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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 (ord. 11.19.1).  
 
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 
Mw. ds. K. van den Broeke, preses 
Ds. A.J. Plaisier, scriba 
Mw. mr. M. Engelbert-Clarenbeek (ouderling en eerste assessor) 
Dhr. B. van Bokhoven (ouderling-kerkrentmeester) 
Dhr. F. Pasveer (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 vergadering van de Generale Synode in november 2012 is het nieuwe beleidsplan met Hart en 
Ziel vastgesteld. Met het formuleren en het door de synode aanvaarden  van de visienota ‘De hartslag 
van het leven’ wordt voor het werk van de kerk de plaats bepaald, er wordt richting aan gegeven en er 
wordt perspectief geboden. Ons hart klopt door geloof, hoop en liefde en met die hartslag is er 
toekomst voor het geloof en voor de (Protestantse) Kerk. In lijn met de visienota en het beleidsplan 
concentreert de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk zich in de periode 2013 – 2016 op drie 
beleidsthema’s: 

 Ontzorgen van gemeenten op het gebied van kerkgebouwen en predikanten in (kleine) 
gemeenten en administratieve processen; 

 Honderd protestantse pioniersplekken in Nederland; 

 Kerk in Actie als bondgenoot van de plaatselijke gemeente. 
 
Besloten is de organisatiestructuur gedurende deze beleidsplanperiode te handhaven, ondanks de 
ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die getroffen moeten worden door de basisformatie met vijftig fte 
te verkleinen. 
 
Voor het jaar 2014 leggen we de volgende accenten.  

 De “pool” van predikanten, jeugdwerkers enzovoorts, die vanuit landelijke dienst inzetbaar zijn in 
gemeenten die geen eigen predikant meer kunnen beroepen of tijdelijk een (extra) beroepskracht 
willen inzetten, krijgt meer en meer vorm. Per september 2013 is de organisatorische vormgeving 
een feit en kan van hieruit de pool verder ontwikkeld worden. Een groot aantal proponenten (20) 
heeft gemeld interesse te hebben voor deze pool. De eerste proponent is geplaatst en een aantal 
gemeenten (>5) heeft zich gemeld als geïnteresseerde. 2014 wordt een jaar van leren en ervaring 
opdoen.  

 Oprichting stichting kerkgebouwen: in 2013 zijn er workshops gehouden met deskundigen en 
opiniemakers. Tevens is er gewerkt aan een risico-inventarisatie op basis van deze gesprekken. 
De problematiek wordt breed herkend; werken aan de oplossing is gecompliceerd. 2014 is een 
jaar waarin er knopen worden doorgehakt. 

 De protestantse pioniersplekken mogen, wat ons betreft, in 2014 een grote groei meemaken. In 
2013 is al een aantal plekken gestart, maar 2014 is ook in dit geval bepalend. Wordt dit idee in de 
breedte van onze kerk opgepakt en vormgegeven? We hebben extra middelen beschikbaar 
gesteld uit onze reserves om dit werk een impuls te kunnen geven, conform onze 
meerjarenraming. 

 We hopen in 2014 te kunnen beginnen met de realisatie van het nieuwe ‘Hydepark’. Een groot 
deel van het jaar zullen we ons inzetten voor het goed doorlopen van de (burger)gemeentelijke 
procedures. Mocht dit proces voorspoedig verlopen, dan verwachten we nog in de tweede helft 
van 2014 te beginnen met de bouw. De geplande activiteiten voor de fondsenwerving van dit 
mooie kerkenwerk zijn in 2014 in volle gang. In de begroting 2014 zijn geen kosten voor specifieke 
investeringen voor het landgoed opgenomen. 

 
De ondersteuning van het diaconale werk in Nederland  wordt in 2014 nog meer gericht op het 
ondersteunen en stimuleren van het plaatselijke diaconale werk. Zoveel als mogelijk maken we  
middelen vrij voor zowel scholing en advies alsook steunverlening voor lokale diaconale projecten  
Ook in de projecten wordt sterk naar deze toegevoegde waarde voor het plaatselijke diaconaat 
gekeken. 
 
Enkele jaren discussiëren we over de implementatie van het besluit van de Generale Synode van de 
commissie Veerman de bijdragen Solidariteitskas te verhogen naar € 7,50 per belijdend lid. De 
afgelopen jaren hebben we deze verhoging niet uitgevoerd en gezien de reserves voor de 
steunverlening aan gemeenten, is afgesproken de verhoging in deze beleidsplanperiode niet uit te 
voeren. Zo nodig zullen we een substantieel deel van de reserves benutten. De ontwikkeling van de 
inkomsten van de gemeenten vertonen een scherpere daling. Dit is de reden dat we de 
quotuminkomsten met 1,5 procent laten dalen; dit is een half procent meer dan het beleidsplan 
vermeldt. 
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In 2013 is de discussie met de synode gestart over de positie van de verschillende kerkelijke 
stichtingen. Met name over toekomstig bestaansrecht van de stichtingen Kerk en Wereld en De 
Zending wordt gesproken. De begroting 2014 is vanuit de bestaande situatie, met de reguliere 
bijdragen aan de Protestantse Kerk, opgesteld. 
 
Met ingang van 1 februari 2014 komt de SEPA (Single Euro Payments Area) tot stand. Het gaat hierbij 
in eerste instantie om standaardisering van giraal betalingsverkeer en betalingen met betaalkaarten 
en credit cards, en om de interbancaire betaalsystemen die deze betalingen mogelijk maken. Dit heeft 
grote gevolgen voor het incasseren van de bijdragen van de gemeenten en de donoren van 
bijvoorbeeld Kerk in Actie, maar ook van de gemeenteleden aan de (wijk)gemeenten. We moeten 
klaar zijn, want vertraging kan grote gevolgen hebben voor de geldwerving van de kerk.  
 
Per 1 januari 2014 start de samenwerking van de ondersteunende diensten P&O, IT en Financiën 
voor de werkorganisaties van de Protestantse Kerk en ICCO: het Shared Service Center. De opzet en 
aansturing volgen voor een groot deel de wijze van samenwerking op het gebied van de internationale 
steunverlening (Kerk in Actie) en Communicatie & Fondsenwerving. We verwachten hiermee een 
impuls te geven aan de kwaliteit van dienstverlening van het primaire proces. 
 
Wij zijn ervoor opgericht om samen te werken aan de opbouw van de Kerk en haar gemeenten. In 
deze begroting willen we daarom 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 

minimaal - 2014 2013 2012 2011

maximaal PKN PKN PKN PKN

Balanstotaal in € 1.000 80.500 80.000 80.364 85.061

Resultaat continuïteitsreserve in € 1.000 0 0 1.217 558

Risicoreserve in % (tot en met 2011) 40% - 60% 63,0%

Continuïteitsres. in % (nw. beleid v.a. 2012) 33% - 67% 57,4% 54,0% 55,8%

Baten in € 1.000 59.087 62.274 63.613 75.894

Lasten in € 1.000 62.454 65.376 68.377 74.132

Bestedingspercentage baten min 70% 88,5% 87,9% 92,4% 85,1%

Bestedingspercentage lasten min 70% 83,7% 83,7% 86,0% 87,1%

Kosten fondsenwerving in % 9% - 12,5% 9,2% 12,5% 9,3% 8,9%

Kosten beheer & administratie in % 10% - 12% 12,2% 11,3% 10,0% 9,0%

Salarislasten in € 1.000 22.107 22.791 18.867 18.628

Ziekteverzuim in % 4,00% 4,00% 4,39% 4,14%

Basisformatie in fte 276,3 289,8 280,4 281,2

Bijzondere formatie in fte 68,9 69,6 59,8 58,3

 
 
Noot: Vergelijkende cijfers aangepast vanaf 2011(2010 alleen dienstenorganisatie) 
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2. JAARPLANNEN 
 
 
De jaarplannen 2014 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. De werkvelden worden geïllustreerd 
met een beknopt financieel overzicht dat inzicht geeft in de besteding naar de verschillende (hoofd-) 
doelstellingen van een programmalijn.  
Deze cijfers wijken af van de staat van baten en lasten van de officiële jaarrekening, omdat in deze 
bestedingen aan de doelstellingen ook zijn inbegrepen de fondsenwervingskosten, de onderlinge 
bijdragen tussen de programmalijnen alsmede de kosten voor beheer en administratie. 
Laatstgenoemde kosten dienen volgens de richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving afzonderlijk in de 
staat van baten en lasten gepresenteerd te worden. 
 
 

2.1  Institutionele Ondersteuning en LRP 
 
 
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’). 

 

Institutionele ondersteuning 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

Synodewerk 1.035 1.132 1.190

Juridische zaken 768 833 673

Classicale Ondersteuning 1.026 1.066 915

Kerkbeheer 750 732 780

Kerkelijke bijdragen 184 190 267

Oecumene 348 350 235

Lutherse Zaken 108 209

Totaal lasten 4.219 4.512 4.060

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 38 38 54

Bij: resource resultaat 85

Totaal doelstellingen 4.257 4.550 4.199

Deze missie van Institutionele Ondersteuning (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); 
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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. 
 
Een aantal speerpunten uit 2013 keert in dit jaarplan terug omdat deze niet in 2013 geheel of 
gedeeltelijk konden worden gerealiseerd. Overigens vertonen de inhoud van onze activiteiten en 
projecten een grote mate van continuïteit gelet op de aard van het programma. Waar mogelijk is een 
actueel speerpunt geformuleerd. 
 
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;  

 Uitgave van een nieuw jaarboek; 

 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. 

 
Juridische zaken 
Ondersteuning wordt geboden aan 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 onder andere de 
aanpassing van de Kerkorde na 2016.  
 
De (kerk)juridische ondersteuning van het moderamen, de 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 is in ontwikkeling. 
 
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 aan ontwikkeling van samenwerkingsmodellen 
(op maat) tussen migrantenkerken en plaatselijke gemeenten. Extra aandacht wordt gegeven aan de 
ANBI-problematiek en de gebouwenproblematiek van gemeenten in het kader van het ’ontzorgen’. 
 
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 2014: 

 Meewerken aan verdere ontwikkeling van de pool van predikanten; 

 Aandacht voor afbakening met andere functies (interim-predikanten), kerkordelijke inkadering en 
raakvlakken met beleid classes inzake samenwerking gemeenten; 

 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). 
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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  
Speciale aandachtpunten in 2014 zijn de ontwikkeling van adequate beleidsondersteuning van 
kerkenraden en kerkbeheerders ten aanzien van de kerkgebouwenproblematiek per regio/provincie, 
op basis van uitkomsten van in 2013 voorgenomen onderzoek en de versterking van bestaande 
regionale advies- of taakgroepen voor gebouwenbeleid en hun relatie met flankerende organisaties en 
overheden. 
 
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 beheermodellen.  
 
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; 

 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. Een evaluatie en planning 
worden opgesteld met het oog op beheersing van kosten voor oecumene. 
 
Lutherse zaken 
Dit betreft de begeleiding van de Evangelisch Lutherse Synode (ELS) en synodale 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.  
 

Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

Onderst. functioneren ledenreg. 1.130 1.119 756

Dienstverlening op verzoek 525 376 1.020

Onderhoud en ontwikkeling 570 481 793

Communicatie 75 70 116

SILA 175 190 190

Totaal lasten 2.475 2.236 2.875

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Bij: resource resultaat 345

Totaal doelstellingen 2.475 2.236 3.220

 
 



 14 oktober 2013                  Begroting 2014 Protestantse Kerk in Nederland 12 
   

Het programma IO is verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de Ledenregistratie 
van de Protestantse Kerk (LRP). 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 doelstellingen met hun specifieke aandachtpunten voor het komende begrotingsjaar zijn 
hierin te onderscheiden. 
  
Ondersteuning in gebruik van LRP ten behoeve van het plaatselijk kerkenwerk 
Ook in 2014 wordt een continue variërend aanbod van trainingen geleverd met inzet van vrijwilligers 
ten behoeve van permanente educatie en ondersteuning op locatie. Regionale ondersteuning aan 
plaatselijk gemeenten bij het maken van selecties en het inrichten van LRP ten behoeve van de AKB 
word geïntensiveerd. Begin 2014 worden de aanpassingen in het systeem in het kader van SEPA 
afgerond. 
  
Uitvoering van diensten/werkzaamheden 
Dit betreft het opzetten van een kostendekkende dienstverlening, die de gemeente zelf niet wil of kan 
realiseren (= betaalde dienstverlening). Hiernaast wordt de verdere digitalisering van het bestelproces 
gerealiseerd. Tegenover de kosten staat een geraamde opbrengst voor dienstverlening van € 725k. 
  
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 nieuwe website LRP zal het komend jaar verder worden geoptimaliseerd. Naast een interactieve 
vorm zal meer aandacht worden gegeven aan de samenwerkende partners en hun meerwaarde ten 
behoeve van LRP en het gebruik ervan. De kosteloze regionale informatiebijeenkomsten ten behoeve 
van het gebruik en de inrichting blijven gehandhaafd. 
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2.2  Kerk in Ontwikkeling 
 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

Acquisitie 1.140 1.220 745

Basisdienstverlening 820 872 1.688

Betaalde dienstverlening 856 872 844

Gemeenteopbouw 1.946 2.052 798

Verbinden 891 906 607

- Bureau steunverlening 166 100 6

- Steunverlening gemeenten 2.050 2.050 1.749

- Koopvaardij pastoraat 193 175 138

- Binnenvaartpastoraat 169 165 180

- Luchthavenpastoraat 25 25 25

- Dovenpastoraat 185 165 150

- Studentenpastoraat 845 800 766

- Internationaal studentenpastoraat 218 200 204

Totaal steunverleningen (solidariteitskas) 3.851 3.680 3.218

Steunverlening gemeenteopbouw 34

Steunverlening Kerk in Actie 68

Maatschappelijk Activeringswerk 443 440 736

Rentebaten ACV's 54

Totaal lasten 9.947 10.143 8.690

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 49 48 53

Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving

Bij: resource resultaat 714

Totaal doelstellingen 9.996 10.191 9.457

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. 
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 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 
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, binnenvaart-
pastoraat, 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.  
 
Vanuit de 4 rollen zijn de beleidsinhoudelijke thema’s zichtbaar: 

 Gemeenten ondersteunen in de kerntaken van het gemeente-zijn, door met hen te werken aan 
levenskrachtige vormen van gemeentezijn; 

 Ambts- en taakdragers in gemeenten begeleiden bij het ontwikkelen van leiderschap in geloven 
en gemeenteleven; 

 Samen met gemeenten activiteiten ontwikkelen om de boodschap van het evangelie op een 
vernieuwende en aansprekende manier uit te dragen; 

 Samen met ambts- en taakdragers gemeenten stimuleren tot het voeren van het geloofsgesprek; 

 Gemeenten helpen betekenisvol en herkenbaar te zijn in de samenleving; 

 Gemeenten in de context van de Nederlandse samenleving stimuleren tot het aangaan van 
zinvolle verbindingen. 

 
Vijf belangrijke speerpunten voor het jaar 2014 worden hieronder weergegeven. Deze projecten 
illustreren de hierboven beschreven visie en werkwijze. 
 
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 
2014 breidt KiO deze aanpak verder uit met het ontwikkelen van kennisdomeinen als bundeling van 
verschillende vormen van dienstverlening, toerusting en project rond één samenhangend thema. De 
eerste twee kennisdomeinen die worden uitgewerkt zijn pastoraat en diaconaat. 
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Pioniersbegeleiding 
Met de inzet van 8 gemeenteadviseurs voor de begeleiding van de pioniersplekken heeft KiO een 
actieve bijdrage aan de realisatie van de 100 pioniersplekken in 2016. In 2013 zijn de 8 pioniers-
begeleiders in de KiO-teams geworven en is een begin gemaakt met scholing en planning van de 
beoogde begeleiding. Naar verwachting zal het aantal begeleidingstrajecten vanaf 2014 snel groeien 
en een substantieel deel van het gemeenteadvies worden. 
 
De zorgzame kerk 
Samen met Kerk in Actie investeert KiO in diaconaat en maatschappelijke betrokkenheid. Naast de 
dienstverlening aan het diaconale veld (lokaal en regionaal) neemt KiO deel aan het project ‘de 
zorgzame kerk’. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg scheppen voor gemeenten 
en kerk nieuwe uitdagingen. Met de nadruk op mantelzorg, sociale netwerken en lokaal gedefinieerd 
zorgbeleid (WMO) komen gemeenten op een nieuwe manier in beeld als partner en plek in de zorg. In 
het project worden de mogelijkheden voor gemeenten (als netwerk, vrijwilligersinzet, gebouw, 
persoonlijke aandacht) verkend en gefaciliteerd. 
 
Categoriaal sterker 
Bij het proces van vernieuwing (projectmatigheid en vormen) van de categoriale pastoraten past het 
versterken van de samenhang en effectiviteit van de pastoraten, de werkgroepen en het kunnen 
adresseren/uitwerken van nieuwe thema’s en doelgroepen binnen de pastoraten. Met het project 
investeert KiO in deze samenhang voor zowel de pastores (vanuit diverse optiek) als de werkgroepen. 
Mede met het oog op dit meerjarige project is in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit van 
de werkgroepen waarvoor KiO verantwoordelijkheid draagt. 
 
Van minder naar meer 
De beeldvorming van steunverlening is sterk verbonden met tekort en onvermogen. In de beleids-
periode 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 is in 2013 uitgebreid en wordt in 2014 met nieuwe instrumenten 
versterkt 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) 2014 2013 2012

Missionaire vernieuwing gemeenten 570 554 518

Missionaire communicatie 226 276 152

Kerkelijk Pionieren 1.289 753 688

Flankerend beleid 365 418 334

Totaal lasten 2.449 2.001 1.692

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 24 24 45

Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving

Resource resultaat -54

Totaal doelstellingen 2.474 2.025 1.683

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 
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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. 
 

 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.  
 
