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Protestantse Kerk in Nederland 
Postbus 8504 
3503 RM  Utrecht 
Telefoon: (030) 880 18 80 
Fax:  (030) 880 13 00 
E-mail:  servicedesk@pkn.nl  
Internet:  www.pkn.nl 
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 

                          3533 AE Utrecht 
 

 

 

 

Protestantse Kerk in Nederland 
 
Op 1 mei 2004 is bij notariële akte in verband met de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk 
(NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het 
Koninkrijk der Nederlanden (ELK), het rechtspersoonlijkheid bezittende kerkgenootschap de 
Protestantse Kerk in Nederland tot stand gekomen als voortzetting en rechtsopvolger onder algemene 
titel van deze drie kerkgenootschappen.  
 
Het kerkgenootschap wordt geregeerd door haar eigen statuut bestaande uit kerkorde en ordinanties 
van de Protestantse Kerk inclusief overgangsbepalingen, alsmede generale regelingen behorende bij 
de kerkorde. De Protestantse Kerk in Nederland wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba 
van de generale synode tezamen.  
 
De generale synode van het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, 
overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de 
generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn 
zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland 
beheert. 
 

De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten 
en allen die daarbinnen werken: 

 
- in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld 

 
- in het getuigenis van Jezus Christus 

 
- in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid 

  
Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke 
organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen 
voeren: 

 werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het 
kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de 
verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie 
en de dienst aan de samenleving; 

 draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers 
en ander (vrijwillig) kader; 

 ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en 
handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten 
in de wereld; 

 organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het 
kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod; 

 voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van 
de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde; 

 heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen. 
 
 

http://www.pkn.nl/
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Samenstelling en bezoldiging moderamen van de generale synode 
 

Het moderamen van de generale synode is als volgt samengesteld 
Ds. P. Verhoeff, preses 
Ds. A.J. Plaisier, scriba 
Mw. mr. M. Engelbert-Clarenbeek (ouderling en eerste assessor) 
Dhr. B. van Bokhoven (ouderling-kerkrentmeester) 
Dhr. E. Broekhuizen (diaken) 
 
Bezoldiging moderamen 
De leden van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland ontvangen geen bezoldiging, 
met uitzondering van de scriba, ds. A.J. Plaisier, die wordt gesalarieerd conform de arbeidsvoor-
waardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, welke is afgeleid van de beloningen die de 
rijksoverheid hanteert voor de ambtelijke salarissen. Aan de leden van het moderamen zijn geen 
leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
 
 

Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie 
 
Bestuur 
Ir. G-J. Kramer, voorzitter 
Mevr. G. Prins, secretaris 
Mr. P. Schreuder 
Dhr. G.L. Westerveld 
Ds. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode 
Dhr. B. van Bokhoven, vanuit het moderamen van de generale synode 
 
Directie 
Dhr. H. Feenstra, algemeen directeur 
Ds. E. Overeem, adjunct directeur 
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VOORWOORD 
 
In de Generale Synode vergadering van november 2011 is het nieuwe visiedocument vastgesteld. In 
de komende zitting van de Generale Synode in november van dit jaar leggen we het nieuwe 
beleidsplan van de Dienstenorganisatie, ingediend door het Moderamen en het Bestuur 
Dienstenorganisatie, gezamenlijk  aan hen voor ter besluitvorming. In het beleidsplan wordt tevens 
een meerjarenraming vastgelegd. 
 
Deze begroting wordt daarna eind november door de Kleine Synode behandeld. Ter voorkoming van 
misverstanden melden wij nu alvast dat het cijfermateriaal overeenkomt met het eerste jaar van de 
concept meerjarenraming. Bij het werkplan zijn wij hier ook vanuit gegaan dat de ambities van het 
beleidsplan worden vertaald in het jaarplan. Het eerste jaar bestaat vooral uit het in de stijgers zetten 
van de nieuwe plannen, het ontwikkelen van nieuwe criteria, het ook intern implementeren van nieuwe 
werkwijzen. Dit vraagt veel van de medewerkers. Immers de basisformatie zal ook het komende jaar 
dalen. Op de terreinen waar geïnvesteerd wordt in vernieuwing, daar zal ook formatieruimte 
beschikbaar komen uit de vernieuwingsgelden. Hierbij moet u vooral denken aan Missionair Werk en 
Kerkgroei en HRM. De afdeling HRM zet dit in gang door het opzetten van een pool van predikanten 
en kerkelijk werkers. Het opzetten van deze flex pool vindt plaats in 2013. De organisatorische en de 
financiële weerslag wordt zichtbaar in de begroting van 2014. 
 
In de juni vergadering van de Kleine Synode van dit jaar zijn besluiten genomen over de inrichting van 
jaarrekeningen en begrotingen binnen de Protestantse Kerk. We hebben deze besluiten al zoveel 
mogelijk doorgevoerd in deze begroting. Het jaarplandeel hebben we nog wel opgesteld per afdeling. 
De verbetering met een transparantere aansluiting op het beleidsplan willen we in de komende 
periode realiseren. Wij ervaren dit als een verdere verbetering naar een steeds transparantere en 
efficiëntere organisatie. 
 
Al enkele jaren discussiëren we over de implementatie van het besluit van de Generale Synode van 
de commissie Veerman om de solidariteitskasbijdrage per belijdend lid te verhogen naar € 7,50. De 
afgelopen jaren hebben we de effectuering van de inning niet uitgevoerd. Gezien de reserves voor 
steunverlening aan gemeenten, hebben we besloten voor te stellen deze verhoging in deze 
beleidsplanperiode niet uit te voeren, en zo nodig een substantieel van de reserves te benutten. 
 
Wij zijn er voor opgericht om samen te werken aan de opbouw van de Kerk en haar gemeenten. In 
deze begroting willen we dat ook eerst verwoorden, dat we samen dienstbaar willen zijn aan de Heer 
van de Kerk. We proberen in de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk alles zo goed mogelijk 
te plannen en de processen te beheersen. Toch is het ieder jaar weer boeiend en interessant een 
zekere spanning vast te stellen: immers de Kerk is niet van onszelf en er gebeuren ook altijd 
onverwachte dingen in onze samenleving en Kerk. Wij proberen daar op een gelovige manier op in te 
spelen en mee om te gaan. Met open vizier en elan, een zekere soberheid en degelijkheid, gedragen 
en bemoedigd door ons geloof in Jezus Christus, onze Heer. 
 
 

      
    
Ir. G-J. Kramer,     H. Feenstra, 
voorzitter bestuur dienstenorganisatie  algemeen directeur 
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1 Kengetallen 
 
Kengetallen Norm Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening

minimaal - 2013 2012 2011 2010 2009

maximaal

Balanstotaal in € 1.000 40.000 35.000 42.586 43.077 36.411

Operationeel resultaat in € 1.000 0 0 751 972 1.093

Risicoreserve in % (tot en met 2012) 40% - 60% 58,8% 56,4% 63,0% 59,9% 54,0%

Risicoreserve in % (nieuwe beleid) 33% - 67% 50,0%

Baten in € 1.000 62.274 65.811 77.102 83.849 66.211

Lasten in € 1.000 65.376 68.016 75.340 74.269 64.467

Bestedingspercentage baten min 70% 77,6% 74,8% 77,3% 70,8% 72,7%

Bestedingspercentage lasten min 70% 73,9% 74,6% 78,0% 80,0% 74,7%

Kosten fondsenwerving in % 9% - 12,5% 12,5% 12,8% 10,8% 10,6% 11,8%

Kosten beheer & administratie in % 10% - 12% 11,3% 11,1% 9,9% 10,1% 11,0%

Salarislasten in € 1.000 22.791 21.266 18.628 18.675 18.155

Ziekteverzuim in % 4,00% 4,00% 4,14% 5,50% 4,44%

Basisformatie in fte 289,8 312,0 281,2 275,0 302,2

Bijzondere formatie in fte 69,6 61,2 58,3 53,5 35,7

Noot: Vergelijkende cijfers aangepast vanaf 2011 
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Bestedingen aan doelstellingen in 2013
(Hoe wordt een beschikbare euro besteed)
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Noot:  Werkelijk 2012 betreft situatie per ultimo juni 2012
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2. JAARPLANNEN 
 
De jaarplannen 2013 worden in deze paragraaf per programmalijn en stafafdeling kort samengevat en 
zijn gericht op de doelstellingen en speerpunten voor dit begrotingsjaar met vermelding van  
kwalitatieve, kwantitatieve en innovatieve projecten/activiteiten. Bij elke programmalijn is een overzicht 
opgenomen van de bestedingen naar de verschillende hoofddoelstellingen binnen het programma. 
 
 

2.1  Institutionele Ondersteuning 
 
Het programma Institutionele Ondersteuning (IO) levert een bijdrage aan het leiding geven aan het 
leven en werken van kerk en gemeenten door de ambtelijke of institutionele organisatie van de kerk - 
zowel inhoudelijk als in haar functioneren - te ondersteunen door middel van het geven van advies, 
begeleiding en ondersteuning.  
Deze ondersteuning is gericht op: 

 de uitvoering van het werk van de bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen en de daarmee 
samenhangende organen en de colleges, alsmede de communicatie daarover en  de zorg voor en 
ontwikkeling van een doeltreffende, flexibele en eigentijdse organisatie en kerkordelijke inrichting 
van kerk en gemeenten (doelstelling ‘Algemeen Institutionele Ondersteuning’); 

 de zorg voor de inrichting en het functioneren van de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk 
(doelstelling ‘LRP’). 

 
Algemeen Institutionele ondersteuning 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011

Synodewerk 1.132 1.515 1.363

Juridische zaken 833 847 696

Classicale Ondersteuning 1.066 1.129 995

Kerkbeheer 732 701 695

Kerkelijke bijdragen 190 205 204

Oecumene 350 342 368

Lutherse Zaken 209

Totaal lasten 4.512 4.739 4.321

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 38 37

Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving -29

Bij: resource resultaat 97

Totaal doelstellingen 4.550 4.776 4.389

Deze missie van IO wordt nagestreefd door: 

 Het geven van inhoudelijke en (kerk)juridische ondersteuning aan de (bovenplaatselijke) 
ambtelijke vergaderingen, organen en colleges; 

 Het faciliteren van de bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen, organen en colleges, onder 
meer door het voeren van het (ambtelijk) secretariaat daarvan; 

 Het geven van informatie, voorlichting en adviezen over: 
o het beleid en de besluiten van de bovenplaatselijke ambtelijke organen; 
o de regelgeving, zowel binnen de kerk (kerkorde) als daar buiten (seculiere 

regelgeving); 
o (het toezien op) het beheer van de plaatselijke gemeenten en diaconieën ; 
o de relaties en samenwerking met andere kerken; 

 Het toezien op de naleving van de (kerkordelijke) regelgeving. 
 
De aandacht zal in het kader van het nieuwe beleidsplan meer worden gericht op nieuwe vormen van 
gemeente-zijn zoals die zich ontwikkelen en het oplossen van kerkordelijke knelpunten daarbij. 
Richtinggevend is het maximaal benutten van de speelruimte in de kerkorde en het scheppen van 
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ruimte voor experimenten. Gezien de vele spelers in dit veld heeft IO de ambitie om waar nodig een 
coördinerende rol te vervullen. 
 
In de kerkjuridische advisering zal het accent worden verlegd van het bewaken van de kerkordelijke 
afspraken van 2004 met het oog op ongewenste precedentwerking naar een soepeler toepassing van 
de regels waar strikte toepassing niet langer noodzakelijk of gewenst  is. Toezicht op nauwkeurige 
naleving van de regels zal er zijn wanneer het gaat om besluiten met rechtsgevolgen voor derden of in 
potentiële conflictsituaties. 
 
In de beleidsplanperiode zullen in principe geen omvangrijke projecten van kerkordewijzigingen 
worden aangevat. Met belangstelling zal worden gevolgd hoe de (bijgestelde) regels in de praktijk 
uitwerken. Wensen of noodzaak tot wijziging of aanpassing van de kerkorde zullen vanuit 
praktijksituaties worden verzameld met het oog op eventuele aanpassing van de kerkorde na 2016. 
Bijzonder aandachtspunt is daarbij hoe de officiële beschrijving van het ambt volgens de kerkorde zich 
verhoudt tot de praktijk van alledag. 
 
In de sector kerkbeheer zal in de komende beleidsperiode gerichte aandacht en dus meer tijd worden 
besteed aan de actuele gebouwenproblematiek van gemeenten. Invalshoek daarbij zal zijn de vraag 
hoe vanuit de landelijke kerk en dienstenorganisatie de lasten van de (kleine) gemeenten op dit terrein 
kunnen worden verlicht. Dit zal de nu al aanzienlijke werkdruk van de gemeenteadviseurs kerkbeheer 
wel doen toenemen. In 2013 zullen de werkzaamheden op dit terrein een voorbereidend karakter 
hebben. 
 
Synodewerk 
Naast de reguliere beleidsmatige administratieve, secretariële, logistieke ondersteuning  van (het 
moderamen van) de generale synode, kleine synode en evangelisch-lutherse synode, generale 
colleges en synodale commissie en werkgroepen worden de volgende projecten/activiteiten 
uitgevoerd: 

 Verkenning en ontwikkeling van een aanpak voor papierloos vergaderen;  

 Beheer van registers van gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers;  

 Verbreding van de inzet van beleidsadviseurs ten behoeve van oecumene en innoverende 
projecten als voortvloeisel van ‘De hartslag van het leven’; 

 Coördinatie en ontwikkeling van plannen inzake Hervorming 500; 

 In kaart brengen van actuele vragen rond het ambt via classicale vergaderingen naar aanleiding 
van de notitie over het ambt uit 2012. 

 
Ook zal de introductie en beproeving van het Liedboek 2013 aandacht krijgen door organisatie en 
begeleiding van het beproevingstraject, zoals bepaald in de kerkorde en de voorbereiding en 
ondersteuning van de besluitvorming door de generale synode. 
 
Juridische zaken 
Ondersteuning wordt geboden van onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe kerkvormen  
(pioniers-, digikerken en dergelijke), naast de ondersteuning van de bestaande gemeenten. Ook 
worden mogelijkheden in kaart gebracht tot vereenvoudiging van regelgeving.  
 
De (kerk)juridische ondersteuning van het moderamen, kleine en generale synode, generale en 
regionale colleges en dienstenorganisatie blijft een belangrijke aangelegenheid. Te denken valt hierbij 
aan: 

 Begeleiding van het proces van de verkleining van de synode door evaluatie en aanpassing van 
het huishoudelijk reglement met het oog op verbetering van de vergaderdynamiek; 

 Organisatie van landelijk beraad van colleges van opzicht en behandeling bezwaren en geschillen 
en participatie in het landelijk RCBB-platform ten behoeve van de onderlinge afstemming en het 
vergroten van kennis van de leden. 

 
Juridische Zaken wordt ingezet als tweedelijns dienstverlening voor adviseurs in de regio waardoor 
instroom van vragen wordt beperkt. Een toegankelijke kennisbank via de website wordt ontwikkeld. 
 
Ook de voorlichting over zaken die de relatie kerk-overheid betreffen, de ondersteuning van 
werkzaamheden CIO en de voorlichting over het bestuurlijke werk van de synode en haar organen 
blijven aandacht vragen, alsmede  de ondersteuning van ontwikkeling van samenwerkingsmodellen 
(op maat) tussen migrantenkerken en plaatselijke gemeenten. 
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Classicale ondersteuning 
De beleidsmatige en kerkjuridische begeleiding van de (brede moderamina) van de classicale 
vergaderingen en de classicale regionale overlegorganen (CRO) en advisering van regionale colleges 
voor de visitatie en de behandeling van beheerszaken heeft als speerpunten voor 2013: 

 Begeleiding van het transformatieproces van ACV naar CRO; 

 Bevordering en ondersteuning van samenwerking tussen classes en regionale colleges;  

 Ondersteuning van initiatieven vanuit de synode voor het kerkelijk gesprek en van 
consideratietrajecten; 

 Medewerking aan de ontwikkeling van gezamenlijk kennisnetwerk van PThU, gemeenteadviseurs 
kerkbeheer en RACV’s in Noord Nederland; 

 Toerusting van de leden van de ambtelijke vergadering en colleges door cursusaanbod in 
samenwerking met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE). 

 
Bij de ontwikkeling van de landelijke pool van uitzendpredikanten zal  ondersteuning worden geboden 
bij een nadere verkenning van de doelstelling, de afbakening met andere functies (interim-
predikanten), de kerkordelijke inkadering en de raakvlakken met het beleid van classes inzake de 
samenwerking tussen gemeenten. 
 
Kerkbeheer  
Ontwikkeling van adequate beleidsondersteuning van kerkenraden en kerkbeheerders ten aanzien 
van het beheer van kerkgebouwen, georganiseerd per ambtelijke regio. Het betreft het organiseren 
van de landelijke expertmeeting, inventarisatie van de omvang van de problematiek, versterking van 
de bestaande advies-/taakgroepen en de ondersteuning bij de ontwikkeling van het beleidsplan voor 
de RCBB’s met nieuwe focus  op kosten voor gebouwen van budget gemeente. 
  
Ook zal onderzoek worden gedaan naar de oprichting van een stichting voor overname en beheer van 
overtollige kerkgebouwen als aanvullend model naast de reeds bestaande beheersmodellen. 
 
De advisering en ondersteuning van plaatselijke kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en van 
diakenen inzake de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de plaatselijke gemeenten en 
advisering en ondersteuning van de regionale colleges voor de behandeling van beheerszaken kent 
als beleidsprioriteiten: 

 Bevordering en ondersteuning van samenwerking en overleg tussen brede moderamina en de 
colleges voor de visitatie en RCBB in alle regio’s met  het oog op de kleine 
gemeenteproblematiek; 

 Toespitsing van aandachtspunten in het advieswerk, in overleg met de RCBB’s en brede 
moderamina classicale vergaderingen; 

 Medewerking aan een gemeenschappelijk kennisnetwerk met PThU Noorden; 

 Benoeming GA-kerkbeheer Gelderland uiterlijk per medio 2013; 

 Toerusting van de leden van de ambtelijke vergadering en colleges door cursusaanbod in 
samenwerking met het PCTE. 

 
Oecumene 
Ondersteuning en uitvoering oecumenische activiteiten van het moderamen (planning, Christelijk 
Forum, evaluatie van nationale en internationale contacten) wordt geboden. 
 
Lutherse zaken 
Dit betreft in 2013 de begeleiding van de vorming van de nieuw te verkiezen Evangelisch Lutherse 
Synode (ELS) en synodale commissie na de non-actieve status in 2012 en de ondersteuning van 
beleidsontwikkeling van de ELS.  
 
Kerkelijke bijdragen 
Dit onderdeel betreft uitsluitend de financiële bijdragen aan de Raad van Kerken in Nederland en de 
vaste afdracht van de BUMA-gelden.  



 8 oktober 2012                  Begroting 2013 Protestantse Kerk in Nederland 10 
   

LRP 
 

 
Aan het programma IO is het zorgdragen voor de inrichting en het functioneren van de 
Ledenregistratie van de Protestantse Kerk opgedragen. Een belangrijk uitgangspunt in de verdere 
ontwikkeling van het systeem is dat qua inrichting meer rekening wordt gehouden met de beperkte 
kennis/vaardigheden en tijd die vaak ter beschikking is binnen de gemeente. 
 
De volgende algemene doelstellingen met hun specifieke aandachtpunten voor het komende 
begrotingsjaar zijn hierin te onderscheiden. 
 
Ondersteuning in gebruik van LRP ten behoeve van het plaatselijk kerkenwerk 
Het in 2013 realiseren van een continue variërend aanbod van trainingen met inzet van vrijwilligers ten 
behoeve van permanente educatie en ondersteuning op locatie. Ten behoeve van de ontwikkeling en 
het beheer worden ITIL-procedures ingevoerd. 
 
Uitvoering van diensten/werkzaamheden 
Dit behelst het opzetten van een kostendekkende en aan de behoefte voldoende standaard 
(variabele) dienstverlening, die de gemeente zelf niet wil of kan realiseren (betaalde dienstverlening). 
Hiernaast wordt een verdere digitalisering van het bestelproces gerealiseerd. Tegenover de kosten  
staat een geraamde opbrengst voor dienstverlening van ongeveer € 400k. 
 
Onderhouden van de kerkordelijk toegesneden infrastructuur van de Protestantse Kerk in 
Nederland 
De werkzaamheden worden in 2013 zo (geautomatiseerd) georganiseerd dat massawerk wordt 
vervangen door automatische verwerking in een logische volgorde. 
 
Adviseren en ondersteunen van plaatselijke kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters 
Ingezet wordt op de verbetering van de samenwerking met de gemeenteadviseurs van Kerkbeheer en 
Kerk in Ontwikkeling (KiO) en de opgebouwde relatie met de VKB wordt geïntensiveerd. Door het 
opzetten van regiospreekuren en het effectief gebruik van ICT worden reistijd en kosten beperkt. 
 
