijdens het proces 

o Belangrijke positieve en negatieve factoren in het proces 

Grondregels 

1. We willen dat jullie praten en niet wij. Iedereen mag mee doen en we zullen alleen een 

beroep op je doen als je een tijdje niets gezegd hebt. Verder stuurt de Moderator door de 

vraagstelling. 

2. Er zijn geen foute of goede antwoorden. Elke mening of ervaring van iemand is belangrijk. 

Zeg waar je het eens of oneens mee bent. We willen verschillende meningen horen. 

3. Wat in deze ruimte is gezegd, blijft hier binnen. We willen een veilige ruimte creëren, zodat 

iedereen zich vrij voelt om te delen wat hij/zij wilt. 

4. We zullen het groepsgesprek opnemen. We willen alles wat gesproken worden vastleggen. In 

ons rapport zullen we alles anonimiseren, zodat uw veiligheid gewaarborgd blijft. 



 75 

 

Algemene informatie 

De Focus Groep  

De groep bestaat uit vijf voorgangers. Deze mensen zijn gekozen vanwege hun gelijke beroepstitel. 

Allemaal zijn ze werkzaam als voorganger in een Baptistengemeente. Verder zijn ze de afgelopen 3 

jaren betrokken geweest bij een proces van leiderschapstransitie. De leeftijd verschilt en zit tussen 

de 30 en 60 jaar. Hier moeten we rekening mee houden – dit verschil moet niet een te grote rol 

spelen. De groep is een redelijke homogene groep en vertegenwoordigd 8,9% van alle voorgangers 

binnen de Baptistengemeenten zonder de vacante gemeenten (21 van de 77) meegerekend. 

Datum: 31 mei 2012 

Aanvang: 12.00 uur 

Programma 

12.00 Welkom en gebed voor lunch 

12.00 - 12.45 lunch 

12.45 – 13.00 Uitleg FGI 

13.00 - 14.00 ‘theorie’ 

14.00 - 14.15 gelegenheid tot vragen stellen + afsluiting met gebed en koffie/thee 

Kosten: De Unie faciliteert de lunch, de koffie/thee en de ruimte. 

Het Focus Group Interview 

Blok 1: Theorie 

1. Kennismakingsrondje (5-10 min) 

 Welke gemeente? 

 Hoe groot is de gemeente? 

 Wanneer voorganger geworden? 

 Leeftijd voorganger? 

2. Introductie vraag (10 min) 

Een overzicht op PowerPoint van de resultaten van de theorie vanuit de interviews. Anoniem. Vraag: 

Dit denken jullie en jullie gemeenteleden, wat zegt dat over jullie? 

3. Hoofdvraag (40 min) 

‘Hoe verloopt het ideale beroepingsproces in een gemeente?’ 

 Wat is idealiter de aanleiding voor een voorganger om te komen? 

 Wat is de ideale overdracht tussen de voorgangers? 

 Welke stappen zijn belangrijk en/of noodzakelijk in het beroepingsproces? 

 Hoelang moet een ideaal beroepingsproces duren? 

 Wanneer moet een autonome Baptistengemeente advies of begeleiding in dit proces 

zoeken? En wat voor advies dan? 

 Wat is idealiter de aanleiding voor een voorganger om weg te gaan? 

 

4. Afsluiting (5 min) 

‘Hebben we nog iets gemist, wat wel besproken moet worden?’ 
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Blok 2: Praktijk 

1. Introductie met een PowerPoint – Quote 

“Aandacht voor je eigen spiritualiteit als kerkelijk werker en als voorganger is onmisbaar. […] Je kunt 

niet goed je werk doen als je niet ruimte geeft aan je eigen spiritualiteit.” – Gideon van Dam 

‘Welke reacties roept deze quote bij jullie op?’ 

Reserve vraag 

‘Beschrijf eens hoe u de afgelopen week vorm hebt gegeven aan uw spiritualiteit?’ 

Reserve quote 

“… Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de 

voetsporen van hem” (1Pt2:21) Jezus is niet alleen een Redder van onze ziel; Hij is een model voor 

ons dagelijks leven, inclusief de effectiefste leiderschapsstijl. – Bob Russell 

2. Hoofdvraag 

‘Welke invloed had uw relatie met God op uw beroepingsproces?’ 

 Wat waren de geestelijke factoren (roeping, Gods stem) om op de uitnodiging van de 

gemeente wel in te gaan? 