Ronde Missionaire Eredienst 
In navolging op de Missionaire Ronde I en II, is er in het najaar van 2013 een start gemaakt met een 
kleine ronde genaamd Missionaire Eredienst welke in het voorjaar 2014 gecontinueerd zal worden. In 
totaal zullen er 20 bijeenkomsten door het hele land plaatsvinden. Het programma zal bestaan uit een 
middag- en een avondprogramma. Het middagprogramma zal gericht zijn op de missionaire aspecten 
van de preek en is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers en jongerenwerkers uit de regio. Het 
avondprogramma staat in het teken van het doorlichten van alle overige onderdelen van de eredienst. 
Hier zijn naast de predikanten, kerkelijk werkers en jongerenwerkers leden van kerkenraden, 
missionaire commissies, liturgie commissies, musici en belangstellende gemeenteleden van harte 
welkom. Voor de deelnemers die zowel aan het middag- als avondprogramma deelnemen wordt een 
maaltijd verzorgd door Han Wilmink. Hij is sinds februari 2009 predikant te Ommen. Behalve predikant 
is Han ook een gepassioneerd kok. Hij werd toen hij predikant was in Zwolle, landelijk bekend als 
'kookdominee'. Daarnaast is hij de drijvende kracht achter de activiteit Bijbels culinair en bovendien 
actief in de Slow Food beweging. Han Wilmink combineert de eeuwenoude Bijbelse geschiedenis met 
eigentijdse gerechten.  
 
Tijdens de ronde zal er materiaal worden uitgereikt. Op papier en op film, ter bezinning met als doel 
bewustwording over de eredienst. Hoe kan die toegankelijk zijn, hoe houden we rekening met gasten 
en nieuwkomers?  
 
Eerste landelijke missionaire dag 
Om de ambassadeurs betrokken te houden bij het missionaire werk is op zaterdag 6 april 2013 voor 
de tweede maal een ambassadeursdag gehouden, dit keer in Zeewolde. Het aantal deelnemers 
bedroeg 50 en was daarmee net iets hoger dan vorig jaar. De dag werd als inspirerend en leerzaam 
en ontspannen ervaren en gaf de nodige stimulansen op het ambassadeurswerk voort te zetten. Voor 
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MWKG reden om een dag voor nog veel meer gasten te organiseren. Een landelijke missionaire dag. 
In 2013 is er al een start gemaakt met de eerste voorbereidingen welke in 2014 verder zullen gaan 
met als resultaat de eerste landelijke missionaire dag op zaterdag 4 oktober 2014.  
 
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. 
 
Vertrouwde producten zoals de adventskalender (bezinnend op weg naar Kerst en met kaarten om te 
versturen) en de veertigdagentijdkalender (bezinnend op weg naar Pasen) zullen blijven verschijnen. 
Deze missionaire uitgaven vinden ieder jaar weer hun weg naar een grote gebruikersgroep, en zijn 
gericht op ‘het gewone gemeentelid’. De veertigdagenkalender zal in 2014 voor het eerst gezamenlijk 
met KiA worden uitgebracht. 
 
Er zal materiaal gemaakt worden dat gemeentes helpt concreet te leren, zelf te experimenteren en/of 
aansluiting te zoeken bij de te vormen 100 Protestantse Pioniersplekken. 
 
Ieder jaar wordt gekeken of er in dat jaar een thema speelt dat geschikt is om missionair bij aan te 
sluiten: een landelijk evenement, een campagne van de Protestantse Kerk (of eventueel van een 
organisatie waar we banden mee hebben), een goed missionair idee vanuit een plaatselijke 
gemeente. Dat kan zijn in de vorm van een kaartenset, een folder, een boekje. In 2014 zal de focus 
onder andere gelegd worden op missionaire eredienst en liturgie. 
 
Het donateursmagazine Bries zal ook in 2014 worden gecontinueerd. 
 
Publiekscampagnes 
Samen met het programma Kerk in Ontwikkeling ontwikkelen we in 2014 materialen en projecten rond 
het startzondagthema en stimuleren we gemeenten die voor hun startzondag te gebruiken.   
 
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.  
 
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.  

 
Het speerpunt is de verdere ombouw van de bestaande zeven eerste Pioniersplekken tot zelfstandige 
christelijke gemeenschappen/gemeentes. In 2014 wordt begeleiding geboden aan de pioniersplekken 
die in 2010 en 2011 of eerder al zijn gestart, (Wateringseveld/Wateringen, IJburg/Amsterdam, 
Getsewoud/Nieuw Vennep, MarcusConnect/Den Haag en Kop van Zuid/Rotterdam, Nykleaster en 
mijnkerk.nl) in de vorm van werkbegeleiding van de pionier en zijn/haar collega en advisering van de 
locale begeleidingsgroep/groep van vrijwillige medewerk(st)ers.  
 
Met de Solidariteitskas zijn principe-afspraken gemaakt over voorzetting van financiële ondersteuning 
van de gestichte pioniersplekken, zodat doorgroei van deze plekken naar zelfstandige missionaire 
gemeentes mogelijk wordt. In 2013 mocht Wateringse Veld een subsidietoezegging uit de 
Solidariteitskas ontvangen. 
 
Mijnkerk.nl 
In 2013 is de digitale kerk mijnkerk.nl gelanceerd. Het jaar 2014 zal in het teken staan van het verder 
ontplooien van deze pioniersplek.  
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100 pioniersplekken 
In 2013 is de stuurgroep 100 pioniersplekken van start gegaan. De leden van de stuurgroep komen uit 
alle vijf de programmalijnen en daaraan toegevoegd Martijn Vellekoop en Wim den Braber. 
Naast de stuurgroep kent het project ook een projectteam. Het projectteam bestaat vanaf 1 april 2013 
uit Martijn Vellekoop, coördinator, Wim den Braber, projectsecretaris, Peter den Hoedt en Nynke 
Dijkstra, Robert Mazier en Maaike Bikker. Het team wordt secretarieel ondersteund door Nel van 
Houwelingen. En ook de IZB is in de persoon van Marco Bijl betrokken bij het project. 
 
In 2013 verschenen een brochure waarin het doel, de criteria en de kerkordelijke omgeving van de 
pioniersplekken worden geschetst. Daarnaast kwam er een brochure met aanwijzingen voor 
fondswerving. Beide zijn ook digitaal beschikbaar gesteld. Daarnaast is het zogenaamde DNA-profiel 
voor de pioniersplekken ontworpen.  
De stuurgroep gaat over de kaders van het project, wordt meegenomen in de informatie over 
potentiële plekken en geraadpleegd over ontwikkelingen die door het projectteam worden opgemerkt 
en waarvoor wellicht nieuwe of andere kaders nodig zijn. Zij tikt ook de plaatsen af die werkelijk 
protestantse pioniersplek worden. 
Het projectteam is bezig geweest met de inhoudelijke lijnen, het procesontwerp, de intervisie rond 
praktijksituaties en het invullen van de gezamenlijke en individuele rollen van het team. Het 
projectteam heeft onder andere via KiO een 14-tal (gemeente)adviseurs gevonden - ze komen ook uit 
de kring van JOP, HGJB en IZB- die een speciale rol gaan vervullen bij de realisatie van de 
pioniersplekken. Er zijn al diverse contacten in het gehele land en de eerste intentieverklaringen zijn al 
getekend. Het doel voor 2014 is dat er 30 nieuwe pioniersplekken zijn gevormd.  
 
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 
Gereformeerde 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. Bij deze bijeenkomsten worden ook de IZB en het Evangelisch Werkverband 
betrokken. 
 
Ook wordt steun verleend aan enkele organisaties, te weten de IZB  en het Evangelisch Werkverband 
en Kerk zonder grenzen. 
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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 (en 
jaarplan) 2014 van Kerk in Actie. 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

Zending 7.995 8.295 9.294

Werelddiakonaat 11.150 12.194 16.846

Binnenlands diaconaat 2.315 2.180 2.996

Beleid, communicatie en voorlichting 265 387 465

HKI 167 465 433

Togetthere 464 616 697

Impulsis 669 600 588

Policy & Development 178 264 163

Totaal lasten 23.203 25.001 31.482

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 2.276 2.606 2.647

Bij: resource resultaat 335

Totaal doelstellingen 25.479 27.606 34.463

 
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 en andere 
partners in het buitenland. Daarbij wordt gekeken op welke wijze Kerk in Actie meer Protestantse Kerk 
in Actie kan worden. Het vergroten van eigenaarschap staat voorop door te werken aan de herkenning 
in en verbinding met het werk van Kerk in Actie en de plaatselijke gemeente. Dit werkt door in de 
keuzes voor partners, het centraler zetten van uitgezonden medewerkers en jongeren als 
ambassadeurs van het werk van Kerk in Actie, een gerichtere inzet van communicatie, het 
ontwikkelen van nieuwe modellen voor het versterken van de samenwerking tussen gemeente - Kerk 
in Actie - partners en fondswerving. Daarnaast wordt partnerschap als centraal motief voor het werk 
van Kerk in Actie sterker benadrukt. Het accent zal liggen bij het hebben van meer dan een 
financieringsrelatie met ruimte voor het faciliteren van ontmoetingen en capaciteitsopbouw.  
 
Kerk in Actie verbindt plaatselijke gemeenten, kerken en andere partners om, vanuit onze christelijke 
inspiratie, wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. 
Kerk in Actie kiest voor de zwakken in de samenleving en gelooft in de eigen kracht en mogelijkheden 
van mensen. Kerk in Actie wil er aan bijdragen dat mensen in achtergestelde posities tot hun recht 
komen.  
 
Kerk in Actie gelooft dat christenen wereldwijd geroepen zijn om te laten zien dat de boodschap van 
Jezus Christus hoop en troost biedt en verandering te weeg kan brengen. Daarom wil Kerk in Actie 
plaatselijke gemeenten in Nederland en kerken in ruim 40 landen wereldwijd versterken in het delen 
van deze boodschap en het samen bouwen aan een solidaire en duurzame samenleving.  
 
Het draait bij Kerk in Actie om het besef dat de kerk een wereldwijde missionaire en diaconale 
gemeenschap is. 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. Zij versterkt 
partners om hun missionaire en diaconale doelen te kunnen realiseren en bevordert vernieuwende 
benaderingen. Zij organiseert uitwisselingen tussen mensen en organisaties om van elkaar te leren en 
inspiratie te delen. Met geld van kerken, particulieren, overheid en fondsen biedt Kerk in Actie 
financiële ondersteuning aan kerken en organisaties wereldwijd. Zij kiest positie in het publieke debat 
en neemt deel aan lobbywerk. 
 
Zending 
Het zendingsprogramma van Kerk in Actie werkt samen met partnerkerken wereldwijd. Het 
zendingsprogramma heeft een eigen aard en karakter door het accent op personenverkeer, 
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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, diaconaat, relaties met 
andere godsdiensten en het bevorderen van missionair elan en bevlogenheid.  
 
Werelddiaconaat 
Het diaconale werk in het buitenland wordt - grotendeels - uitgevoerd binnen het verband van de 
ICCO Coöperatie en 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 de krachten te bundelen kunnen de organisaties beter inspelen op de vele kansen en 
uitdagingen die in het kader van ontwikkelingssamenwerking aan de orde zijn. Samen vormen deze 
organisaties een alliantie, die zorg draagt voor de uitvoering van het beleidsplan van de ICCO Alliantie 
2011 – 2015 dat bestaat uit MFS-programma’s gericht op zowel armoede- en onrechtbestrijding in 
ontwikkelingslanden als draagvlakversterking en fondsenwerving in en buiten Nederland.  
 
ICCO en Kerk in Actie willen niet langer alleen vanuit Utrecht bepalen welke projecten we in 
ontwikkelingslanden steunen. Om deze medezeggenschap van mensen in het zuiden vorm te geven, 
werken we samen in zeven verschillende regio's. Zeven regio's hebben een eigen regiokantoor en 
een eigen regionale adviesraad. Hieronder volgt een kort overzicht van de regiokantoren, de 
daaronder vallende landen en eventuele landenkantoren.  
 

 
 
 
Binnenlands diaconaat 
In het binnenlands diaconaat is Kerk in Actie een bondgenoot van plaatselijke gemeenten. Samen met 
hen worden diaconale projecten ontwikkeld die inspelen op het beroep dat gedaan wordt op de civil 
society. De inzet is erop gericht (geloofs)gemeenschappen te versterken als plekken van hoop waarin 
mensen niet worden uitgesloten, verarmen en waarin Gods betrokkenheid, liefde en zorg voor de 
wereld een gezicht krijgt. 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, schulden, zorg, vluchtelingen en duurzaamheid. Het 
versterken en ondersteunen van de lokale gemeente in haar diaconale taak is daarbij de focus.  
 
Luisterend Dienen 
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). 
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Bestuurlijk Overleg 
Delen van het werk van Kerk in Actie (Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel en Noodhulp) worden 
ondersteund en uitgevoerd mede namens de Doopsgezinde Broederschap, de Oud-Katholieke Kerk, 
de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, het 
Leger des Heils, de Zevende Dags Adventisten, de Unie van Baptisten Gemeenten, het Genootschap 
der Vrienden (Quakers), de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de YMCA Nederland.  Met hen 
wordt minimaal 2 maal per jaar overleg gevoerd over de hoofdlijnen (begroting/jaarplan en 
jaarverslag) van het beleid van Kerk in Actie middels het zogenaamde Bestuurlijk Overleg. Een 
convenant regelt de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de participanten in de drie werksoorten Kerk 
in Actie, noodhulp/vluchtelingenwerk en Kinderen in de Knel.  
 
Federatie van de Diaconieën 
Kerk in Actie heeft frequent overleg met de Federatie van Diaconieën over ontwikkelingen op het 
terrein van diaconaat. De Federatie van Diaconieën behartigt de belangen van de protestantse 
diaconieën. De Federatie ziet toe op een juiste besteding van financiële middelen ten behoeve van het 
landelijke en internationale diaconale werk. Het lidmaatschap staat open voor diaconieën die behoren 
tot de Protestantse Kerk in Nederland: dat zijn Protestantse diaconieën, Hervormde diaconieën, 
Gereformeerde diaconieën, Evangelisch-Lutherse diaconieën en Waalse diaconieën. De Federatie 
van Diaconieën is een zelfstandige organisatie. Zij werkt nauw samen met de Protestantse Kerk in 
Nederland, maar heeft een onafhankelijke positie. 
 
Belangrijke vernieuwingen en accenten in 2014  
 
Focus in het werk 
In 2013 is veel gesproken binnen Kerk in Actie en met onze partners en achterban over het beter 
aanbrengen van focus in het werk. Het totale werk is te breed en daarom is het moeilijk aan te geven 
waarvoor Kerk in Actie staat. 2014 zal in het teken staan van het inrichten van het werk vanuit een 
gedeelde focus waarbij de nadruk ligt op een 6-tal werkgebieden. Kerk in Actie ondersteund het werk 
van gemeenten en partners met name op het gebied van:  

 Geloven tegen de verdrukking in; 

 Geloven in de kracht van lokale (geloofs)gemeenschappen; 

 Noodhulp, voor, tijdens en na rampen; 

 Migratie, vluchtelingen en mensenhandel; 

 Kinderen in de Knel; 

 Bestaansrecht voor minderheden, opkomen voor en samenwerken met wie buitengesloten 
worden. 

Deze werkgebieden zijn de focus in het werk en zijn daarmee richtinggevend voor zowel de keuze van 
partners en de communicatie over het werk van Kerk in Actie. Op deze wijze is het mogelijk beter de 
juiste partners te kiezen, het werk dat deze partners doen te communiceren naar onze achterban. Het 
is de bedoeling dat op termijn 80% van de middelen en inzet binnen deze focus valt. 
 
Minder inkomsten scherper kiezen 
In het meerjarenbeleid is rekening gehouden met een stabilisatie van de inkomsten van Kerk in Actie 
uit de vrijwillige geldwerving. Het betreft inkomsten van zowel de gemeenten als ook de particuliere 
donateurs van Kerk in Actie. Vanaf 2010 is er sprake van een jaarlijkse teruggang in de inkomsten van  
gemiddeld 5%. Deze lagere inkomsten zijn de afgelopen jaren opgevangen vanuit de bestemmings-
reserves van Kerk in Actie voor zowel Werelddiaconaat als Zending. Om de bestemmingsreserves 
boven de minimale norm te brengen of te houden is er in 2014 helaas minder geld beschikbaar voor 
de financiering van onze partners en projecten. Daarnaast zullen de eigen activiteiten en de Kerk in 
Actie activiteiten binnen andere programmalijnen van de DO worden beperkt en alleen worden 
uitgevoerd als daar aanvullende financiering voor beschikbaar is in de vorm van subsidies en fondsen. 
De formatie van Kerk in Actie zal naar rato worden verminderd om de uitvoeringskosten binnen de 
gestelde marges te houden. Voor alle onderdelen van Kerk in Actie betekent dit dat er nadere keuzes 
nodig zijn in de financiële steunverlening naar partners en projecten. De focus in het werk is daarbij 
richtinggevend.  
 
Versterken van de kracht van de lokale diaconale inzet 
De ondersteuning van het diaconale werk in Nederland wordt in 2014 nog meer gericht op het 
ondersteunen en stimuleren van het plaatselijke diaconale werk. De middelen voor zowel scholing, 
advies alsook steunverlening voor lokale diaconale projecten worden daarvoor zoveel als mogelijk 
vrijgemaakt. Ook in de projecten wordt sterk naar deze toegevoegde waarde voor het plaatselijke 
diaconaat gekeken. De rol van het binnenlands diaconaat ligt in het aanjagen van plaatselijke 
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vernieuwing. Het model van het project SchuldHulpMaatje is daarbij een goed voorbeeld dat ook op 
het gebied van zorg navolging zal vinden. De veranderende samenleving vraagt om nieuwe alertheid 
van diakenen en om een zorgende gemeenschap om mensen heen die dit nodig hebben.  
 
Protestantse Kerk als onderdeel van de wereldkerk 
De kerken in het zuiden groeien en hebben een eigen dynamiek. Wij zijn met hen verbonden als 
gelijkwaardige partners die met elkaar samenwerken. Kerk in Actie zal in het komend jaar inzetten op 
samenwerken met partners wereldwijd op basis van een gezamenlijke agenda. Samenwerken gaat 
verder dan een financiële relatie. Wij kunnen van partners leren hoe zij met het geloof omgaan in hun 
situatie. Wij worden door hen bevraagd op onze eigen geloofsbeleving maar ook op onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wereldwijd kerk-zijn betekent voor Kerk in Actie het 
bevorderen van ontmoeting over grenzen heen door nieuwe vormen van uitzendingen (vooral van 
jongeren), directe contacten tussen plaatselijke gemeenten en partners van Kerk in Actie en door het 
gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen. Het partnerbeleid zal naar deze denkrichting 
worden ingevuld. 
 
