
 

Beleidsplan VPW Nederland 2012-2014 

Vereniging voor Pastoraal Werkenden (VPW) 

De VPW Nederland is primair een collegiaal verband van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en 
rooms-katholieke theologen, die op grond van een voltooide, kerkelijk erkende theologische 
opleiding op academisch of Hbo-niveau in de Nederlandse kerkprovincie werkzaam zijn in of ten 
behoeve van het pastoraal beroep of als docent aan een opleiding als hiervoor genoemd, alsmede 
degenen die als zodanig werkzaam zijn geweest. 

Organisatie: 

VPW Nederland bestaat uit 7 VPW-en in ieder van de 7 bisdommen waaruit de Nederlandse 

Kerkprovincie bestaat. 

VPW Limburg, 

VPW Breda, 

VPW Den Bosch,  

VPW Utrecht,  

VPW Rotterdam, 

VPW Haarlem-Amsterdam  

VPW Groningen-Leeuwarden. 

Daarnaast is er de landelijke VPW Nederland. De landelijke VPW kent een Algemeen Bestuur, met 

vertegenwoordigers uit de 7 afdelingen en een Dagelijks Bestuur.  

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waarin het Algemeen Bestuur verantwoording aflegt en 

beleidsvoornemens bespreekt. Vijf van de zeven afdelingen kennen een eigen bestuur en een 

jaarlijkse algemene ledenvergadering, de afdelingen Limburg en Den Bosch hangen rechtstreeks 

onder VPW Nederland en kennen een coördinatiegroep. 

Uitvoering: 

Werknemers 

Beleidsmedewerker: 
VPW Nederland heeft voor 15,2 uur per week een beleidsmedewerker in dienst die 
beleidsvoorbereidend en –uitvoerend is en betaald wordt conform de RPW. (Rechtspositie 
Reglement Pastoraal werkenden) 

Vrijwilligers 

De werkzaamheden ten behoeve van bestuur en uitvoering van beleid van de afzonderlijke 

afdelingen in de bisdommen en VPW Nederland worden gedaan door vrijwilligers die daarvoor hun 

onkosten kunnen declareren.  



 

Doelen VPW Nederland en VPW-en in de bisdommen 

• Goede beroepsuitoefening 

• Ontwikkeling van het beroep 

• Arbeidsvoorwaarden voor pastoraal werk(st)ers 

• Individuele en collectieve belangenbehartiging 

• Bezinning en spirituele groei 

• Professionaliteit, onderhouden kennis en vaardigheden, collegiaal gesprek 

• Solidariteit onderling bevorderen 

• Samenwerking tussen de afdelingen van de vereniging 

• Afdelingen ondersteunen bij beleidsvorming en -uitvoering 

• Het onderhouden en bevorderen van de relaties met de bisschoppen  

Kerntaken van de VPW in ieder bisdom: 

• Betrokkenheid leden bij beroepsontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, thema’s bewerkstelligen 

• Ledenbinding en -werving 

• Landelijk beleid uitdragen en omzetten in concrete activiteiten, bv. Geestelijk Leiderschap 

• Collegiaal gesprek, bezinning en groei in spiritualiteit  

• Communicatie 

• Overleg met de bisschop, onderhouden van de relatie met eigen bisschop  

De VPW Nederland  

• Maakt het beleid  

• Ondersteunt (ambtelijk secretariaat)  

• Is vertegenwoordigd in de Landelijke Kommissie Rechtspositieregeling  

• Doet de individuele belangenbehartiging van de leden  

• Geeft 4 keer per jaar een blad VPWinfo.nl uit 

• Heeft regelmatig overleg met de opleidingen en met beroepsverenigingen die van belang zijn 

in het pastorale veld en ondersteunt de VPW-en in de bisdommen. 

Middelen 

Financiën VPW Nederland 

 Het beheren van het VPW vermogen 

 Het opstellen van de jaarlijkse begroting en financieel jaarverslag 

 Het innen van de contributiegelden vastgesteld door het Algemeen bestuur van de VPW  

 De jaarlijkse afdracht van 12% van de contributie aan de afdelingen naar rato van het aantal 

leden per afdeling. 

 

De VPW is als vereniging een zelfstandig rechtspersoon en is betreffende het jaarverslag, de 

jaarbegroting en het financieel jaarverslag verantwoording verontschuldigd aan de leden via de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering. 



 

Speerpunten in het beleid voor 2014  

 Hernieuwd theologisch fundament pastoraat 

Er wordt gewerkt aan een hernieuwd theologisch fundament voor pastoraat in de actuele 

kerkelijke en maatschappelijke context. 

In 2014 stelt de VPW een notitie vast met betrekking tot het theologisch fundament van het 

pastoraat. Het is de bedoeling dat dit een notitie wordt die VPW-leden helpt om geïnspireerd 

hun beroep uit te oefenen, en die voor de beroepsvereniging ondersteunend is voor de 

richting die de vereniging de komende jaren ingaat. 

Het eerste half jaar komt er een notitie opgesteld door een werkgroep van pastores en twee 

theologen. Deze notitie zal breed met de leden besproken worden en in het najaar zal het AB 

de notitie met betrekking tot het theologisch fundament vaststellen. 

 

 Kwaliteit van pastoraat 

De VPW zet zich in voor kwaliteitsborging van het werk van pastorale beroepskrachten en 

bevordert permanente educatie. 

 

 Werkgelegenheid en mobiliteit 

De werkgelegenheid van pastoraal werk(st)ers staat onder druk, zowel vanwege de 

teruglopende financiën van parochies en bisdommen als vanwege de veranderende 

opvattingen van bisschoppen over de taak en plaats van de pastoraal werk(st)er.  

De VPW zet zich in voor tijdige maatregelen om voor pastoraal werk(st)ers wier plaats te 

vervallen komt te bemiddelen van werk naar werk dan wel om hen goed te ondersteunen in 

om- dan wel bijscholing. 

 

 Versterken betrokkenheid pastoraal werk(st)ers bij arbeidsvoorwaarden 

De Landelijke Kommissie Rechtspositieregeling (LKR) wil in plaats van de landelijke 

achterbanraadpleging meer naar de beroepsgroep toe om hen in de diverse bisdommen te 

betrekken bij de gesprekken over wat belangrijk is in hun arbeidsvoorwaarden. In het eerste 

half jaar van 2014 zullen op verschillende plaatsen in het land achterbanraadplegingen 

gehouden worden. 

 

 Investeren in de kwaliteit van de bestuurskracht 

De VPW organiseert een cursusdag voor nieuwe bestuursleden om hen instrumenten aan te 

reiken op basis waarvan zij hun werk in de VPW beter kunnen doen. 

 

Utrecht, 7 november 2013 

 

Het Algemeen Bestuur van de VPW Nederland en haar afdelingen, 

 

Paulus Gabriël 

Secretaris VPW Nederland 