Communicatiemiddelen en instrumenten inzetten om zowel plaatselijk als landelijk de 
registratie en het gebruik daarvan te optimaliseren 
De website LRP wordt ingericht naar doelgroepen en verdieping wordt gezocht in de samenwerking 
met het gebruikersplatform. De regionale informatiebijeenkomsten ten behoeve van het gebruik en de 
inrichting worden geïntensiveerd. 
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2.2  Kerk in Ontwikkeling 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011

Acquisitie 1.220 586 578

Basisdienstverlening 872 1.529 1.891

Betaalde dienstverlening 872 880 688

Gemeenteopbouw 2.052 1.966 1.053

Verbinden 906 1.023 656

- Bureau steunverlening 100 100 205

- Steunverlening gemeenten 2.050 2.050 1.697

- Koopvaardij pastoraat 175 175 156

- Binnenvaartpastoraat 165 160 142

- Luchthavenpastoraat 25 25 27

- Dovenpastoraat 165 160 158

- Studentenpastoraat 800 800 657

- Internationaal studentenpastoraat 200 200 202

Totaal steunverleningen (solidariteitskas) 3.680 3.670 3.244

Steunverlening gemeenteopbouw 34 33

Steunverlening Kerk in Actie 68 65

Maatschappelijk Activeringswerk 440 513 711

Totaal lasten 10.143 10.265 8.821

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 48 122

Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving -41

Bij: resource resultaat 1.029

Totaal doelstellingen 10.191 10.387 9.809

 
De kerntaak van het programma Kerk in Ontwikkeling (KiO) is dienstverlening op maat aan 
plaatselijke gemeenten, door met hen te werken aan levenskrachtige vormen van gemeentezijn. Het 
overgrote deel van de formatie wordt ingevuld door gemeenteadviseurs die plaatselijk en regionaal 
uitvoering geven aan de kerntaak van Kerk in Ontwikkeling.  
Deze dienstverlening is gebaseerd op vier rollen die in het werk van de gemeenteadviseurs zichtbaar 
zijn. 
 

 Makelaar (hoofddoelstellingen: acquisitie en basisdienstverlening) 
De makelaar weet ambitie en vraag in gemeenten ondernemend te vertalen naar inzet van 
deskundigen en de toepassing van voorbeelden van elders. Hierbij ondersteunen gemeenteadviseurs 
ambts- en taakdragers in de kerntaken van het gemeente-zijn, door met hen te werken aan 
levenskrachtige vormen van gemeente-zijn. 
 

 Begeleider (hoofddoelstelling: betaalde dienstverlening) 
De begeleider weet in een veranderproces de gemeente naar een nieuw perspectief te begeleiden, 
waardoor de boodschap van het evangelie op een vernieuwende en aansprekende manier 
uitgedragen kan worden. 
 

 Toeruster (hoofddoelstellingen: dienstverlening en projecten gemeenteopbouw) 
De toeruster versterkt vanuit eigen vermogen het spiritueel leiderschap van ambts- en taakdragers in 
gemeenten. Inspirerend leiderschap draagt hiermee bij aan betekenisvolle herkenbaarheid van 
gemeenten en kerk in de samenleving. 
 

 Expert (hoofddoelstellingen: projecten gemeenteopbouw, verbinden, steunverlening) 
De expert heeft weet van eigen en collegiale kennis/ervaring en zet deze doeltreffend in voor de 
opdrachtgever. De dienstverlening van Kerk in Ontwikkeling omvat daarom ook expertgebieden op het 
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terrein van eredienst (kerkmuziek en liturgie), Kerk en Israël, ontmoeting met moslims, en 
migrantenkerken en categoriaal pastoraat. Ook de steunverlening (uitgevoerd door het Bureau 
Steunverlening) valt onder het programma Kerk in Ontwikkeling, evenals de functionaris voor de 
SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties). 
Met het categoriaal pastoraat worden de specialisten bedoeld die werkzaam zijn op de terreinen van 
koopvaardijpastoraat, binnenvaartpastoraat, luchthavenpastoraat, dovenpastoraat, (internationaal) 
studentenpastoraat. 
 
De genoemde rollen leiden tot een herkenbare aanpak van teamwerk, binnen KiO, door samenwerken 
met collega’s in de dienstenorganisatie en door het inschakelen van deskundige (in- en externe) 
vrijwilligers in de uitvoering van het werk. Het resultaat van deze aanpak is zichtbaar in integrale 
dienstverlening, waarmee gemeenten van advies tot uitvoering of implementatie geholpen worden.  
 
De dienstverlening van het programma kenmerkt zich door een vernieuwende houding. De 
gemeenten, waarvoor wordt gewerkt, verkeren vaak in een periode van loslaten en hervinden. 
Teruggang in leden en middelen gaat vaak samen met het verlangen van actieve kerkleden de 
gemeente naar vorm en inhoud een levende gemeente te laten zijn. Een vernieuwende houding is 
herkenbaar aan het creëren van draagvlak om met gemeenten nieuwe wegen te verkennen. Aandacht 
krijgt het bestaande én de steun aan de pioniers in de kerk van morgen. Vernieuwing en inspiratie 
worden ook op basis van een toekomstgerichte visie gecreëerd door spiritueel leiderschap in de 
gemeenten. 
 
Het werk van Kerk in Ontwikkeling wil inspirerend zijn voor anderen. Inspiratie krijgt inhoud in het 
geloofsgesprek en in spiritueel leiderschap van ambts- en taakdragers. Omdat de kerk leeft in de 
plaatselijke gemeente is de dienstverlening van Kerk in Ontwikkeling primair gericht op die gemeente, 
actief als geloofsgemeenschap, en in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat er in het werk 
aandacht is voor toerusting, gemeenteopbouw, pastoraat en diaconale betrokkenheid. 
Kerk in Ontwikkeling wil stimuleren dat de Protestantse Kerk vanuit haar missionaire gestalte 
verbindend is. Betekenisvolle verbindingen worden gelegd, binnen de  eigen  afdeling en organisatie, 
binnen de kerkelijke gemeenschap van een dorp of stad en over gemeentegrenzen heen.  
Maar daar niet alleen. Het werk speelt zich af op het snijvlak van gemeente en kerk, van 
gemeenschap en samenleving. Op het gebied van dienstverlening aan gemeenten hebben zich de 
afgelopen jaren diverse organisaties en personen geprofileerd. Er is herkenning in de waarden en 
oriëntatie. Waar mogelijk wordt samengewerkt.  
 
Vijf belangrijke speerpunten voor het jaar 2013 worden hieronder weergegeven. Deze projecten 
illustreren de hierboven beschreven visie en werkwijze. 
 
(Betaalde) dienstverlening: Door naar de kern 
Veel gemeenten staan voor ingrijpende keuzen door de vermindering van mensen en middelen. 
Begeleiding richt zich op het vorm geven aan perspectieven en vernieuwende keuzen hierin. De inzet 
van meer experts tijdens het begeleidingstraject draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. In 
2013 investeert KiO in de aanpak van integrale dienstverlening (flexibel en maatwerk 
inzetten/coördineren van deskundigen uit de dienstenorganisatie en kerk), zodat een aanzienlijk deel 
van de complexe trajecten integraal wordt ingevuld. Het resultaat van deze gecoördineerde aanpak 
wordt in de begeleide gemeenten zichtbaar door een veranderde praktijk, waarin de kern van 
gemeente-zijn herkenbaar is en doorleefd.  
 
(Betaalde) dienstverlening: Samen kerk zijn 
De teruggang in leden en middelen leidt in gemeenten niet zelden tot kwetsbaarheid die versterkt 
wordt door isolement. De vitaliteit van de gemeente is gebaat bij de inzet, deskundigheden en 
creativiteit uit de nabije omgeving. In de beleidsperiode wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal 
samenwerkende clusters van gemeenten binnen SAGE. De samenwerking is gericht op de 
versterking van het gemeente-zijn, in de vorm en met de activiteiten die passend zijn voor de 
mogelijkheden van de gemeenten. 
In het kader van de samenwerking tussen gemeenten realiseert KiO in 2013 een aanpak waarbij 
gemeenten worden geholpen om administratieve en beheerstaken gezamenlijk op te zetten. 
 
Gemeenteopbouw: Geloof in de leiding 
De aandacht voor (spiritueel) leiderschap sterkt de visie dat toerusting meer om attitude gaat dan om  
vaardigheid. Ambtsverlegenheid vraagt om een toerusting die dragend is voor het leiding geven aan 
gemeente-zijn; en aan een transparante en draagvlak versterkende uitvoering.  
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Leiderschap en geloofsgesprek zijn hierdoor niet los van elkaar verkrijgbaar. In de dienstverlening en 
in de kadervorming zullen daarom projecten ontwikkeld worden op het terrein van bezinning op geloof 
en leiding geven. In 2013 worden pilots ontwikkeld over leiderschap en kwaliteit in de vorm van 
supervisie en intervisie (maatjesproject) voor ambtsdragers.  
 
Verbinden: Migranten 
In samenwerking met Kerk in Actie zal in gezamenlijkheid het beleid voor en met migrantenkerken 
bepaald en uitgevoerd worden. Doel is het op gelijkwaardige en reële basis aangaan van relaties met 
migrantenkerken en –gemeenschappen. Er wordt beleid ontwikkeld om het werk op het gebied van 
migrantenkerken (en dit geldt ook van de werkzaamheden met betrekking tot de ontmoeting met 
moslims) meer te verschuiven naar het niveau van directe advisering aan en met gemeenten 
(inhoudelijk en facilitair/gebouwen).  
 
In 2013 investeert KiO in de werving van plaatselijke contactpersonen die relaties onderhouden 
tussen een protestantse gemeente en een migrantenkerk in die plaats.  
 
Steunverlening: Van minder naar meer 
De beeldvorming van steunverlening is sterk verbonden met tekort en onvermogen. In de 
beleidsperiode ontwikkelt steunverlening zich van vangnet tot springplank voor vitalisering. Het beleid 
van de commissie Steunverlening biedt hiervoor al veel mogelijkheden. Informatievoorziening wordt 
gericht op zowel de bekendheid, de bemiddeling bij aanvragen, als bij de besteding. 
De ondersteuning van de commissie wordt in 2013 uitgebreid op het vlak van representatie, 
aanvraagbegeleiding en -stimulering, en volgen van de resultaten. 
 
 

2.3 Missionair Werk en Kerkgroei 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011

Missionaire vernieuwing gemeenten 573 554 421

Missionaire communicatie 281 276 333

Kerkelijk Pionieren 1.150 753 354

Flankerend beleid 430 418 510

Totaal lasten 2.434 2.001 1.618

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 24 26

Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving -167

Resource resultaat 16

Totaal doelstellingen 2.458 2.027 1.467

Missionair Werk & Kerkgroei (MW&KG) is het programma van de Dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk dat kerk en gemeenten ondersteunt om missionair te zijn en hen stimuleert vorm en 
inhoud te geven aan missionaire activiteiten. Kerk en gemeenten zijn er omdat er zending is, en niet 
andersom. De kerk mag zich in de beweging van zending opgenomen weten en als het ware een 
brugfunctie vervullen tussen Christus en de wereld. De gemeente is missionair. Dit vooraf aan alles 
wat wij in de kerk en namens de kerk doen. Het gaat daarbij om drie woorden: gunnen, uitnodigen en 
betrekken: 
 

 Gunnen 
Gemeenten en gemeenteleden gunnen het evangelie dat aan henzelf geschonken is graag aan 
anderen. Het beste wat een mens kan overkomen is de ontmoeting met Jezus Christus. Dat beste is 
voor iedereen bestemd. Wie zelf grond onder de voeten krijgt door het geloof in de levende Heer, 
wenst dat ook een ander toe. 
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 Uitnodigen 
Andere mensen worden uitgenodigd om te geloven. Deze uitnodiging houdt ook de roep in tot omkeer 
en vernieuwing van het leven. Bekering als de keuze om tegen dingen “ja” of juist “nee” te zeggen, is 
niet vrijblijvend. Tegelijkertijd is missionaire communicatie vrij van macht of dwang. Aan anderen wordt 
de ruimte gelaten ja, nee of misschien te zeggen. 
 

 Betrekken 
Geloven in je eentje kan niemand. In de christelijke gemeenschap helpen mensen elkaar het geloof te 
bewaren en daar in te groeien. Missionair werk betekent mensen betrekken bij de gemeente. In die zin 
is missionair werk ook gericht op kerkgroei. Wel moeten we met woorden als ‘resultaten’ en ‘effecten’ 
voorzichtig zijn: kerk en geloof’ is geen project in onze hand, maar in de hand van God. Tegelijk mag 
groei ook gepaard gaan met groei in aantal. En ook het tot staan brengen van ledenverlies is groei. 
 
Missionair werk is geen eenrichtingsverkeer maar veronderstelt een dialogische houding. God heeft 
zich toegewend tot de gehele wereld. In de christelijke gemeenschap kunnen we niet zonder het besef 
dat in ons land ook andere godsdienstige tradities zijn. Met hen zoeken we de dialoog met respect 
voor hun godsdienst. 
 
In het landelijke missionaire werk volgen we drie sporen om invulling te geven aan bovengenoemde 
missie: 

 Missionaire vernieuwing gemeenten; 

 Missionaire communicatie; 

 Kerkelijk pionieren. 
 
Missionaire vernieuwing gemeenten    
Het gaat hierbij om advisering en begeleiding van gemeenten bij het inhoud en vorm geven aan de 
missionaire opdracht in de eigen omgeving.  
 
Missionaire liturgie 
In 2013 wordt er een aanbod voor predikanten/kerkelijk werkers en musici over de missionaire 
eredienst gerealiseerd. Ook wordt een serie van 20 bijeenkomsten, in verschillende regio's over het 
land verspreid, georganiseerd, waarin we op een concrete en praktische manier nadenken over de 
kerkdiensten. Elementen die daarbij aan de orde komen: de gastvrijheid en toegankelijkheid van de 
eredienst, de invulling van de diverse onderdelen van de liturgie en de preek. Zowel 'mixed economy' 
(meerdere 'kleuren' kerkdiensten naast elkaar) als 'blended worship' (de combinatie van verschillende 
tradities en stijlen) zullen daarbij aan de orde komen.  
 
Continuering opbouw ambassadeursnetwerk 
In 2013 wordt verder gewerkt aan de opbouw van een landelijk netwerk van missionaire 
contactpersonen die als ambassadeurs van het missionaire werk willen fungeren in hun gemeente. 
Een missionaire ambassadeursdag gecombineerd met een werkbezoek staat op het programma. 
 
Theologische bezinning 
Ter nadere onderbouwing van de pioniersprojecten zal een theologische en ecclesiologische 
doordenking plaatsvinden. Ook voor een goede evaluatie is deze doordenking onontbeerlijk. Hiertoe 
zal worden samengewerkt met het Expertisecentrum. Ook de scriba van de Generale Synode zal zijn 
inbreng leveren. De doordenking betreft zowel nieuwe vormen van kerk-zijn als vormen van nieuw-
kerk zijn. 
 
Twintigers en dertigers 

In 2012 is in samenwerking met JOP het project ‘Twintigers Woerden’ ontwikkeld en van start 
gegaan. Dit wordt vervolgd in 2013. MW&KG participeert in een stuurgroep (leiding KiO) die een 
organisatiebrede verkenningstocht initieert en regisseert naar de generatie dertigers. 
 
Voortgezette missionaire opleiding predikanten en kerkelijk werkers 
Deze opleiding wordt ontwikkeld in samenwerking met het HKI en wordt door de commissie 
Permanente Educatie (PE) erkend als een opleiding, waarmee aan de volledige verplichting van de 
PE wordt voldaan. Het streven is erop gericht in 2013 met de opleiding van start te gaan. 
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Missionaire communicatie 
Het bieden van materialen en projecten, die gemeente(lede)n kunnen gebruiken om mensen die het 
evangelie niet kennen of ervan vervreemd geraakt zijn, in aanraking te brengen met de christelijke 
geloofstraditie 
 
Materialen en projecten 
Vertrouwde producten zoals de adventskalender en de veertigdagentijdkalender zullen blijven 
verschijnen. Deze missionaire uitgaven vinden ieder jaar weer hun weg naar een grote 
gebruikersgroep, en zijn gericht op ‘het gewone gemeentelid’. 
Overwogen wordt bij beide uitgaven een app te lanceren voor smartphone en tablet. Dit om ook een 
jonger (of ander, met kerk en geloof onbekend) publiek te bereiken. 
 
Er zal gewerkt worden aan een uitgave die mensen concrete missionaire handvatten geeft die 
eenvoudig en direct uitvoerbaar zijn: Honderd dingen om te doen (maar ook honderd dingen om te 
laten) als je missionair wilt zijn in je omgeving. Ook zal materiaal gemaakt worden dat gemeenten 
helpt concreet te leren, zelf te experimenteren en/of aansluiting te zoeken bij de te vormen 100 
Protestantse Pioniersplekken. 
 
De producten van MW&KG zoals cadeauartikelen, werk- en studiemateriaal, gedenk- en 
geschenkboekjes, cursussen en literatuur, gezelschapspellen, media & overig materiaal zijn via de 
webwinkel te bestellen. Ook is daar materiaal te vinden dat geschikt is om mensen die doorgaans niet 
naar de kerk komen maar die we er wel ontmoeten op de grote feestdagen, te verwelkomen en zich 
thuis te laten voelen.  
 
Publiekscampagnes 
Samen met het programma KiO ontwikkelen we in 2013 materialen en projecten rond het 
startzondagthema en stimuleren we gemeenten die voor hun startzondag te gebruiken.   
 
Website/sociale media 
In 2012 is de website van de Protestantse Kerk vernieuwd. Op die website wordt de rubriek ‘Oogpunt 
van’ (homepage website Protestantse Kerk) ook in 2013 gecontinueerd. Het missionaire gedeelte van 
de website wordt ook in 2013 benut om de activiteiten en projecten van MW&KG te ondersteunen en 
te promoten. 
 
Vanuit het plan om nieuwe protestantse pioniersplekken te vormen lijkt een extra inspanning voor 
online presentie noodzakelijk. We willen onderzoeken of een stand-alone website, zoals ook Fresh 
Expressions die heeft, mogelijk is. Zo’n website kan van nut zijn voor pioniersplekken onderling en 
voor plaatselijke gemeenten en voor beiden een bron van inspiratie zijn. 

 
De missionaire kansen van de sociale media kunnen door plaatselijke gemeentes beter benut worden. 
MW&KG zal gemeentes handvatten aanbieden om hier concreet werk van te maken. Zelf zullen de 
medewerkers van MW&KG meer zichtbaar worden op de diverse vormen van social media. Nu al zijn 
veel predikanten en kerkelijk kader actief op platforms als LinkedIn, facebook en twitter. MW&KG 
beoogt zo veel mogelijk aanwezig te zijn en aan te sluiten, juist om met predikanten en kader in 
dialoog te treden.  
 
Kerkelijk pionieren 
Het bevorderen van het ontstaan van nieuwe en experimentele vormen van gemeente-zijn met het 
oog op de missionaire presentie van onze kerk in de samenleving. Dit heeft als speerpunt in 2013 de 
pioniersplekken. 
 
Typerend voor pioniersplekken en experimentele missionaire projecten is het streven naar nieuwe 
christelijke gemeenschapsvorming. Dat onderscheidt deze projecten van gangbare missionaire 
activiteiten. MW&KG zal de vernieuwing van gemeente en kerk sterk verbinden aan het revitaliseren 
van bestaande gemeenten.  

 Zo kunnen bestaande gemeenten een ‘herplant’ worden door een radicale missionaire doorstart te 
maken; 

 Ze kunnen een ‘bijplant’ krijgen door een parallelle gemeenschap te ontwikkelen naast de 
bestaande gemeente onder één dak (ook wel mixed economy of church genoemd); 

 Ook kan MW&KG in samenwerking met een lokale gemeente een ‘nieuwe plant’ ontwikkelen in 
een nabijgelegen gebied of voor een nieuwe doelgroep.  
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In 2013 zullen circa 20 ronde tafelgesprekken verspreid over het land georganiseerd worden waarvoor 
in eerste instantie de predikanten zullen worden uitgenodigd. Met gemeenten die geïnteresseerd zijn, 
wordt het gesprek daarna individueel voortgezet. MW&KG biedt specialistische begeleiding bij de 
vorming van nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen en doet dat in samenspel met 
gemeenteadviseurs. Ook is er subsidie van max. €10.000 per pioniersplek mogelijk. 
 
In 2013 wordt begeleiding geboden aan de pioniersplekken die in de afgelopen jaren zijn gestart, 
(Wateringseveld/Wateringen, IJburg/Amsterdam, Getsewoud/Nieuw Vennep, MarcusConnect/Den 
Haag en Kop van Zuid/Rotterdam, Nykleaster en de digikerk) in de vorm van werkbegeleiding van de 
pionier en zijn/haar collega en advisering van de locale begeleidingsgroep/groep van vrijwillige 
medewerk(st)ers.  
  
Flankerend beleid 
Het missionair werk wil de breedte van de kerk dienen. Daartoe is in 2009 een beraadsgroep in het 
leven geroepen, waarin vanuit de volgende groeperingen elk twee missionair deskundige personen 
zitting hebben genomen: IZB voor Zending, Evangelisch Werkverband, Op Goed Gerucht, 
Confessionele Vereniging, het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Vereniging van Vrijzinnig 
Protestanten. Aan deze brede beraadsgroep is in 2011 ook een vertegenwoordiger van de 
Gerformeerde Bond toegevoegd. Aan deze groep, die twee à drie keer per jaar bijeenkomt worden de 
door MW&KG uitgewerkte concepten ter toetsing voorgelegd. De beraadsgroep heeft een 
adviserende rol en dient tot bredere verankering van het ontwikkelde werk in de respectievelijke 
achterbannen. 
 