Versterken van de ACT-Alliance 
Naast de ICCO Coöperatie is voor Kerk in Actie de keuze om lid te zijn van de ACT-Alliance van 
belang. Kerk in Actie als deel van de ACT-Alliance wordt zichtbaar door co-branding in die delen van 
het werk die in samenhang met ACT uitgevoerd worden. In 2014 zal de tweede Assembly van de 
ACT-Alliance plaatsvinden. Hier zullen nieuwe afspraken over het versterken van de alliantie gemaakt 
worden en zullen de prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld worden. Voor Kerk in Actie en 
ICCO is het vooral van belang te blijven werken aan de opbouw van een sterke alliantie van onderaf. 
Daarom wordt actief in 30 landelijke ACT-samenwerkingsverbanden geparticipeerd en wordt de band 
inhoudelijk en organisatorisch versterkt.  
 
Kerk in Actie wil een goed en sterk noodhulpprogramma hebben 
Noodhulp is een zeer urgent en aansprekend thema binnen de missie van Kerk in Actie. Onze kans is 
om noodhulp meer te koppelen aan wederopbouw en preventie. Daartoe wordt de samenhang in de 
uitvoering en communicatie met de ACT Alliance versterkt. De noodhulpbestedingen blijven ondanks 
de lagere inkomsten in 2014 op peil. Het noodhulpprogramma van Kerk in Actie binnen de ICCO 
Coöperatie en naar kerken en donateurs toe wordt beter zichtbaar gemaakt.  
 
ICCO Coöperatie 
Samen met Edukans en Prisma vormt Kerk in Actie sinds eind 2012 de ICCO Coöperatie.  Dit geeft 
nieuwe mogelijkheden voor het internationale diaconale werk van de protestantse kerk. Het is de 
opdracht van Kerk in Actie om diaconaat met alle kracht en in samenwerking met partners wereldwijd 
vorm te geven. Daarbij moet zij ook nieuwe wegen durven inslaan die het mogelijk maken de 
diaconale aandacht en hulp voor de allerarmsten voluit te blijven uitvoeren.  
 
De kansen van de coöperatie liggen bij:  

 Een brede samenwerking die optimaal de kracht van het christelijk maatschappelijk middenveld in 
Nederland kan mobiliseren; 

 Nieuwe investerings- en financieringsmodellen de ruimte geven;  

 Alternatieve financieringsvormen vinden om de verminderde overheidsfinanciering op te vangen;  

 Vormen van sociaal ondernemerschap zoeken die recht doen aan de directe verbondenheid die 
gemeenten met het werk van de partners van Kerk in Actie willen vormgeven en ervaren; 

 De ProCoDe-principes versterken en nieuwe vormen van zeggenschap en partnerschap 
ontwikkelen. 

 
Evaluatie ProCoDe 
We zetten de lijn die in het buitenlandwerk samen met ICCO is ingezet voort. Pro-grammatische 
samenhang tussen de inzet van onze partners, Co-responsibility, delen van de verantwoordelijkheid 
voor het werk met regionale adviesraden en De-centralisatie, het leggen van de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van het werk bij regiokantoren, zijn daarbij leidende begrippen. Deze wijze van 
samenwerken wordt in 2013 geëvalueerd en zal afhankelijk van de uitkomst van de bespreking van 
deze evaluatie in de synode van de Protestantse Kerk (april 2014) worden bijgesteld. Invalshoek bij 
deze evaluatie is de mate waarin het werelddiaconale programma van Kerk in Actie herkenbaar kan 
worden uitgevoerd en is vernieuwd op basis van de ProCoDe uitgangspunten. Daarnaast wordt er 
gekeken of voldaan is aan het uitgangspunt van kostenneutraliteit van de uitvoeringskosten.
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2.5 Jeugdwerk Protestantse Kerk 
 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

JOP:

JOP Advies en Ondersteuning 770 945 490

JOP Corporate 330

JOP Producten en Ontwikkeling 920 1.016 857

LOCAAL:

JOP Lokaal 983 851

HGJB Lokaal 393 402

GVO Lokaal 448 659

GVO Algemeen

Jeugdwerk Protestantse Kerk:

JW-PKN Algemeen 318 264 136

JW-PKN HGJB 180 200 257

JW-PKN WELJA 10 10 12

JW-PKN V-Link 10 9

JW-PKN Catechesefonds 68 92 108

Totaal lasten 2.266 4.361 4.111

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

Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving 36

Resource resultaat 167

Totaal doelstellingen 2.287 4.382 4.314

 
De 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, vanuit het uit willen 
dagen, voorleven en begeleiden van jongeren op hun levensweg. Met als doel dat zij verantwoorde-
lijkheid (leren) te nemen en zorg te hebben voor zichzelf, de ander en de wereld. Dit wordt bereikt 
door goede begeleiding en coaching en door zelf mee te doen. Zo kunnen kinderen en jongeren 
groeien in hun ontwikkeling en geven wij hen de ruimte om te ontdekken wat het voor hen betekent te 
geloven in God, dat wij geloven in jongeren, en dat God een relatie met hen wil aangaan. Daarvoor 
hebben kinderen en jongeren een goede thuisbasis nodig, maar ook een lokale gemeenschap waar er 
ruimte is voor ontwikkeling en plekken waar zij geïnspireerd worden en in contact komen met andere 
kinderen en jongeren. Van belang is dat er goede afstemming en een wederkerige verhouding is 
tussen deze plekken.  
 
Daarin is een onderscheid te maken tussen drie niveaus: 

 Plaatselijk, met als ambtelijk niveau de (Algemene) Kerkenraad; 

 Regionaal, met als ambtelijk niveau de Classis; 

 Landelijk, met als ambtelijk niveau de Synode. 
Het programma Jeugdwerk Protestantse Kerk is ondersteunend aan het jeugdwerk vanuit deze 
kerkelijke structuren. Daarnaast (en daarvanuit) ontwikkelt het programma ook visie, beleid en 
activiteiten op vormen van geloof en gemeenschap die enigszins afwijken van de traditionele structuur 
van de kerk. 
 
In de kerkelijke structuur wordt kerkbreed visie, beleid en activiteiten ontwikkeld. Het programma 
Jeugdwerk Protestantse Kerk is hier dienend aan. Binnen deze kaders opereert het programma. 
Allereerst landelijk binnen de kaders van de synode (visienota, beleid, besluiten) en de 
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dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (beleidsplan, jaarplan, besluiten). Maar vervolgens ook 
ondersteunend en adviserend aan de kaders van de classes en de (algemene) kerkenraden (in beleid, 
besluiten, activiteiten en via dienstverlening en producten).  
 
Het programma Jeugdwerk Protestantse Kerk kent grofweg vijf onderdelen met eigen doelstellingen: 

 JOP, de 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 en WELJA; 

 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 godsdienstonderwijs op de openbare 
basisscholen (GVO). 

 
De onderlinge verhouding tussen Jeugdwerk Protestantse Kerk en JOP en HGJB is als volgt weer te 
geven: 

 
 
JOP en de HGJB werken primair in de gemeenten en dan binnen de plaatselijk en regionale 
contexten. Jeugdwerk Protestantse Kerk ondersteunt de generale synode en heeft een speerpunt in 
het (creatief en verbindend) present zijn in de diverse verbanden binnen de samenleving waar 
jongeren actief zijn. Jeugdwerk Protestantse Kerk kan gezien worden als de gezamenlijke uiting van 
JOP en HGJB in de context van generale synode en samenleving. Jeugdwerk Protestantse Kerk 
wordt gevoed door JOP en HGJB en heeft (naast management(ondersteuning)) geen mensen in vaste 
dienst.  
 
In 2013 is er aandacht en prioriteit gegeven aan de strategische ontwikkeling van het programma 
Jeugdwerk en haar doelstellingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van het 
onderzoek ‘Verbonden met de Bron’ waarin keuzen voor toekomstige ontwikkeling van het jeugdwerk 
van de Protestantse Kerk staan beschreven. De keuzen betreffen zowel de inhoud van het 
(plaatselijk) jeugdwerk, de ondersteuning ervan en het initiëren van nieuwe initiatieven, alsmede de 
organisatie en inrichting van het programma. Het jaar 2014 is te karakteriseren als een overgangsjaar 
waarin de inhoudelijke en organisatorische gevolgen worden uitgewerkt. Bij de uitwerking wordt 
ingespeeld op de bredere ontwikkelingen in de Dienstenorganisatie zoals de Mobiliteitspool, het 
stimuleren van integrale dienstverlening en de nadruk op ontzorgen (van gemeenten en klanten). 
 
In 2013 is uitvoering gegeven aan de overdracht van de JOP-Lokaal en HGJB-Lokaal aan de 
Mobiliteitspool. De begeleidingsrelatie wordt per 2014 in overleg met de Mobiliteitspool ingevuld. De 
werkzaamheden ten behoeve van GVO worden per 2014 ondergebracht bij het PCTE.  
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De doelstellingen 2014 van Jeugdwerk Protestantse Kerk zijn mede door bovenstaande 
ontwikkelingen  onder te verdelen in de volgende (sub)categorieën: 

 Jeugdwerk Protestantse Kerk; 

 JOP; 

 Samenwerking HGJB; 

 Catechese; 

 Welja. 
 
Jeugdwerk Protestantse Kerk  
De beleidsinhoudelijke speerpunten betreffen: 

 Landelijke coördinatie jeugdwerk in de Protestantse Kerk; 

 Vormgeven aan vernieuwing en presentie van de kerk in de jongerencultuur; 

 Vertalen “Verbonden met de Bron” naar praktijk van werk en organisatie. 
 

De volgende (innovatieve) projecten/activiteiten kunnen worden benoemd: 

 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 de opleiding van jeugdwerkers op landelijk 
niveau; 

 Vormgeven en aansturen van vernieuwingsprojecten en pioniersplekken gericht op kinderen, 
tieners en twintigers (onder andere 15 pioniersplekken), onder regie van het programma 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. 
 
JOP 
JOP vindt een goede thuisbasis (gezin, lokale gemeenschap, vriendengroep) essentieel: een plek 
waar er ruimte is voor hun ontwikkeling en er coaches (mensen, identificatiepersonen, betrokkenen) 
zijn die hen stimuleren en uitdagen om hier zelf vorm en inhoud aan te geven. Zo verwacht JOP dat 
deze kinderen en jongeren ook op hun beurt weer een coach voor anderen kunnen zijn en worden. Nu 
en in de toekomst. 
 
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 JOP-jeugdwerkadviseurs actief die verder worden 
ondersteund door een managementassistent en een communicatieadviseur.  

 Producten en Ontwikkelingen 
Door het team Producten en Ontwikkeling worden producten ontwikkeld die als noodzakelijk en nuttig 
zijn aangegeven door gemeenten, coaches en JOP-jeugdwerkers. Daarnaast wordt op basis van 
eigen expertise een aantal producten ontwikkeld die de gemeenten, coaches en JOP-jeugdwerkers 
actief ondersteund. Daarnaast zijn er verschillende specialismen in het team aanwezig waar kennis 
wordt opgebouwd en gedeeld met gemeenten, coaches en JOP-jeugdwerkers. 
 
Binnen JOP kunnen voor 2014 de volgende speerpunten omschreven worden:  

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

 Uitvoering geven aan de uitkomsten van onderzoek naar “Kindvriendelijke gemeente”; 

 Onderzoek naar mogelijkheden inzetten van Blended Learning bij toerusten van het kader; 

 Investeren in geloofsopvoeding; 

 Co-creatie met gemeenten bij productontwikkeling. 

 
De volgende activiteiten worden ten opzichte van 2013 niet meer uitgevoerd: 

 De huidige wijze van participatie in Holyswitch; 

 Medewerking aan Make a Difference van de HGJB/Boekencentrum. 
 
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 2014. De visie voor de 
samenwerking tussen JOP en de HGJB was gedefinieerd in het vorige beleidsplan.  
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De doelstellingen voor 2014 zijn (identiek aan die van 2013) als volgt: 

 Het voorbereiden van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode vanaf 2015; 

 Gezamenlijke fondsenwervingsstrategie met JOP/Jeugdwerk Protestantse Kerk; 

 Komen tot een goede overlegvorm waarin de leidinggevenden van de teams A&O elkaar periodiek 
ontmoeten en onderling werkafspraken maken (onder meer over signalen in gemeenten, 
samenwerking op niveau van classis en doorverwijzen naar elkaar). Daarnaast zorgen de 
leidinggevenden ervoor dat er ook op het niveau van jeugdwerkadviseurs jaarlijks 2 ontmoetingen 
worden georganiseerd om elkaar te leren kennen, signalen uit te wisselen, concrete vormen van 
samenwerking voor het voetlicht te brengen en te zoeken naar concrete verbindingen in de 
samenwerking; 

 De projecten uitvoeren op het terrein van catechese conform de plannen van het 
catecheseberaad; 

 Realiseren van een gezamenlijk scholingsaanbod voor GVO-docenten; 

 In haar achterban gaat de HGJB op zoek naar pioniersplekken. In totaal kan de HGJB de 
komende jaren vijf pioniersplekken realiseren. Dit doet de HGJB in afstemming met Jeugdwerk 
Protestantse Kerk en JOP; 

 Op het terrein van gezinnen en geloofsopvoeding wordt onderzocht hoe HGJB en JOP thematiek 
gezamenlijk kunnen oppakken. Doel is om vanuit gezamenlijke visie een plan te maken hoe HGJB 
en JOP hiermee aan de slag kunnen. In 2014 leidt dit tot een project waarbij JOP en HGJB hun 
eigen kennis en expertise inbrengen om te komen tot een aanvullend product richting hun eigen 
achterban; 

 Samenwerking richting 16+’ers onderzoeken en met een concreet plan komen voor een project 
voor 2014. 
 

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. In 2013 is deze 
opdracht uitgevoerd, zodat er m.i.v. van 1 januari 2014 op de beoogde wijze kan worden gewerkt. 
 
Welja 
Welja verbindt en ondersteunt verschillende activiteiten binnen het Evangelisch-Luthers deel van de 
Protestantse Kerk, waaronder vakantiekampen en weekenden. In 2014 willen we de activiteiten meer 
integreren in het werk en de doelstellingen van JOP. In 2014 vindt een herbezinning plaats op de 
ondersteuning en financiering vanuit Jeugdwerk Protestantse Kerk. 
 
 

2.6   HRM 
 
HRM gaat over het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers en beroepskrachten en een 
goede inzetbaarheid van deze groepen. Om het meest effectief te zijn, dient het HRM-beleid in lijn te 
zijn met de strategische keuzes van de organisatie. 
Op basis van de visienota ‘de hartslag van het leven’, heeft de Dienstenorganisatie verschillende 
strategische keuzes gemaakt. 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 en 
werkgeverschap; 

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

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

 Bevorderen van de mobiliteit van predikanten; 

 Toerusting en educatie op de ontwikkeling van (geestelijk) leiderschap in gemeenten. 
 
De afdeling HRM bestaat uit de teams: 

 Mobiliteitspool; 

 Mobiliteitsbureau predikanten; 

 Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers; 

 Bureau Predikanten (predikantstraktementen); 

 GVO 

 Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie; 
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HRM – Mobiliteitspool 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

Interim predikanten 849

Beginnende predikanten 523

Pionieersplekken MW/KG

Diaconale werkers KIA

JOP/HGJB-Locaal 1.762

Studentenpastoraat KIO

Internationaal studentenpastoraat KIO

Koopvaardij KIO

Binnenvaart KIO

Dovenpastoraat KIO

Totaal lasten 3.134

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Bij: resource resultaat

Totaal doelstellingen 3.134

Hoofddoel van de Mobiliteitspool (MP) is het ontzorgen van de gemeenten. Daaruit vloeit voort dat de 
MP inzet op het verbeteren en stroomlijnen van de dienstverlening aan gemeenten, het verbeteren en 
optimaliseren van de inzet van beroepskrachten en het ontzorgen van de programmalijnen.   
 
Concrete doelstellingen om deze algemene doelstellingen te bereiken zijn voor het komende jaar: 
 
Overbrengen van de huidige populatie bijzondere aanstellingen naar HRM 
De plaatselijke jeugdwerkers van JOP maken qua aansturing per eind 2013 deel uit van de MP. Begin 
2014 zullen de interim-predikanten en jeugdwerkers van de HGJB volgen. Gedurende 2014 zullen 
naar verwachting ook andere beroepskrachten uit diverse programmalijnen overkomen.  
 
Afstemming en coördinatie met programmalijnen 
De huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden met de programmalijnen zullen worden 
verankerd in Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) zodat de onderlinge verantwoordelijkheden 
duidelijk zijn en het ‘ontzorgen’ van gemeenten en programma’s wordt gewaarborgd.  
 
Continuering pilot proponenten 
Na een aanloopfase in 2013 van het werven van proponenten en gemeentes, groeit nu gestaag de 
pool van geschikte kandidaten en geïnteresseerde gemeentes. In 2014 zal op de professionalisering 
van de processen rondom werving en matching rond dit initiatief in samenwerking met het 
Mobiliteitsbureau moeten worden ingezet. Vanuit deze uitgangssituatie eind 2014 zullen de MP en de 
gemeenten hiervan de vruchten moeten plukken en zal het succes hiervan zichzelf moeten bewijzen.    
 
Identiteit en bekendheid 
Om de doelstellingen van de MP te ondersteunen zal aan een ‘merk’ moeten worden gebouwd. 
Hiervoor zal in 2014 een plan worden gemaakt bestaande uit de formulering van een eenduidig en 
herkenbaar identiteitsprofiel, de communicatieactiviteiten naar gemeenten en tot slot de interne 
‘evangelisatie’ ten behoeve van de samenwerking met programma’s en account eigenaren (de 
adviseurs).  
 
Uitwerken begeleiding, coaching en intervisie 
De lokale begeleiders zullen in 2014 visie ontwikkelen op de begeleiding, coaching en intervisie van 
de medewerkers in de pool. Op basis van ervaring en visieontwikkeling zal in 2014 een eerste versie 
van een plan worden uitgewerkt.   
 
Stroomlijnen dienstverlening en processen 
In 2014 zal een start worden gemaakt met het stroomlijnen van diensten en processen zoals het 
uniformeren van diensten, tarieven, overeenkomsten en procedures (zoals bijvoorbeeld werving & 
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selectie en begeleiding) zodat zowel binnen de DO als voor gemeenten meer eenduidigheid hierover 
ontstaat.    
 