 Hoe betrok u God tijdens het proces? 

o Vragen naar de geestelijk klik met de gemeente. 

 Hoe werd u door God bevestigd om het beroep aan te nemen? En hoe verder in bijvoorbeeld 

in het eerste jaar? 

 Hoe moeten voorganger omgaan met het beroepingsproces in hun persoonlijke relatie met 

God? 

Aanleiding  proces  beroeping 

3. Afsluiting 

‘Hebben we nog iets gemist, wat wel besproken moet worden?’ 
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Appendix D | Format Interview Voorgangers 

Begin 

 Jezelf voorstellen: kennis maken 

 Uitleg onderzoek: doel en resultaat 

 Introductie Interview: opbouw, soort vragen en uitleg begrippen 

Leiderschapstransitie: het overdragen van de leiderschapspositie met de bijbehorende bevoegdheden, 

taken en verantwoordelijkheden, tussen voorgangers binnen een plaatselijke/lokale gemeente 

 Wat zegt het woord ‘leiderschapstransitie’ u? 

 Wat voor gevoelswaarde heeft het? 

Het interview 

De cijfers zijn denkbeeldige vragen, waar we antwoord op willen krijgen. De letters zijn eigenlijk de 

echte interview vragen. Houd hier rekening mee als je verder leest. 

1. Hoe verliep het proces van leiderschapstransitie in uw gemeente? 

a. Wat was de aanleiding voor de transitie in uw gemeente?  

b. Welke factoren speelden daarbij een rol? 

c. Hoe waardeert u deze factoren? 

d. Hoe is het proces van leiderschapstransitie verlopen van begin- tot eindfase? (feiten) 

e. Hoe heeft u het proces ervaren in het begin tot aan het eind? (ervaring) 

f. Welke vaardigheden/competenties heeft u ingezet tijdens het proces? 

g. Als u de leiderschapstransitie in uw gemeente een cijfer mag geven, waar een 1 

vreselijk slecht betekent en een 10 uitstekend. Welk cijfer zou u geven? Hoezo? 

h. Waar heeft de gemeente het meeste van geleerd, tijdens het proces van 

leiderschapstransitie? En wat nog meer? 

i. Hadden er dingen voorkomen kunnen worden? Zo ja, hoe dan? 

 

2. Wie waren er allemaal bij deze leiderschapstransitie betrokken? 

a. Hoe was het contact met de beroepingscommissie? 

b. Wat maakt dat er een consulent wel/niet betrokken was bij het proces? Zo ja, hoe 

was het contact met de consulent? 

c. Hoe was het contact met de raad van oudsten? 

d. Hoe was het contact met de betrokken gemeente? 

e. Hoe was het contact met de oude voorganger? 

i. Hoe ging de overdracht tussen de oude voorganger en u? 

ii. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de oude voorganger en u 

betreft leiderschapstype? Bijv. extern- of interngericht, herder of evangelist. 

f. Hoe was het contact met een eventuele coach/mentor? 

 

3. Hoe is de begeleiding geweest die u heeft ontvangen tijdens het proces van 

leiderschapstransitie? 

a. Hoe werd u begeleidt in het proces van leiderschapstransitie? 

b. Op welke mensen kon u terug vallen voor vragen indien nodig? 
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c. Als u de begeleiding tijdens het proces een cijfer mag geven, waar een 1 vreselijk 

slecht betekent en een 10 uitstekend. Welk cijfer zou u geven? Hoezo? 

 

4. Hoe verantwoord deze gemeente hun gekozen manier van leiderschapstransitie? 

a. Wat is de visie van deze Baptistengemeente over leiderschapstransitie? 

b. Wat maakt dat de gemeente gekozen heeft voor deze visie (manier) van 

leiderschapstransitie? 

i. Theologisch perspectief (baptisme en Bijbels) 

ii. Ecclesiologisch perspectief (baptisme en gemeente-visie) 

iii. Cultureel perspectief (baptisme en gemeente-cultuur) 

 

5. Hoe kan de Unie van Baptistengemeente op een verantwoordelijke manier met 

leiderschapstransitie omgaan? 

a. Heeft u contact opgenomen met de Unie? 

i. Zo nee, had u dit achteraf gewild? Hoezo? 

ii. Zo ja, hoe is dit verlopen? 

b. Welke feedback/adviezen over leiderschapstransitie zou u geven aan de Unie van 

Baptistengemeente? 

Einde 

 De voorganger bedanken. 