Twee maal zullen alle betrokken rond de nieuwe pioniersplekken uitgenodigd worden voor een 
bijeenkomst. Tijdens deze Newclesiabijeenkomsten zijn er lezingen, workshops en is er tijd voor 
onderlinge ontmoeting. Deze bijeenkomsten worden ook de IZB en het Evangelisch Werkverband 
betrokken. 
 
Ook wordt steun verleend aan enkele organisaties, te weten de IZB (ten laste van de solidariteitskas, 
€ 65k) en het Evangelisch Werkverband en Kerk zonder grenzen (voor rekening van MW&KG samen, 
€ 35k. 
 
 

2.4 Kerk in Actie 
 
Onderstaand wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in het werk van Kerk in Actie. Uitgebreid inzicht in 
de doelstellingen en beoogde resultaten is te verkrijgen via de apart opgestelde begroting  2013 van 
Kerk in Actie. 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000)

Binnenlands diaconaat 1.976 2.419 4.244

Zending 9.058 9.796 10.514

Werelddiakonaat 13.967 15.264 21.737

Totaal lasten 25.001 27.480 36.495

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 2.606 2.696 2.462

Bij: resource resultaat

Totaal doelstellingen 27.607 30.176 38.957

Kerk in Actie verbindt gemeenten, kerken en andere partners met elkaar en werkt namens en samen 
met hen aan getuigen van het Evangelie en het doen van gerechtigheid, barmhartigheid en 
rentmeesterschap. Kerk in Actie ondersteunt en versterkt in opdracht van de Protestantse Kerk in 
Nederland het missionaire en diaconale werk van de plaatselijke gemeenten in Nederland en kerken 
in het buitenland.  
 
Het draait bij Kerk in Actie om het besef dat de kerk een wereldwijde missionaire en diaconale 
gemeenschap is. De kerk is gezonden om te getuigen en te dienen, te luisteren, te spreken en te 
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handelen. Deze aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Missionair werk en diaconaal werk 
zijn geen losse werksoorten die de kerk naar believen kan doen of niet kan doen, maar vormen een 
integraal onderdeel van kerk zijn. Elke kerk is in de eigen omgeving geroepen om een missionaire en 
diaconale gemeenschap te zijn. Daarom sluit Kerk in Actie in haar wijze van werken aan bij vragen die 
de plaatselijke gemeenten in Nederland en de kerken en partners in het buitenland hebben. 
In een integrale benadering zijn missionair en diaconaal gemeente zijn op elkaar betrokken, er is 
sprake van eigenheid en van samenhang en niet van schotten tussen deze beide wezenskenmerken 
van kerk-zijn. 
 
Het Evangelie krijgt concreet gestalte door de belangeloze inzet van diakenen, vrijwilligers en 
plaatselijke kerkgemeenschappen. Zij verzetten zich tegen onrecht en geven daarmee barmhartigheid 
en gerechtigheid handen en voeten in de praktijk van het dagelijks bestaan. 
 
Kerk in Actie verbindt mensen, kerken, netwerken en organisaties wereldwijd met elkaar en versterkt 
de samenwerking van partners onderling en met anderen. Zij versterkt partners om hun missionaire 
en diaconale doelen te kunnen realiseren, bevordert vernieuwende benaderingen, doet cursuswerk. 
Zij organiseert uitwisselingen tussen mensen en organisaties om van elkaar te leren en gezamenlijke 
doelen te formuleren. Met geld van kerken, particulieren en anderen biedt Kerk in Actie financiële 
ondersteuning aan kerken en organisaties wereldwijd. Zij kiest positie in het publieke debat en neemt 
deel aan lobbywerk. 
 
Binnen Kerk in Actie kunnen kerkelijke gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond en 
anderen die zich bijzonder verbonden weten met het gereformeerd belijden, via een eigen programma 
‘Luisterend Dienen’ een door henzelf geselecteerd deel van het diaconale werk ondersteunen. In het 
programma Luisterend Dienen werkt Kerk in Actie samen met de Gereformeerde Zendingsbond 
(GZB). 
 
Kerk in Actie versterkt de samenhang tussen het binnenlandwerk en het buitenlandwerk in lijn met de 
opvatting dat Nederlandse en wereldwijde  omstandigheden meer en meer met elkaar verweven zijn, 
waardoor sprake is van een wederzijds leerproces.   
 
Kerk in Actie kent drie hoofdprogramma’s:  

 Zending; 

 Werelddiaconaat; 

 Binnenlands diaconaat.  
 
Het zendingsprogramma en het werelddiaconale programma in Europa en het Midden-Oosten worden 
uitgevoerd binnen de gezamenlijke buitenlandafdeling Kerk in Actie en ICCO, maar los van het 
meerjarenbeleidsplan van de ICCO Alliantie. In Europa omdat dit niet tot het mandaat van ICCO 
behoort en in het Midden-Oosten omdat de protestantse kerk daar nadrukkelijk de eigen regie over wil 
houden. 
 
Zending 
Het zendingsprogramma van Kerk in Actie werkt samen met partnerkerken wereldwijd. Het 
zendingsprogramma heeft een eigen aard en karakter onder andere door het accent op 
personenverkeer, geloofsgesprek en wederkerigheid. Dat betekent dat er steeds meer verbinding 
gelegd wordt tussen het werk van plaatselijke gemeenten in Nederland en het werk van de partners 
“overzee”, bijvoorbeeld als het gaat om gezamenlijke uitdagingen in jeugdwerk, gemeenteopbouw, 
relaties met andere godsdiensten en het bevorderen van missionair elan en bevlogenheid. Woord en 
daad zijn in de praktijk van het kerk-zijn niet altijd scherp te onderscheiden. De samenhang van 
zending en werelddiaconaat wordt onder meer versterkt door het verbinden van het (WD-)programma 
Conflicttransformatie en het (ZE-)programma Bruggen bouwen. In relatie hiermee wordt specifieke 
aandacht besteed aan de rol van kerk en religie in de samenleving. 
 
De doelstellingen worden gerealiseerd binnen de drie werkvelden, die onderling nauw verbonden zijn: 
 

 Communicatie van het Evangelie 
Het zendingsprogramma werkt aan het beschikbaar maken van de Bijbel en aan het bevorderen van 
het lezen van de Bijbel als bron van kracht en troost in het dagelijks leven en als bevrijdende 
boodschap. Met partners samen de Bijbel lezen, met de vraag wat de betekenis is van de Bijbelse 
boodschap in het leven van mensen en de eigen (maatschappelijke) context, werkt mee aan een beter 
verstaan van elkaars wijze van geloven; 
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 Gemeenteopbouw 
Het zendingsprogramma werkt aan het opbouwen van levendige en naar buiten gerichte 
geloofsgemeenschappen. Toerusting en training, leren en onderwijzen zijn belangrijke middelen 
hiervoor; 
 

 Bruggen bouwen 
Het zendingsprogramma werkt aan het bouwen van bruggen met mensen die anders denken en 
geloven, waarbij gezocht wordt naar wat ons verbindt, in plaats van nadruk te leggen op wat ons van 
elkaar scheidt. Pluraliteit is een feit, zowel binnen als buiten de kerk, maar te vaak is godsdienst een 
bron van conflict. Het zendingsprogramma werkt aan verzoening en het slechten van muren van 
vijandschap. 
 
Werelddiaconaat 
Het diaconale werk in het buitenland wordt - grotendeels - uitgevoerd binnen het verband van de 
ICCO Alliantie, waarin Kerk in Actie samenwerkt met Nederlandse organisaties voor 
ontwikkelingssamenwerking die een protestants-christelijke achtergrond hebben. Het betreft naast  
Kerk in Actie, ICCO, Edukans, Share People, Prisma, Yente en het Zeister Zendings Genootschap 
(ZZG).  Door krachten te bundelen kunnen de organisaties beter inspelen op de vele kansen en 
uitdagingen die in het kader van ontwikkelingssamenwerking aan de orde zijn. Gezamenlijk vormen 
deze organisaties een alliantie, die zorg draagt voor de uitvoering van een meerjaren beleidsplan van 
de ICCO Alliantie 2011 - 2015 dat bestaat uit programma’s gericht op zowel armoede- en onrecht-
bestrijding in ontwikkelingslanden als draagvlakversterking en fondsenwerving in en buiten Nederland.  
 
Het eigene van het werelddiaconaat in relatie tot ontwikkelingssamenwerking karakteriseren we 
daarbij als volgt: 

 De keuze voor de kernwaarden rentmeesterschap, barmhartigheid en gerechtigheid;  

 De verbinding met het kerkelijke netwerk en het ontwikkelen van partnerschap; 

 Het met elkaar in relatie brengen van missionair en diaconaal werk; 

 De voorkeursoptie voor het versterken van mensen en groepen in een gemarginaliseerde positie 
(met bijzondere aandacht voor humanitaire hulp in noodsituaties). 

 
We zetten de lijn, die in het buitenlandwerk samen met ICCO is ingezet, voort. Programmatische 
samenhang tussen de inzet van onze partners, Co-responsibility, delen van de verantwoordelijkheid 
voor het werk met regionale adviesraden en Decentralisatie, het leggen van de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van het werk bij regiokantoren, zijn daarbij leidende begrippen. 
 
In het werelddiaconaat legt Kerk in Actie de nadruk op die initiatieven die de positie van kwetsbare 
mensen versterken. Toegang tot basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg zijn 
daarvoor essentieel naast voldoende voedselproductie en voor kleine producenten de (economische) 
toegang tot kredietfaciliteiten en (regionale) markten. Het realiseren daarvan voor uitgesloten groepen 
vraagt om een benadering waarin rechten - zoals de rechten van vrouwen, de rechten van kinderen 
en de rechten van inheemse volken - centraal staan. In landen waar sprake is van conflicten is extra 
aandacht nodig voor het steunen van groepen die werken aan vrede en democratisering. 
In samenwerking met de ICCO Alliantie wordt aan deze doelen gewerkt in zes programma’s: 

 Conflict transformatie en democratisering; 

 Duurzame economische ontwikkeling; 

 Fair Climate; 

 Voedselzekerheid en voeding; 

 Gezondheidszorg en HIV-aids; 

 Onderwijs. 
 
Deze programma’s worden uitgevoerd in 40 landen en aangestuurd vanuit 7 regionale kantoren met 
daaraan verbonden regionale adviesraden die ICCO en Kerk in Actie adviseren over de strategische 
beleidskeuzes. Binnen de ICCO Alliantie legt Kerk in Actie in elk van de regio’s in samenspraak met 
de regionale kantoren eigen accenten. 
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Binnenlands diaconaat 
In het binnenlands diaconaat wordt gewerkt aan verbinding en samenhang met de programma’s voor 
het missionaire werk, gemeenteopbouw, jeugdwerk en buitenlandwerk. Diaconale werkvelden zijn 
vooral armoede en uitsluiting, mensenrechten, migratie, duurzaamheid en klimaat. 
 
Dit werk zal via projecten gerealiseerd worden. Dit gebeurt langs drie lijnen: 

 Inhoudelijke ondersteuning van diaconieën door het versterken en verbinden van lokale diaconale 
inzet, door advies en begeleiding en het geven van informatie, ontwikkelen van handreikingen, 
doen van onderzoek en organiseren van diaconale dagen en cursussen; 

 Steunverlening aan diaconale projecten in Nederland die het lokale diaconale werk versterken, de 
positie van mensen in knelsituaties verbeteren en kansen vergroten op participatie in onze 
samenleving en inhoudelijke betrokkenheid van diaconieën hierbij vergroten; 

 Lobby en beleidsbeïnvloeding op basis van signalen van zorg en misstanden vanuit de lokale 
praktijk van diaconieën, diaconale projecten en organisaties waarmee samengewerkt wordt. 

 
 

2.5 Jeugdwerk Protestantse Kerk 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011

JOP:

JOP Advies en Ondersteuning 945 638 550

JOP Corporate 412 355

JOP Producten en Ontwikkeling 1.016 788 1.085

LOCAAL:

JOP Lokaal 983 1.105 799

HGJB Lokaal 393 404 432

GVO Lokaal 448 302

GVO Algemeen 105 651

Jeugdwerk Protestantse Kerk:

JW-PKN Algemeen 264 69 53

JW-PKN HGJB 200 227 206

JW-PKN WELJA 10 10 9

JW-PKN V-Link 10 26 26

JW-PKN Catechesefonds 92 28 34

Totaal lasten 4.361 4.113 4.200

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 21 25

Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving -68

Resource resultaat 205

Totaal doelstellingen 4.382 4.138 4.337
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Het programma Jeugdwerk Protestantse Kerk (JW) is het programma dat verantwoordelijkheid draagt 
voor het geheel van jeugdwerk in en rond de Protestantse Kerk en de ondersteuning daarvan. Onze 
missie is kinderen en jongeren te stimuleren om invulling te geven aan een relatie met God en hen de 
ruimte te geven om te ontdekken wat geloven in God voor hen betekent. Onze visie is dat wij kinderen 
en jongeren uit willen dagen, voorleven en begeleiden op hun levensweg. Met als doel dat zij 
verantwoordelijkheid (leren) te nemen en zorg te hebben voor zichzelf, de ander en de wereld.  
 
Het programma Jeugdwerk Protestantse Kerk kent grofweg vijf onderdelen met eigen doelstellingen: 

 JOP, jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk ter ondersteuning van de coaches en het kader 
van het jeugdwerk in de lokale gemeente en de classes. JOP is een onderdeel van de 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk; 

 HGJB, voor wat betreft de dienstverlening ter ondersteuning van de coaches en het kader van het 
jeugdwerk in de lokale gemeente en de classes. HGJB is een zelfstandige vereniging en MUO 
voor de Protestantse Kerk met een samenwerkingsovereenkomst met de dienstenorganisatie. De 
lokale jeugdwerkers van de HGJB zijn in dienst van de dienstenorganisatie en vallen onder het 
programma Jeugdwerk Protestantse Kerk; 

 Relatiebeheer met andere jeugdwerkorganisaties en coördinatie van hun werk binnen de 
Protestantse Kerk, Catechesefonds, WELJA en V-link; 

 Ontwikkeling van visie, beleid en activiteiten op nieuwe vormen van kerk zijn en vormen van nieuw 
kerk-zijn van en voor jongeren onder de verzamelnaam De Wolk; 

 Dienstverlening aan organisaties met overige jeugdgerichte activiteiten gerelateerd aan de 
Protestantse Kerk, zoals het protestants-christelijk Godsdienstige Vorming Openbare scholen 
(GVO). 

 
De doelstellingen 2013 van Jeugdwerk Protestantse Kerk zijn onder te verdelen in de volgende 
(sub)categorieën: 

 JOP; 

 Jeugdwerk Protestantse Kerk in Nederland; 

 Samenwerking HGJB; 

 Catechese; 

 Bureau GVO; 

 Welja en V-link. 
 
De onderlinge verhouding tussen JW en JOP en HGJB is als volgt weer te geven: 

 
JOP 
De werkzaamheden binnen JOP worden door twee teams uitgevoerd: 
 

 Advies en Ondersteuning 
Vanuit dit team worden de lokale gemeenten en de classicale vergaderingen ondersteund bij de 
invulling van hun jeugdwerk. In dit team zijn de Regiocoaches en de lokale jeugdwerkers werkzaam; 
 

 Producten en Ontwikkelingen 
Door het team Producten en Ontwikkeling worden producten ontwikkeld die als noodzakelijk en nuttig 
zijn aangegeven door gemeenten, coaches en JOP lokale werkers. Daarnaast wordt op basis van 
eigen expertise een aantal producten ontwikkeld die de gemeenten, coaches en JOP Lokale werkers 
actief ondersteund in het werkzaamheden. 
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JOP kent de navolgende speerpunten: 

 Het verder uitbreiden en uitzetten van de online database met werkvormen waarin de mogelijkheid 
bestaat om door externe gemaakte werkvormen te uploaden; 

 Onderzoek naar de mogelijkheden voor “Kindvriendelijke gemeente” in Nederland; 

 Onderzoek naar de mogelijkheden van het inzetten van Blended Learning bij de toerusting van het 
kader; 

 Meewerken en de vernieuwde catechese methode ‘mensen zoals jij’ waarin jongeren op een 
interactieve manier leren; 

 Toerusten van medewerkers in de methode ‘verhalend ontwerpen’ waarbij de opgedane ervaring 
ingezet wordt bij de ontwikkeling van producten. 

 
De volgende activiteiten worden ten opzichte van 2012 niet meer uitgevoerd: 

 JOP Coach Magazine, na een evaluatieronde in 2011 is besloten om in 2012 te stoppen met het 
magazine en de elementen uit het magazine op een andere manier voor te zetten (PRO! en 
werkvormen zijn hieruit voortgekomen); 

 Jongeren geloven in duurzaamheid. In dit project van Togetthere leveren we geen inhoudelijke 
bijdrage meer, vanuit algemene communicatieactiviteiten zal er waar nodig ondersteuning worden 
geboden aan het project. 

 
Jeugdwerk Protestantse Kerk in Nederland 
De beleidsinhoudelijke speerpunten zijn: 

 Landelijke coördinatie jeugdwerk in de Protestantse Kerk; 

 Vormgeven aan vernieuwing en presentie van kerk in de jongerencultuur. 
 
Te verwachten te realiseren doelstellingen 

 Adviseren en ondersteunen van en vanuit de landelijke kerk; 

 Ontwikkelen van kennis, onderzoek en visie ten aanzien van de ontwikkeling van de kerk met het 
oog op (de cultuur van) nieuwe generaties; 

 Bijdragen aan de ontwikkeling van het beroepsveld en opleiding van jeugdwerkers op landelijk 
niveau; 

 Bijdragen aan samenwerking in het veld van het jeugdwerk; 

 Bijdragen aan presentie van de kerk in media, cultuur en leefwereld van kinderen en jongeren; 

 Vormgeven en aansturen van vernieuwingsprojecten en pioniersplekken gericht op kinderen, 
tieners en twintigers, onder regie van MW&KG; 

 Uitvoering geven aan minimaal 3 projecten die vormgeven aan de presentie van de kerk in de 
leefwereld van kinderen, tieners en twintigers; 

 Ontwikkelen en uitvoeren meerjarig Fondswervingsplan voor JOP en HGJB. 
 
Samenwerking HGJB 
Per 1 januari 2009 is een overeenkomst met de HGJB gesloten voor de uitbesteding van een deel van 
het kerkelijk jeugdwerk. Deze overeenkomst loopt af op 31 december 2013. De visie voor de 
samenwerking tussen JOP en de HGJB was als volgt gedefinieerd in het vorige beleidsplan. In 2012 
werken de HGJB en JOP samen waar mogelijk en afzonderlijk waar nodig. Er zijn hier stappen in 
ondernomen, maar de doelstelling is niet behaald. Daarom wordt deze doelstelling opnieuw 
gedefinieerd als uitgangspunt waarbij HGJB en JOP dit jaar de kaders van de omschrijvingen ‘waar 
mogelijk’ en ‘waar nodig’ SMART formuleren en een plan van aanpak uitzetten voor de realisatie van 
deze doelstelling. 
 
De doelstellingen voor 2013 zijn als volgt: 

 In 2013 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst geformuleerd; 

 Gedurende 2013 is de financiering aan de HGJB mede afhankelijk van gezamenlijke projecten en 
doelen. 
 

Catechese 
In de evaluatie van de catechesenota in de generale synode van november 2011 heeft de synode de 
opdracht gegeven om het werk rond catechese niet meer in een aparte beraadgroep te verankeren 
maar om het (weer) terug te brengen naar de verschillende uitvoeringsorganisaties. De catechese 
opdracht zoals verwoord in de visienota catechese van de generale synode komt daarmee volledig bij 
JW te liggen, die vervolgens de opdracht weer uitwerkt naar JOP en HGJB. 
In 2013 is deze opdracht uitgewerkt, zodat het met ingang van 1 januari 2014 kan worden uitgevoerd. 
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Bureau GVO 
In opdracht van het bestuur van de Stichting PC GVO het uitvoeren van management en administratie 
van de Stichting PC GVO, met als belangrijk onderdeel het coördineren van de inhoudelijke 
nascholing van ruim 420 docenten samen met JOP, HGJB en IKOS. De doelstelling is om naar volle 
tevredenheid van het bestuur van de Stichting PC GVO te werken op een budgetneutrale wijze.   
 
Welja en V-Link 
Ondersteunen van een aantal projecten vanuit deze organisaties. Verschuiving van inzet in financiën 
naar inzet in kennis en faciliteiten. 
 
 

2.6 HRM – Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011

Landelijk Maatschappelijk Werk 69 131

Werkbegeleiding op verzoek 223 246 264

Geestelijke begeleiding 72 51 53

Teambegeleiding 72

Profilering en Acquisitie 58

Kerkelijk Werkers 83 0

Permanente Educatie (= PCTE) 98

Hand aan de Ploeg 84 83

Totaal lasten 425 533 628

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Bij: resource resultaat 53

Totaal doelstellingen 425 533 681

Vanuit het team Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers (WBP) worden de volgende 
diensten aangeboden:  

 Werkbegeleiding op verzoek; 

 Teambegeleiding; 

 Geestelijke Begeleiding. 
 
Het team WBP heeft als doel het begeleiden van de beroepsgroep van de kerk (predikanten en 
kerkelijk werkers), zodanig dat deze beroepsgroep (weer) efficiënter, effectiever, met meer kwaliteit en 
met vreugde en bezieling haar werk kan doen. Om dit algemene doel te bereiken, heeft het team WBP 
de volgende concrete doelstellingen geformuleerd. 
 