Vooralsnog is bij de start van 2014 voor de MP een formatie van 2,4 fte voorzien. In 2014 wordt een 
organische groei verwacht naar aanleiding van de nieuwe programma’s die aansluiten en het oogsten 
vanuit de proponenten pilot. Maximale schaalbaarheid is op dit moment mogelijk en begrensd tot 3,6 
fte. In 2014 zal duidelijk worden hoe deze groei verloopt afhankelijk van het aantal en de soort poolers 
en tot slot de noodzakelijke tijd gemoeid met werving, selectie en matching met de gemeenten.     
 

HRM – Mobiliteitsbureau predikanten 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

Mobiliteitsbureau 280 298 191

Interim predikanten 682 493

Pool beginnende predikanten 260

Totaal lasten 280 1.241 684

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Bij: resource resultaat 64

Totaal doelstellingen 280 1.241 748

Doel van het Mobiliteitsbureau (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 werkzaam en 
dienstbaar is. Dit komt concreet tot uitdrukking in het adviseren van het beroepingswerk. Dit kan zowel 
gaan om een vast contract als ook om tijdelijke voorzieningen/hulpdiensten. Daarnaast geeft het MB 
inhoudelijke begeleiding aan de interim-predikanten en de beginnende predikanten die deel uitmaken 
van de Mobiliteitspool. Samenwerking met de MP is in 2014 (en de volgende jaren) van eminent 
belang.  
 
De doelstellingen zijn de volgende: 
 
Optimaliseren van de match tussen gemeenten enerzijds en de beroepsgroep anderzijds 
Concreet gaat het om het efficiënter en effectiever laten verlopen van het beroepingsproces. 
Daarnaast  wordt aandacht besteed aan de mobiliteit in het algemeen. Want een goede match op dit 
moment 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. Hiermee speelt het MB in op het ‘ontzorgen van de 
gemeenten’. 
 
Beleidsondersteuning van de positie van de predikant en kerkelijk werker 
Samen met het team Traktementen en Arbeidsvoorwaarden en in samenwerking met het programma 
Institutionele Ondersteuning zal beleid ontwikkeld worden betreffende de (rechts)positie van de 
predikant, waarbij thema’s als formatiepercentage, flexibilisering van de arbeidsmarkt, tijdelijke dienst, 
verplichte mobiliteit en dergelijke aan de orde dienen te komen. 
 
Inzetten op nauwe samenwerking met de Mobiliteitspool 
Nagedacht gaat worden over een verdere uitbouw van tijdelijke aanstellingen in de gemeenten en 
daarnaast wordt samen met de Mobiliteitspool en andere stakeholders gewerkt aan het verder 
vormgeven aan de inhoudelijke begeleiding van de interim-predikanten en de predikanten uit de pool. 
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HRM – Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

Landelijk Maatschappelijk Werk 131

Werkbegeleiding op verzoek 218 223 264

Geestelijke begeleiding 68 72 53

Teambegeleiding 68 72

Profilering en Acquisitie 51 58

Kerkelijk Werkers 0

Permanente Educatie (= PCTE) 98

Hand aan de Ploeg 83

Totaal lasten 405 425 628

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Bij: resource resultaat 91

Totaal doelstellingen 405 425 719

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

 Werkbegeleiding op verzoek 

 Teambegeleiding 

 Geestelijke Begeleiding 

 Materiële hulpverlening (CIH; wordt afgebouwd) 
 
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. 
 
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.   
 
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 
bespreekbaar te maken, kan veel leed voorkomen worden. Het team WBP neemt een pro-actieve rol 
op zich in deze preventie. 
 
Een ander speerpunt (binnen de landelijke kerk) is het verder ontwikkelen van de werk-
gemeenschappen. 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. 
 

HRM – Bureau predikanten 
 
Het bureau predikanten heeft tot taak: 

 het ondersteunen van de Beleidscommissie Predikanten bij het beleid met betrekking tot de 
positie van predikanten en de omslagregeling predikantstraktementen. De komende tijd staat het 
beleid met betrekking tot flexibiliteit en mobiliteit centraal, alsook het beleid met betrekking tot het 
beheer van de centrale kas; 
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 het ondersteunen van het Georganiseerd Overleg Predikanten bij het beleid met betrekking tot de 
rechtspositie van predikanten, waaronder de beloning en de verzekering van het inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom en na overlijden;  

 de uitvoering van de omslagregeling predikantstraktementen, de wachtgeldregeling, het verzuim-
protocol, de arbeidsongeschiktheidsregeling en de pensioenvoorziening; 

 de voorlichting over (rechts)positie van predikanten;  

 de re-integratie van werkloze predikanten; er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van beleid met 
betrekking tot de coaching, registratie en subsidiering van re-integratieactiviteiten. 
 

De kosten worden doorbelast aan de centrale kas predikantstraktementen, waarvandaan ook de 
inhoudelijke en financiele verantwoording aangaande de traktementen komt. 
 

HRM – GVO 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

GVO 222 448 659

Totaal lasten 222 448 659

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Bij: resource resultaat -92

Totaal doelstellingen 222 448 567

Dit betreft het in opdracht van het bestuur van de Stichting PC GVO 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 budget neutrale 
wijze.   
 

HRM - Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

Basiscursussen 372

Vervolgcursussen 167

Kadercursussen 653 671

Cursussen landelijk 184

Kerkmuziek 72

Landelijk vervolgaanbod 310 228

TVG 22

Bezinningscentrum 54

Beraadgroep catechese 2

Vorming en bezinning 143 150

Permanente educatie 1.411 1.530 678

Interne scholing 47 50

Totaal lasten 2.517 2.626 1.601

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Fondsenwervingskosten vrijwillige geldwerving

Bij: resource resultaat 37

Totaal doelstellingen 2.517 2.626 1.638

 
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 
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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 kerkelijk kader versterken en 
de toerusting van gemeenteleden waar mogelijk ondersteunen.  
 
Dit gebeurt door het ontwikkelen, ondersteunen en organiseren van:  

 cursussen voor kader in plaatselijke gemeente en classis; 

 een landelijk vervolgaanbod voor betaald en onbetaald kader; 

 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); 

 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). 
 
Met het ontwikkelen van een adequaat en aansprekend intern scholingsprogramma wil het PCTE een 
bijdrage leveren aan de noodzakelijke opleidingen binnen de DO (intern scholingsaanbod). 
 
 

2.7 Expertisecentrum 
 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

Adviezen en rapportages moderamen GS 159 180 114

Adviezen en rapportages dienstenorg. 107 105 179

Kwaliteitsverbetering dienstverlening 105

Onderzoek werk dienstenorganisatie 124 120 15

Advisering Kerk in Actie (beleidsvraagstukken) 74 80 39

Totaal lasten 464 485 451

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd.

Bij: resource resultaat 2

Totaal doelstellingen 464 485 453

 
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. 
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Concrete doelstellingen voor 2014 zijn: 

 Procesbegeleiding van het project ‘Ethische bezinning van het moderamen’. In 2014 verschijnt de 
derde gesprekshandreiking en wordt een tweede voorbereid;  

 Productie en presentatie op 1 mei 2014 van een bundel in het kader van 10 jaar PKN; 

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

 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 is ontwikkeld om de 
pioniersplekken te coachen en te monitoren;  

 De advisering van Kerk in Actie heeft in 2014 een aantal speerpunten:  
o de (tijdelijke) vertegenwoordiging van Kerk in Actie in de Church & Society Commission 

van de CEC;  
o rapportage over de evaluatie van ProCoDe en de samenwerking met ICCO voor de 

synodevergadering van april 2014. 
 
 

2.8 Communicatie & Fondsenwerving 
 
 

Hoofddoelstellingen Begroting Begroting Rekening

(bedragen x € 1.000) 2014 2013 2012

Fondsenwerving 2.882 2.810 2.560

Fondsenwerving (ruimte voor nieuwe initiatieven) 50 504 463

Marketing communicatie 825 887 803

Corporate communicatie/voorlichting 1.131 1.169 949

Interactief 800 828 788

Totaal lasten 5.689 6.198 5.563

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. 32

Bij: resource resultaat 261

Totaal doelstellingen 5.688 6.230 5.823

Communicatie kan opgevat worden in twee richtingen: van binnen naar buiten en omgekeerd, van 
buiten naar binnen. De mooiste taal helpt immers niet, als zij niet voor mensen in hun eigen 
omstandigheden verstaanbaar is.  
 
De Protestantse Kerk weet zich geroepen om heel Nederland te willen bereiken met de boodschap 
van het Evangelie. Willen we deze roeping vertalen in bruikbare communicatie, dan moeten we echter 
ook van buiten naar binnen denken in termen van behoeften, doelgroepen, aanbieders en een 
onderscheidende positionering.  
In deze zin opgevat en in deze taal vertaald betekent dit dat de Protestantse Kerk op twee markten 
opereert: die van zingeving en die van saamhorigheid. Welke doelgroepen zijn er op deze twee 
markten te onderscheiden, en welke van deze doelgroepen zijn voor de Protestantse Kerk en Kerk in 
Actie relevant? Wat is het typisch eigene van de naam: Protestants, en van Kerk in Actie? Wat is het 
positieve waarin zij zich van andere aanbieders op deze markten onderscheiden? 
 
In het licht van 2017 (500 jaar Protestantisme) zullen we op zoek moeten gaan naar een antwoord op 
de vraag of, en zo ja op welke manier, de aanduiding ‘Protestants’ door relevante doelgroepen positief 
onderscheidend ervaren kan worden.  
 
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;  



 14 oktober 2013                  Begroting 2014 Protestantse Kerk in Nederland 33 
   

 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. 
 

Communicatie Protestantse Kerk Nederland 
Er zijn veel manieren om de samenleving op te delen in doelgroepen (segmenten). Een indeling die 
begrijpelijk en hanteerbaar is voor de Protestantse Kerk is de indeling zoals die wordt gemaakt door 
Motivaction: een indeling gebaseerd op gedeelde waarden. Incidenteel wordt in de DO gebruik 
gemaakt van deze segmentatie. In het najaar van 2013 worden de gesprekken met Motivaction 
afgerond en vervolgens, eventueel na enige aanvullende analyses, zal tot een slotsom gekomen 
worden over integrale implementatie van deze segmentatie en het daaruit voortvloeiende 
doelgroepenbeleid voor de programma’s van de dienstenorganisatie, voor zover gericht op 
particulieren. 
 
De volgende doelen zijn voorzien onder de relevante doelgroepen :  

 verhogen van naamsbekendheid Protestantse Kerk in Nederland als vindplaats van zingeving en 
saamhorigheid; 

 het inventariseren van en vervolgens het wegnemen van de barriëres die maken dat mensen niet 
deelnemen aan aktiviteiten (met name kerkdiensten) van de Protestantse Kerk; 

 verbeteren van scores van Protestantse Kerk op die waarden die de kern vormen van het 
gewenste imago van de Protestantse Kerk. 

Om deze verschuivingen in bekendheid, relevantie en imago tot stand te brengen zijn uiteraard 
producten en diensten nodig, zowel vanuit de programma’s als vanuit de stafafdelingen, die deze 
kernwaarden overtuigend uitstralen. 
 
Om de voortgang van het bereiken van de bovenstaande doelstellingen te monitoren zal, onder de 
relevante doelgroepen, een zogenaamd tracking onderzoek worden opgestart met halfjaarlijkse 
rapportage van de resultaten (juli/februari). In 2013 zal als startpunt een nulmeting worden uitgevoerd. 
 
Benoemen, duiden en claimen van “Protestants’ – mits dit ervaren wordt als een relevant en positief 
onderscheid met andere aanbieders van zingeving en saamhorigheid. En onder dezelfde voorwaarde 
(relevant, onderscheidend en positief): een marketing & communicatieplan (2014 – 2017) voor de 
Protestantse Kerk op weg naar 500 jaar Protestantisme (2017). 

 
En voor de liefhebbers van heldere keuzes die nu reeds gemaakt kunnen worden: in het licht van 
krimpende budgetten in 2014 géén Kerstkaarten, géén Paasgroeten, géén Rijdende Kerk, géén 
presentie op beurzen. Maar wél: restyling Kerkinformatie; verhoging abonnementsprijs Kerkinformatie; 
intensivering gebruik klantenpanel en ontwikkeling en completering van portfolio van 
communicatiediensten (zowel print als webbased) voor communicatieprofessionals van gemeenten. 
Op dat gebied de onbetwiste nummer 1 zijn. En niet één, maar drie Dagen van de Communicatie. 
 
 
Communicatie Kerk in Actie 
De herpositionering van Kerk in Actie die in 2013 is ingezet vraagt ook iets van het team marketing 
communicatie. Programmalijnen worden losgelaten, er zal gewerkt worden vanuit een overkoepelende 
merkbelofte en er worden speerpunten gedefinieerd binnen de breedte van het Kerk in Actie 
programma. Het team zal in 2014 dus nog meer de lead nemen in de concepten die rondom het merk 
Kerk in Actie ontwikkeld worden. Dan gaat het niet alleen om campagnes maar ook om de producten 
die door fondsenwerving, zending en binnenlands diaconaat ontwikkeld worden. Conceptueel moeten 
deze aansluiten bij de merkbeleving, een consistent geheel vormen en worden uitgevoerd bij een 
aantal vooraf geselecteerde bureaus. 
 
Focus 
In 2013 starten we de ontwikkeling van de nieuwe website. Deze moet gelanceerd worden in het 
eerste kwartaal van 2014. Vervolgens wordt er ingezet op het beter gebruiken maken van het web en 
alle bijbehorende modules om onze achterban te betrekken. Hierbij gaat het dan in het bijzonder om 
crowdfunding, mobiele apps en online doneren. De website wordt zwaarder ingezet als ondersteuning 
bij desk accountmanagement ten behoeve van de versterking van het relatiemanagement richting 
gemeenten maar wel met een kleinere bezetting dan de huidige (Interactief). Ook het segmenteren 
van gemeenten zal helpen in het efficiënter en beter bedienen van de achterban. 
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In samenwerking met team fondsenwerving wordt een productportfolio uitgewerkt om een 
aansprekend en consistent aanbod te ontwikkelen voor zowel particulieren als kader. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen retentie (loyaliteitsprogramma) en acquisitie. 
 
De communicatiekanalen moeten transformeren van ‘informeren’ naar ‘activeren’. Naast het 
verstrekken van informatie willen we mensen vooral inspireren en in beweging brengen. Dit kan door 
middel van een gift maar ook door het aanbieden van activiteiten of bezinning. 
 
Verhalen uit het veld worden steeds belangrijker. In 2013 is het aantal projecten al ingedamd en dit 
wordt voortgezet in 2014. De meest aansprekende projecten en partners worden geselecteerd en er 
wordt geïnvesteerd in goede informatie daarover. 
 
Mensen  
Interactief is dit jaar door de evaluatie over de methode die heeft plaatsgevonden overgegaan op een 
minder intensieve werkmethode met minder partnerschappen. Toch is dit ook alleen een tijdelijke 
oplossing omdat het niets verandert aan het feit dat de methode ook inhoudelijk niet aanslaat. In 
samenwerking met team fondsenwerving wordt breder gewerkt aan een nieuwe invulling van 
relatiemanagement richting gemeenten en Interactief zal hier deel van uitmaken. Een deel van de fte 
zal hiervoor worden ingezet. Het overige deel zal ingezet worden om de lokale communicatiecapaciteit 
in de regio’s mogelijk te maken. 
 
Capaciteit wordt vrijgemaakt om voor zowel fondsenwerving als marketing een jaarkalender op te 
stellen van benodigde informatie.  
 
Fondsenwerving 
 
Fondsenwerving voor de programma’s van de Dienstenorganisatie 

De kerkelijke en particuliere fondsenwerving van de Protestantse Kerk (Missionair Werk, JOP, etc.) en 

Kerk in Actie staat onder druk. Het rendement uit traditionele middelen, zoals de collecte, machtiging 

en acceptgiro, loopt al jaren terug. De komende jaren zal deze trend zich waarschijnlijk versneld 

doorzetten, onder andere vanwege: minder kerkdiensten en kerkgangers, secularisatie, vergrijzing, 

veranderend geefgedrag, de invoering van SEPA (2014), de opheffing van de acceptgiro (2019) en 

toenemende kosten. 

 

Om aan deze vicieuze cirkel te ontsnappen, is een strategie van marktpenetratie en product-

ontwikkeling nodig: de bestaande doelgroep (PKN-leden en sympathisanten) van binnenuit (via de 

plaatselijke gemeenten) benaderen met bestaande en nieuwe producten (win-win proposities). De 

denkrichting is om vanuit een dienende houding kerkelijke kaders, commissies en enthousiaste 

gemeenteleden te gaan stimuleren en faciliteren in het organiseren van fondsenwervende acties in de 

plaatselijke gemeenten. Deze strategie is kansrijk, maar vraagt investeren in de inrichting van de  

organisatie. 

 

Succes staat of valt met de kwaliteit van onze relaties met plaatselijke gemeenten. Idealiter staat de 

hele Dienstenorganisatie in het teken van relatiemanagement, draagt iedere medewerker en 

vrijwilliger actief bij aan het realiseren van fondsenwervende doelstellingen, en zijn alle interne 

processen en systemen hierbij behulpzaam. Zo werkt het immers ook bij een groot deel van de 

concurrentie. Om deze hierin te overtreffen moet echter het nodige gebeuren. Daarom beginnen we 

bij onszelf: bij fondsenwerving.  

 
Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving 

Het project Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving, dat in 2013 daadwerkelijk van start gegaan is, en 

dat opgezet is ter ondersteuning van de plaatselijke gemeenten, blijkt een succes te zijn. Zonder al te 

veel activiteiten hebben 137 gemeenten zich aangemeld voor dit project en de behoefte aan 

ondersteuning is enorm. 2013 heeft veel inzichten opgeleverd voor het ontwikkelen van nieuwe 

producten en diensten dan wel het in lijn brengen van bestaande producten zodat die beter aansluiten 

bij de behoeften van de plaatselijke gemeenten. Concreet gaat het daarbij om het optimaliseren van 

Kerkbalans maar ook om het introduceren van nieuwe fondsenwervende technieken zoals: 

‘Geldwerven voor kerkelijk erfgoed’, ‘Hoe betrek ik randkerkelijken’, ‘Werven nalatenschappen’, 

‘Digitaal doneren’, ‘Subsidies en fondsen’, ‘Geldwerving en events’. 
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De daadwerkelijke productontwikkeling zal moeten worden ondersteund of plaatsvinden vanuit andere 

programma’s en/of afdelingen. Te denken valt aan PCTE voor trainingen en workshops, het LRP en IT 

voor de doorontwikkeling van het LRP en het uitbreiden of ontwikkelen van websites en C&F en IT 

voor wat betreft het ontwikkelen van hulpmiddelen en digitale dienstverlening.  

