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Stappen Doel Wie Resultaat

Vaststellen contactadres Communicatie sollicitanten en
Cie.

Ber. Cie Contactpersoon Bauke Versteeg

Opstellen en plaatsen
advertentie.

Bekendheid geven aan vacature Ber. Cie Advertentie in Onderweg/ND/Trouw

Plaatsing info op Website Bekendheid functie eisen Ber. Cie Up to date website, check

Reactietijd vaststellen Beperken doorlooptijd Ber. Cie. 14 dagen

Informatievragen behandelen per
mail of 06 29 121 535

Duidelijkheid naar reflectanten Contactper
soon

Managen van verwachtingen

Vastellen selectie cie. Gesprekspartners eerste gesprek Ber. Cie. max. 3 personen

Schriftelijke sollicitatie
verzamelen

Overzicht Contactper
soon

Groslijst

Selectie van Sollicitanten voor
eerste gesprek obv
prioriteringslijst eigenschappen

Beperken aantal gesprekken Ber. Cie Max. 4 kandidaten

Beluisteren van een dienst van
de geselecteerde kandidaten.

Een indruk krijgen van de
prediking en ligging van zijn

Ber. Cie. Beeld van de kandidaat



huidige gemeente

Referenties vragen, 5 referenties
per kandidaat.

Informatie ophalen Ber.cie Beter beeld van de kandidaat

Informatie opvragen Steunpunt
Kerk en Werk

Informatie ophalen Bauke Beter beeld kandidaat

Eerste gesprek met kandidaten Oriënterend gesprek.
● Kennismaking
● indruk krijgen van de

persoon
● Past hij /zij bij het gemeente-

en predikantsprofiel
● Voor sollicitant is het de

gelegenheid om te kijken of
hij/zij past bij de gemeente.

Selectie cie Bepalen geschiktheid van de kandidaat om
verder te gaan in de procedure

Rapportage Ber. Cie Selectie voor volgend gesprek Sel. Cie Besluit ber. cie. wie er doorgaan

Reactie naar kandidaten Doorgaan of afwijzen Ber. Cie Uitnodigingen tweede gesprek

Tweede gesprek met kandidaten,
selectiegesprek

Tijdens dit gesprek vaststellen
wie van de beste kandidaat is. Er
wordt daarom dieper ingegaan
op het predikantsprofiel, de
capaciteiten en de motivatie van
de kandidaten.

Ber. Cie. Voorstel voor de te beroepen kandidaat.
Eventueel een tweetal

Bij sterke twijfel bij een kandidaat
wordt de mogelijkheid

Inzicht krijgen in specifieke
kenmerken van de kandidaat
m.b.t. de eisen in het

Ext. Bureau
Vonk 360
Veenendaal

assessmentrapport



opengehouden voor een Tests &
assessments van de kandidaat.

predikantsprofiel

Voorstel van de geselecteerde
kandida(a)t (en) aan kerkenraad
Max 2 kandidaten

Te komen tot een beroep Ber. Cie. Overdracht van activiteiten aan KR

Gemeente vertrouwelijk
informeren over kandidaten en
vragen om haar/hem te horen

Gemeente inzicht geven in stand
van zaken.

Zie verder stappenplan