De doelstelling Kerkelijk Werkers is nu rechtstreeks opgenomen in de verschillende doelstellingen van 
het WBP.  De materiele hulpverlening (Landelijk Maatschappelijk Werk) is inmiddels ondergebracht in 
een fonds en staat daarom ook niet meer in de begroting van HRM WBP. 
 
Bredere profilering van de werkbegeleiding  
Om bovenstaande doel te bewerkstelligen, zal de beroepsgroep het team WBP moeten weten te 
vinden. Daarnaast zal ook bekend moeten zijn welke dienstverlening het team allemaal kan bieden.  
 
Bevorderen van de kwaliteit en de arbeidsvreugde van de beroepsgroep 
Om ook ná de eerste jaren van predikantschap met vreugde en bezieling het werk te (blijven) doen, is 
het zinvol begeleid te worden en na te denken over zaken als inspiratie, spiritualiteit en geestelijk 
leiderschap en daarnaast praktisch begeleid te worden in hun persoonlijke ontwikkeling. 
 
Verminderen van conflictsituaties en/of losmakingen van predikanten 
Conflictsituaties tussen kerkraden en personen uit de beroepsgroep ontstaan vaak door het (laten) 
escaleren van problemen die klein beginnen. Door in een eerder stadium de situatie te herkennen en 
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bespreekbaar te maken, kan veel leed voorkomen worden. Het team WBP zal een rol op zich nemen 
in deze preventie. 
 
Een ander speerpunt (binnen de landelijke kerk) is het ontwikkelen van de werkgemeenschappen. Het 
Team WBP speelt hierin een leidende rol. De samenwerking met de gemeenteadviseurs zal hierbij 
verder aandacht krijgen. Ook voor het thema geestelijke begeleiding zal meer aandacht worden 
gevraagd binnen de kerk. 
 
Aan de werkbegeleiders zal input worden gevraagd bij het opzetten en verder invullen van het nieuwe 
bureau van waaruit medewerkers worden uitgeleend aan de gemeenten. Ook zal op den duur (mede) 
vanuit de werkbegeleiding de inhoudelijke aansturing van de beginnende predikanten plaatsvinden. 
 
 

2.7 HRM – Mobiliteitsbureau predikanten 
       

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011

Mobiliteitsbureau 298 169 191

Interim predikanten 682 677 493

Pool beginnende predikanten 260

Totaal lasten 1.241 846 684

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Bij: resource resultaat 11

Totaal doelstellingen 1.241 846 695

Doel van het Mobiliteitscentrum (MB) is het begeleiden, bevorderen en verbeteren van de mobiliteit 
van de beroepsgroep binnen de kerk, zodanig dat de juiste man of vrouw op de juiste plek werkt. Dit 
komt concreet tot uitdrukking in het adviseren van het beroepingswerk. Daarnaast heeft het MB als 
doel het (tijdelijk) bieden van hulp aan gemeenten, in de vorm van het uitlenen van een (interim) 
predikant of kerkelijk werker. Concrete doelstellingen om deze algemene doelstellingen te bereiken 
zijn voor de komende jaren de volgende: 
 
Verbeteren van de match tussen gemeenten enerzijds en de beroepsgroep anderzijds 
Concreet gaat het om het sneller en effectiever laten verlopen van het beroepingsproces. Daarnaast  
wordt aandacht besteed aan de mobiliteit in het algemeen. Want een goede match ‘in den beginne’ 
hoeft niet te betekenen dat voor een bepaalde gemeente tot in lengte van jaren de beroepen man of 
vrouw de juiste man of vrouw is.  
 
Beleidsondersteuning van de positie van de predikant en kerkelijk werker 
Samen met het team A&T en in samenwerking met het programma Institutionele Ondersteuning zal 
beleid bepaald worden betreffende de positie van de predikant en een passend volgsysteem. Thema’s 
als formatiepercentage, flexibilisering van de predikantsplaats, verplichte mobiliteit en dergelijke zullen 
aan de orde komen. 
 
Meedenken en mede opzetten van de pool voor beginnende predikanten 
De interim-predikanten zullen op den duur overgaan van het Mobiliteitsbureau naar de pool van 
predikanten. Deze zal worden uitgebreid met beginnende predikanten. Het MB zal zich inzetten om dit 
proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook zal (mede) vanuit het MB de inhoudelijke aansturing 
van de predikantengroepen plaatsvinden. 
 
De inzet van de 8 landelijk aangestelde interim-predikanten wil het MB uitbreiden; door de relatie met 
de inhurende gemeenten te onderhouden en nieuwe opdrachten te verwerven. 
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2.8 HRM - Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie 
 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011

Basiscursussen 430 383

Vervolgcursussen 291 140

Kadercursussen 671

Cursussen landelijk 152 167

Kerkmuziek 78 84

Landelijk vervolgaanbod 228

TVG 36 21

Bezinningscentrum 94 58

Beraadgroep catechese 8 5

Vorming en bezinning 150

Permanente educatie 1.530 1.522 213

Interne scholing 47 37 48

Totaal lasten 2.626 2.648 1.119

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving -11

Bij: resource resultaat 7

Totaal doelstellingen 2.626 2.648 1.115

 
Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) is het professionele instituut voor 
toerusting, vorming en professionalisering van het kader (vrijwilligers en professionals) van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Het is de missie van het PCTE om het kader te vormen met een 
relevant, goed en gevarieerd (cursus)aanbod dat de bezieling van de werkers en de kwaliteit van het 
werk versterkt.  
 
Toerusting en vorming 
Met het ontwikkelen en organiseren van cursussen, studiedagen en andere vormen van leren wil het 
PCTE de kwaliteit, het geestelijk welbevinden en de bestuurskracht van het kerkelijk kader versterken 
en de toerusting van gemeenteleden waar mogelijk ondersteunen. 
 
Dit doen wij door het ontwikkelen, ondersteunen en organiseren van:  

 cursussen voor kader in plaatselijke gemeente en classis; 

 een landelijk vervolgaanbod voor betaald en onbetaald kader, waaronder de  opleiding amateur-
kerkmuziek bevoegdheid III; 

 landelijke studiedagen voor een breed publiek; 

 de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG); 

 projecten voor vorming en bezinning;  

 de beraadsgroep Catechese. 
 
Professionalisering  
Met het (doen) organiseren van een rijk en inspirerend aanbod van begeleiding en (na)scholing wil het 
PCTE bijdragen aan het werkplezier en de bedieningsvreugde van alle beroepskrachten en 
bevorderen dat zij in staat zijn kerk en gemeente op eigentijdse wijze te blijven bewaren bij het heil en 
bij haar roeping in de wereld (Permanente Educatie).  
 
Dit gebeurt door: 

 voorlichting en toerusting van predikanten en kerkelijk werkers met betrekking tot de invoering van 
de permanente educatie; 

 het organiseren van het mentoraat aan beginnende predikanten en kerkelijk werkers; 

 het doen organiseren van de primaire nascholing van beginnende predikanten en kerkelijk 
werkers door de PThU en vier Hbo-instellingen (CHE, InHolland, NHL, Windesheim); 
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 het doen organiseren van een aangestuurd aanbod van voortgezette nascholing en specialisaties 
door de PThU en vier Hbo-instellingen (CHE, InHolland, NHL, Windesheim); 

 het organiseren van een beperkt eigen aanbod binnen het open erkend aanbod voor voortgezette 
nascholing; 

 de vertegenwoordiging namens de PKN naar de ISOK (opleiden van professionele kerkmusici). 
 
Nadat in september 2012 de generale regeling voor de permanente educatie van kracht is geworden, 
is 2013 het eerste volwaardige operationele jaar. In dit jaar zijn er drie aandachtsvelden: 
1. Bevorderen van de deelname door predikanten en kerkelijk werkers; 
2. Stimuleren van een relevant en inspirerend aanbod; 
3. Optimaliseren van de ondersteunende systemen van informatie en registratie. 
 
Ten behoeve van het eerste aandachtsveld plegen we een tijdelijke extra inzet met een project voor 
voorlichting, begeleiding en toerusting. Het doel is dat eind 2013 65% van de predikanten en kerkelijk 
werkers een scholingsplan hebben geschreven en besproken met de kerkenraad. De doelstelling voor 
2013 is deelname door 415 predikanten en 100 kerkelijk werkers aan de aangeboden aangestuurde 
cursussen. 
 
Met betrekking tot de ontwikkeling van het aangestuurde aanbod voert de commissie periodiek 
overleg met de betreffende opleidingen. Daarnaast hanteert de commissie vooralsnog een ruimhartige 
beoordeling van aanvragen binnen de open erkende ruimte. Voor het studiejaar 2012/2013 biedt de 
PThU ruim 30 cursussen en de HBO-instellingen 8 cursussen. 
 
Het mentoraat (voorheen verplichte werkbegeleiding) is nu onderdeel van de permanente educatie. 
De predikanten voor de werkbegeleiding leggen het contact tussen mentor en mentorant en zijn 
verantwoordelijk voor de training van mentoren. In 2013 worden 60 koppelingen van predikanten en 
25 van kerkelijk werkers verwacht, wat een jaarlijkse inzet van 85 mentoren vereist. Er is een bestand 
van 400 mentoren. In 2013 worden 6 mentoraatstrainingen (tweedaagsen) georganiseerd, doelstelling 
hierbij is deelname van 35-40 mentoren. Er is een (digitale) community voor mentoren gestart, die in 
2013 verder wordt ontwikkeld. 
 
Voor de primaire nascholing van beginnende predikanten organiseert de PThU twee keer per 
studiejaar een cursus voor 20-25 deelnemers. De deelnemers volgen binnen een periode van 
anderhalf jaar een programma van zeven keer een driedaagse, met daarnaast een introductiedag en 
een dag voor kerkenraden. In 2013 wordt door de vier HBO-instellingen gezamenlijk een aanbod van 
primaire nascholing voor beginnende kerkelijk werkers georganiseerd voor 40 deelnemers. 
 
In 2013 is er een eigen portal voor predikanten en kerkelijk werkers, waarin men: 

 inzicht heeft in de wijze waarop men is ingeschreven (personalia, bevoegdheid, arbeidsverleden, 
voorkeuren); 

 de voortgang van de eigen PE geregistreerd kan worden; 

 al het aanbod binnen de PE kan vinden en, zo mogelijk, zich ervoor kan inschrijven. 
 
Met het ontwikkelen van een adequaat en aansprekend intern scholingsprogramma wil het PCTE een 
bijdrage leveren aan de noodzakelijke competentieontwikkeling om te komen tot de gewenste 
cultuurverandering binnen de Dienstenorganisatie (Intern scholingsaanbod), samengevat met de 
termen: samenwerken, kennisdelen, resultaatgericht werken en innoverend ondernemerschap. 
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2.9 Communicatie & Fondsenwerving 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011

Fondsenwerving 2.810 2.765 2.275

Fondsenwerving (ruimte voor nieuwe initiatieven) 504 376 867

Marketing communicatie 887 883 848

Corporate communicatie/voorlichting 1.169 1.218 903

Interactief 828 801 694

Totaal lasten 6.198 6.043 5.587

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 32 65

Bij: resource resultaat 278

Totaal doelstellingen 6.230 6.108 5.865

 
De afdeling Communicatie & Fondsenwerving: 

 ondersteunt de Protestantse Kerk en haar gemeenten en Kerk in Actie in het zichtbaar aanwezig 
zijn daar waar haar doelgroepen zich bevinden; 

 werkt aan verbinding van het werk van de organisaties met deze doelgroepen;  

 stimuleert doelgroepen in het beschikbaar stellen van financiële middelen ter realisatie van de 
organisatiedoelstellingen; 

 en verzorgt de klantcontacten in informatieoverdracht en nazorg; 

 waardoor zichtbaarheid van, vertrouwen in en betrokkenheid bij de organisaties zich in een 
opwaartse spiraal bewegen. 

 

Kernwoorden zijn hierbij:  

Raken - verbinden - verzilveren 

Fondsenwerving (inclusief nieuwe initiatieven) 
In de komende beleidsplanperiode wordt fors ingezet om de afstand tussen leden van de gemeenten, 
de gemeenten en de landelijke organisatie te verkleinen. 
 
Investeren in particuliere fondsenwerving door in te zetten op loyaliteit 
Steeds meer partijen dingen naar de gunsten van de van oorsprong zeer vrijgevige protestantse 
donateurs, zowel op particulier gebied als in de gemeenten. Fondsenwerving zet het komende jaar in 
op: versterking van de inhoudelijke binding met de particuliere donateurs. Bijvoorbeeld: Kerk in Actie 
wordt Protestantse Kerk in Actie.  
 
Hulp aan gemeenten bij plaatselijke fondsenwerving 
Een deel van de gemeenten gaat worden ondersteund bij hun plaatselijke geldwerving door de 
landelijk ontwikkelde instrumenten voor plaatselijk gebruik in te zetten en persoonlijke begeleiding aan 
te bieden. 
 
Versterken van de relatie met de gemeenten 
De materialen die de gemeenten aangeboden krijgen voor hun plaatselijke fondsenwerving worden 
onder de loep genomen. De gemeenten worden meer in navolging van hun eigen geefgedrag en –
voorkeuren benaderd. en de resultaten worden beter teruggekoppeld. Door persoonlijke contacten 
wordt getracht de  participatiegraad aan het collecterooster te vergroten. 
 
Al meerdere jaren dalen de totale bijdragen vanuit de kerkelijke gemeenten. In 2013 wordt ingezet op 
het tegengaan van de daling in inkomsten met als doelstelling € 15.6 miljoen aan inkomsten.  Gericht 
wordt ingezet op die zaken die door ons te ‘beïnvloeden’ zijn als participatiegraad in het 
collecterooster en het helpen van gemeenten bij de werving. 
 
Om stabilisatie en uiteindelijk groei te kunnen realiseren is het nodig om nieuwe donateurs te werven, 
maar het 'vasthouden' van bestaande relaties is van even groot belang. Gericht wordt op particulieren 
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die zich betrokken voelen bij de Protestantse Kerk in Nederland en specifiek op die betrokkenen in het 
adressenbestand van de Protestantse Kerk/Kerk in Actie. De doelstelling voor 2013 voor 
fondsenwerving onder particulieren is  

 instroom van 15.000 nieuwe relaties door prospectwerving en werving via gratis uitgaven; 

 € 8 miljoen inkomsten. 
 
Corporate communicatie 
Vanuit Corporate Communicatie wordt de communicatie van de dienstenorganisatie gecoördineerd. 
Het communicatieplatform, dat bestaat uit communicatiemedewerkers van alle programma’s en dat 
aangestuurd en gefaciliteerd wordt door de unitmanager, speelt daarbij een beslissende rol. Het 
communicatieplatform gaat deze rol nog nadrukkelijker spelen, waarbij niet alleen op de afzonderlijke 
communicatieactiviteiten gelet gaat worden, maar bekeken wordt hoe de samenhang versterkt kan 
worden door systematische en strategische inzet van de communicatiemiddelen. De  cross mediale 
benadering wordt steeds belangrijker. 
 
Er wordt specifiek op gelet hoe de kernboodschap van de kerk door kan klinken in de verschillende 
communicatie-uitingen: 
 
De Protestantse Kerk leeft vanuit het geschenk van Gods liefde in Jezus Christus, de kern van het 
bestaan, de hartslag van het leven. Het geschenk van Gods liefde verandert ons en brengt ons 
opnieuw in contact met God, met elkaar en met onszelf. Dit geschenk blijft fascineren en verrassen en 
vervult ons, ondanks alles wat er gebeurt in ons leven en de wereld, met vreugde. Het geeft ruimte en 
hoop.  
De kerk is getuige van dit geschenk. Ze vertelt ervan door verkondiging, pastoraal werk, diaconaat, 
zending en solidariteit met de naaste. Ze doet dit op de zondag (de dag van de opstanding) en alle 
dagen van de week, in de samenkomst van de eigen gemeente en midden in de wereld.  
De kerk doet dat alles op een manier die past bij Gods liefde in Jezus Christus: gelovig, dienstbaar, 
verbindend, met lef, vindingrijk en soms dwars. 
 
Belangrijke speerpunten hierbij zijn: 

 Kerk in Actie is Protestantse Kerk in Actie; 

 Samenhang in de communicatie zowel plaatselijk als landelijk. 
 

 Kerk in Actie is Protestantse Kerk in Actie 

Boodschap dat Kerk in Actie de verbinding is tussen kerk en gemeenten in Nederland en buitenland. 
In 2012 is een communicatiestrategie uitgezet voor Kerk in Actie. Hierin wordt het werk meer als een 
geheel gepresenteerd zonder alle losse programma’s en labels. Ook is de link met de Protestantse 
Kerk altijd aanwezig door het logo. Nu moeten we duidelijk maken dat solidariteit en steun aan je 
naaste horen bij het kerk zijn en dat Kerk in Actie hiervoor namens de gemeenten is opgericht.  
 

 Samenhang in de communicatie zowel plaatselijk en landelijk 
Door aansluiting te zoeken bij de kerkelijke kalender wordt het makkelijker en natuurlijker voor de 
gemeenten om de materialen te gebruiken én er is meer aansluiting mogelijk bij de corporate, 
missionaire en JOP activiteiten. 
 
Marketingcommunicatie 
Een marketingstrategie wordt ontwikkeld, waarbij jaarthema’s en focus in producten leidend zijn. 
Voorwaarde is dat vanaf 2013 inhoudelijke kennis en capaciteit aan het team Corporate 
Communicatie toegevoegd wordt. In samenwerking met het Communicatieplatform kan dan de 
strategie tot uitvoering gebracht worden, waarbij meer ingezet wordt op stimuleren dan op controleren.  
 
Projecten en activiteiten  

 Dubbele focus: Reageren op wat er in de samenleving speelt en focus thema’s die de 
Protestantse Kerk zelf op de agenda zet; 

 Corporate campagnes, organisatiebreed en rond kerkelijke hoogtijdagen. Een goede afstemming  
met andere ‘campagnes’ (bijvoorbeeld Startzondag) is van groot belang; 

 Crossmediale benadering in de communicatie. De diversiteit aan middelen wordt in samenhang 
ingezet; 

 Advisering aan de dienstenorganisati;e en het moderamen over extra mogelijkheden om 
kerkenwerk onder de aandacht te brengen (symposia en dergelijke); 
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 Op de websites is informatie gemakkelijk vindbaar en verbonden met actuele maatschappelijke 
thema’s; 

 Het klantenpanel van de Protestantse Kerk moet zowel in als buiten de organisatie een plaats 
verwerven;  

 Bij de nieuwe inrichting van de webwinkel wordt in 2013 met name op betere vindbaarheid van 
producten en gezamenlijke uitstraling  gefocust. 
 

Hulp aan  gemeenten bij plaatselijke communicatie 
Gemeenten kunnen de huisstijl eenvoudig plaatselijk toepassen. De middelen voor plaatselijk gebruik 
zijn beschikbaar op de website. Voor specifieke vraagstukken en crisiscommunicatie wordt maatwerk 
geleverd. 
 
Interactief 
Plaatselijke gemeenten kunnen via het programma Interactief zelf verantwoordelijkheid nemen in de 
relatie met partners. 
Wat heeft Kerk in Actie Interactief te bieden:  

 Informatie op maat voor de gemeente(n);  

 De bijdragen komen ten goede aan het gekozen project(en); 

 Contact met de mensen voor wie projecten worden uitgevoerd.  
 
Na de evaluatie van Interactief is duidelijk dat de methode aangepast moet worden. De enorme inzet 
van het team wordt niet beloond met resultaten die een trendbreuk laten zien. Omdat is besloten naar 
het geheel van Kerk in Actie te kijken wordt voor Interactief nu ingezet op een ‘light’ versie. Er wordt 
een plan ontwikkeld om met de huidige mensen en middelen de bestaande Interactief gemeenten te 
bedienen zodat de inkomsten niet achteruit lopen terwijl er gewerkt wordt aan een herziening van de 
methode. 
 
 

2.10 Expertisecentrum 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011

Adviezen en rapportages moderamen GS 180 147 185

Adviezen en rapportages dienstenorg. 105 108 135

Kwaliteitsverbetering dienstverlening 72 29

Onderzoek werk dienstenorganisatie 120 86 21

Advisering Kerk in Actie (beleidsvraagstukken) 80 100 100

Totaal lasten 485 513 470

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Bij: resource resultaat -103

Totaal doelstellingen 485 513 367

Het Expertisecentrum (EC) is een kennismakelaar en draagt er zorg voor dat kennis en informatie, die 
binnen en buiten de dienstenorganisatie aanwezig zijn, optimaal benut kunnen worden voor het werk 
van moderamen en synode, directie, management en medewerkers van de dienstenorganisatie. Het 
EC stimuleert het delen van kennis en leren in de organisatie, doet onderzoek en verzamelt kennis, 
informatie en ervaringen met het oog op het schrijven van adviezen en rapportages. 
 