In 2014 zal het accent liggen op productontwikkeling en het helpen van nog eens circa 100 

gemeenten met OPG. Hierbij wordt meer groepsgewijs met gemeenten gewerkt en de ontwikkelde 

producten worden uitgeprobeerd en daarna toegepast. De aanpak biedt kansen tot een volwaardige 

dienst met mogelijkheden tot verdienelementen voor de geleverde diensten. Daarvoor is continuering 

van de ondersteuning aan gemeenten en productontwikkeling noodzakelijk in 2014 – voorzien van 

een alternatief budget-neutraal verdienmodel. 

 
 

2.9 Landgoed en Centrum Hydepark 
 

Ontwikkeling Nieuw Hydepark 

Op het landgoed Hydepark is het conferentiecentrum Hydepark, dat accommodatie voor trainingen, 
conferenties en evenementen biedt voor in hoofdzaak aan de Protestantse Kerk gelieerde 
organisaties en het aangepaste vakantiecentrum F.D. Roosevelthuis gelegen, dat wordt geëxploiteerd 
door de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). De opstallen van beide organisaties 
naderen het einde van hun levensduur, waardoor beide partijen voor de keuze staan om te investeren 
in nieuwe huisvesting. Het lijkt mogelijk om beide functies in één complex onder te brengen, waarbij 
functies kunnen worden gedeeld en de exploitatie kan worden verbeterd. 
 
In november 2012 is door de Generale Synode besloten te investeren in de nieuwbouw van een 
gezamenlijk complex. Met dit besluit wordt recht gedaan aan de betekenis die velen binnen de kerk 
hechten aan het Hydepark: een plaats waar mensen elkaar kunnen inspireren en ontmoeten. 
Daarnaast biedt deze nieuwe huisvesting voor beide voorzieningen perspectief om het Vakantiehotel 
en het Conferentiehotel/Opleidingscentrum financieel gezond te kunnen exploiteren. Belangrijk voor 
het gezamenlijke complex is dat beide voorzieningen hun eigen ‘karakter’ kunnen behouden.  
 
Een groot deel van het jaar staat in het teken van het goed doorlopen van de (burger)gemeentelijke 
procedures. Mocht dit proces voorspoedig verlopen, dan kan in de tweede helft van 2014 de bouw 
starten. De geplande activiteiten voor de fondsenwerving zijn in 2014 in volle gang. In de begroting 
2014 zijn geen kosten voor specifieke investeringen voor het landgoed opgenomen. 

 

Centrum Hydepark 

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 blijft er aandacht voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een andere belangrijke taak is het reguliere beheer en 
onderhoud van het landgoed. 
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2.10 Dienstverlening aan derden 
 
 

Dienstverlening aan derden Begroot Begroot Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

Directie 0 0 0

Financiën en Control 293 332 318

P&O - ssc 100 146 73

HRM – Management & secretariaat 0 -

Facilitaire zaken 1.987 2.080 1.473

C & F servicedesk 168 170 179

Totaal doelstellingen 2.548 2.728 2.042

 
Dit betreft de kosten voor de verleende diensten aan derden, zoals verhuur van het PLD en 
bijbehorende producten en diensten, waartegenover externe inkomsten worden gerealiseerd 
 
 

2.11 Overige centrale doelstellingen 
 
 
De lasten zien er als volgt uit: 
 

Overige centrale doelbestedingen Begroot Begroot Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

Vernieuwingsbudget 580 534 1.020

Algemene financiële bijdragen 225 568 349

Diversen (incl. bijz. waardevermindering 2012 Hydepark) 65 15 1.100

Hydepark (dekking begrotingstekort) 308 200

Totaal doelstellingen 1.178 1.317 2.469

,  
Vernieuwingsbudget 2014 
De begroting voor 2014 van de dienstenorganisatie sluit met een ‘vernieuwingsbudget’ van € 580k 
tegenover € 534k volgens de vastgestelde begroting 2013. Op grond van de meerjarenraming 2013 
voor het beleidsplan 2013-2016 bij de verschillende programmalijnen en stafafdelingen zijn al 
bedragen begroot die in mindering zijn gekomen op deze financiële beleidsruimte. 
Het zogenaamde vernieuwingsbudget voor 2014, dat bij begroting niet nader wordt verbijzonderd, kan 
worden aangewend voor onder andere: 

 Kosten in het kader van nieuwe initiatieven en speciale eenmalige activiteiten; 

 Onvoorziene uitgaven; 

 Eventuele afvloeiingsverplichtingen en/of mobiliteitsbevorderende maatregelen. 
 
Algemene financiële bijdragen 
Dit betreffen oude langlopende verplichtingen en bijdragen aan gemeenten en instanties, die worden 
gefinancierd uit bestemmingsreserves en –fondsen. 
 
 

2.12 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: 
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Kosten beheer & administratie Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

Personeelskosten 3.567 3.641 3.387

Overige personeelskosten 450 465 413

Huisvestingskosten 1.662 1.744 1.129

Kantoor- en algemene kosten 1.692 1.711 1.764

Dotaties aan voorzieningen 232 144 135

Totaal kosten beheer & administratie ten laste 

van de doelstellingen 7.602 7.705 6.828

12,2% 11,8% 9,2%Percentage kosten beheer & administratie  
 
 

Kosten Beheer en Administratie Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

- Directie 394 400 384

- Financiën & Control 1.697 1.726 1.745

- Human Resource Management (SSC) 682 837 836

- HRM – Management & secretariaat 142 0 0

- C&F- servicedesk 276 280 357

- Facilitaire Zaken 4.411 4.462 3.506

Totaal kosten beheer & administratie 7.602 7.705 6.828

 
 
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 
geaccepteerd kostenniveau. 
 
Doelstellingen en speerpunten 
 
Shared Service Center (SSC) 
ICCO en de PKN hebben besloten om vanuit één gedeelde visie en een gezamenlijke strategie een 
SSC op te richten om hun respectievelijke organisatiedoelstellingen beter te kunnen realiseren. Beide 
organisaties streven voor hun werkgebieden naar een optimale balans tussen kwalitatief 
hoogwaardige dienstverlening en een laag kostenniveau en willen zij de aangewezen partner-in-
business zijn; degelijk in de uitvoering en vernieuwend in de dienstverlening. Beide organisaties delen 
de visie dat het SSC door een proactieve houding en een optimale inzet van hun kennis en ervaring 
een aanzienlijke toegevoegde waarde op de ambities van ICCO en PKN kunnen leveren. 
 
Om deze visie te kunnen realiseren hebben ICCO en de DO PKN een aantal piketpalen geslagen, die 
moeten leiden tot een gezamenlijke strategie voor het SSC. Deze strategie wordt deels al in het 
businessplan geadresseerd en in het najaar van 2013 verder worden ingevuld. De volgende 
piketpalen staan: 

 ICCO en de DO PKN voeren gezamenlijke regie op de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening 
door het SSC; 

 Gelijkwaardigheid van klanten en medewerkers als uitgangspunt voor het stellen van prioriteiten 
en het ontwikkelen van de organisatie; 

 Een proactieve ondersteuning van zowel operationele als strategische onderwerpen van DO PKN 
en ICCO; 

 Een duidelijk uitvoeringsmandaat voor het SSC; 

 Eerst consolideren en versterken van de huidige dienstverlening en procesvoering en daarna pas 
groei; 

 Hiërarchische aansturing vindt plaats door de DO. 
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Met het samengaan van de afdelingen IT, P&O en Financiën tot een Shared Service Center (SSC) 
wordt invulling gegeven aan de samenwerking tussen ICCO en de DO PKN. Het SSC wil meerwaarde 
leveren aan de dienstverlening aan hun klanten’. In de toekomst mogelijk ook aan nieuwe klanten. 
Een succesvol SSC moet op twee pijlers worden gebaseerd: 

 Een klantgerichte, proactieve instelling met focus op de onderscheiden waarden van onze klanten; 

 Een werkomgeving waarbinnen onze medewerkers gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf 
te halen. 

 
Model SSC 

 
 
Onderstaand staan de belangrijkste speerpunten benoemd van de inhoudelijke domeinen die 
onderdeel zullen zijn van het SSC. In de ontwikkeling van het SSC kunnen onderstaande speerpunten 
onderwerp van discussie worden, wat kan leiden tot aanpassingen in prioriteiten. 
 
FME-services 
De afdeling levert voor de PKN de administratie en  de (financiële) managementinformatie en 
faciliteert de organisatieonderdelen met betrekking tot (financiële) sturing gericht op het doen 
realiseren van de inhoudelijke (en financiële) doelstellingen van de organisatie. 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 2014 zijn: 

 Het leren toepassen van het concept Continu verbeteren; 

 Verbeteren van het gebruik van de financiële software (QX2) met betrekking tot 
managementinformatie en verwerking van mutaties; 

 Specifieke aandacht voor de ontwikkeling van houding, gedrag en vaardigheden; 

 Keuzetraject accountant voor de consolidatiekring van de Protestantse Kerk. 
 
P&O-services 
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: met betrekking tot de competenties betrokken, resultaatgericht en 
vernieuwend; 

 Strategische personeelsplanning; 

 Ruimte voor talent; 

 Samenwerken met jong en oud: generatiemanagement; 

 Personeelsinformatiesysteem optimaliseren. 
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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 medewerker-
tevredenheidsonderzoek plaatsvinden. De uitkomsten van dit onderzoek zullen behulpzaam zijn bij het 
bijstellen of verder aanscherpen van bovengenoemde speerpunten. 
 
IT-services 
In het jaar 2014 gaat het hierbij om de volgende speerpunten: 

 Het implementeren van de vastgestelde IT-architectuur. In een latere fase, wanneer besloten zou 
worden tot een integratie met de IT-systemen van ICCO, kan worden bezien tot welke 
aanpassingen eventueel nog moet worden overgegaan; 

 Het organisatiebreed uitrollen van CRM; 

 Het optimaliseren van het beheer van de kleinere applicaties en het verbeteren van de rap-
portages over zowel incidentafhandeling als de beschikbaarheid en prestaties van de in gebruik 
zijnde IT-systemen; 

 Het verzorgen van het applicatie- en technisch beheer LRP, het ontwikkelen van voorstellen voor 
vereenvoudiging van LRP én het verder standaardiseren van de dienstverlening t.b.v. gemeenten; 

 Het leveren van een bijdrage voor het ontwikkelen van een documentenbeleid voor de DO-
organisatie (leveren projectmanagement) alsmede de mogelijke selectie en implementatie van 
een daarbij passend digitaal documentmanagementsysteem (DMS); 

 Afronden onderzoek verlagen licentiekosten door inkoop via de Vereniging Fondsverwervende 
Instellingen (VFI). 
 

Overige stafafdelingen 
 
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 2014 de volgende speerpunten onderkend: 

 Bestelmogelijkheden worden klantvriendelijker door optimalisatie van de bestelprocessen; 

 De koppeling van telefonie aan CRM zorgt voor een kwalitatieve en snellere klantbediening.  
 
Facilitaire Zaken 
De afdeling blijft anticiperen op gewenste dienstverlening en focust op de kwaliteit hiervan. Hierbij 
wordt periodiek nagegaan of tot bijstelling van de dienstverlening moet worden overgegaan (uitvoeren 
evaluaties, afstemming in MT-verband, gebruikersonderzoek, etc.), met blijvende aandacht voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
 
Archief/bibliotheek 

 Het intensiveren van digitale dienstverlening aan gebruikers bibliotheek en digitalisering van oude 
archieven; 

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

 Afronding van het meerjarenproject PBOA (Project Bewerking Oude Archieven) incl. een 
geïllustreerde inventaris met uitgebreide inleiding van de zgn. Samen-op-Weg archieven. Deze 
inventaris zal in het najaar 2014 worden aangeboden aan de (generale) synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Circa 6.000 m1 oude archieven, afkomstig van de 
bovenplaatselijke organisatie van voorheen de NHK en de GKN, is eind 2014 binnen het project 
geïnventariseerd, materieel verzorgd en in bewaring gegeven bij HUA. 
 

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 

 Afronding calamiteitenplan gebouwen (in geval van noodzakelijke uitwijk); 

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

 Actief werven nieuwe onderhuurders PLD en gebruikers guesthouse en vergaderfaciliteiten PLD. 
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3. Personeel en organisatie 
 
 

3.1 Personeelsformatie 
 
 
Onderstaand is de totale formatie van de dienstenorganisatie opgenomen voor het jaar 2014. 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 Meerj. Begroting Rekening Rekening

(in fte's) 2014 raming '14 2013 2012 2011

Basisformatie dienstenorganisatie 276,31 282,52 289,79 280,43 281,22

Formatie bijzondere aanstellingen 68,85 72,63 69,64 59,83 58,34

Totale personeelsformatie 345,16 355,15 359,43 340,26 339,56

 
De basisformatie van de dienstenorganisatie kan als volgt worden gespecificeerd: 
 

Basisformatie dienstenorganisatie Begroting Meerj. Begroting Rekening Rekening

(in fte's) 2014 raming '14 2013 2012 2011

Programmalijnen

Institutionele Ondersteuning 15,59 15,59 16,45 15,91 15,85

IO - Kerkbeheer 6,00 6,00 6,00 5,63 5,75

IO - RACV's 5,50 5,50 5,50 5,46 5,16

Ledenregistratie Protestantse Kerk 11,91 11,00 13,01 16,90 8,14

Kerk in Ontwikkeling 53,35 53,37 53,35 52,01 54,79

Missionair Werk en Kerkgroei 4,21 5,12 4,93 5,00 5,12

Kerk in Actie 28,77 31,96 31,85 33,00 33,47

Jeugdwerk Protestantse Kerk 16,32 19,97 19,10 19,34 19,38

HRM - GVO  (excl. coordinatoren m.i.v. 2014) 2,59

HRM-werkbegeleiding pred./kerkelijk werkers 3,27 3,40 3,40 3,78 4,08

HRM - mobiliteitsbureau  (i.v.m. tijdel.overlapping) 2,11 2,00 2,00 1,60 1,78

HRM - PCTE 4,93 4,60 5,29 5,41 4,18

Expertisecentrum 3,40 3,37 3,47 3,53 3,36

C&F - management en corporate 8,04 8,00 8,40 7,95 7,36

C&F - fondsenwerving en donateursadm. 7,78 9,50 9,09 6,97 8,54

C&F - KIA-voorlichting/comm. en Interactief 11,24 10,50 11,01 9,50 10,78

HRM - bureau predikanten 4,64 4,64 4,64 3,50 5,16

FZ - Centrum Hydepark 8,00 8,00 8,00 7,73 8,87

197,66 202,52 205,51 203,22 201,77

Staf en ondersteunende afdelingen

Directie 2,53 2,60 2,70 2,78 2,76

Financiën & Control 22,60 22,60 23,58 21,24 21,23

HRM - management en secretariaat 1,75

P&O - Shared Service Center (m.i.v. 2014) 6,48 8,84 10,25 6,33 7,36

C&F - servicedesk 7,50 7,50 8,00 7,71 9,11

Facilitaire Zaken 37,79 38,46 39,78 39,15 38,99

78,65 80,00 84,29 77,21 79,45

Basisformatie dienstenorganisatie 276,31 282,52 289,79 280,43 281,22
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Het verloop van de basisformatie van de dienstenorganisatie in de jaren 2003 tot en met 2014 is als 
volgt: 
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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 Meerj. Begroting Rekening Rekening

(in fte's) 2014 raming '14 2013 2012 2011

HRM - mobiliteitspool

- bureau mobiliteitspool 2,75

- interim predikanten 9,67 7,50 7,00 6,14 6,32

- beginnende predikanten 7,00 7,00 3,33

- JOP - locaal 21,32 21,32 19,98 19,66 20,27

- HGJB - locaal 7,35 7,35 6,57 7,17 7,60

- Catechese 0,56 0,67 0,56

- categoriaal pastoraat (koopvaardij/doven) 4,50 5,00 4,50 4,96 5,00

- (intern.-)studentenpastoraat 7,50 7,00 6,25 6,29 6,29

- pioniersplekken 1,36

- diaconaal werkers Kerk in Actie 0,50

GVO

- GVO - locaal (m.i.v. 2014 bij PS-GVO ondergebracht) 6,54 6,54 5,73 3,93

Missionair werk & Kerkgroei

- (afbouw) huidige pioniersplekken 2,36 4,50 5,97 2,98 1,21

- coord.-functie pioniersplekken (naar basisformatie) 1,00 1,00

Kerk in Actie

- KiA - Impulsis en uitgezonden medewerkers 4,00 4,75 7,94 6,90 7,72

Totaal formatie bijzondere aanstellingen 68,85 72,63 69,64 59,83 58,34
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Het verloop van de formatie bijzondere aanstellingen in de jaren 2008 tot en met 2014 kan als volgt 
grafisch worden weergegeven: 
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3.2 Personeelskosten 
 
 
Personeelskosten dienstenorganisatie 
De ontwikkeling van de salariskosten met de daarbij behorende formatie geeft over de periode 2008-
2014 het volgende beeld.  
 

Personeelskosten per fte Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Personeelslasten (x € 1.000) 22.107 22.791 18.867 18.628 18.675 18.155 17.877

'Gemiddelde’ bezetting in fte 341,16 359,43 312,99 313,02 313,10 321,24 327,20

Personeelskosten per fte (x € 1) 64.799 63.410 60.280 59.510 59.645 56.515 54.636

Stijgingspercentages

- ten opzichte van begroting vorig jaar 2,2% 2,8%

- ten opzichte van de rekening vorig jaar 1,3% -0,2% 5,5% 3,4% 2,4%

- ten opzichte van 2008 10,3% 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 2014 is rekening gehouden met een algemene loonkostenstijging van 1%. 
Voor 2014 is nog geen nieuw onderhandelingsakkoord voor de arbeidsvoorwaarden gesloten, welk 
laatste akkoord afliep ultimo 2010. De toename van de personeelskosten per fte heeft, naast de 
algemene loonkostenstijging van 1%, betrekking op toekenningen van periodieke verhogingen en door 
afdrachten in het kader van de sociale lasten en verschuldigde pensioenpremies. 
 
