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VOORWOORD 
 
Hierbij bieden wij u de begroting voor 2010 aan. De jaarplannen en de begrotingen van de 
programma’s en stafafdelingen zijn gebaseerd op het beleidsplan Geloof – Hoop – Liefde van de 
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland 2009–2012. Hiermee is de ontwikkeling, 
waarbij beleid leidend is en cijfers volgend zijn, doorgezet en een beter evenwicht tussen beleid, 
doelstellingen en cijfers bereikt.  
 
Uit deze begroting spreekt de sterke wil om bij te dragen aan de gewenste vernieuwing van onze 
Protestantse Kerk. De extra investeringen in het jeugdwerk van onze kerk en het programma 
Missionaire vernieuwing en kerkgroei worden meer en meer zichtbaar. De ambitie om het 
zendingswerk en het diaconale werk in samenspraak met ICCO te laten groeien, leest u bij de 
onderdelen over het werk van Kerk in Actie.  
 
De effecten van de kredietcrisis worden in 2009 zichtbaar en hebben ook gevolgen voor de begroting 
van 2010. De inkomsten uit vrijwillige geldwerving zijn in de eerste helft van 2009 met ongeveer 13% 
gedaald ten opzichte van 2008. Toch verwachten we niet dat deze lijn zich doorzet naar 2010. De 
inkomstenstijging die was voorzien in het beleidsplan 2009–2012 wordt echter niet meer als reëel 
verondersteld. 
 
De quotumdruk op plaatselijke gemeenten wordt gelijk gehouden met het jaar 2009 waar het gaat om 
het diaconale en kerkrentmeesterlijk quotum. Deze quotuminkomsten worden gelijk verondersteld met 
die van 2009, hoewel in het beleidsplan was uitgegaan van een lichte stijging van ongeveer 1%.  
 
Met betrekking tot de heffing van de Solidariteitskas wordt in de komende jaren gevolg gegeven aan 
het synodebesluit over het rapport ‘Hand aan de Ploeg’  (april 2009) om in 2010 de 
uitbreiding/verbreding van de steunverlening uit deze kas ter hand te nemen. Omdat de uitvoering 
hiervan pas in de loop van 2010 vorm kan krijgen is in de begroting voor 2010  (nog) geen rekening  
gehouden met een verhoging van de solidariteitskasbijdrage van € 5 naar € 7,50 per belijdend lid.  
Wel is in deze begroting voor de aanvullende steunverlening ten behoeve van de plaatselijke 
gemeenten reeds een bijdrage van € 1 mln. opgenomen vanuit de steunverleningsreserves van de 
Protestantse Kerk ter dekking van deze nieuwe initiatieven voor de steunverlening. Vanaf de begroting 
voor 2011 kan vervolgens een verhoging van de solidariteitskasbijdrage worden geraamd, hetgeen 
dan ruim € 2 mln. zal genereren aan extra inkomsten ten behoeve van deze steunverlening. 
 
Deze begroting laat een sluitende exploitatie zien. De kosten houden pas bij de ontwikkeling van de 
inkomsten. 
 
In 2010 zal hard moeten worden gewerkt aan de bouw van de Ledenregistratie van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Een spannend jaar omdat de resultaten van de voorbereidingen zichtbaar worden 
en mogelijkerwijs de implementatie van het systeem mogelijk al een voorzichtige start kan maken. 
 
Tevens zullen de consequenties van de decentralisatie van het werk van ICCO en Kerk in Actie in 
beeld komen. Dit heeft voor de uitvoering van de hulpverlening, maar ook voor de bezetting van het 
Protestants Landelijk Dienstencentrum consequenties, waar op ingespeeld moet worden. 
 
Al met al is het jaar 2010 een jaar vol uitdagingen en de voorliggende begroting getuigt van het 
verlangen om deze met moed, vertrouwen en elan aan te gaan. 
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Wij leggen deze begroting aan u voor in het vertrouwen dat we goede besprekingen tegemoet gaan 
over de wijze waarop het werk van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zal 
voortgaan. Graag bedanken wij iedereen die zich heeft ingezet voor dit resultaat.  
 
Namens bestuur en directie van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, 
 
 

    
 
Ir. G-J. Kramer,     H. Feenstra, 
voorzitter bestuur dienstenorganisatie  algemeen directeur 
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1. Algemene gegevens 
 
 
1.1 Missie en Visie dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 
 
De generale synode van 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. 
 
 
 
1.2 Naam en vestigingsplaats 
 
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland 
Postbus 8504 
3503 RM  Utrecht 
 
Telefoon: (030) 880 18 80 
Fax:  (030) 880 13 00 
E-mail:  servicedesk@pkn.nl  
Internet:  www.pkn.nl 
Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Ut recht 
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1.3  Organogram dienstenorganisatie 
 
De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is met ingang van het jaar 2008 
ingedeeld in programma’s en (ondersteunende) stafafdelingen.  
 