Concrete doelstellingen voor 2013 zijn: 

 Schrijven van een vervolgnota op de Islamnota (novembersynode 2010) waarin de verzamelde 
reacties zijn verwerkt; de vervolgnota wordt in 2013 in de synode behandeld; 

 Procesbegeleiding van het project ‘Ethische bezinning van het moderamen’. In 2013 verschijnt 
een eerste gesprekshandreiking en wordt een tweede voorbereid;  

 Procesbegeleiding bij het project Christelijke canon van het moderamen; de focus ligt op de 
vormgeving van de in 2012 gekozen 7 thema’s; 

 ‘Sharing faith in the Western European Context’ met experts uit in ieder geval Duitsland, 
Zwitserland, Engeland, Nederland over de toekomst van het protestantisme in het 
geseculariseerde Europa; in 2013 wordt een studieconferentie georganiseerd; 
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 Het project ‘Kerkordelijke aspecten van pioniersplekken’ sluit aan bij de ambitie van de visienota 
om in pioniersplekken nieuwe vormen van kerk-zijn en vormen van nieuw-kerk-zijn te ontwikkelen. 
De focus van het EC is het doordenken van de knelpunten die daarbij gesignaleerd worden in 
relatie tot de kerkorde, organisatievorm en aansturing. Een format wordt ontwikkeld om daartoe de 
pioniersplekken te coachen en te monitoren;  

 Schrijven van tertiaalsignalen, waarin relevante trends worden beschreven, en een statistische 
jaarbrief waarin ontwikkelingen in kaart worden gebracht;  

 In het kader van het delen van kennis worden in 2013 een personeelskaart en een kenniskaart 
van de organisatie ontwikkeld in samenwerking met HRM; beide kaarten moeten eind 2013 
gereed zijn; met HRM worden minimaal 4 lunchbijeenkomsten georganiseerd waar de 
verschillende programma’s de gelegenheid krijgen om kennis met elkaar te delen;  

 De advisering van Kerk in Actie heeft in 2013 een aantal speerpunten:  
o de (tijdelijke) vertegenwoordiging van Kerk in Actie in de Church & Society Commission 

van de CEC;  
o de evaluatie van de doorstart van het HKI;  
o de start van een langer lopend traject voor het ontwikkelen van modellen en methoden om 

van en met elkaar te leren in partnerschapsrelaties. 
 
 

2.11 Staf en ondersteunende afdelingen 
 
Om mee te bewegen met de krimp kennen ook de staf en ondersteunende afdelingen een 
bezuinigingsdoelstelling. De uitgaven en inkomsten van de staf en ondersteunende afdelingen zien er 
na deze korting als volgt uit: 
 

Staf en ondersteunende afdelingen Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2013 % 2012 % 2011

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 12.891 100% 13.055 100% 12.738

Directie 3% 400 3% 384 3% 375

Financiën en Control 16% 2.055 16% 2.055 15% 1.902

HRM - Personeel & Organisatie 8% 982 7% 967 5% 672

HRM - Bureau predikanten 5% 600 4% 550 4% 484

C & F servicedesk 3% 451 4% 464 4% 551

Facilitaire zaken 55% 7.132 59% 7.312 58% 7.377

Centrum Hydepark 10% 1.271 10% 1.323 9% 1.208

Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 1% 171

Resultaatverdeling Staf en onderst. afd. Begroot Begroot Rekening

(x € 1.000) 2013 2012 2011

Risicoreserve (inclusief resourcebegroting) 0 0 171

Totaal resultaat 0 0 171

In dit overzicht zijn alle staf- en ondersteunende diensten ondergebracht, inclusief de exploitatie van 
het conferentiecentrum Hydepark. Ook worden de directiekosten hier geadministreerd. Gestreefd 
wordt naar een optimale ondersteuning van het primaire proces van de dienstenorganisatie tegen een 
acceptabel kostenniveau. 
 
Doelstellingen en speerpunten 
 
Financiën & Control 
Ten behoeve van de sturing van de werkzaamheden van de afdeling en van een aantal processen 
van de dienstenorganisatie (jaarverslag, jaarplannen, begroting) wordt een werkplanning F&C 
opgesteld. Deze geldt als een leidraad voor de reguliere werkzaamheden. 
 
Speerpunten voor 2013 zijn: 

 Procesanalyse en –optimalisatie op basis van een nieuwe methodiek; 

 Voortgaande ontwikkeling rapportages en gebruik van het financiële systeem Websolutions ten 
behoeve van organisatie-, afdelings- en projectmanagement. Dit betreft de implementatie van een 
nieuwe release van het financiële systeem en de implementatie van DOET; 
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 Heroriëntatie financieel systeem; 

 Shared services. 
 
HRM; Personeel & Organisatie/Arbeidsvoorwaarden 
De specifieke missie van de afdeling HRM is ervoor zorgen dat  

 de juiste mensen; 

 met de juiste combinatie van houding, kennis en vaardigheden; 

 op de voor hen en de organisatie best passende werkplek; 

 een optimale bijdrage kunnen leveren aan het werk binnen de (landelijke) kerk en de gemeenten; 

 en dat zij daarvoor passend worden beloond. 
 
Het speerpunt voor de komende tijd is het ontwikkelen en uitoefenen van strategisch beleid om binnen 
de DO de cultuurverandering te ondersteunen, deskundigheid te bevorderen en de organisatie te 
begeleiden in tijden van personele krimp met behoud van kwaliteit. Concreet komt dat tot uiting in het 
realiseren van de volgende doelstellingen/veranderingen: 

 Cultuurverandering: betrokken, resultaatgericht en vernieuwend; 

 Strategische personeelsplanning; 

 Ruimte voor talent; 

 Samenwerken met jong en oud: generatiemanagement; 

 Personeelsinformatiesysteem. 
 
Naast deze doelstellingen (speerpunten) blijft al het bestaande beleid en de ondersteuning en 
begeleiding van vrijwilligers de aandacht behouden. In het komende jaar zal een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsvinden. De uitkomsten van dit onderzoek zullen 
behulpzaam zijn bij het bijstellen of verder aanscherpen van bovengenoemde speerpunten. 
 
Met name de keuze om plaatselijke gemeenten te ontzorgen, zodanig dat zij weer aan de kerntaken 
van gemeente-zijn toekomen, én de keuze om de Dienstenorganisatie te ontwikkelen tot een 
gemeenschap van samenwerkers en kennisdelers, zijn essentieel voor de doelstellingen van de 
afdeling HRM. Concreet komt dit tot uitdrukking in de volgende doelen: 

 Ontzorgen van gemeenten door het verlichten van taken rond administratie/organisatie/ 
werkgeverschap; 

 Ruimte scheppen voor (kleine) gemeenten en (beginnende) predikanten; 

 Begeleiding en inzet van deze groep (beginnende) predikanten ten behoeve van gemeenten; 

 Toerusting en educatie op de ontwikkeling van (geestelijk) leiderschap in gemeenten; 

 Leren van elkaar, samen werken en delen: deskundigheid bevorderen; 

 Personele krimp begeleiden binnen programma’s en stafafdelingen; 

 Cultuurverandering: betrokken, resultaatgericht en vernieuwend. 
 
Uitlenen van personeel 
Op verschillende plaatsen in de organisatie worden beroepskrachten ‘uitgeleend’ aan met name 
plaatselijke gemeenten van de kerk. Momenteel gaat het om interim-predikanten en plaatselijke 
jeugdwerkers, maar ook beroepskrachten op het gebied van Missionair Werk, intensieve 
dienstverlening vanuit KiO, categoriaal pastoraat en uitzendwerk vanuit KiA. In de komende jaren 
willen we de dienstverlening uitbreiden en ook (beginnende) predikanten en mogelijk kerkelijk werkers 
toevoegen aan de groep beroepskrachten. Dit vergt een afstemming en coördinatie die bij het nieuw 
op te richten bureau van de stafafdeling HRM wordt ondergebracht.  
 
Op de korte termijn (nog voor de start van het jaar 2013) zal dit bureau moeten worden opgericht en 
ingericht. Het oprichten, het onderbrengen van alle hierboven genoemde werkers in het veld en 
uiteindelijk het uitbreiden hiervan met nieuwe beroepskrachten (met name beginnende predikanten) 
zal in verschillende fases verlopen. In het komende jaar zal aandacht besteed worden aan: 

 Inrichten projectgroep; 

 Coördinatie en afstemming andere programmalijnen; 

 Plan uitwerken voor begeleiding, coaching en intervisie; 

 Uniformeren van de werkgeversrol; 

 Overbrengen van huidige populatie bijzondere aanstellingen naar HRM; 

 Eerste uitbreiding met nieuw te werven medewerkers. 
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C&F Servicedesk 
Belangrijk is het dat alle medewerkers van de servicedesk met één mond spreken en dezelfde 
informatie geven. Om dit te realiseren worden voor 2013 de volgende speerpunten onderkend: 

 Per programma wordt een interne accountmanager aangesteld, die belast is met het halen, 
afstemmen en vastlegging van informatie; 

 Bestelmogelijkheden worden klantvriendelijker door optimalisatie van de bestelprocessen; 

 De koppeling van telefonie aan CRM zorgt voor een kwalitatieve en snellere klantbediening.  
 
Facilitaire Zaken 
De basisdoelstelling is de dienstverlening zo integraal mogelijk aanbieden aan alle onderdelen van de 
Dienstenorganisatie en derden ten behoeve van het primaire proces. Belangrijke kenmerken zijn 
hierbij pro-activiteit, dienstverlenend en klantvriendelijk. Hiernaast is er blijvende aandacht voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
 

Speerpunten zijn: 

 

Ict 

 Het verder uitwerken en toepassen van voor de nieuwe beleidsplanperiode 2013-2016 
geformuleerde voornemens en het bepalen van de effecten hiervan op de in het jaar 2013 uit te 
voeren activiteiten; 

 Het leveren van een bijdrage in het kader van onderzoek naar en mogelijke implementatie van 
een shared services ict; 

 Voor de gegevenshuishouding zal toegewerkt worden naar een aantal basis “registers” (leden en 
gemeenten in LRP, predikanten in CRM, personeel in Profit Web en dienstverlening aan 
gemeenten via contactenregister in CRM. Alle andere in gebruik zijnde systemen en gegevens 
zijn hier afgeleiden van; 

 Streven naar een meer gestandaardiseerde set aan applicaties met een onderling logische en 
functionele koppeling waarbij de huidige CRM-applicatie verder wordt uitgebouwd tot hét centrale 
middel van waaruit alle programma’s en afdelingen hun werk optimaal kunnen uitvoeren; 

 De vervanging van het SAN en de implementatie van een nieuw back-up/restore en uitwijk-
concept; 

 Het ondersteuning leveren bij implementeren van wijzigingen in de financiële applicaties 
(aanpassingen in pakket, SEPA en Finbox en dergelijke); 

 Het leveren van een bijdrage aan een voor de gehele organisatie te ontwikkelen documenten-
beleid alsmede de selectie en implementatie van een daarbij passend digitaal document-
managementsysteem. 
 

Archief/bibliotheek 

 Het intensiveren van digitale dienstverlening aan gebruikers bibliotheek; 

 Het leveren van een bijdrage aan het te ontwikkelen documentenbeleid én de selectie en 
implementatie van een daarbij passen documentmanagementsysteem mede ten behoeve van de 
invoering van digitale archiefvorming. 

 
Logistiek/drukwerkbegeleiding 

 Uitvoering van de resultaten BMC-onderzoek naar optimalisatie interne logistieke processen; 

 Onderzoek naar (meer) insourcen van uitbestede postkamer- en reprowerkzaamheden en het 
verhogen van de flexibele inzet van logistieke medewerkers; 

 Onderzoek naar “pakjesgemak” (een systeem waarbij op diverse nog nader te bepalen plaatsen in 
Nederland bestelde pakketjes kunnen worden afgehaald in plaats van thuis bezorgd); 

 Onderzoek naar verdieping/verbreding toepassing crossmedia bij producten PKN. 
 
Interne dienstverlening 

 Opstellen calamiteitenplan gebouwen (in geval van noodzakelijke uitwijk); 

 Uitvoeren van een energiescan in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; 

 Actief werven van nieuwe onderhuurders in het PLD en gebruikers guesthouse. 

 

Centrum Hydepark 

Naast het realiseren van een optimaal exploitatieresultaat wordt een bijdrage geleverd aan de 
uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor renovatie en/of vervanging van het 
conferentiecentrum. 
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3. Personeel en organisatie 
 
 

3.1 Personeelsformatie 
 
Onderstaand is de totale  formatie van de dienstenorganisatie opgenomen voor het jaar 2013. De 
totale personeelsformatie is gesplitst in een basisformatie van de dienstenorganisatie en in een 
formatie bijzondere aanstellingen. De totale personeelsformatie ziet er als volgt uit: 
  

Totale personeelsformatie Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening

(in fte's) 2013 2012 2011 2010 2009

Basisformatie dienstenorganisatie 289,79 312,03 281,22 274,99 302,18

Formatie bijzondere aanstellingen 69,64 61,23 58,34 53,54 35,74

Totale personeelsformatie 359,43 373,26 339,57 328,53 337,92

 
De basisformatie van de dienstenorganisatie kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

Basisformatie dienstenorganisatie Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening

(in fte's) 2013 2012 2011 2010 2009

Programmalijnen

Institutionele Ondersteuning (IO) 16,45 17,93 15,85 15,53 15,17

IO - Kerkbeheer 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75

IO - RACV's 5,50 5,40 5,16 4,70 5,40

Kerk in Ontwikkeling (KiO) 53,35 58,02 54,79 58,82 59,75

Missionair Werk en Kerkgroei 4,93 5,12 5,12 4,62 4,57

Kerk in Actie 31,85 38,04 33,47 33,75 53,62

Jeugdwerk Protestantse Kerk (excl. Catechese) 19,10 20,47 19,38 17,57 15,03

Expertisecentrum 3,47 4,00 3,36 3,49 3,70

Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie 5,29 4,71 4,18 4,10 4,20

HRM-werkbegeleiding pred./kerkelijk werkers 3,40 3,66 4,08 3,98 4,20

HRM - mobiliteitsbureau 2,00 1,78 1,78 1,78 2,50

C&F - management en corporate 8,40 8,00 7,36 7,17 8,40

C&F - fondsenwerving en donateursadm. 9,09 9,68 8,54 8,79 10,32

C&F - KIA-voorlichting/comm. en Interactief 11,01 11,41 10,78 10,21

179,85 194,22 179,60 180,26 192,61

Staf en ondersteunende afdelingen

Directie 2,70 2,89 2,76 2,84 2,89

Financiën & Control 23,58 23,50 21,23 20,03 22,84

C&F - servicedesk 8,00 10,25 9,11 9,08 8,74

HRM - P&O / Arbeidsvoorwaardenbeleid 10,25 9,49 7,36 6,35 7,33

HRM - bureau predikanten 4,64 4,14 5,16 5,25 12,68

Facilitaire Zaken 39,78 41,68 38,99 38,33 42,93

FZ - Centrum Hydepark 8,00 8,00 8,87 8,55 8,86

Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) 13,01 17,86 8,14 4,30 3,30

109,94 117,81 101,62 94,73 109,57

Basisformatie dienstenorganisatie 289,79 312,03 281,22 274,99 302,18
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Het verloop van de basisformatie van de dienstenorganisatie in de jaren 2003 tot en met 2013 is als 
volgt: 
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Verloop basisformatie Dienstenorganisatie in fte's

Begroot Werkelijk

Noot: werkelijk 2012 betreft formatie per ultimo juni 2012 

 
Formatie ‘bijzondere aanstellingen’ 
De formatie ‘bijzondere aanstellingen’ bestaat uit de bijzondere en/of tijdelijke aanstellingen, die door 
de plaatselijke gemeenten worden gefinancierd of die tijdelijk uit specifieke steunverleningsmiddelen 
worden betaald. 
 
Gezien het feit dat formeel deze rechtspositionele verplichtingen worden aangegaan door de 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, worden deze aanstellingen afzonderlijk inzichtelijk 
gemaakt. De formatie betreft als volgt: 
 

Formatie bijzondere aanstellingen Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening

(in fte's) 2013 2012 2011 2010 2009

Jeugdwerk Protestantse Kerk

- JOP - locaal 19,98 21,36 20,27 20,91 14,15

- HGJB - locaal 6,57 7,07 7,60 6,03 5,91

- GVO - locaal 6,54 4,40 3,93 3,60

- Catechese 0,56

HRM - Mobiliteitsbureau

- interim predikanten 7,00 6,95 6,32 6,25 1,60

- pool beginnende predikanten (10 x 0,33 fte's) 3,33

Kerk in Ontwikkeling

- categoriaal pastoraat (koopvaardij/doven) 4,50 5,00 5,00 7,10 7,25

- studentenpastoraat 6,25 6,00 6,29 3,10

Missionair Werk en Kerkgroei

- (afbouw) huidige pioniersplekken 5,97 5,70 1,21

- coordinatiefunctie(s) nieuwe pioniersplekken 1,00

Kerk in Actie

- KiA - Impulsis, UM's en Diac.werkers 7,94 4,75 7,72 0,50

Algemeen

- Transformatie (w.o. reorganisatieverpl.) 6,05 6,83

Totaal formatie bijzondere aanstellingen 69,64 61,23 58,34 53,54 35,74
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Het verloop van de formatie bijzondere aanstellingen in de jaren 2008 tot en met 2013 kan als volgt 
grafisch worden weergegeven: 
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Noot: werkelijk 2012 betreft formatie per ultimo juni 2012 

 
 

3.2 Personeelskosten 
 
Personeelskosten dienstenorganisatie 
De ontwikkeling van de salariskosten met de daarbij behorende formatie geeft over de periode 2008-
2013 het volgende beeld.  
 

Personeelskosten per fte Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening Rekening

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Personeelslasten (x € 1.000) 22.791 21.266 18.628 18.675 18.155 17.877

'Gemiddelde’ bezetting in fte 359,43 344,86 313,02 313,10 321,24 327,20

Personeelskosten per fte (x € 1) 63.408 61.666 59.510 59.645 56.515 54.636

Stijgingspercentages

- ten opzichte van vorig jaar 2,8% 3,6% -0,2% 5,5% 3,4% 2,4%

- ten opzichte van 2008 16,1% 12,9% 8,9% 9,2% 3,4%

De hier vermelde ‘gemiddelde’ bezetting betreft de basisformatie van de dienstenorganisatie verhoogd 
met de bijzondere aanstellingen, die verantwoord worden onder de personeelskosten. 
 
In de personeelskosten 2013 is rekening gehouden met een algemene loonkostenstijging van 1% 
bovenop de raming 2012, waarin op jaarbasis ook een stijging is voorzien van 1%. Voor 2013 als voor 
2012 zijn nog geen resultaten bekend met betrekking tot een nieuw onderhandelingsakkoord voor de 
arbeidsvoorwaarden, welk laatste akkoord afliep ultimo 2010. De toename van de personeelskosten 
per fte heeft voornamelijk betrekking op de toename van de bijzondere aanstellingen, welke functies 
hoger liggen dan de gemiddelde loonkosten per fte van de basisformatie van de dienstenorganisatie. 
 
Personeelskosten directie 
De personeelskosten van de directie van de dienstenorganisatie over 2013 bedragen als volgt: 
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Personeelskosten directie H. Feenstra, Ds. E. Overeem,

Algemeen Adjunct- Begroting Begroting Rekening

directeur directeur 2013 2012 2011

Dienstverband

Aard (looptijd) Onbepaald Onbepaald

Uren (voltijds werkweek) 36 18

Parttime percentage 100% 50%

Periode 01/12 01/12

Bezoldiging (x € 1.000)

Jaarinkomen:

Bruto loon/salaris 105 40 145 146 143

Vakantiegeld 8 3 11 11 11

Eindejaarsuitkering 9 3 12 12 12

Variabel jaarinkomen

Totaal jaarinkomen 122 46 168 169 166

Sociale lasten 9 4 13 12 10

Belastbare vergoedingen/bijtellingen

Pensioenlasten 16 6 21 21 22

Overige beloningen op termijn

Uitkeringen beëindiging dienstverband

Totaal overige lasten en vergoedingen 25 10 34 33 32

Totaal bezoldiging 2013 147 56 202 202 198

Totaal bezoldiging 2012 145 57 202

Totaal bezoldiging 2011 143 55 198

Van de bovenstaande directiekosten voor 2013 komt 16,5% ten laste van Kerk in Actie via de interne 
doorberekeningssystematiek van de kosten eigen organisatie. 
 

3.3 Organogram 
 
Het organogram van de Protestantse Kerk in Nederland met haar dienstenorganisatie kan als volgt in 
kaart worden gebracht: 

Dienstenorganisatie - Ambteijke organisatie - Deskundige kerkleden (vrijwilligers)

Directie

Bestuur
Moderamen

xx

Generale Synode

Kleine

Synode

K  e  r  k  e  n  r  a  d  e   n

Classis

Steunpunten    

Noord        Midden        Zuidoost        Zuidwest

Programma

Kerk in Ontwikkeling

Programma 

Jeugdwerk

Programma

Kerk in Actie

Programma 

Institutionele 

Ondersteuning

HRM Financiën & Control

Facilitaire zaken Communicatie &

Fondsenwerving

Expertisecentrum

Programma 

MW & KG

Generale Raad 

van Advies

CRO

Ev.Luth.Synode

Lutherse leden Prot. Kerk

A d v i e s
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4. Begroting 2013 
 
 

4.1 Veranderingen als gevolg van de besluitvorming over de nota DOET 
 
Het moderamen heeft (naar aanleiding van een besluit van de synode) het bestuur van de 
Dienstenorganisatie opgedragen om in overleg met de commissie van Rapport KDB een werkgroep in 
te stellen om de mogelijkheden te onderzoeken om de omvang van de begrotingen en jaarrekeningen 
terug te brengen en daarmee de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de gepresenteerde cijfers te 
bevorderen en zo spoedig mogelijk met voorstellen aan de kleine synode te komen. Het bestuur heeft 
dit ter hand genomen en een plan van aanpak opgesteld met de projectnaam DOET. Dit staat voor 
DienstenOrganisatie Eenvoudig en Transparant. 
 