Personeelskosten directie 
De personeelskosten van de directie van de dienstenorganisatie over 2014 bedragen als volgt: 
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Personeelskosten directie H. Feenstra, Ds. E. Overeem,

Algemeen Adjunct- Begroting Begroting Rekening

directeur directeur 2014 2013 2012

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 104 41 145 145 143

Vakantiegeld 8 3 11 11 11

Eindejaarsuitkering 9 3 12 12 12

Variabel jaarinkomen

Totaal jaarinkomen 121 47 168 168 166

Sociale lasten 9 4 13 13 12

Belastbare vergoedingen/bijtellingen

Pensioenlasten 16 6 22 21 22

Overige beloningen op termijn

Uitkeringen beëindiging dienstverband

Totaal overige lasten en vergoedingen 25 10 35 34 34

Totaal bezoldiging begroting 2014 146 57 203 202 200

Totaal bezoldiging begroting 2013 145 57 202

Totaal bezoldiging 2012 145 55 200

 
Van de bovenstaande directiekosten voor 2014 komt 14,1% ten laste van Kerk in Actie (begroting 
2013: 16,5%) via de interne doorberekeningssystematiek. 
 
 

3.3 Organogram 
 
 
Het organogram van de Protestantse Kerk in Nederland met haar dienstenorganisatie is als volgt: 
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4. Begroting 2014 
 
 

4.1 Staat van baten en lasten met resultaatverdeling 
 
 

Baten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) Ref. 2014 2013 2012

Beschikbaar voor de doelstelling

Baten uit eigen fondsenwerving

Collecten, giften en schenkingen 22.295 23.690 22.345

Nalatenschappen 2.493 2.775 2.591

Overige bijdragen 3.395 3.655 4.433

1 28.183 30.120 29.369

Verplichte bijdragen van 

gemeenten 2 18.523 18.823 19.402

Baten uit acties van derden 3 600 600 1.365

Subsidies van overheden 4 602 848 1.381

Bijdragen voor dienstverlening 5 8.975 8.936 8.405

Rentebaten en baten uit 

beleggingen 6 1.528 1.770 982

Overige baten

- Opbrengst publicaties 7 650 855 904

- Diverse baten 8 26 322 1.805

676 1.177 2.709

Totaal beschikbaar voor de 

doelstelling 59.087 62.274 63.613
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Lasten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) Ref. 2014 2013 2012

Besteed aan doelstellingen

Institutionele Ondersteuning 3.176 3.407 3.035

IO - Ledenregistratie Protestantse Kerk 2.058 1.757 2.519

Kerk in Ontwikkeling 7.967 8.103 7.316

Missionair Werk en Kerkgroei 2.232 2.201 1.465

Kerk in Actie 22.262 23.975 30.737

- marketing communicatie 650 714 671

- interactief 524 549 540

Jeugdwerk Protestantse Kerk                                                                                                                                              1.506 3.547 3.533

HRM – Mobiliteitspool 2.872

HRM - mobiliteitsbureau 205 1.140 672

HRM – werkbegeleiding pred./KW 279 300 323

HRM - bureau predikanten 359 456 221

HRM-GVO 222

HRM-PCTE 2.325 2.441 1.445

Expertisecentrum 334 353 312

C&F: corporate 814 884 822

Hydepark 1.065 1.068 860

Dienstverlening aan derden 2.548 2.728 2.042

Overige centrale doelbestedingen 870 1.117 2.292

9 52.268 54.740 58.805

Werving baten

- kosten fondsenwerving 10 2.584 2.931 2.744

Beheer en Administratie

- Directie 394 400 384

- Financiën & Control 1.697 1.726 1.745

- Human Resource Management (SSC) 682 837 836

- HRM – Management & secretariaat 142

- C&F- servicedesk 276 280 357

- Facilitaire Zaken 4.411 4.462 3.506

11 7.602 7.705 6.828

 

Totale lasten 62.454 65.376 68.377

Totale baten 59.087 62.274 63.613

Totaal resultaat -3.367 -3.102 -4.764

Dekk ing door bijdragen uit/naar

- bestemmingsreserves -1.625 -1.067 2.583

- bestemmingsfondsen -221 -314 25

-1.846 -1.381 2.608

Kerk in Actie

- bestemmingsreserves -1.596 -1.069 -4.517

- bestemmingsfondsen -702 -4.072

-1.596 -1.771 -8.589

Resultaat ten gunste van 

continuïteitsreserve 75 50 1.217
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Resultaatverdeling Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

Het resultaat is/wordt toegevoegd (+) of 

onttrokken (-) aan

Bestemmingsreserves en -fondsen

Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve 75 50 1.217

Reserve Jeugdwerk -200 -100 0

Reserve Kerkopbouw (KIO) -1

Steunverleningsreserve plaatselijke gemeenten -575 -486 429

Steunverleningsreserve categoriaal pastoraat -349 -250 376

Steunverleningsreserve gen.kerkv.kas -40 -45 -50

Egalisatiereserve Permanente Educatie 745

Regionale bestemmingsreserves -26 -95 -72

Reserve beleggingen 100 716

Reserve deelneming Boekencentrum 100 -66

Reserve Past.Centrum Hydepark 274

Egalisatiereserve Missionair werk -435 -403 232

Diverse kassen en fondsen (in 2012 verdeeld) 0 112 0

Bestemmingsreserves: -1.625 -1.067 2.583

Fonds Kerk & Israël -50 30 85

Fonds Diepenhorst 0 -100 -44

Fonds Brandenburg -65 -100 -44

Fonds pos.orth.gemeenten -100 -100 0

Steunverleningsfondsen derden -12

Regionale bestemmingsfondsen -3

Lutherse bestemmingsfondsen -6 -44 24

Fonds Individuele Hulpverlening 19

Bestemmingsfondsen: -221 -314 25

Totaal Bestemmingsreserves en -fondsen -1.771 -1.331 3.825

Kerk in Actie

Egalisatiereserve diaconaat 22 101

Revolving Fund Zending -1.056 -886 -2.066

Revolving Fund Werelddiaconaat -500 -37 -2.354

Revolving Fund Kinderen in de Knel -180

Revolving funds Noodhulp 52

Egalisatiereserve ZZO -4

Egalisatie reserve nalatenschappen WD -31 -35 -35

Egalisatie reserve nalatenschappen Zending -31 -111 -31

Bestemmingsreserves -1.596 -1.069 -4.517

Noodhulpfondsen -702 -4.430

Overige fondsen 358

Bestemmingsfondsen 0 -702 -4.072

Totaal Reserves en fondsen Kerk in Actie -1.596 -1.771 -8.589

Totaal Resultaat -3.367 -3.102 -4.764
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4.2 Kerncijfers  
 
 
De kerncijfers over de periode 2011 tot en met 2014 zien er als volgt uit: 
 

Kerncijfers staat van baten en lasten Begroting Begroting Rekening Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012 2011

Opbrengsten vrijwillige geldwerving 28.183 30.120 29.369 31.739

Verplichte bijdragen van gemeenten 18.523 18.823 19.402 19.717

Overige inkomsten 12.381 13.331 14.842 24.438

Totaal beschikbaar (en besteed aan) 59.087 62.274 63.613 75.894

Programma's Kerk in actie 23.435 25.237 31.948 36.621

Programma's overig kerkenwerk 28.833 29.503 26.857 27.968

Werving baten 2.584 2.931 2.744 2.836

Beheer en Administratie 7.602 7.705 6.828 6.707

Bijdragen uit bestemmingsreserves en -fondsen -3.442 -3.152 -5.981 1.204

Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve 75 50 1.217 558  
 
 

Bestedingen aan doelstellingen: Begroting Proc. Begroting Proc.

(x € 1.000) 2014 2013

Bestedingen aan doelstellingen 52.268 83,7% 54.740 83,7%

Kosten werving baten 2.584 4,1% 2.931 4,5%

Kosten beheer en administratie 7.602 12,2% 7.705 11,8%

Totaal bestedingen aan doelstellingen 62.454 100,0% 65.376 100,0%
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Verdeling totale lasten Protestantse Kerk in 2014
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Opbrengsten van de vrijwillige geldwerving 
De opbrengsten van de vrijwillige geldwerving (inclusief nalatenschappen en overige bijdragen) liggen 
voor 2014 ruim € 1,9 mln. onder de begroting voor 2013. De collecten, giften en schenkingen en de 
overige bijdragen uit fondsenwerving zijn circa € 0,5 mln. lager begroot dan voor 2013. Hiermede 
komen deze opbrengsten ongeveer uit op het verwachte huidige niveau.  
 
Verplichte bijdragen van gemeenten 
De verplichte bijdragen van gemeenten voor 2014 nemen ten opzichte van 2013 af met € 300k of wel 
1,6%, hetgeen is gebaseerd op de inkomstenontwikkeling van de plaatselijke gemeenten ten behoeve 
van de quotumheffing. Voor de Solidariteitskas 2014 is uitgegaan van handhaving van de afdracht van 
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€ 5,- per belijdend lid. Het gemis aan inkomsten vanwege ledenverlies werd in achterliggende jaren 
onttrokken uit steunverleningsreserves, waardoor in 2014 nu een onttrekking benodigd is van € 699k. 
  
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 2014 worden gebaseerd op de te verstrekken inkomsten door gemeenten en 
diaconieën over het boekjaar 2012, het jaar waarop de quotumvaststelling voor 2014 betrekking heeft.  
 
In de uniforme quotisatieregelingen is als uitgangspunt gesteld dat door de (vaste) heffings-
percentages 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 en 2014 zijn de 
heffingsfactoren constant gehouden ten opzichte van het jaar 2012.  
 
Overige inkomsten 
De overige inkomsten voor 2014 daalden ten opzichte van de begroting 2013 met € 950k door onder 
andere: 

a. lagere subsidies van overheden (€ 246k); 
b. lagere rentebaten en baten uit beleggingen (€ 242k); 
c. lagere opbrengsten uit publicaties (€ 205k); 
d. lagere (bijzondere) baten (€ 296k); 
e. hogere bijdragen voor dienstverlening (€ 39k). 

 
 

4.3 Financiële risico’s 
 
 
In het jaarverslag 2012 van de Protestantse Kerk in Nederland is een paragraaf ‘Risicobeheersing’ 
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. 
 
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 
instemde, eindigt op 26 november 2015. Op verzoek van het bestuur van de stichting PDKN besloot 
het bestuur van de dienstenorganisatie in maart 2013, alsmede het bestuur van SKG, de 
garantstelling te verlengen voor opnieuw een periode van 7 jaar (tot november 2022), echter dan voor 
een bedrag van € 500k waardoor een garantievermogen kan worden aangehouden van 8% (was 4%) 
van het uitgezette obligo. 
 
Risico’s geldwerving  
De bruto-opbrengsten vrijwillige geldwerving zijn gedaald. Met name de inkomsten uit gemeenten 
staan onder druk.  Tot 2011 wisten de leden de daling van het ledental meer dan te compenseren met 
de giften voor het werk van de kerk. Naar het zich laat aanzien is deze daling geen eenmalige zaak 
(de quotumheffing beweegt mee met de inkomsten van de gemeenten). 
 
Beleggingen 
Voor de beleggingen van de Protestantse Kerk is het beleggingsbeleid vastgesteld door de synode. In 
samenspraak met de beleggingsadviescommissie worden de grenzen van de belegginsmix bewaakt 
en worden keuzes gemaakt  voor beleggingsfondsen. 
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Hydepark 
Naar verwacht zal de bouw van de nieuwe accommodatie op Hydepark in 2014 kunnen starten. De 
gevolgen van een latere start  en daardoor de oplevering stellen eisen aan de huidige accommodaties 
van zowel het Centrum Hydepark als het F.D. Roosevelthuis.  
 
SEPA 
Het SEPA-migratieplan van de dienstenorganisatie dient op 1 februari 2014 voltooid te zijn. Bedacht 
dient te worden dat de dienstenorganisatie een ingewikkeld ICT-landschap kent met meerdere 
afhankelijkheden (RDMS, LRP en Websolution). Bij het niet op tijd succesvol slagen voor 1 feb 2014 
zal dit gevolgen hebben voor met name de geldwerving (in termen van hoogte en tijd). 
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5. Toelichting op de baten 
 
 

5.1 Baten uit eigen fondsenwerving (1) 
 
De opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt gespecificeerd: 
 

Collecten, giften en schenkingen Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

Kerk  in Actie

Zending 6.699 6.812 6.624

Werelddiaconaat 7.764 8.391 7.677

Noodhulp 1.025 1.500 1.133

Kinderen in de Knel 2.800 2.800 2.846

FairClimate 400 500 414

Binnenlands diaconaat 1.712 1.647 1.774

20.400 21.650 20.468

Overige geldwerving

Missionair werk  en Kerkgroei

Missionair werk 710 740 641

Kerk  in Ontwikkeling

Kerk & Israël 200 210 198

Eredienst en Kerkmuziek 85 85 83

Pastoraat 100 105 94

Jeugdwerk  Protestantse Kerk

Jeugd- en jongerenwerk 500 525 497

JOP en PCTE (50/50)

Catechese en Educatie 100 100 111

Institutionele Ondersteuning

Oecumene 125 125 119

Protestantisme (hervormingsdag) 75 75 60

Diversen 75 74

1.895 2.040 1.877

Totaal collecten, giften en schenkingen 22.295 23.690 22.345

 

Nalatenschappen Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

Nalatenschappen Kerk  in Actie

Zending 800 1.000 698

Werelddiaconaat 1.493 1.500 1.270

Noodhulp

Kinderen in de Knel 50 150 57

Diaconaat 50 192

2.393 2.650 1.897

Overige nalatenschappen

Kerk & Israël 25 50 13

Missionair werk 25 13

Algemeen 75 50 349

100 125 694

Totaal nalatenschappen 2.493 2.775 2.591
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Baten uit eigen fondsenwerving  
Bij het begroten van de opbrengsten uit collecten, giften en schenkingen voor 2014 is uitgegaan van 
de rekeningcijfers over 2012 en van de realisatie in 2013. 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 geldt dit voor het binnenlandse diaconale 
werk. 
 

Overige bijdragen Begroting Begroting Rekening 

( x € 1.000) 2014 2013 2012

HRM

HRM- mobiliteitsbureau (Ruimzicht) 55

Landelijk Maatschappelijk Werk 78

 0 0 133

Kerk in Actie

Stichting de Zending 1.600 1.800 1.800

Stichting de Zending (nalatenschappen) 164

Overige instellingen 652 653 1.123

2.252 2.453 3.087

Jeugdwerk Protestantse Kerk 115 50 28

PCTE: Overige instellingen 150 150 165

Missionair werk  en kerkgroei

St. De Zending (missionair werk) 400 450 450

Hemmense Zendingsstichting 175 175 190

Council of World Mission 75 75 103

Bram Nauta Stichting 20 20 20

IZB 27

Kerk & Wereld 25 25

HG Nieuw Vennep 23

Overigen 32

695 745 845

Kerk in Ontwikkeling

Maatschappelijk activeringswerk 100 75 131

C&F: bijdragen van derden 73 102

Institutionele Ondersteuning 50

Expertise centrum 10 15 2

Overige 15 42

Totaal overige  bijdragen 3.395 3.655 4.433

  
Overige bijdragen 
Bij de overige bijdragen uit eigen fondsenwerving is te zien dat de inkomsten verder afnamen door 
met name lagere bijdragen van de Stichting De Zending ten behoeve van Kerk in Actie.  
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5.2 Verplichte bijdragen van gemeenten (2) 
 
De opbrengsten uit de verplichte heffingen voor 2014 zijn geraamd op: 
  

Verplichte bijdragen van gemeenten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

Kerkrentmeesterlijk quotum 11.473 11.574 12.076

Diaconaal quotum 2.950 3.069 3.062

14.423 14.643 15.138

Solidariteitskas 4.100 4.180 4.264

Totaal verplichte heffingen 18.523 18.823 19.402

Kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum 
Voor deze begroting 2014 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 1,5% of wel € 220k.  
 
Solidariteitskas 
In de begroting 2014 van de Solidariteitskas is enerzijds rekening gehouden met handhaving van de 
solidariteitskasbijdrage van € 5,- per belijdend lid en anderzijds met een lagere opbrengst vanwege 
ledenverlies, dat voor 2014 is geraamd op 2%.  
 

5.3 Baten uit acties van derden (3) 
 

Acties van derden Begroting Begroting Rekening

( x € 1.000) 2014 2013 2012

SHO noodhulpacties:

Haiti

Hoorn van Afrika 14

0 0 14

Skanfonds 200

EO Metterdaad 600 600 1.151

600 600 1.351

Totaal 600 600 1.365

De baten uit de gezamenlijke acties (in dit geval SHO) worden verantwoord op basis van de actie-
opbrengst, gerelateerd aan de verdeelsleutel volgens de afspraken in SHO-verband. 
 

5.4 Subsidies van overheden (4) 
 

Subsidies van overheden Begroting Begroting Rekening 

( x € 1.000) 2014 2013 2012

Ministerie van SZW: project Budgetbuddy's

Ministerie van BNZ Transithuis 233

Ministerie van VROM: project Kerken geven energie

KiO - prov. subsidies voor MA-werk 345 350 427

JW - Ministerie OCW-GVO 222 448 658

JW - provinciale overheidssubsidies 35 50 63

Totaal subsidies van overheden 602 848 1.381
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5.5 Bijdragen voor dienstverlening (5) 
 

Bijdragen voor dienstverlening Begroting Begroting Rekening 

( x € 1.000) 2014 2013 2012

Institutionele Ondersteuning

LRP 725 400 862

Activiteiten t.b.v. CIO-K 50 50 50

775 450 912

Kerk in Ontwikkeling

Dienstverlening steunpunten 640 655 544

Overige inkomsten 25 25 160

665 680 704

Missionair werk  en kerkgroei

Vergoedingen 2

Kerk in Actie

Binnenlands diaconaat 59 70 76

Werelddiaconaat 56

Inkomsten HKI 250 195

Overige inkomsten 39 39

154 320 310

PCTE

Deelnemersbijdragen 129 248 121

Overige bijdragen 13 5 67

Centale kas (permanente educatie) 748 754 754

890 1.007 942

Expertise Centrum

Overige inkomsten 1

Jeugdwerk Protestantse Kerk

JOP-diensten (P&O/A&O) 205 551 159

JOP-Catechese 15

JOP-locaal (inzet projectmedew.) 1.081 1.090

HGJB-locaal (idem) 394 448

205 2.041 1.697

Communicatie & fondsenwerving

C&F- fondsenwerving en corporate 2

C&F servicedesk 38 35 39

38 35 41

Human Resource Management

HRM- P&O 144 73

HRM- mobiliteitsbureau (interim pred. naar Mob.pool)) 931 496

HRM- mobiliteitspool 3.044

HRM- werkbegeleiding (deeln.bijdragen) 35 35 37

HRM- bureau predikanten 500 600 368

3.579 1.710 974

Ondersteunende afdelingen

F&C (vergoeding f in. administraties) 66 60 70

Facilitaire Zaken 1.632 1.725 1.877

Centrum Hydepark 874 908 875

Shared Service Center - P&O 97

2.669 2.693 2.822

Totaal bijdragen dienstverlening 8.975 8.936 8.405
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LRP 
Hier zijn de verwachte inkomsten begroot voor het gebruik van de ledenregistratie door de plaatselijke 
gemeenten. De opbrengsten zijn meer in overeenstemming gebracht met die uit 2012. 
 