Het organogram van de dienstenorganisatie ziet er als volgt uit: 
 

Programma
Institutionele

Ondersteuning

Programma
Missionair Werk en

Kerkgroei

Human Resource Management

Programma
Jeugdwerk

Facilitaire zaken incl.
Conferentiecentrum Hydepark

Directie

Bestuur Generale Raad van Advies

Financiën en Control

Communicatie en Fondsenwerving

Expertisecentrum 

Programma 
Kerk in Actie

Programma
Kerk in Ontwikkeling

advies

Steunpunten
Noord   Midden  Zuidoost  Zuidwest  

 
 
 
 
 
1.4 Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie 
 
Het bestuur van de dienstenorganisatie is als volgt samengesteld: 
 
Bestuur: 
Ir. G-J. Kramer, voorzitter 
P.J. Leendertse, secretaris 
Mr. P. Schreuder 
Dr. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode 
Mw. mr. R. de Jong, vanuit het moderamen van de generale synode 
 
Directie: 
H. Feenstra, algemeen directeur 
Ds. E. Overeem, adjunct directeur 
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2. Begroting 2010 Dienstenorganisatie 
 
 
2.1  Staat van baten en lasten begroting 2010 Dienstenorganisatie 
 
 
Baten   Begroting Begroting  Rekening 
( x € 1.000) Ref. 2010 2009  2008 
Beschikbaar voor doelstelling          
         
Baten uit eigen fondsenwerving  1     
Collecten, giften en schenkingen   27.575 27.600  26.226
Nalatenschappen   305 350  2.176

 
 

 27.880 27.950  28.402
   
Baten uit gezamenlijke acties  2 0 0  - 7
     
Baten uit acties van derden  3 600 600  1.148
     
Subsidies van overheden  4 635 588  366
     
Overige subsidies en bijdragen  5 4.396 4.487  4.547
     
Bijdragen voor dienstverlening  6 6.982 6.585  6.716
     
Baten uit beleggingen  7 329 149  190
     
Overige baten     
- Opbrengst publicaties  8 935 928  1.098
- Diverse baten  9 19 9  532
   954 937  1.630
Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland  10   
Financiële bijdragen   21.725 21.734  22.541
Bijdragen uit bestemmingsreserves   3.745 1.528  1.905
  

 25.470 23.262  24.446

 
 

     
       
Totaal beschikbaar voor de doelstelling   67.246 64.558  67.438
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Lasten   Begroting Begroting  Rekening 
( x € 1.000) Ref. 2010 2009  2008 
Besteed aan doelstellingen          

Programma’s 
 

      
Institutionele Ondersteuning   4.950  4.740  4.514
Kerk in Ontwikkeling (2008: incl. miss. Werk)   11.403  10.218  11.620
Missionair werk en kerkgroei   2.107  2.020  
Kerk in Actie   30.311  29.274  27.980
Jeugdwerk Protestantse Kerk    3.062  2.497  2.234
HRM – werkbegeleiding pred./KW   587  600  700
HRM - mobiliteitsbureau   499  310  218
Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie   1.162  1.197  964
Expertisecentrum   482  459  350
Centrale kerkelijke bijdragen   3.123  2.950  3.191

 
 

11 57.686  54.265  51.771
Werving baten      
Kosten C&F - Fondsenwerving   3.371  3.253  2.918
Kosten C&F - Corporate (voorlichting)   1.212  1.364  1.034
  12 4.583 4.617  3.952

      
Subtotaal   62.269  58.882  55.723

Beheer en Administratie      
Staf en ondersteunende afdelingen      
- Directie   384  393  430
- Financiën & Control   1.971  2.031  1.960
- Human Resource Management   831  833  757
- HRM - bureau predikanten   565  1.158  1.139
- C&F- servicedesk   450  583  601
- Facilitaire Zaken   7.429  7.375  7.147
- Hydepark   1.279  1.258  1.332
Af: onderlinge doorbelaste kosten eigen 
     organisatie 

 

 - 915  - 1.351  - 1.360
   11.994  12.280  12.006
Af: doorbelaste kosten eigen organisatie   - 7.470  - 7.111  - 7.168
  13 4.524  5.169  4.838
        
Algemene (centrale) posten  14 603  507  1.639
        
      
Besteed aan doelstelling   67.396  64.558  62.200
Beschikbaar voor doelstelling   67.246  64.558  67.438
Totaal resultaat   

 150  0  5.238
        
Dekking door bijdragen uit/naar:        
Protestantse Kerk in Nederland      
- bestemmingsreserves      1.267
- bestemmingsfondsen      56
   0  0  1.323
Kerk in Actie      
- revolving funds    - 150    5.001
- actiepotten en bestemmingsfondsen      - 1.729
   - 150  0  3.272
      