In de kleine synode vergadering van 29 juni 2012 zijn de voorstellen die zijn geformuleerd naar 
aanleiding van dit project aanvaard. Op het punt van de  vereenvoudiging en transparantie is op 
voorspraak van de CvR KDB besloten nog een stap verder te gaan dan het oorspronkelijke voorstel. 
In het kader van de begroting en rapportage is besloten het werk van de dienstenorganisatie niet meer 
separaat te laten zien van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Met de begroting voor het jaar 2013 wordt voor de eerste maal een begrotingsdocument 
gepresenteerd naar aanleiding van deze besluitvorming. Er ligt nu 1 begroting ter besluitvorming 
waarin de Dienstenorganisatie is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Het onderscheid 
tussen operationele en vermogensresultatenrekening is hiermee ook verdwenen. 
 
De begroting is nu ingericht conform richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen voor het geheel, 
waar voorheen de Protestantse Kerk in Nederland richtlijn 640 hanteerde en de Dienstenorganisatie 
richtlijn 650. De gevolgen die dit heeft voor de indeling van de staat van baten en lasten en de balans 
zijn doorgevoerd. 
 
Hiermede wordt een duidelijker beeld gegeven van inkomsten en uitgaven zonder verstoring van 
allerlei transactie-  en financiële verhoudingen tussen de Dienstenorganisatie en de Protestantse Kerk 
in Nederland. 
 
 

4.2 Financiële risico’s 
 
In het jaarverslag 2011 van de Protestantse Kerk in Nederland is een risicoparagraaf opgenomen, 
waarin zaken werden benoemd die een beslag zouden kunnen leggen op de middelen van de kerk. 
Onderstaand worden deze punten herhaald en, indien van toepassing, worden nieuwe ontwikkelingen 
geschetst.  
 
Financiering van de dienstenorganisatie 
De Protestantse Kerk in Nederland staat conform de generale regeling van de dienstenorganisatie 
(artikel 12.4) garant voor de financiering van de dienstenorganisatie. Op basis van de huidige 
kostenbeheersing binnen de dienstenorganisatie en de hierdoor ontstane voordelige saldi van de 
dienstenorganisatie, die aan de Kerk werden afgedragen, zal op deze garantie geen beroep behoeven 
te worden gedaan. 
 
Dienstverlening bureau predikanten 

Op grond van een in 2006 gedane uitspraak heeft de beleidscommissie predikanten recht op de 
levering van arbeid tot een eenmalig bedrag van € 300k. Tot en met 2011 is van dit budget al ruim 
85% (€ 256k) besteed door geleverde uren van de re-integratieconsulent, alsmede voor de inzet van 
functionarissen in het kader van het project Hand aan de Ploeg. Het resterend bedrag van € 44k (of 
wel 588 uren) kan vanaf 2012 worden aangewend voor het werk van de re-integratieconsulent. 
 
Garantiestelling Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) 
Voor het wenselijke garantievermogen van deze stichting is zowel door de Stichting Kerkelijk 
Geldbeheer (SKG) als door (de dienstenorganisatie van) de Protestantse Kerk in Nederland een 
garantstelling afgegeven aan de Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) van ieder 
€ 750k maximaal. Deze garantstelling, waarmee de kleine synode in zijn vergadering van 27 juni 2008 
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instemde, eindigt op 26 november 2015 (zeven jaar na dagtekening van de garantstelling, te weten 26 
november 2008). 
 
Hydepark 
De planning is dat de Generale Synode van november aanstaande ook een besluitvormende 
discussie zal voeren over de toekomst van het Franklin Roosevelthuis en het conferentiecentrum 
Hydepark. De voorbereidingen voor verdere implementatie zijn niet meegenomen in deze begroting. 
Daarvoor zal  een specifieke projectbegroting worden opgesteld en vastgesteld. 
 
 

4.3 Staat van baten en lasten 
 
 

Baten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) Ref. 2013 2012 2011

Beschikbaar voor de doelstelling

Baten uit eigen fondsenwerving

Collecten, giften en schenkingen 23.690 25.378 23.901

Nalatenschappen 2.775 3.650 2.734

1 26.465 29.028 26.635

Overige bijdragen 2 3.685 3.876 5.104

30.150 32.904 31.739

Verplichte bijdragen van 

gemeenten 3 18.823 19.056 19.717

Baten uit acties van derden 4 570 546 8.408

Subsidies van overheden 5 848 931 2.366

Bijdragen voor dienstverlening 6 8.936 9.008 7.956

Baten uit beleggingen 7 1.770 2.227 1.776

Overige baten

- Opbrengst publicaties 8 855 810 997

- Diverse baten 9 322 329 4.143

1.177 1.139 5.140

Totaal beschikbaar voor de 

doelstelling 62.274 65.811 77.102
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Lasten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) Ref. 2013 2012 2011

Besteed aan doelstellingen

Programmalijnen

Institutionele Ondersteuning 4.512 4.740 4.349

Kerk in Ontwikkeling 10.143 10.266 9.739

Missionair Werk en Kerkgroei 2.434 2.000 1.418

Kerk in Actie 25.001 27.480 36.495

Jeugdwerk Protestantse Kerk                                                                                                                                              4.361 4.113 4.313

HRM – werkbegeleiding pred./KW 425 533 681

HRM - mobiliteitsbureau 1.241 846 696

Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie 2.626 2.649 1.106

Expertisecentrum 485 513 367

Ledenregistratie Protestantse Kerk 2.236 2.688 4.195

Protestantse Theologische Universiteit 483

53.464 55.828 63.842

Af: doorbelaste kosten beheer en adm. -6.241 -6.333 -6.463

10 47.223 49.495 57.379

Afdeling Communicatie & Fondsenwerving

- kosten corporate 1.169 1.219 923

- kosten marketing communicatie 887 883 848

- kosten interactief 828 801 694

Werving baten

- kosten fondsenwerving 3.314 3.141 3.297

6.198 6.044 5.762

Af: doorbelaste kosten beheer en adm. -1.119 -1.084 -1.010

11 5.079 4.960 4.752

Beheer en Administratie
Staf en ondersteunende afdelingen

- Directie 400 384 375

- Financiën & Control 2.055 2.055 1.902

- Human Resource Management 982 967 672

- HRM - bureau predikanten 600 550 484

- C&F- servicedesk 451 464 551

- Facilitaire Zaken 7.132 7.312 7.377

- Hydepark 1.271 1.323 1.208

Af: doorbelaste kosten beheer en 

administratie -934 -889 -894

12 11.957 12.166 11.675

Algemene (centrale) posten

- Vernieuwingsbudget 534 765 906

- Algemene financiële bijdragen 568 608 580

- Diversen 15 161 48

Af: doorbelaste kosten beheer en adm. -139 0

13 1.117 1.395 1.534

Besteed aan doelstelling 65.376 68.016 75.340

Beschikbaar voor doelstelling 62.274 65.811 77.102

Totaal resultaat -3.102 -2.205 1.762

Dekking door bijdragen uit/naar

- bestemmingsreserves -2.413 -1.639 2.828

- bestemmingsfondsen -314 -336 -271

-2.727 -1.975 2.557

Kerk in Actie

- revolving funds 327 -230 -3.364

- actiepotten en bestemmingsfondsen -702 1.818

-375 -230 -1.546

Operationeel resultaat 0 0 751
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Resultaatverdeling Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2013 2012 2011

Het resultaat is/wordt toegevoegd (+) of 

onttrokken (-) aan

Bestemmingsreserves en -fondsen

Operationeel resultaat ten gunste

van de algemene risicoreserve: 0 0 751

Reserve Werelddiakonaat -535 -485 -506

Reserve Zending -861 -720 -862

Algemene risicoreserve 50 50 145

Reserve Jeugdwerk -100 1.206

Herwaarderingsreserves 200 200 204

Diverse kassen en fondsen (rentetoerekening) 112 62 -316

Regionale bestemmingsreserves -95 -98 -104

Steunverleningsreserve plaatselijke gemeenten -486 -158 2.257

Steunverleningsreserve categoriaal pastoraat -250 -208 306

Steunverleningsreserve gen.kerkv.kas -45 -50 -50

Egalisatiereserve Permanente Educatie 253

Egalisatiereserve Missionair werk -403 -232 295

Bestemmingsreserves: -2.413 -1.639 2.828

Fonds Kerk & Israël 30 58

Fonds Diepenhorst -100 -100 -200

Fonds Lutherse bestemmingen -44 -21 -17

Fonds CTTC -15

Fonds Brandenburg -100 -100 -132

Fonds pos.orth.gemeenten -100 -100

Fonds Individuele Hulpverlening 20

Bestemmingsfondsen: -314 -336 -271

Totaal Bestemmingsreserves en -fondsen -2.727 -1.975 3.308

Kerk in Actie

Egalisatiereserve diaconaat -41

Revolving Fund Zending -136 -1.163

Revolving Fund Werelddiaconaat 463 -230 -1.024

Revolving Fund Kinderen in de Knel -279

Revolving funds Noodhulp -835

Egalisatiereserve ZZO -22

Bestemmingsreserves 327 -230 -3.364

Noodhulpfondsen -702 1.864

Overige fondsen -46

Bestemmingsfondsen -702 0 1.818

Totaal Reserves en fondsen Kerk in Actie -375 -230 -1.546

Totaal Resultaat -3.102 -2.205 1.762
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4.4 Kerncijfers en bijzondere posten 
 
De kerncijfers over de periode 2009 tot en met 2013 zien er als volgt uit: 
 

Kerncijfers Staat van baten en lasten Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening

(x € 1.000)
2013 2012 2011 2010 2009

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 30.150 32.904 31.739 33.085 29.327

Verplichte bijdragen van gemeenten 18.823 19.056 19.717 19.873 19.837

Overige inkomsten 13.301 13.851 25.646 30.890 17.047

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 62.274 65.811 77.102 83.848 66.211

Bestedingen aan doelstelling 65.376 68.016 75.340 74.269 64.467

Bijdragen bestemmingsreserves/-fondsen

- Kerk in Actie -375 -230 -1.546 7.997 -1.198

- Overige reserves en fondsen -2.727 -1.975 2.557 610 1.849

Operationeel resultaat 0 0 751 972 1.093

 
 

Bestedingen aan doelstellingen: Begroting Proc. Begroting Proc.

(x € 1.000) 2013 2012

Subsidies en bijdragen 53.768 82,2% 56.429 83,0%

Kosten werving baten 3.314 5,1% 3.141 4,6%

Kosten beheer en administratie 8.294 12,7% 8.445 12,4%

Totaal bestedingen aan doelstellingen 65.376 100,0% 68.016 100,0%

 
                       

82,2%

5,1%

12,7%

Bestedingen aan doelstellingen in 2013
(Hoe wordt een beschikbare euro besteed)

Subsidies en bijdragen

Kosten werving baten

Kosten beheer en administratie

 
 
Opbrengsten van de vrijwillige geldwerving 
De opbrengsten van de vrijwillige geldwerving (inclusief nalatenschappen) voor 2013 liggen bijna € 2,8 
mln. onder het niveau van de begroting voor 2012. De collecten, giften en schenkingen zijn op basis 
van de werkelijke cijfers verlaagd met € 1,7 mln. en liggen nu iets onder de rekeningcijfers van 2011. 
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Verder zijn de ramingen uit nalatenschappen € 0,9 mln. lager begroot dan voor 2012 en die voor de 
overige bijdragen uit fondsenwerving met circa € 0,2 mln. 
 
Verplichte bijdragen van gemeenten 
De verplichte bijdragen van gemeenten voor 2013 nemen af met € 233k of wel 1,2%, hetgeen is 
gebaseerd op de inkomstenontwikkeling van de plaatselijke gemeenten ten behoeve van de 
quotumheffing. 
 
Tot en met 2012 werd (nog) geen rekening gehouden met een verhoging van de 
solidariteitskasbijdrage (van € 5,- naar € 7,50 per belijdend lid) vanwege nog aanwezige 
steunverleningsreserves, die (eerst) kunnen dienen ter dekking van eventuele nieuwe aanvragen/ 
initiatieven voor deze nieuwe vorm van steunverlening. Voor 2013 is uitgegaan van handhaving van 
de afdracht van € 5,- per belijdend lid. Het gemis aan inkomsten vanwege ledenverlies werd in 
achterliggende jaren onttrokken uit steunverleningsreserves, waardoor in 2013 nu een onttrekking 
benodigd is van € 501k. 
  
Separaat naast de begroting wordt jaarlijks een notitie uitgebracht inzake de heffingsfactoren voor de 
quotumvaststelling voor het volgende jaar. Deze, door de kleine synode vast te stellen, 
heffingsfactoren voor 2013 worden gebaseerd op de te verstrekken inkomsten door gemeenten en 
diaconieën over het boekjaar 2011, het jaar waarop de quotumvaststelling voor 2013 betrekking heeft. 
In de uniforme quotisatieregelingen is als uitgangspunt gesteld dat door de (vaste) 
heffingspercentages over de plaatselijk te belasten inkomsten de hoogte van het quotum zich zal mee 
bewegen met de inkomstenontwikkelingen in de gemeenten. Vanaf de invoering van de uniforme 
quotisatieregelingen in 2004 is deze systematiek ook gevolgd met dien verstande dat gedurende de 
jaren 2008 tot en met 2011 de heffingsfactoren werden verlaagd. 
 
Voor 2013 zijn de heffingsfactoren constant gehouden ten opzichte van het jaar 2012. Onderstaand 
wordt een indicatief overzicht gegeven van de verschillen tussen de feitelijke heffing en de heffing in 
het geval dat de heffingsfactoren gelijk waren gebleven op het niveau van 2007. 
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Noot: Daling 2012 versus 2011 door daling overige inkomsten van gemeenten. 

 
Overige inkomsten 
De overige inkomsten voor 2013 daalden enigszins door onder andere de verwachte opbrengsten uit 
beleggingen. 
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Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) 
 
De kosten voor en financiering van de landelijke ledenregistratie zijn als volgt nader gespecificeerd: 
 

Kosten Ledenregistratie Protestantse kerk Begroot Begroot Rekening

(bedragen x € 1.000) 2013 2012 2011

Personeelskosten 828 989 1.022

Afschrijving en onderhoud 538 320 586

Apparaatskosten 202 200 569

Doorbelaste kosten eigen organisatie 479 979 690

Bijdrage SILA 190 200 226

Bijdrage SMRA 1.102

2.236 2.688 4.195

Financiering Kosten LRP Begroot Begroot Rekening

(x € 1.000) 2013 2012 2011

Quotumbijdrage Protestantse Kerk in Nederland 1.836 2.178 2.206

Bijdragen voor dienstverlening 400 510 727

Resultaat (ten laste van risicoreserve) 1.262

2.236 2.688 4.195

 
 
Algemene centrale posten (13) 
 
De uitgaven en inkomsten van de algemene centrale posten, waarin het vernieuwingsbudget wordt 
verantwoord, zien er als volgt uit: 
 
Algemene (centrale) posten Begroot Begroot Rekening

(bedragen x € 1.000) % 2013 % 2012 % 2011

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0% 0% 0 0% 0

Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland* 100% 1.117 100% 1.395 100% 1.700

Overige inkomsten 0% 0% 0 0%

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 1.117 100% 1.395 100% 1.700

Vernieuwingsbudget 48% 534 55% 765 53% 906

Algemene financiële bijdragen 51% 568 44% 608 34% 580

Diversen 1% 15 1% 22 3% 48

Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 10% 166

* Inclusief begrote dekking resultaat Hydepark ,

Resultaatverdeling Algemene posten Begroot Begroot Rekening

(x € 1.000) 2013 2012 2011

Risicoreserve 0 0 166

Totaal resultaat 0 0 166

 

Vernieuwingsbudget 2013 
De begroting voor 2013 van de dienstenorganisatie sluit met een ‘vernieuwingsbudget’ van € 534k 
tegenover € 765k volgens de vastgestelde begroting 2012. Hierbij wordt opgemerkt dat op grond van 
de meerjarenraming 2013 voor het beleidsplan 2013-2016 bij de verschillende programmalijnen en 
stafafdelingen al bedragen zijn begroot die in mindering zijn gekomen op deze financiële 
beleidsruimte. 
Het zogenaamde vernieuwingsbudget voor 2013, dat bij begroting niet nader wordt verbijzonderd, kan 
worden aangewend voor onder andere: 

 Kosten in het kader van speciale eenmalige activiteiten; 

 Onvoorziene uitgaven; 

 Eventuele afvloeiingsverplichtingen en/of mobiliteitsbevorderende maatregelen. 
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Algemene financiële bijdragen 
Dit betreffen oude langlopende verplichtingen en bijdragen aan gemeenten en instanties, die worden 
gefinancierd uit bestemmingsreserves en –fondsen. 
 
Hydepark 
Dit betreft de dekkingsbijdrage voor het geraamde begrotingstekort 2013 van het conferentiecentrum 
Hydepark in Doorn. 
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5. Toelichting op de baten 
 
 

5.1 Baten uit eigen fondsenwerving (1) 
 
De opbrengsten uit vrijwillige geldwerving, gesplitst in collecten, giften en schenkingen en in 
nalatenschappen, zijn als volgt gespecificeerd: 
 

Baten eigen fondsenwerving Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000,-) 2013 2012 2011

Kerk in Actie

Zending 6.812 7.143 6.807

Werelddiaconaat 8.391 8.076 8.409

Noodhulp 1.500 2.500 1.666

Kinderen in de Knel 2.800 3.000 2.839

FairClimate 500 616 504

Binnenlands diaconaat 1.647 1.856 1.648

21.650 23.191 21.873

Nalatenschappen Kerk in Actie

Zending 250 500 347

Werelddiaconaat 500 500 745

Noodhulp 50 49

Kinderen in de Knel 150 50 227

Diaconaat 250 181

900 1.350 1.549

Totaal Kerk in Actie 22.550 24.541 23.422

Overige geldwerving

Missionair werk en Kerkgroei

Missionair werk 740 700 716

Kerk in Ontwikkeling

Kerk & Israël 210 225 211

Eredienst en Kerkmuziek 85 85 89

Pastoraat 105 100 106

Jeugdwerk Protestantse Kerk

Jeugd- en jongerenwerk 525 589 500

JOP en PCTE (50/50)

Catechese en Educatie 100 133 103

Institutionele Ondersteuning

Oecumene 125 130 125

Protestantisme 75 150 75

Diversen 75 75 103

2.040 2.187 2.028

Overige nalatenschappen

Zending 750 1.000 195

Werelddiaconaat 1.000 1.250 728

Kerk & Israël 50 84

Missionair werk 25 33

Algemeen 50 50 145

1.875 2.300 1.185

Totaal vrijwillige geldwerving 26.465 29.028 26.635
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Collecten, giften en schenkingen 
Bij het begroten van de opbrengsten uit collecten, giften en schenkingen voor 2013 is vooral gekeken 
naar de realisatie in de afgelopen jaren en met name naar de rekening 2011. De daling die reeds 
enige jaren is waargenomen is in de begroting 2013 doorgevoerd.  
 
Nalatenschappen 
Voor de opbrengsten uit nalatenschappen is op grond van voorgaande jaren een lager bedrag 
opgenomen. Het ramen van deze inkomsten blijft lastig en kunnen in enig jaar sterk fluctueren, met 
name geld dit voor het binnenlandse diaconale werk. 
 
Percentage fondsenwerving over totale opbrengst vrijwillige geldwerving 
De totale fondsenwervingskosten zijn voor 2013 in totaal geraamd op € 3.314k. Onder aftrek van 
bijzondere fondsenwervingskosten (Geven = Delen, Institutionele donoren etc.) van € 362k komt het 
percentage fondsenwerving, uitgedrukt van de totale bruto opbrengst vrijwillige geldwerving, uit op 
12,5%. De kosten fondsenwerving worden bepaald op basis van de geplande inzet per programma 
van de medewerkers van het team Fondsenwerving van de afdeling Communicatie en 
Fondsenwerving. Deze inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe 
kosten per actie of fondsenverwervende activiteit.  
Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich in principe dient te 
bewegen tussen 9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Deze fondsenwervingskosten dienen 
ter dekking van de kosten die nodig zijn om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te 
realiseren.  
 