PCTE 
De Permanente Educatie wordt verantwoord 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 
Het lokale jeugdwerk is met ingang van 2014 verplaatst naar de Mobiliteitspool van HRM.  
 
HRM - Mobiliteitspool 
In de mobiliteitspool zijn de inkomsten van plaatselijke gemeenten geraamd voor de kosten van de 
interim en beginnende predikanten, alsmede van de lokale jeugdwerkers. 
 
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. 
 
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 verwachte opbrengst in 2014. 
 
 

5.6 Rentebaten en baten uit beleggingen (6) 
 
 
De financiële baten en lasten voor 2014 zijn als volgt geraamd: 
  

Rentebaten en baten uit beleggingen Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

Materiële vaste activa 675 875 12

Financiële vaste activa 125 125 155

Beleggingen (inclusief koersresultaat) 300 250 325

Vorderingen en liquide middelen 150 100 140

Totaal financiële (rente-)baten 1.250 1.350 632

Af: Rente toegerekend aan

- Fondsen van derden 25 50 10

- Fondsen PKN (w.o. Diepenhorst) 100 100 108

Resteert t.b.v. exploitatie dienstenorganisatie 1.125 1.200 514

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

- Zending 65 100 46

- Werelddiakonaat 75 140 39

- ZZO (incl.koersresultaat) 77

- Noodhulp 55 125 123

- Kinderen in de Knel 9

Overige opbrengsten (FZ/Hydepark) 83 80 81

Rentebaten overige kassen en fondsen 125 125 93

Totaal baten uit beleggingen 1.528 1.770 982

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 
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geïnvesteerde eigen vermogen in het gebouwencomplex te Utrecht. In de rekeningcijfers is deze 
interne rekenrente geëlimineerd conform de richtlijnen van de jaarverslaggeving.  
 
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 ook voor 2014 voorzichtig begroot. De 
gemaakte rentebaten op bankrekeningen van Kerk in Actie komen rechtstreeks ten gunste van de 
exploitatie van Kerk in Actie. 
 
 

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

Opbrengst publicaties (7) 
 

Opbrengst publicaties Begroting Begroting Rekening

( x € 1.000) 2014 2013 2012

Kerk in Actie

Kalender Medische Zending (beëindigd m.i.v. 2014) 150 120

Diakonia 75 75 72

Overige publicaties (Vandaar) 16

75 225 208

Kerk in Ontwikkeling

Onderweg Kerk en Israël 40 50 41

handreikingen (Gem. & Past.)

Start Zondag 13

Kerst campagne 16

Overige publicaties 34

40 50 104

Missionair Werk  en kerkgroei

Missionair materiaal incl. adventkalender 175 200 135

Cadeauartikelen 16

Overige publicaties 22

175 200 173

Overig

C&F: Kerkinformatie 250 250 263

C&F: Promotie materiaal 30

JOP (club en coach) / Jeugdwerk 100 95 88

PCTE 12

Institutionele Ondersteuning 10 35 15

Overige publicaties 12

360 380 420

Totaal opbrengst publicaties 650 855 905
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Diverse baten (8) 
 

Diverse baten Begroting Begroting Rekening

( x € 1.000) 2014 2013 2012

Kerk in Actie

- Binnenlands diaconaat 5 5

- Projectafrekeningen/noodhulp AKV 34

- Opbrengst postzegelactie 27

- Vrijval pensioenvoorziening GKN 5

- Diversen 22

Kerk in Ontwikkeling

- Maatschappelijk activeringswerk 4

- Steunpunten 8

- Overigen 1

Communicatie en Fondsenwerving 2

Missionair Werk en Kerkgroei 3

Jeugdwerk Protestantse Kerk 10 1 34

Institutionele Ondersteuning 1 14

Landelijke ledenregistratie 41

HRM - werkbegeleiding pred./KW

Expertisecentrum

Algemeen posten 379

Overige (staf-)afdelingen 9 5 45

Bijzondere baten

- Herwaarderingen (BC/beleggingen) 200 651

- Vrijval van toegezegde subsidies 50 34

- Vermogensoverdracht (SSK/LCGJ)

- Opbrengst verkoop grond Hydepark 274

- Opbrengst verkoop woonhuis te Monster 177

- diversen 50 62

Totaal diverse baten 26 322 1.805
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6. Toelichting op de lasten 
 
 
De totale begrote uitgaven voor 2014 van de staat van baten en lasten worden onderstaand volgens 
de richtlijnen van het CBF als volgt weergegeven: 
 

Lasten doelstellingen
(x € 1.000) IO LRP KiO MW / KiA Mark. Inter- JW HRM HRM HRM HRM HRM HRM Exp. Trans-

KG Com. actief Mob.pool Mob. WBP GVO PCTE BCP Centr. porteren

Directe steunverlening

- Subsidies en bijdragen 6 2.745 760 18.200 40 21.751

- Afdrachten contributies e.d. 414 175 7 50 80 1 727

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 29 619 234 365 187 -8 504 82 13 6 1.498 3 3.532

- Inzet van/aan andere progr.lijnen -32 255 489 85 -200 -1.022 22 -53 312 -16 -160

- Publiciteit en communicatie 23 40 125 90 165 40 483

Personeelskosten 2.054 814 4.194 529 3.076 266 479 1.180 3.810 164 284 187 465 295 346 18.143

Huisvestingskosten 135 12 147

Kantoor en algemene kosten 682 1.069 107 45 230 33 53 22 2 6 2 23 9 61 4 2.348

Dotaties aan voorzieningen 0

Totaal lasten 3.176 2.058 7.967 2.232 22.261 650 524 1.506 2.872 205 279 222 2.325 359 334 46.971

Doelstellingen

 
 
 

Lasten doelstellingen Wer- Kosten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) Trans- C&F Hyde- Dienstv. Ov. centr. Totaal ving B&A 2014 2013 2012

port corp. park derden doelbest. baten

Directe steunverlening

- Subsidies en bijdragen 21.751 225 21.976 21.976 23.639 28.910

- Afdrachten contributies e.d. 727 727 727 997 1.067

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 3.532 82 3.615 1.926 5.541 5.672 4.494

- Inzet van/aan andere progr.lijnen -160 -160 160 4

- Publiciteit en communicatie 483 160 643 643 766 852

Personeelskosten 18.143 514 380 1.346 15 20.397 596 3.855 24.848 25.806 23.753

Huisvestingskosten 147 377 557 1.081 1.662 2.743 2.937 1.881

Kantoor en algemene kosten 2.348 58 239 567 630 3.841 62 1.692 5.595 5.295 7.152

Dotaties aan voorzieningen 70 78 148 232 380 264 265

Totaal lasten 46.971 814 1.065 2.548 870 52.268 2.584 7.601 62.453 65.376 68.377

Doelstellingen
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6.1 Besteding aan doelstellingen (9)  
 
De geraamde uitgaven 2014 van de verschillende programma’s binnen de dienstenorganisatie kunnen 
conform bovenstaand overzicht nader worden gespecificeerd met de vergelijkende cijfers volgens de 
vastgestelde begroting 2013 en de jaarrekeningcijfers 2012.  
 
 

Institutionele Ondersteuning Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen 6 71 0

- Afdrachten contributies e.d. 414 421 482

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 29 30 0

- Inzet van/aan andere programmalijnen -32 -32 -23

- Publicaties en communicatie 23 33 7

Personeelskosten 2.054 2.163 1.966

Kantoor- en algemene kosten 682 721 603

Totaal Institutionele Ondersteuning 3.176 3.407 3.035

Ledenregistratie Protestantse Kerk Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen 190

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 538 67

- Afdrachten contributies e.d. 175 180

- Inzet van/aan andere programmalijnen

Personeelskosten 814 828 967

Kantoor- en algemene kosten 1.069 201 1.305

Totaal Ledenregistratie 2.058 1.757 2.519

Kerk in Ontwikkeling Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen 2.745 2.837 2.524

- Afdrachten contributies e.d. 7 7 2

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 619 590 409

- Inzet van/aan andere programmalijnen 255 -575 -659

- Publicaties en communicatie 40 50 151

Personeelskosten 4.194 5.070 4.730

Huisvestingskosten 3

Kantoor- en algemene kosten 107 121 159

Totaal Kerk in Ontwikkeling 7.967 8.103 7.316
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Missionair Werk en Kerkgroei Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen 760 430 339

- Afdrachten contributies e.d. 50 50 13

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 234 246 120

- Inzet van/aan andere programmalijnen 489 242 317

- Publicaties en communicatie 125 180 95

Personeelskosten 529 1.010 562

Kantoor- en algemene kosten 45 43 19

Totaal Missionair Werk en Kerkgroei 2.232 2.201 1.465

Kerk in Actie Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen 18.200 19.688 25.547

- Afdrachten contributies e.d. 80 80 162

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 365 615 563

- Inzet van/aan andere programmalijnen 85 3 100

- Publicaties en communicatie 90 90 71

Personeelskosten 3.076 3.088 3.841

Huisvestingskosten 135 170 132

Kantoor- en algemene kosten 230 240 321

Totaal Kerk in Actie 22.262 23.974 30.737

Marketing communicatie Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 187 213 163

- Inzet van/aan andere programmalijnen -9

- Publicaties en communicatie 165 165 230

Personeelskosten 266 333 258

Kantoor- en algemene kosten 33 4 29

Totaal Kerk in Actie - Marketing communicatie 650 714 671

Interactief Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Activiteiten incl. uitbesteed werk -8 12 13

- Inzet van/aan andere programmalijnen

- Publicaties en communicatie 0

Personeelskosten 479 534 484

Kantoor- en algemene kosten 53 4 43

Totaal Kerk in Actie - Interactief 524 549 540
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Jeugdwerk Protestantse Kerk Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen 10

- Afdrachten contributies e.d. 248 227

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 504 226 380

- Inzet van/aan andere programmalijnen -200 -68 -82

- Publicaties en communicatie 40

Personeelskosten (incl. JOP- en HGJB-locaal) 1.180 3.076 2.960

Kantoor- en algemene kosten 22 25 38

Totaal Jeugdwerk Protestantse Kerk 1.506 3.547 3.533

HRM – Mobiliteitspool Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 82

- Inzet van/aan andere programmalijnen -1.022

Personeelskosten (incl. interim predikanten) 3.810

Kantoor- en algemene kosten 2

Totaal Mobiliteitspool 2.872 0 0

HRM – Mobiliteitsbureau predikanten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 13 194 21

- Inzet van/aan andere programmalijnen 22 22 26

Personeelskosten (incl. interim predikanten) 164 918 622

Kantoor- en algemene kosten 6 6 3

Totaal Mobiliteitsbureau predikanten 205 1.140 672

Begroting Begroting Rekening

2014 2013 2012
(x € 1.000)

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen 40 45 128

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 6 67 8

- Inzet van/aan andere programmalijnen -53 -132 -106

- Publicaties en communicatie 3 1

Personeelskosten 284 316 287

Kantoor- en algemene kosten 2 1 5

Totaal Werkbegeleiding predikanten/kw 279 300 323

HRM – Werkbegeleiding predikanten / 

kerkelijk werkers
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HRM-Bureau predikanten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 3 2

- Inzet van/aan andere programmalijnen 28

Personeelskosten 295 330 211

Kantoor- en algemene kosten 61 98 8

Totaal HRM bureau predikanten 359 456 221

HRM- GVO Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

(in voorg. jaren begrepen in begroting Jeugdwerk)

Personeelskosten 187

Huisvestingskosten 12

Kantoor- en algemene kosten 23

Totaal GVO 222 0 0

Begroting Begroting Rekening

2014 2013 2012
(x € 1.000)

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen 30

- Afdrachten contributies e.d. 1

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 1.499 1.489 564

- Inzet van/aan andere programmalijnen 312 411 318

- Publicaties en communicatie 40 45 34

Personeelskosten 465 486 438

Kantoor- en algemene kosten 9 9 61

Totaal PCTE 2.325 2.441 1.445

Expertisecentrum Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 0 0

- Inzet van/aan andere programmalijnen -16 -27 -50

Personeelskosten 346 378 362

Kantoor- en algemene kosten 4 2 0

Totaal Expertisecentrum 334 353 312

HRM-Protestants Centrum voor 

Toerusting en Educatie (PCTE)
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Corporate Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 82 178 504

- Inzet van/aan andere programmalijnen 18

- Publicaties en communicatie 160 160 61

Personeelskosten 514 545 204

Kantoor- en algemene kosten 58 1 35

Totaal Corporate 814 884 822

Hydepark Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

Personeelskosten 380 365 333

Huisvestingskosten 377 403 282

Subsidies en bijdragen

Kantoor- en algemene kosten 239 230 175

Dotaties aan voorzieningen 70 70 70

Totaal Hydepark 1.065 1.068 860

Dienstverlening aan derden Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

Personeelskosten 1.346 1.454 1.136

Huisvestingskosten 557 617 338

Kantoor- en algemene kosten 567 606 528

Dotaties aan voorzieningen 78 51 40

Totaal dienstverlening aan derden 2.548 2.728 2.042

Overige centrale doelbestedingen Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen 225 568 332

- Inzet van/aan andere programmalijnen

Activiteiten incl. uitbesteed werk

Personeelskosten 15 15

Kantoor- en algemene kosten 630 534 1.940

Dotaties aan voorzieningen 20

Totaal overige centrale doelbestedingen 870 1.117 2.292
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6.2 Werving baten (10) 
 
 
Binnen de afdeling Communicatie & Fondsenwerving (C&F) zijn de uitgaven gesplitst in de kosten 
voor de fondsenwerving en de kosten voor corporate. De fondsenwervingskosten hebben allen 
betrekking op de verkrijging van inkomsten uit vrijwillige geldwerving, welke voornamelijk bestaan uit 
die voor Kerk in Actie. De fondsenwervingskosten bedragen als volgt: 
 
Fondsenwerving Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

(Directe) Steunverlening

- Subsidies en bijdragen

- Afdrachten contributies e.d.

- Activiteiten incl. uitbesteed werk 1.926 1.813 1.681

- Inzet van/aan andere programmalijnen 62

- Publicatiekosten 202

Personeelskosten 596 1.118 682

Kantoor- en algemene kosten 62 117

Totaal C&F - fondsenwerving 2.584 2.931 2.744

Kosten fondsenwerving in % 9,2% 10,4% 9,7%  
 
In de personeelskosten van de begroting 2013 is een eenmalig bedrag van € 354k begrepen als (personeels-)kosten in het 
kader van Geven = Delen. 

 
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.  
 
Conform de waarderingsgrondslagen van de jaarverslaggeving worden de activiteiten van C&F 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. 
 
 

6.3 Kosten beheer en administratie (11) 
 
 
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; 
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 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.  

 
De kosten beheer & administratie van de ondersteunende stafafdelingen van de dienstenorganisatie 
zijn als volgt gespecificeerd naar kostensoort: 

 

Kosten beheer & administratie Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

Personeelskosten 3.566 3.641 3.387

Overige personeelskosten 450 465 413

Huisvestingskosten 1.662 1.744 1.129

Kantoor- en algemene kosten 1.692 1.711 1.764

Dotaties aan voorzieningen 232 144 135

Totaal kosten beheer & administratie ten laste 

van de doelstellingen 7.602 7.705 6.828

12,2% 11,8% 9,2%Percentage kosten beheer & administratie
 
* 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. 

 
 

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 2014 van € 7.602k is als volgt: 

 

Verdeling kosten B&A

naar doelstellingen Directie Fin. & HRM P&O Facilitaire C&F Begr. % Begr. % Rek. %

(x € 1.000) Control M/S SSC zaken serv.desk 2014 2013 2012

Kerk in Ontwikkeling 101 446 37 176 1.146 74 1.981 26% 2.040 27% 2.089 30%

Missionair Werk en Kerkgroei 10 45 4 18 133 7 217 3% 233 3% 173 3%

Kerk in Actie 55 244 20 96 486 40 942 12% 1.026 13% 1.080 14%

PCTE 9 38 3 15 121 6 192 3% 185 2% 193 2%

Jeugdwerk Protestantse Kerk 38 166 14 66 449 28 760 10% 815 11% 743 9%

Institutionele Ondersteuning 52 227 19 89 620 38 1.044 14% 1.105 15% 1.110 16%

Communicatie en Fondsenwerving 53 234 19 92 678 39 1.115 15% 1.119 15% 1.047 14%

Expertise Centrum 6 28 2 11 77 5 129 2% 132 2% 142 2%

HRM Mobiliteitspool 14 59 5 23 152 10 262 3% 0% 0%

HRM Mobiliteitsbureau 4 17 1 7 44 3 75 1% 101 1% 58 1%

HRM Werkbegeleiding pred./kw 6 28 2 11 73 5 126 2% 125 2% 152 2%

Ledenregistratie Protestantse Kerk 21 92 8 36 245 15 417 5% 479 6% 702 9%

HRM - bureau predikanten 9 6 3 15 103 6 142 2% 143 2% 113 9%

Hydepark 15 67 5 26 85 0 199 3% 202 3% 189 9%

Overige kerkelijke bijdragen 0 0% 0% 161 0%

Eliminatie rente geïnvesteerd vermogen 0 0% 0% -1.124 0%

Kosten B&A naar doelstellingen 394 1.697 142 682 4.412 276 7.602 100% 7.705 100% 6.828 100%

Kosten Beheer & Administratie
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6.4 Personele en overige 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) 2014 2013 2012

Personeelskosten 22.107 22.791 18.867

Overige personeelskosten 2.742 3.015 4.886

Totaal personeelskosten salarissen 24.849 25.806 23.753

 
 

Personeelskosten 
 
Onderstaand zijn de personeelskosten van de dienstenorganisatie weergegeven:  
 

Personeelskosten Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

Bruto salarissen 17.240 17.886 14.985

Sociale lasten 2.560 2.561 1.973

Pensioenpremies 1.889 1.932 1.585

Reiskosten woon-werkverkeer 418 412 432

Vrijval res. verlofuren/voorzieningen personeel -1

Ontvangen WAO-/Pensioen-/WW-uitkeringen -107

Totaal personeelskosten salarissen 22.107 22.791 18.867

‘Gemiddelde’ bezetting in fte 341,16 359,43 312,99

Gemiddelde personeelskosten per fte  (x € 1) 64.799 63.409 60.279

 
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 2014 is rekening gehouden met een algemene loonkostenstijging van 1%. 
Voor 2014 is nog geen nieuw onderhandelingsakkoord voor de arbeidsvoorwaarden gesloten, welk 
laatste akkoord afliep ultimo 2010.  
 