 Gelegenheid geven aan de voorganger om vragen te stellen. 

 De voorganger herinneren voor de uitnodiging voor FGI (29 en 31 mei). 

 Vragen hoe lang het duurt voor de reactie van de oudstenraad. (interview gemeenteleden) 
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Appendix E | Format Interview Gemeenteleden 

Begin 

 Kennis maken 

 Uitleg onderzoek 

 Introductie Interview 

Leiderschapstransitie: het overdragen van de leiderschapspositie met de bijbehorende bevoegdheden, 

taken en verantwoordelijkheden, tussen voorgangers binnen een plaatselijke/lokale gemeente 

 Wat zegt het woord ‘leiderschapstransitie’ u? 

 Wat voor gevoelswaarde heeft het? 

Het interview 

0. Algemene vragen: 

a. Wat is uw leeftijd? 

b. Hoe lang bent u al lid c.q. betrokken bij deze gemeente? 

c. Wat is uw taak en positie binnen de gemeente? 

d. Hoe groot is de gemeente? 

 

1. Hoe verliep het proces van leiderschapstransitie in uw gemeente volgens u? 

a. Wat weet u van de leiderschapstransitie in uw gemeente? (feiten) 

b. Hoe heeft u het proces ervaren in het begin tot aan het eind? (gevoelens) 

c. Wat was volgens u de aanleiding voor de leiderschapstransitie? 

d. Als u het proces van leiderschapstransitie in uw gemeente een cijfer mag geven, 

waar een 1 vreselijk slecht betekent en een 10 uitstekend. Welk cijfer zou u geven? 

Hoezo? 

e. Waar heeft de gemeente het meeste van geleerd, tijdens het proces van 

leiderschapstransitie? En wat nog meer? 

f. Hadden er dingen voorkomen kunnen worden? Zo ja, hoe dan? 

g. Wat is er binnen de gemeente veranderd sinds de aanstelling van de nieuwe 

voorganger? 

 

2. Hoe betrokken was de gemeentelid bij het proces? 

a. Met wie heeft u allemaal contact gehad? Welke vorm had dit contact? Hoe was dat 

contact (waardering)? Hoezo? 

i. Beroepingscommissie 

ii. Raad van oudsten 

iii. Betrokken gemeenten 

iv. Oude voorganger 

v. Nieuwe voorganger 

vi. Consulent 

b. Welke overeenkomsten en verschillen ziet u tussen de voorgangers? 

c. Als u de betrokkenheid bij het proces van uzelf een cijfer mag geven, waar een 1 

vreselijk slecht betekent en een 10 uitstekend. Welk cijfer zou u geven? Hoezo? 
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3. Hoe is de gemeente begeleid tijdens de leiderschapstransitie? 

a. Bent u als gemeentelid begeleid? 

i. Zo ja, hoe bent u, als gemeentelid, begeleid tijdens het hele proces? 

ii. Zo nee, als u terugkijkt naar het proces, zou u begeleiding gewild hebben? 

b. Hoe is de gemeente volgens u begeleid tijdens het hele proces? 

c. Als u de begeleiding aan de gemeente in het proces een cijfer mag geven, waar een 1 

vreselijk slecht betekent en een 10 uitstekend. Welk cijfer zou u geven? Hoezo? Zou 

dit cijfer nog beter kunnen? 

 

4. Hoe verantwoord deze gemeente hun gekozen manier van leiderschapstransitie? 

a. Wat is de visie/overtuiging/gedachtelijn van deze baptistengemeente over 

leiderschapstransitie? 

b. Wat maakt dat de gemeente gekozen heeft voor deze visie (manier) van 

leiderschapstransitie? 

i. Theologisch perspectief (baptisme en Bijbels) 

ii. Ecclesiologisch perspectief (baptisme en gemeente-visie) 

iii. Cultureel perspectief (baptisme en gemeente-cultuur) 

 

5. Hoe kan de Unie van Baptistengemeente op een verantwoordelijke manier met 

leiderschapstransitie omgaan? 

a. Is er contact opgenomen met de Unie? 

i. Zo nee, was dit gewenst? Hoezo? 

ii. Zo ja, hoe is dit verlopen? 

b. Welke feedback/adviezen over leiderschapstransitie zou u geven aan de Unie van 

Baptistengemeente? 

Einde 

 Het gemeentelid bedanken. 

 Gelegenheid geven aan het gemeentelid om vragen te stellen. 

 Vragen om e-mailadres. 
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