 

5.2 Overige bijdragen uit fondsenwerving  (2) 
 
Onderstaand zijn de overige bijdragen van andere instellingen verantwoord: 
 

Overige bijdragen   Begroting  Begroting  Rekening 

(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

HRM       

- Mobiliteitsbureau (Ruimzicht)    50  15 

- Landelijk Maatschappelijk Werk      82 

   0  50  97 

Kerk in Actie       

- Stichting De Zending  1.800  2.000  2.650 

- St. De Zending (nalatenschappen 2010)      112 

- Overige instellingen  653  728  980 

  2.453  2.728  3.742 

Jeugdwerk Protestantse Kerk       

- Diverse instellingen  50    95 

PCTE       

- Diverse instellingen  150  170  198 

Missionair Werk en Kerkgroei       

- St. De Zending (missionair werk)  450  450  350 

- Council of World Mission  75  75  80 

- Stichting Kerk & Wereld  25     

- Hemmense Zendingsstichting  175  150  225 

- Bram Nautafonds  20  20  20 

- Stichting Rotterdam      20 

- IZB      9 

  745  695  704 

Kerk in Ontwikkeling       

- Maatschappelijk activeringswerk  75  90  235 

       

Expertisecentrum  15  15  10 
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C&F: - bijdragen van derden  132  113   

       

Institutionele Ondersteuning  50    3 

       

Overige  15  15  20 

       

Totaal overige bijdragen   3.685  3.876  5.104 

 
 

5.3 Verplichte bijdragen van gemeenten (3) 
 
De opbrengsten uit de verplichte heffingen voor 2013 zijn geraamd op: 
  

Opbrengsten verplichte 
heffingen 
(x € 1.000) 

  
Begroting

2013 

  
Afwijking 
2013/2012 

  
Begroting 

2012 

  
Rekening 

2011 

         
Kerkrentmeesterlijk quotum  11.574  -117  11.691  12.380 
Diaconaal quotum  3.069  -31  3.100  2.987 

  14.643  -148  14.791  15.367 

         
Solidariteitskas  4.180  -85  4.265  4.350 

         

Totaal opbrengsten verplichte 
heffingen 

 
18.823  -233  19.056  19.717 

 
 
Kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum 
Voor deze begroting 2013 is, op grond van de inkomstenontwikkeling in de plaatselijke gemeenten en 
rekening houdend met handhaving van de huidige heffingsfactoren, uitgegaan van een daling van de 
inkomsten uit verplichte heffingen van 1% of wel € 148k. Ten opzichte van de rekeningcijfers 2011 is 
dit een vermindering van € 894k. 
 

Solidariteitskas 
In de begroting 2013 van de Solidariteitskas is enerzijds rekening gehouden met handhaving van de 
solidariteitskasbijdrage van € 5,- per belijdend lid en met een lagere opbrengst vanwege ledenverlies, 
dat voor 2013 is geraamd op 2%.  
 
 

5.4 Baten uit acties van derden (4) 
 
 

Acties van derden   Begroting  Begroting  Rekening 

(x € 1.000)    2013  2012  2011 

       
SHO noodhulpacties:       
Haïti      5.034 
Hoorn van Afrika      2.808 

  0  0  7.842 

       

EO Metterdaad  570  546  566 

       

Totaal baten uit acties van derden  570  546  8.408 

 
Het project Metterdaad betreft een aandeel in de actie van de Evangelische Omroep (EO), die op 
projectbasis worden toegerekend aan de participanten. 
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5.5 Subsidies van overheden (5) 
 
 

Subsidies van overheden   Begroting  Begroting  Rekening 

(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Min. SZW/VROM: proj. Kerk in Actie      1.245 

KiO  - prov.subsidies voor MA-werk  350  425  481 

JW – Ministerie OCW-GVO  448  406  542 

JW - provinciale overheidssubsidies  50  100  98 

Totaal subsidies van overheden  848  931  2.366 

 
 

5.6 Bijdragen voor dienstverlening (6) 
 
 

Bijdragen voor dienstverlening  Begroting  Begroting  Rekening 

(x € 1.000)    2013  2012  2011 

       

Institutionele ondersteuning       

- activiteiten t.b.v. CIO-K  50  48  50 

       

Kerk in Ontwikkeling       

- dienstverlening steunpunten   655  650  614 

- werkzaamheden kerkopbouw  25  33  20 

  680  683  634 

Missionair Werk en Kerkgroei       

- vergoedingen      2 

       

Kerk in Actie       

- diaconaal werk binnenland  70  60  67 

- HKI (cursusgelden)  250  200  67 

  320  260  134 

PCTE       

- deelnemersbijdragen  248  246  376 

- overige bijdragen  5  22   

- centrale kas (Permanente Educatie)  754  754   

  1.007  1.022  376 

Expertisecentrum       

- overige inkomsten      11 

       

Jeugdwerk Protestantse Kerk       

- JOP-diensten (P&O/A&O)  551  274  286 

- JW-Catechese  15     

-.JOP-locaal (inzet projectmedew)  1.081  1.221  945 

- HGJB-locaal (idem)  394  404  422 

  2.041  1.899  1.653 

Communicatie & Fondsenwerving       

C&F- fondsenwerving en corporate      26 

C&F servicedesk  35  39  38 

  35  39  64 

Ondersteunende afdelingen       

- F&C (vergoeding fin. administraties)  60  58  93 

- Facilitaire Zaken  1.725  2.133  2.183 
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- Centrum Hydepark  908  1.036  954 

- LRP   400  511  727 

- Human Resource Management  144  116  115 

- HRM- mobiliteitsbureau (interim pred.)  931  627  510 

- HRM- werkbegeleiding (deeln.bijdragen)  35  26  12 

- HRM- bureau predikanten  600  550  438 

  4.803  5.057  5.032 

       

Totaal bijdragen voor 
dienstverlening  

 
8.936  9.008  7.956 

 
 
PCTE 
De Permanente Educatie is met ingang van de begroting 2012 geheel opgenomen binnen het 
Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. Een deel van deze kosten wordt gedragen door de 
Centrale Kas van de Beleidscommissie Predikanten, waarvoor het PCTE een vergoeding ontvangt. 
 
Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Hieronder zijn bedragen begroot aan extra inkomsten die mede het gevolg zullen zijn van een 
intensivering van activiteiten in de geldwerving.  
 
Facilitaire Zaken en Centrum Hydepark 
Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit verhuur van kantoorruimten inclusief faciliteiten, 
guesthouse, vergaderruimten en opbrengsten uit het bedrijfsrestaurant. Door onder andere  leegstand 
van kantoorruimte is rekening gehouden met een lagere opbrengst in 2013. 
 
LRP 
Hier zijn de verwachte inkomsten begroot voor het gebruik van de ledenregistratie. Gezien het feit dat 
plaatselijke gemeenten nu door zelfwerkzaamheid meer zelf kunnen doen wordt aangenomen dat de 
centrale inkomsten zullen gaan/kunnen afnemen. 
 
HRM - mobiliteitsbureau 
Door de opstart in 2013 van een pool voor beginnende predikanten, die kunnen worden ingezet voor 
de plaatselijke gemeenten, stijgen de vergoedingen ten opzichte van voorgaande jaren. 
 
HRM - bureau predikanten 
Deze vergoeding bestaat uit de (voorgefinancierde) personeels- en apparaatskosten van het bureau 
predikanten, welke kosten worden omgeslagen via de centrale kas predikantstraktementen. 
 
 

5.7 Baten uit beleggingen (7) 
 
De financiële baten en lasten voor 2013 zijn als volgt geraamd: 
  

Financiële baten en lasten   Begroting  Begroting  Rekening 

(x € 1.000)  2013  2012  2011 

       

Inkomsten uit       

- Materiële vaste activa (rente en exploitatie panden)   875  1.225  1.218 

- Financiële vaste activa  125  100  134 

- Beleggingen (inclusief koersresultaat)  250  250  232 

- Vorderingen en liquide middelen  100  100  142 

       

Totale financiële baten en lasten  1.350  1.675  1.726 

       

Af: Rente toegerekend aan       

Fondsen van derden  50  50  40 

Overige bestemmingsfondsen  100  125  105 

Resteert t.b.v. het algemene kerkenwerk  1.200  1.500  1.581 



 8 oktober 2012                  Begroting 2013 Protestantse Kerk in Nederland 49 
   

 
Bij: Rente Kerk in Actie middelen t.b.v.       

- Zending  100  156  88 

- Werelddiakonaat / GBA  140  168  52 

- ZZO (incl. koersresultaat)      77 

- Noodhulp  125  197  167 

- Kinderen in de Knel      19 

Overige opbrengsten (FZ/Hydepark)  80  81  79 

Rentebaten overige kassen en fondsen  125  125  -287 

  1.770  2.227  1.776 

 
Materiële vaste activa 
De financiële baten uit materiële vaste activa betreffen inkomsten uit onroerend goed. Hieronder is 
begrepen de interne rekenrente aan de dienstenorganisatie, die de kerk calculeert over haar 
geïnvesteerde eigen vermogen in het gebouwencomplex te Utrecht. Met ingang van 2013 is deze 
rekenrente, mede uit kostenoverwegingen, verlaagd, waardoor € 350k minder aan rentebaten zal 
worden ontvangen. 
 
Financiële vaste activa 
De inkomsten uit financiële vaste activa betreffen enerzijds rente op uitstaande leningen en anderzijds 
dividend uit een deelneming. 
 
Overige (geld-)middelen 
Door de ontwikkelingen op de beurzen en op de geldmarkt worden de geraamde opbrengsten 
(inclusief koersresultaten!) over de aangehouden liquiditeiten voor 2013 voorzichtig begroot. De 
gemaakte rentebaten op bankrekeningen van Kerk in Actie komen rechtstreeks ten gunste van de 
exploitatie van Kerk in Actie. 
 
 

5.8 Overige baten 
 
De overige baten zijn gesplitst in opbrengst publicaties en in diverse baten. Deze bedragen als volgt: 
 

Opbrengst publicaties (8) 
 

Opbrengst publicaties  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

Kerk in Actie:       

Kalender Medische Zending  150  150  150 

Diakonia  75  75  76 

Overige publicaties (Vandaar)      5 

  225  225  231 

Kerk in Ontwikkeling       
Onderweg Kerk en Israël  50  50  48 
Start Zondag      25 
Kerstcampagne      26 
Handreikingen (Gem.&Past.)    25   
Overige publicaties      29 

  50  75  128 

Missionair Werk en Kerkgroei       

Miss. materiaal incl. Adventskalender  200  200  64 

Cadeauartikelen      43 

Overige publicaties      95 

  200  200  202 

Overig       

C&F: Kerkinformatie  250  290  267 

C&F: Promotie materiaal      61 

JOP (club en coach) / Jeugdwerk  95    97 
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PCTE    8   

Institutionele ondersteuning  35  12   

Overige publicaties      11 

  380  310  436 

       

Totaal Opbrengst publicaties  855  810  997 

 
 

Diverse baten (9) 
 
 

Diverse baten  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

Kerk in Actie       

- binnenlands diaconaat  5  5   

- Projectafrekeningen/noodhulp AKV      87 

- Opbrengst postzegelactie      28 

- Diversen      30 

Kerk in Ontwikkeling       

- Maatschappelijk activeringswerk      123 

- Steunpunten  8    16 
Missionair Werk en Kerkgroei  3  5   

Jeugdwerk Protestantse Kerk  1  3  115 

Institutionele Ondersteuning      99 

LRP      21 

HRM – werkbegeleiding pred./KW    1  10 

Algemeen bijzondere posten      22 

Overige (staf-)afdelingen  5  14  80 

Bijzondere baten       

Herwaarderingen (BC/beleggingen)  200  200  204 

Vrijval van toegezegde subsidies  50  100  58 

Vermogensoverdracht (SSK/LCGJ)      3.174 

Diversen  50    76 

Totaal diverse baten 
 

322  329  4.143 
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6. Toelichting op de lasten 
 
De totale begrote uitgaven voor 2013 van de staat van baten en lasten worden onderstaand volgens 
de richtlijnen van het CBF als volgt weergegeven: 
 

Lasten

doelstellingen IO KIO MW/ KIA JOP HRM HRM PCTE Exp. LRP Totaal
(€ x 1.000) KG WBP Mob. Centr. 2013

Directe steunverlening

- Subsidies en bijdragen 71 2.837 430 19.688 0 45 0 0 0 0 23.071

- Afdrachten contributies e.d. 421 7 50 80 248 0 0 1 0 190 997

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 30 590 246 615 226 67 194 1.489 0 538 3.995

- Inzet van/aan andere progr. lijnen -32 -575 242 3 -68 -132 22 411 -27 0 -156

- Publiciteit en communicatie 33 50 180 90 40 3 0 45 0 0 441

Personeelskosten 2.163 5.070 1.010 3.088 3.076 316 918 486 378 828 17.333

Huisvestingskosten 0 3 0 170 0 0 0 0 0 0 173

Kantoor en algemene kosten 721 121 43 240 25 1 6 9 2 201 1.369

Dotaties aan voorzieningen 0

Totaal lasten (voor doorbelasting) 3.407 8.103 2.201 23.974 3.547 300 1.140 2.441 353 1.757 47.223

Doorbelaste kosten kosten beheer

& administatie naar doelstelling 1.105 2.040 233 1.027 814 125 101 185 132 479 6.241

Totaal lasten doelstellingen 4.512 10.143 2.434 25.001 4.361 425 1.241 2.626 485 2.236 53.464

Doelstellingen

 

Lastenverdeling totaal Lasten Alge- Werving Kosten Begroting Begroting Rekening
(€ x 1.000) doelstel- meen baten B&A 2013 2012 2011

lingen

Directe steunverlening

- Subsidies en bijdragen 23.071 568 0 0 23.639 26.137 35.756

- Afdrachten contributies e.d. 997 0 0 997 1.071 894

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 3.995 2.215 0 6.210 5.206 4.580

- Inzet van/aan andere progr. lijnen -156 0 156 0 188 0

- Publiciteit en communicatie 441 325 0 766 926 874

Personeelskosten 17.333 15 2.330 6.128 25.806 25.088 22.966

Huisvestingskosten 173 0 2.764 2.937 3.295 3.058

Kantoor en algemene kosten 1.369 534 209 2.645 4.757 5.860 6.992

Dotaties aan voorzieningen 0 264 264 245 220

Totaal lasten (voor doorbelasting) 47.223 1.117 5.079 11.957 65.376 68.016 75.340

Doorbelaste kosten kosten beheer

& administatie naar doelstelling 6.241 1.119 -7.360 0 0 0

Totaal lastenverdeling 53.464 1.117 6.198 4.597 65.376 68.016 75.340
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6.1 Besteding aan doelstellingen (10)  
 
De geraamde uitgaven 2013 van de verschillende programma’s binnen de dienstenorganisatie kunnen 
conform bovenstaand overzicht nader worden gespecificeerd met de vergelijkende cijfers volgens de 
vastgestelde begroting 2012 en de jaarrekeningcijfers 2011. Hierbij wordt opgemerkt dat in hoofdstuk 
2 ‘Jaarplannen’ financiële overzichten zijn opgenomen, waaruit ook blijkt aan welke (hoofd-)doel-
stellingen deze uitgaven worden besteed. 
 

Institutionele Ondersteuning  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen   71     

- Afdrachten contributies en dergelijke  421  441  478 

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  30  28  6 

- Inzet van/aan andere programmalijnen  -32  -66  -2 

- Publicaties en communicatie  33  20  31 

Personeelskosten  2.163  2.226  2.012 

Kantoor- en algemene kosten  721  995  663 

Aandeel in kosten beheer en administratie  1.105  1.096  1.161 

Totaal programma Institutionele 
Ondersteuning 

 
4.512 

 
4.740  4.349 

 
 

Kerk in Ontwikkeling  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen   2.837  3.755  2.459 

- Afdrachten contributies en dergelijke  7  7  4 

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  590  348  510 

- Inzet van/aan andere programmalijnen  -575  -654  -639 

- Publicaties en communicatie  50  120  272 

Personeelskosten  5.070  4.477  4.698 

Kantoor- en algemene kosten  124  115  207 

Aandeel in kosten beheer en administratie  2.040  2.098  2.228 

Totaal programma Kerk in Ontwikkeling 
 

10.143 
 

10.266  9.739 

 
 

Missionair Werk en Kerkgroei  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen  430  330  278 

- Afdrachten contributies en dergelijke  50  50  45 

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  246  200  103 

- Inzet van/aan andere programmalijnen  242  241  249 

- Publicaties en communicatie  180  180  145 

Personeelskosten  1.010  767  360 

Kantoor- en algemene kosten  43  47  50 

Aandeel in kosten beheer en administratie  233  185  188 

Totaal programma Missionair Werk en 
Kerkgroei 

 
2.434 

 
2.000  1.418 
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Kerk in Actie  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen  19.688  21.726  30.477 

- Afdrachten contributies en dergelijke  80  80  88 

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  615  600  731 

- Inzet van/aan andere programmalijnen  3  48  330 

- Publicaties en communicatie  90  90  39 

Personeelskosten  3.088  3.491  2.625 

Huisvestingskosten  170  200  204 

Kantoor- en algemene kosten  240  166  972 

Aandeel in kosten beheer en administratie  1.027  1.079  1.029 

Totaal programma Kerk in Actie 
 

25.001 
 

27.480  36.495 

 

Jeugdwerk Protestantse Kerk  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen      13 

- Afdrachten contributies en dergelijke  248  291  277 

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  226  55  461 

- Inzet van/aan andere programmalijnen  -68  -64  -179 

- Publicaties en communicatie  40  40  -13 

Personeelskosten (incl. JOP- en HGJB-locaal)  3.076  3.019  3.005 

Kantoor- en algemene kosten  25  36  61 

Aandeel in kosten beheer en administratie  814  736  690 

Totaal programma Jeugdwerk 
Protestantse Kerk 

 
4.361 

 
4.113  4.313 

 

HRM – Werkbegeleiding predikanten / 
kerkelijk werkers 

 

Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

 
(Directe) Steunverlening 

 
     

- Subsidies en bijdragen  45  50  117 

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  67  25  24 

- Inzet van/aan andere programmalijnen  -132  -77  107 

- Publicaties en communicatie  3  3   

Personeelskosten  316  378  275 

Kantoor- en algemene kosten  1  5  15 

Aandeel in kosten beheer en administratie  125  149  143 

Totaal HRM - Werkbegeleiding 
predikanten / kerkelijk werkers 

 
425 

 
533  681 

 

HRM – Mobiliteitsbureau predikanten  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       
Activiteiten inclusief uitbesteed werk  194     
Inzet van/aan andere programmalijnen  22  20   

Personeelskosten (incl. interim predikanten)  918  715  629 

Kantoor- en algemene kosten  6  55  4 

Aandeel in kosten beheer en administratie  101  56  63 

Totaal HRM - Mobiliteitsbureau 
predikanten 

 
1.241 

 
846  696 
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Protestants Centrum voor Toerusting 
en Educatie 

 

Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Afdrachten contributies en dergelijke  1  1  17 

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  1.489  1.547  244 

- Inzet van/aan andere programmalijnen  411  428  291 

- Publicaties en communicatie  45  58  39 

Personeelskosten  486  436  302 

Kantoor- en algemene kosten  9  4  77 

Aandeel in kosten beheer en administratie  185  175  136 

Totaal programma Protestants Centrum 
voor Toerusting en Educatie 

 
2.626 

 
2.649  1.106 

 
 

Expertisecentrum  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk    10  16 

- Inzet van/aan andere programmalijnen  -27  -18  -93 

Personeelskosten  378  376  306 

Kantoor- en algemene kosten  2  1  3 

Aandeel in kosten beheer en administratie  132  144  135 

Totaal Expertisecentrum 
 

485 
 

513  367 

 
 

Ledenregistratie Protestantse Kerk  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen      1.328 

- Afdrachten contributies en dergelijke  190  200   

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  538     

- Inzet van/aan andere programmalijnen    308   

Personeelskosten  828  968  1.022 

Kantoor- en algemene kosten  201  597  1.155 

Aandeel in kosten beheer en administratie  479  615  690 

Totaal Ledenregistratie Protestantse Kerk 
 

2.236 
 

2.688  4.195 

 
 

Protestantse Theologische 
Universiteit 

 

Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Subsidies en bijdragen      483 

       

Totaal Protestantse Theologische 
Universiteit 

 
0 

 
0  483 

 
Met ingang van 2012 is deze bijdrage verdisconteerd in de Permanente Educatie bij het PCTE. 
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Algemene (centrale) posten  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Subsidies en bijdragen  568  608  580 

Inzet van/aan andere programmalijnen  15  161  48 

Kantoor- en algemene kosten  534  765  906 

Aandeel in kosten beheer en administratie    -139   

Totaal algemene (centrale) posten 
 

1.117 
 

1.395  1.534 

 
De subsidies en bijdragen bestaan uit langlopende verplichtingen, die worden gefinancierd uit 
bestemmingsreserves en –fondsen. Onder de kantoor- en algemene kosten is het beschikbare 
vernieuwingsbudget opgenomen. 
 