De toename van de personeelskosten per fte heeft, naast de algemene loonkostenstijging van 1%, 
betrekking op toekenningen van periodieke verhogingen en door afdrachten in het kader van de 
sociale lasten en verschuldigde pensioenpremies. 
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Overige personeelskosten  
 
De overige personeelskosten bestaan uit: 
 

Overige Personeelskosten Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

Externe deskundigheid/uitzendkrachten 342 563 1.578

Interimpredikanten, miss.pioniersplekken e.d. 1.450

Kosten projectmedewerkers KIA/RO 500 500 331

Specifieke projecten en acties 326 387

Reiskosten declaraties 526 531 704

Leaseauto's 138 115 138

Personeelswerving 30 39 50

Arbodienst 40 47 33

Kinderopvang 1 62 0

Opleidingskosten 306 288 173

Jubilea/afscheid personeel 66 53 58

Juridische bijstand 8 13 2

Diversen (incl. declaraties buitenland) 459 417 369

Totaal overige personeelskosten 2.742 3.015 4.886

 
Interim predikanten en missionaire pioniersplekken en dergelijke 
De kosten van de interim predikanten en van de missionaire pioniersplekken worden vanaf het jaar 
2013 verantwoord 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. 
  

Huisvestingskosten 
 
 

Huisvestingskosten Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

Rente inverstering gebouw 809 864

Afschrijvingskosten 399 399 389

Huur extern 175 209 161

Energie, schoonmaak, onderhoud, beveiliging, 

verzekering, belastingen etc.) 1.275 1.390 1.232

Overige huisvestingskosten 85 76 99

Totaal huisvestingskosten 2.743 2.937 1.881

 
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. In de jaarrekening 2012 wordt deze interne rekenrente geëlimineerd 
conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (zie ook de specificatie van de rentebaten).  
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Kantoor en algemene kosten 
 
De kantoor- en algemene kosten zijn onderstaand nader gespecificeerd: 
 

Kantoor en algemene kosten Rekening Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

Inventariskosten 1.994 1.809 1.843

Bureaukosten 1.588 1.466 1.893

Specifieke kosten 1.291 1.263 1.774

Bestuurskosten 614 649 600

Diverse lasten 108 108 1.042

Totaal kantoor en algemene kosten 5.595 5.295 7.152

 

Inventariskosten 
 
 

Inventariskosten Rekening Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

Afschrijving inventaris en telefooninstall. 280 265 417

Afschrijving comp. en software 570 562 427

Onderhoud inventaris en telefooninstall. 102 67 71

Onderhoud comp. en software 995 868 926

Overige inventariskosten 47 47 2

Totaal inventariskosten 1.994 1.809 1.843

 

Bureaukosten 
 
 

Bureaukosten Rekening Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

Drukwerk, papier e.d. 407 322 548

Porti en koeriersdiensten 441 409 521

Kopieerapparaten 115 146 227

Telefonie 182 186 187

Kosten internet 111 96 167

Kantoor-, computerartikelen 53 55 67

Overige bureaukosten 279 252 176

Totaal bureaukosten 1.588 1.466 1.893
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Specifieke kosten 
 

Specifieke kosten Rekening Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

Vernieuwingsbudget 580 534 1.020

Restauratieve voorzieningen 362 402 383

Accountantskosten 165 170 160

Bankkosten 11 9 113

Overige specifieke kosten 173 148 98

Totaal specifieke kosten 1.291 1.263 1.774

 

Bestuurskosten 
 

Bestuurskosten Rekening Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

Vergaderkosten (Synode, Land en regio) 326 325 329

Vervangingskosten 124 139 113

Classicale vergoedingen 114 118 111

Vergaderkosten commissies e.d. 50 67 47

Totaal bestuurskosten 614 649 600

 

Diversen 
 

Diverse lasten Rekening Begroting Rekening
(x € 1.000) 2014 2013 2012

Diverse lasten 62 91 972

Onvoorziene lasten 46 17 70

Totaal diverse lasten 108 108 1.042

In de rekening 2012 is opgenomen een bijzondere w aardevermindering Hydepark.
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7. Bijlagen 
 

7.1 Quotumverdeling 2014 
 
Quotumverdeling 2014 Quotumbijdr. Quotumbijdr. Quotumbijdr.

(x € 1.000) Begroting Begroting Begroting Kerkrentm. Diaconaal

2012 2013 2014 (-1,5%) KRM Diac. quotum quotum

- Acquisitie 590 1.187 1.140 80% 20% 912 228

- Basisdienstverlening 1.234 605 681 80% 20% 545 136

- Gemeenteopbouw 1.577 1.510 1.433 100% 1.433 0

- Ver-binden 583 425 345 80% 20% 276 69

- Steunverlening (overhead) 33 33 53 100% 53 0

- MA-werk 88 90 98 100% 0 98

Kerk in Ontwikkeling 4.105 3.850 3.750 3.219 531

- Flankerend beleid 263 275 300 100% 0 300

- Kerkelijk pionieren 100 175 100% 0 175

Missionair Werk en Kerkgroei 263 375 475 100% 0 475

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

- Landelijk vervolgaanbod 92 78 160 100% 160 0

- Permanente educatie 670 678 663 100% 663 0

- Vorming en Bezinning 74 97 87 100% 87 0

- Interne scholing 37 47 100% 0 0

PCTE 873 900 910 910 0

- JOP-Staf / P&O 222 313 357 75% 25% 268 89

- JOP-Landelijk / A&O 235 87 132 75% 25% 99 33

- Jeugdwerk PKN / Algemeen 32 85 131 75% 25% 98 33

- Jeugdwerk PKN / HGJB 180 150 130 100% 130 0

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

- Catechesefonds 65 65 100% 0 0

Jeugdwerk Protestantse Kerk 750 700 750 594 155

- Synodewerk 1.465 1.082 985 75% 25% 739 246

- Juridische zaken 790 800 738 75% 25% 553 184

- Kerkbeheer 701 730 749 75% 25% 562 187

- Kerkelijke bijdragen 173 174 166 100% 166 0

- Oecumene 263 269 268 60% 40% 161 107

- Lutherse zaken 110 102 75% 25% 76 25

- Classicale Ondersteuning 1.081 1.034 992 80% 20% 794 198

Institutionele Ondersteuning 4.473 4.200 4.000 3.051 949

- Servicedesk 140 135 130 50% 50% 65 65

- Fondsenwerving 230 50% 50% 0 0

- Corporate 661 665 685 75% 25% 514 170

C&F 801 1.030 815 579 235

- Adv./Rapp. moderamen GS 147 180 159 80% 20% 127 32

- Adv./Rapp. Dienstenorg. 93 90 97 80% 20% 78 19

- Kwaliteitsverbetering DO 72 80% 20% 0 0

- Onderzoek werk dienstenorg. 86 120 124 80% 20% 99 25

Expertisecentrum 398 390 380 304 76

Financiën & Control: - quotumbeheer 150 175 140 50% 50% 70 70

HRM: - mobiliteitsbureau 169 229 280 100% 280 0

- Interim predikanten 31 100% 0 0

- Pool beginnende pred. 51 90 100% 90 0

- JOP/HGJB-locaal 100% 0 0

HRM-Mobiliteitspool 82 90 90 0

- Werkbegeleiding (op verzoek) 257 162 163 100% 163 0

- Geestelijke begeleiding 43 68 63 100% 63 0

- Team begeleiding 58 53 100% 53 0

- Profilering aquisitie 57 51 100% 51 0

- Kerkelijk werkers 72 100% 0 0

- Hand aan de Ploeg 84 100% 0 0

HRM-WBP 456 345 330 330 0

LRP 2.178 1.836 1.750 100% 1.750 0

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

Transporteren: 15.066 14.911 14.470 11.528 2.942

Proc. verdeling Dekking uit:

quotuminkomsten:
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Quotumverdeling 2014 Quotumbijdr. Quotumbijdr. Quotumbijdr.

(x € 1.000) Begroting Begroting Begroting Kerkrentm. Diaconaal

2012 2013 2014 KRM Diac. quotum quotum

Transport: 15.066 14.911 14.470 11.528 2.942

Financiering uit

Centrale rentebaten -1.400 -1.100 -1.000 -1.008 8

Af: - Vernieuwingsbudget 764 549 580 580

Af: - Centraal begrote lasten 161 0 65 65

Af: - Begrotingstekort Hydepark 200 283 308 308

-275 -268 -47 -55 8

Totaal Quotumverdeling/-heffing 14.791 14.643 14.423 11.473 2.950

Proc. verdeling Dekking uit:

quotuminkomsten:

 
 
7.2 Begroting Solidariteitskas 2014 
 
Solidariteitskas 2014 Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

Baten

Opbrengst Solidariteitskas (op basis € 5,-) 4.100 4.180 4.263

Totale baten: 4.100 4.180 4.263

Lasten
Kerk in Ontwikkeling

- Subsidies aan plaatselijke gemeenten 2.050 2.050 1.666

- Vrijval toegekende subsidies -104

- Kosten bureau steunverlening 165 100 192

Subtotaal 2.215 2.150 1.754

- Studentenpastoraat 822 800 715

- Internationaal studentenpastoraat 209 200 152

- Binnenvaart 167 165 180

- Dovenpastoraat 175 165 150

- Koopvaardijwerk 184 175 143

- Luchthavenpastoraat 25 25 25

- Betaalde dienstverlening aan gemeenten 216 216 190

4.014 3.896 3.309

Missionair Werk en Kerkgroei

- IZB 65 65 65

Jeugdwerk Protestantse Kerk

- Jeugdwerk PKN / HGJB 50 50

- Jeugdwerk PKN / WELJA 10 5 5

- Jeugdwerk PKN / V-LINK 7 6

- JOP-A&O 220 150 150

- JOP-locaal 18 16

230 230 227

Prot. Centrum Toerusting en Educatie

- Kadercursussen 490 ( 305 191

- Vervolgcursussen ( 185 117

490 490 308

Totale lasten: 4.799 4.681 3.909

Resultaat Solidariteitskas -699 -501 354

Resultaatverdeling Begroting Begroting Rekening

(x € 1.000) 2014 2013 2012

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

- Reserve steunverlening plaatselijke gemeenten -349 -251 187

- Steunverleningsreserve categoriaal pastoraat -349 -250 167

-699 -501 354
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7.3 Lijst van afkortingen 
 
Dit betreft een deel van de (officiële) lijst van afkortingen die u mogelijk in deze verslaggeving kunt 
tegenkomen: 
 

A&O Advies & Ondersteuning 
ACV Algemene Classicale Vergadering 
ACT Action by Churches Together 
AKB Algemene Kerkelijke Bijdragen 
AKV ApparaatsKostenVergoeding 
AMA Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker 
ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling 
ARBO ARBeidsOmstandigheden(-wet) 
 

B&A Beheer & Administratie 
BC BoekenCentrum 
BCP BeleidsCommissie Predikanten 
BIZA Ministerie van BInnenlandse ZAken 
BMNR Bel Me Niet Register 
BNP Bond van Nederlandse Predikanten 
BSC Balanced ScoreCard 
 

C&F Communicatie en Fondsenwerving 
CBF Centraal Bureau Fondsenwerving 
CBZ Commissie van Bijzondere Zorg 
CEC Conference of European Churches (Raad van Europese kerken) 
CHE Christelijke Hogeschool Ede 
CIH Commissie Individuele Hulpverlening 
CIO(-K) Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (-Kerken) 
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond 
CRM Customer Relationship Management 
CRO Classicale Regionale Overlegorganen 
CvR Commissie van Rapport 
CWM Council for World Mission 
 
 

D&V Democratisering & Vredesopbouw (= programma ICCO/Kerk in Actie) 
DC DienstenCentrum 
DISK Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken 
DMS DocumentManagementSysteem 
DO DienstenOrganisatie 
DREO Duurzame en Rechtvaardige Economische Ontwikkeling (= programma  ICCO/Kerk in Actie) 
DVO DienstVerleningsOvereenkomst 
 

EA Evangelische Alliantie 
EC ExpertiseCentrum 
ELK Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden 
ELS Evangelisch Lutherse Synode 
EO Evangelische Omroep 
€ -k € bedrag maal 1000 
 

F&C Financiën & Control 
FME Finance, Monitoring and Evaluation 
Fte Fulltime equivalent 
FZ Facilitaire Zaken 
 

GB Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk 
GBA Gezamenlijke BuitenlandAfdeling 
GPW Godsdienst, Pastoraal Werk 
GKN Gereformeerde Kerken in Nederland 
GO Georganiseerd Overleg 
GOR Gereformeerde Oecumenische Raad 
GRA Generale Raad van Advies 
GS Generale Synode 
GVO Godsdienstig VormingsOnderwijs 
GZB Gereformeerde ZendingsBond  
 

HG Hervormde Gemeente 
HGJB Hervormd Gereformeerde JeugdBond 
HHK Hersteld Hervormde Kerk 
HKI Hendrik Kraemer Instituut 
HRM Human Resource Management 
HUA Het Utrechts Archief 
 
 

ICCO Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking 
ICT Automatisering 
ICT/IDV Automatisering/Interne DienstVerlening 
IKON Interkerkelijke Omroep Nederland 
IKOS InterKerkelijk Overleg in Schoolzaken 
IKV Interkerkelijk Vredesberaad 
IO Institutionele Ondersteuning 
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ISDV Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk 
ISK Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied 
ISOK Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek 
IT Automatisering 
IZB Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag 
 

JOP Jeugd Organisatie Protestantse Kerk 
JuZa Juridische Zaken en Colleges 
JW-PKN Jeugdwerk PKN 
 

K&W Kerk en Wereld 
KASKI Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut 
KDB Kerkrentmeesterschap en Diaconaal Beheer 
KEK zie CEC 
KiA Kerk in Actie 
KiA/RO Kerk in Actie/Regional Offices 
KiO Kerk in Ontwikkeling 
KRM KerkRentMeesters 
KS Kleine Synode 
KW Kerkelijk Werkers 
 

LCGJ Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk 
LDC Landelijk DienstenCentrum te Utrecht (zie ook PLD) 
LDF Luthers DiaconessenhuisFonds 
LKL-systeem Lokale Kerkelijke Ledenadministratie (van de SMRA) 
LLR Landelijke LedenRegistratie (het project – ) 
LMW Landelijk Maatschappelijk Werk 
LRP Leden Registratie Protestantse Kerk 
LWF Lutherse Wereld Federatie 
 

MA-werk Maatschappelijk Activeringswerk 
MB MobiliteitsBureau 
MFS MedeFinancieringsStelsel 
MP MobiliteitsPool 
MT ManagementTeam van de dienstenorganisatie 
MUO Modalitaire UitvoeringsOrganisatie 
MW&KG Missionair Werk & KerkGroei 
 

NBG Nederlands BijbelGenootschap 
NHK Nederlandse Hervormde Kerk 
NHL Hogeschool Leeuwarden 
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 
NOS Nederlandse Omroep Stichting 
NPB Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 
NZR Nederlandse ZendingsRaad 
 

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OJEC Overlegorgaan van Joden En Christenen in Nederland 
OPG Ondersteuning Plaatselijke Gemeenten 
OR OndernemingsRaad 
 

P&O Personeel & Organisatie 
P&O – ssc Personeel & Organisatie – shared service center 
PBOA Project Bewerking Oude Archieven 
PC GVO Protestants Centrum GVO 
PCTE Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie 
PDKN Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland 
PERKI Vereniging Indonesische Christen Gemeenschap in Nederland 
PGGM Pensioenfonds voor de Gezondheid en Geestelijke en Maatschappelijke belangen 
PKN Protestantse Kerk in Nederland 
PLD Protestants Landelijk Dienstencentrum (Utrecht-zie ook LDC)) 
ProCoDe Programmatisch werken, Co-responsibility, Decentralisation 
PSDV Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk 
PSO Personele Samenwerking in Ontwikkelingslanden 
PThU Protestantse Theologische Universiteit  
PWC PriceWaterhouseCoopers Accountants NV 
 

RACV Regionaal Adviseur Classicale Vergadering 
RCBB Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken 
RDMS Relational Database Management System 
RKK Rooms-Katholieke Kerk 
RvB Raad van Bestuur 
RvK Raad van Kerken in Nederland 
 

SEPA Single Euro Payments Area 
SHO Samenwerkende HulpOrganisaties 
SILA Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie 
SKG Stichting Kerkelijk Geldbeheer 
SKIN Samen Kerk In Nederland 
SKKN Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland 
SLUB Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel 
SMRA Stichting Mechanische Registratie en Administratie 
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SMPR Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties 
SOM Samenwerkende Organisaties voor Maatschappelijk activeringswerk 
SSC Shared Service Center 
SSK Stichting Steun Kerkbouw (GKN) 
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 

TSH Theologisch Seminarium Hydepark 
TtB Toegang tot Basisvoorzieningen (= programma ICCO/Kerk in Actie) 
TVG Theologische Vorming Gemeenteleden 
 

UFP UitkeringenFonds Predikanten GKN 
 

VFI Vereniging Fondsenwervende Instellingen 
VKB Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer  
VROM Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
 

WARC World Alliance of Reformed Churches 
WBP WerkBegeleiding Predikanten en kerkelijk werkers 
WCC World Council of Churches (Wereldraad van Kerken) 
WD WereldDiaconaat 
WELJA Werkgroep Evangelisch-Lutherse Jongeren Activiteiten 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
WW WereldWijd (= programma ICCO/Kerk in Actie) 
 

YMCA Young Men’s Christian Association 
YW YourWorld 
 

ZWO Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 
ZZG Zeister Zendings Genootschap 
ZZO Zwakzinnigen Zorg in Ontwikkeling(slanden) 

 