 

6.2 Werving baten (11) 
 
Binnen de afdeling Communicatie & Fondsenwerving zijn de uitgaven gesplitst in de kosten voor de 
fondsenwerving en de kosten voor corporate (publicaties, communicatie en voorlichting). Deze 
uitgaven hebben allen betrekking om de inkomsten uit vrijwillige geldwerving te kunnen verkrijgen en 
die hoofdzakelijk bestaan uit de te verkrijgen inkomsten voor Kerk in Actie. De kostenverdeelstaat is 
als volgt: 
 

Communicatie & Fondsenwerving  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

 
(Directe) Steunverlening: 

   
   

- Subsidies en bijdragen      4 

- Afdrachten contributies e.d.      2 

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  2.215  2.394  2.484 

- Inzet van/aan andere programmalijnen      -64 

- Publicatiekosten  325  415  361 

Personeelskosten  2.330  2.012  1,718 

Kantoor- en algemene kosten  209  139  247 

Aandeel in kosten beheer en administratie  1.119  1.084  1.010 

Totaal Communicatie & Fondsenwerving 
 

6.198  6.044  5.762 

Verdeling naar 
 

     

a. Kosten fondsenwerving  3.314  3.141  3.297 

b. Kosten corporate  1.169  1.219  923 

c. Kosten marketing communicatie  887  883  848 

d. Kosten interactief  828  801  694 

 
 

6.198 
 

6.044  5.762 

 
Conform de waarderingsgrondslagen van de jaarverslaggeving worden de onder de punten b tot en 
met d genoemde activiteiten op het gebied van communicatie en voorlichting, die niet primair op 
fondsenwerving zijn gericht, maar waarvan wel een fondsenwervende werking kan uitgaan, niet als 
kosten fondsenwerving aangemerkt. 
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Kosten fondsenwerving 
 
De Fondsenwervingskosten zijn onderstaand nader gespecificeerd naar de diverse geldstromen: 
 

Fondsenwervingskosten  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Kosten Fondsenwerving Kerk in Actie       

- Zending  851  812  913 

- Werelddiaconaat  1.049  919  1.102 

- Noodhulp  187  281  301 

- Kinderen in de Knel  350  338  394 

- FairClimate  63  69  61 

- Binnenlands diaconaat  206  211  218 

 
 

2.706  2.630  2.989 

Kosten Fondsenwerving Protestantse Kerk       

- Missionair werk  93  144  167 

- Jeugd- en jongerenwerk  72  83  61 

- KiO t.b.v. kerkopbouwwerk  50  102  80 

- Overige collectemomenten  31     

 
 

246  329  308 

Overige (extra) kosten Fondsenwerving t.b.v.       

- Institutionele donoren  102  182   

- Actie ‘Geven = Delen’  180     

- SEPA  80     

  362  182  0 

       

Totaal Fondsenwervingskosten  
 

3.314  3.141  3.297 

 
 
Percentage fondsenwerving over opbrengst vrijwillige geldwerving 
De kosten fondsenwerving worden bepaald op basis van de geplande inzet per programma van de 
medewerkers van het team Fondsenwerving van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Deze 
inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe kosten per actie of 
fondsenverwervende activiteit.  
 
Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich in principe dient te 
bewegen tussen 9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Deze fondsenwervingskosten dienen 
ter dekking van de kosten die nodig zijn om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te 
realiseren.  
 

Kosten C&F-corporate 
 
De kosten van het team corporate van de afdeling Communicatie & Fondsenwerving kunnen nader 
worden gespecificeerd naar publicaties, communicatie en voorlichting: 
 

Kosten publicaties, communicatie en 
voorlichting 

 

Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Directe publicatiekosten       

- Kerkinformatie  130  220  135 

- Overige publicaties  30  30  19 

 
 

160  250  154 
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Indirecte communicatie- en 
voorlichtingskosten 

 
     

- Kosten communicatiemedewerkers  830  803  635 

- Activiteitenkosten  179  166  134 

 
 

1.009  969  769 

Totaal kosten publicaties, communicatie 
en voorlichting 

 
1.169  1.219  923 

 
 
Bovengenoemde kosten worden als volgt omgeslagen respectievelijk gedekt door: 
 

Verdeling kosten C&F-corporate  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Opbrengst Kerkinformatie (abonnementen e.d.)  250  290  293 

Bijdragen van       
- Kerk in Actie  133  137  122 
- Kerk in Ontwikkeling  48  53  47 
- Missionair Werk en Kerkgroei  24  26  23 
- Institutionele Ondersteuning (Oecumene)  28  27  22 
- Jeugdwerk Protestantse Kerk  21  25  26 

Financiering uit quotumgelden 
 

665  661  390 

Totaal kosten C&F-corporate 
 

1.169 
 

1.219  923 

 
 

6.3 Kosten beheer en administratie (12) 
 
Binnen de dienstenorganisatie wordt al geruime jaren een toerekeningsmethodiek gehanteerd, die 
uitgaat van een doorbelasting van de kosten van de ondersteunende stafafdelingen over de 
inhoudelijke programmalijnen. De verdeling is als volgt in de waarderingsgrondslagen in de 
jaarrekening opgenomen: 
 
Grondslagen interne doorbelastingen 
De verdeling van de interne doorbelastingen naar de doelstellingen en activiteiten van de 
verschillende programmalijnen en werkonderdelen geschiedt op basis van de volgende 
uitgangspunten: 

 de logistieke kosten van centrale reproductie en drukwerkbegeleiding worden doorbelast op basis 
van de werkelijk bestede uren van de medewerkers van drukwerkbegeleiding maal het 
voorcalculatorisch bepaalde uurtarief respectievelijk het aantal afdrukken. De werkelijke out-of-
pocketkosten worden direct ten laste van de opdrachtgevende afdeling gebracht; 

 binnen de interne dienstverlening wordt het gebruik van maaltijden en dergelijke, verzorgd door 
het bedrijfsrestaurant, doorbelast op basis van de werkelijke afname tegen een voorcalculatorisch 
kostprijstarief; 

 de kosten van de stafafdelingen Directie, Financiën & Control, Human Resource Management, 
Servicedesk van de afdeling Communicatie & Fondsenwerving en de (overige) kosten van de 
stafafdeling Facilitaire Zaken, waarin de huisvestingskosten inclusief de afschrijvingen van de 
materiële vaste activa opgenomen zijn, worden op voorcalculatorische basis aan de 
programmalijnen/werkonderdelen doorberekend op basis van het aantal bij de afdelingen 
behorende begrote formatieplaatsen.  
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De kosten beheer & administratie van de ondersteunende stafafdelingen van de dienstenorganisatie 
zijn als volgt gespecificeerd naar kostensoort: 

 
Kosten beheer en administratie  Begroting  Begroting  Rekening 
(bedragen x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Personeelskosten  5.571  5.326  5.053 

Overige personeelskosten  712  569  961 

Huisvestingskosten  2.764  3.074  2.851 

Kantoor- en algemene kosten  2.645  2.952  2.590 

Dotaties aan voorzieningen  265  245  220 

Totaal kosten beheer & administratie 

 

11.957  12.166  11.675 
Af: inkomsten van derden / resultaat 
nacalculatie (eigen baten stafafdelingen) 

 
-4.597  -4.610  -4.202 

Totaal kosten beheer & administratie ten 
laste van de doelstellingen 

 

7.360  7.556  7.473 

Percentage kosten beheer & administratie 

 

11,3%  11,1%  9,9% 
 
* Het percentage beheer & administratie komt tot stand door de kosten beheer & administratie ten laste van de programmalijnen 
(doelstellingen) te delen door de totale lasten van de organisatie. 

 
De in de begroting geraamde en ten laste van de doelstellingen gebrachte kosten beheer & 
administratie ad € 6.241k worden door de dienstenorganisatie aangemerkt als de kosten beheer & 
administratie ten behoeve van het kengetal conform richtlijn 650, omdat dit de overhead betreft die 
betrekking heeft op de doelstellingen. Ook wordt een bedrag ad € 1.119k ten laste van de werving 
baten gebracht. Tezamen is dit € 7.360k. Voor de resterende B&A-kosten ad € 4.597k worden externe 
baten gegenereerd. Dit betreft onder meer de externe doorbelasting van huur en bijkomende kosten. 
 

Huisvestingskosten 
 
De huisvestingskosten bedragen als volgt: 
 

Huisvestingskosten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2013 2012 2011

Rente investering gebouw 864 1.217 1.208

Afschrijvingskosten 399 406 387

Huur extern 39 40 71

Energie, schoonmaak, onderhoud, beveiliging, 

verzekering, belastingen etc.) 924 911 831

Overige huisvestingskosten 538 500 354

Totaal huisvestingskosten 2.764 3.074 2.851

Huur (rente investering gebouw en afschrijvingskosten) 
De afschrijving en de interne rekenrente op het door de kerk geïnvesteerde vermogen in het 
gebouwencomplex te Utrecht en Hydepark worden bij de dienstenorganisatie in rekening gebracht als 
huur voor het gebruik hiervan. Met ingang van het begrotingsjaar 2013 is rekening gehouden met een 
verlaging van de interne rekenrente, waardoor deze post lager uitkomt. 
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Kantoor en algemene kosten 
 
De kantoor- en algemene kosten bedragen als volgt: 
 

Kantoor en algemene kosten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2013 2012 2011

Afschrijving en onderhoud inventarissen 1.207 1.425 1.101

Kantoorartikelen en telefonie e.d. 317 350 417

Bureaukosten 388 457 399

Specifieke kosten (accountantskosten, 

bankkosten e.d.) 207 245 189

Restauratieve voorzieningen 416 396 407

Bestuurskosten en diverse lasten 109 79 77

Totaal kantoor en algemene kosten 2.645 2.952 2.590

Toelichting 
Onder de inventarissen worden de afschrijvingen en onderhoudskosten van computerapparatuur en 
software opgenomen binnen het landelijk dienstencentrum. 
In de kosten telefonie zijn ook opgenomen de internetkosten en verbinding ISDN/ADSL. De 
bureaukosten bestaan voornamelijk uit portokosten en kosten/onderhoud kopieerapparatuur.  
De kosten voor restauratieve voorzieningen betreffen met name de uitgaven voor het 
bedrijfsrestaurant in Utrecht en Hydepark. 
 

Dotaties aan voorzieningen 
 
De dotaties aan deze voorziening hebben betrekking op het onroerend goed te Utrecht (PLD) en 
Doorn (Hydepark) en bedragen als volgt: 
 

Dotaties aan voorzieningen  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Dotatie aan voorziening groot onderhoud  265  245  220 

Totaal dotaties aan voorzieningen 
 

265  245  220 
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Overzicht verdeling kosten beheer en administratie naar doelstellingen 
 

De doorbelasting van de kosten voor beheer & administratie naar de verschillende doelstellingen 
(programmalijnen) van de dienstenorganisatie voor 2013 van € 7.360k is als volgt: 

Verdeling kosten B&A naar

doelstellingen Directie Fin. & HRM Facilitaire C&F Totaal % Totaal %

(x€ 1.000)
Control P&O zaken serv.desk 2013 2012

Kerk In Ontwikkeling 103 453 215 1.194 75 2.040 28% 2.098 28%

Missionair werk en Kerkgroei 11 46 22 146 8 233 3% 185 2%

PCTE 9 38 19 112 7 185 3% 1.079 14%

Jeugdwerk Protestantse Kerk 41 178 86 480 30 815 11% 175 2%

Institutionele Ondersteuning 53 235 112 666 39 1.105 15% 736 10%

Ledenregistratie Protestantse Kerk 25 108 52 277 17 479 7% 1.096 15%

Kerk in Actie 62 275 130 514 45 1.026 14% 1.084 14%

Communicatie & Fondsenwerving 54 238 113 675 39 1.119 15% 144 2%

Expertise Centrum 7 30 14 76 5 132 2% 56 1%

HRM Werkbegeleiding Pred./KW 6 29 13 72 5 125 2% 149 2%

HRM Mobiliteitsbureau 5 23 11 58 4 101 1% 615 8%

Algemene posten (kio correctie) 0 0% 139 2%

Doorbelaste kosten B&A naar doelstellingen 376 1.653 787 4.270 274 7.360 100% 7.556 100%

B&A naar doelstellingen 2011 366 1.683 806 4.421 280 7.556

Kosten Beheer & Administratie

 
 

6.4 Personele kosten dienstenorganisatie 
 

De totale personeelskosten van de dienstenorganisatie bestaan uit de directe personeelskosten en de 
overige personele uitgaven. De specificatie is als volgt: 
 

Totale personele kosten   Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Personeelskosten  22.791  21.266  18.628 

Overige personeelskosten  3.015  3.682  4.341 

Totaal personele kosten  25.806  24.948  22.969 

 

Personeelskosten 
 
Onderstaand zijn de personeelskosten van de dienstenorganisatie weergegeven:  

 
Personeelskosten   Begroting  Begroting  Rekening 
(bedragen x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Bruto salarissen  17.886  16.788  14.914 

Sociale lasten  2.561  2.308  1.845 

Pensioenpremies  1.932  1.784  1.549 

Reiskosten woon-werkverkeer  412  386  437 

Vrijval reserve verlofuren/voorz. personeel      9 

Ontvangen WAO-/Pensioen-/WW-uitkeringen      -126 

Totaal personeelskosten 

 

22.791  21.266  18.628 

‘Gemiddelde’ bezetting in fte’s 

 

359,43  344,86  313,02 

Gemiddelde personeelskosten  
per fte: (x € 1) 

 

63.408  61.666  59.510 
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De hier vermelde ‘gemiddelde’ bezetting betreft de basisformatie van de dienstenorganisatie verhoogd 
met een deel van de bijzondere aanstellingen, die verantwoord worden onder deze personeelskosten. 
 
In de personeelskosten 2013 is rekening gehouden met een algemene loonkostenstijging van 1% 
bovenop de raming 2012, waarin op jaarbasis ook een stijging is voorzien van 1%. Voor 2013 als voor 
2012 zijn nog geen resultaten bekend met betrekking tot een nieuw onderhandelingsakkoord voor de 
arbeidsvoorwaarden, welk laatste akkoord afliep ultimo 2010. De toename van de personeelskosten 
per fte heeft voornamelijk betrekking op de toename van de bijzondere aanstellingen, welke functies 
hoger liggen dan de gemiddelde loonkosten per fte van de basisformatie van de dienstenorganisatie. 
 
 

Overige personeelskosten  
 
De overige personeelskosten bestaan uit: 
 

Overige personeelskosten  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2013  2012  2011 

       

Externe deskundigheid/uitzendkrachten  563  256  1.444 

Interimpredikanten, miss. pioniersplekken e.d.    1.340  504 

Kosten projectmedewerkers KIA / RO  500  506  675 

Inzet voor Geven=Delen  387     

Reiskosten declaraties  531  489  653 

Leaseauto´s  115    127 

Personeelswerving  39  45  61 

Arbodienst  47  56  24 

Kinderopvang/overige vergoedingen  62  71  1 

Opleidingskosten  288  332  241 

Jubilea/afscheid personeel  53  76  67 

Juridische bijstand  13  21  1 

Diversen (inclusief declaraties buitenland)  417  490  543 

Totaal overige personeelskosten 
 

3.015  3.682  4.341 

 
Interim predikanten en missionaire pioniersplekken 
Deze uitgaven betroffen de lasten van de interim predikanten, die verbonden zijn aan het 
Mobiliteitsbureau, alsmede de uitgaven van de met ingang van de begroting 2012 opgenomen 
missionaire pioniersplekken van de programmalijn Missionair Werk en Kerkgroei. Met ingang van de 
begroting 2013 zijn deze lasten opgenomen onder de personeelskosten. 
 
Kosten projectmedewerkers 
Deze uitgaven betreffen de personeelskosten van projectmedewerkers van Kerk in  Actie.  
 
Diversen 
Dit betreft in hoofdzaak de afrekeningen van  reis-, verblijf- en onkosten voor buitenlandse reizen van 
(met name Kerk in Actie-) personeel en vrijwilligers. 
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7. Bijlagen 
 

7.1 Quotumverdeling 2013 
 
Quotumverdeling 2013 Quotumbijdr. Quotumbijdr. Quotumbijdr.

(x € 1.000,-) Begroting Begroting Begroting Kerkrentm. Diaconaal

2011 2012 2013 KRM Diac. quotum quotum

- Acquisitie 603 590 1.187 80% 20% 950 237

- Basisdienstverlening 1.359 1.234 605 80% 20% 484 121

- Gemeenteopbouw 1.578 1.577 1.510 100% 1.510 0

- Ver-binden 512 583 425 80% 20% 340 85

- Steunverlening gemeenten 20 33 33 100% 33 0

- MA-werk 114 88 90 100% 0 90

Kerk in Ontwikkeling 4.187 4.105 3.850 3.317 533

- Flankerend beleid 190 263 275 100% 0 275

- Kerkelijk pionieren 100 100% 0 100

Missionair Werk en Kerkgroei 190 263 375 100% 0 375

Kerk in Actie: - Binnenl.diaconaat 500 450 450 100% 0 450

- Landelijk vervolgaanbod 65 92 78 100% 78 0

- Permanente educatie 38 670 678 100% 678 0

- Vorming en Bezinning 75 74 97 100% 97 0

- Interne scholing 34 37 47 100% 47 0

PCTE 211 873 900 900 0

- JOP-Staf / P&O 174 222 313 75% 25% 235 78

- JOP-Landelijk / A&O 300 235 87 75% 25% 65 22

- Jeugdwerk PKN / Algemeen 32 85 75% 25% 64 21

- Jeugdwerk PKN / HGJB 145 180 150 100% 150 0

- Jeugdwerk PKN / V-LINK 10 15 100% 0 0

- Catechesefonds 28 65 65 100% 65 0

Jeugdwerk Protestantse Kerk 657 750 700 579 121

- Synodewerk 1.497 1.465 1.082 75% 25% 812 271

- Juridische zaken 852 790 800 75% 25% 600 200

- Kerkbeheer 693 701 730 75% 25% 548 182

- Kerkelijke bijdragen 174 173 174 100% 174 0

- Oecumene 277 263 269 60% 40% 162 108

- Lutherse zaken 110 75% 25% 82 28

- Classicale Ondersteuning 1.211 1.081 1.034 80% 20% 827 207

Institutionele Ondersteuning 4.703 4.473 4.200 3.204 996

- Servicedesk 130 140 135 50% 50% 67 68

- Fondsenwerving 230 50% 50% 115 115

- Corporate 611 661 665 70% 30% 466 200

C&F 741 801 1.030 648 382

- Adv./Rapp. moderamen GS 141 147 180 80% 20% 144 36

- Adv./Rapp. Dienstenorg. 103 93 90 80% 20% 72 18

- Kwaliteitsverbetering DO 70 72 80% 20% 0 0

- Onderzoek werk dienstenorg. 84 86 120 80% 20% 96 24

Expertisecentrum 398 398 390 312 78

Financiën & Control: - quotumbeheer 152 150 175 50% 50% 88 88

- Mobiliteitsbureau 169 169 229 100% 229 0

- Interim predikanten 31 100% 31 0

- Pool beginnende pred. 51 100% 51 0

HRM: - mobiliteitsbureau 169 169 310 310 0

- LMW 18 19 100% 0 0

- Werkbegeleiding (verpl.) / PE 108 100% 0 0

- Werkbegeleiding (op verzoek) 243 238 162 100% 162 0

- Geestelijke begeleiding 43 43 68 100% 68 0

- Team begeleiding 58 100% 58 0

- Profilering aquisitie 57 100% 57 0

- Kerkelijk werkers 76 72 100% 0 0

- Hand aan de Ploeg 99 84 100% 0 0

HRM-WBP 586 456 345 344 0

LRP 2.185 2.178 1.836 100% 1.836 0

PThU 725 0 0

Facilitaire Zaken (ICT/IDV) 350 100% 350 0

Transporteren: 15.404 15.066 14.911 11.887 3.023

Dekking uit:

quotuminkomsten:

Proc. verdeling
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Quotumverdeling 2013 Quotumbijdr. Quotumbijdr. Quotumbijdr.

(x € 1.000,-) Begroting Begroting Begroting Kerkrentm. Diaconaal

2011 2012 2013 KRM Diac. quotum quotum

Transport: 15.404 15.066 14.911 11.982 3.078

Financiering uit
Centrale rentebaten -1.300 -1.400 -1.100 -1.091 -9

Af: - Vernieuwingsbudget c.a. 487 764 549 549

Af: - Centraal doorbelaste kosten 161 0 0

Af: - Begrotingstekort Hydepark 200 200 283 283

-613 -275 -268 -259 -9

Totaal Quotumverdeling/-heffing 14.791 14.791 14.643 11.629 3.014

Proc. verdeling Dekking uit:

quotuminkomsten:

 
 
 
7.2 Begroting Solidariteitskas 2013 
 
Solidariteitskas 2013 Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2013 2012 2011

Baten
Opbrengst Solidariteitskas (op basis € 5,-) 4.180 4.265 4.350

Totale baten: 4.180 4.265 4.350

Lasten
Kerk in Ontwikkeling

- Subsidies aan plaatselijke gemeenten 2.050 2.050 1.971

- Vrijval toegekende subsidies -501

- Kosten bureau steunverlening 100 100 205

Subtotaal 2.150 2.150 1.675

- Studentenpastoraat 800 800 657

- Internationaal studentenpastoraat 200 200 202

- Binnenvaart 165 160 142

- Dovenpastoraat 165 160 158

- Koopvaardijwerk 175 175 156

- Luchthavenpastoraat 25 25 27

- Betaalde dienstverlening aan gemeenten 216 230 165

3.896 3.900 3.182

Missionair Werk en Kerkgroei

- IZB 65 65 65

Jeugdwerk Protestantse Kerk

- JOP-dienstverlening

- Jeugdwerk PKN / HGJB 50 50 50

- Jeugdwerk PKN / WELJA 5 5 5

- Jeugdwerk PKN / V-LINK 7 6 6

- JOP-diensten 150 150 150

- JOP-locaal 18 16 16

230 227 227

Prot. Centrum Toerusting en Educatie

- Basiscursussen 305 304 197

- Vervolgcursussen 185 185 85

490 489 282

Totale lasten: 4.681 4.681 3.756

Resultaat Solidariteitskas -501 -416 594

Resultaatverdeling Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2013 2012 2011

Resultaat ten gunste van (+) of ten laste van (-):

- Reserve steunverlening plaatselijke gemeenten -251 -208 288

- Steunverleningsreserve categoriaal pastoraat -250 -208 306

-501 -416 594

 