Operationeel resultaat  
Dienstenorganisatie 

 

 0  0  643
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2.1 Resultaatverdeling 
 
 
Resultaatverdeling Begroting Begroting  Rekening 

 (x € 1.000) 2010 2009  2008 
        
       
Het resultaat is/wordt toegevoegd (+) of onttrokken 
(-) aan 

 

     
 
Protestantse Kerk in Nederland: 
Algemene risicoreserve 0  0  643
    
Steunverleningsreserve plaatselijke gemeenten    147
Steunverleningsreserve categoriaal pastoraat    307
Bestemmingsreserve missionair werk    813
 0  0  1.267
    
Fonds Kerk & Israël    33
Fonds Individuele Hulpverlening    23
 0  0  56
    

Reserves en fondsen Protestantse Kerk 0  0  1.966
    
Kerk in Actie       
Bestemmingsreserves       
- Egalisatiereserve binnenlands diaconaat - 150    - 26
- Revolving Fund Zending    2.971
- Revolving Fund Werelddiaconaat    1.360
- Revolving Fund Kinderen in de Knel    394
- Revolving Fund missionair werk    
- Revolving funds Noodhulp    895
- Egalisatiereserve ZZO    - 372
Herwaarderingsreserve ZZO    - 221
 - 150  0  5.001
       
Bestemmingsfondsen    
Actiepotten    - 1.720
Fonds nazorg Enschede    - 9
Fonds Koopvaardij    
 0  0  - 1.729
    

Reserves en fondsen Kerk in Actie - 150  0  3.272
     

Totaal resultaat - 150  0  5.238
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2.2 Algemene (financiële) beschouwingen 
 
De kerncijfers over de periode 2006 tot en met 2010 van de dienstenorganisatie zien er als volgt uit: 
 
Kerncijfers Staat van baten en lasten (begroting) (begroting) (rekening) (rekening) (rekening)
(x € 1.000) 2010 2009 2008 2007 2006

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 27.880 27.950 28.402 26.966 25.438

Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 25.470 23.262 24.446 25.750 25.595

Overige inkomsten 13.896 13.346 14.590 12.637 18.136

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 67.246 64.558 67.438 65.353 69.169

Bestedingen aan doelstelling 67.396 64.558 62.200 62.177 81.517

Bijdragen bestemmingsreserves/-fondsen

- Kerk in Actie -150 0 3.272 2.658 -12.607

- Protestantse Kerk in Nederland 0 0 1.323 40 -23

Operationeel resultaat dienstenorganisatie 0 0 643 478 282  
 
 

Bestedingen aan doelstellingen: Begroting Proc.
(x € 1.000) 2010

Subsidies en bijdragen 55.343 82,1%
Kosten werving baten 4.583 6,8%
Kosten beheer en administratie 7.470 11,1%
Totaal bestedingen aan doelstellingen 67.396 100,0%

    

Bestedingen aan doelstellingen in 2010

82,1%

6,8%

11,1%

Subsidies en bijdragen Kosten w erving baten

Kosten beheer en administratie
 

 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 2010 
 
De opbrengsten van de vrijwillige geldwerving voor 2010 zijn nagenoeg begroot op het niveau van 
de begroting 2009 vanwege de afname van de ontvangsten in de eerste helft van 2009. Ondanks 
deze ontwikkelingen worden de geraamde opbrengsten voor 2010 als een reële taakstelling gezien.  
 
De begrote bijdragen van de Protestantse Kerk nemen voor 2010 toe met bijna € 2,2 mln., 
voornamelijk door enerzijds de eenmalige onttrekking uit de steunverleningsreserves in het kader van 
de solidariteitskas (€ 1,0 mln.) en anderzijds door een verhoging van de jaarlijkse bijdragen uit 
bestemmingsreserves van de Kerk (€ 1,2 mln.), hoofdzakelijk voor Zending en Werelddiaconaat 
vanwege de hoge werkelijke ontvangsten in met name het boekjaar 2008.  
 
De overige inkomsten nemen hoofdzakelijk toe door verhoging van de bijdragen voor (betaalde) 
dienstverlening.  
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Besturingsfilosofie 
 
Vanaf het boekjaar 2008 is de dienstenorganisatie op basis van de planning & controlcyclus ingedeeld 
in programma’s en stafafdelingen, die activiteiten en projecten uitvoeren. Voor de helderheid en 
leesbaarheid van deze begroting wordt de methodiek van vastlegging van de financiële gegevens nog 
eens weergegeven. De indeling is als volgt: 
 
Programma/de afdeling of resources 
In de resourcebegroting worden van de programma’s alleen de personeelskosten en de (doorbelaste) 
kosten van de (eigen) organisatie omgeslagen in de vorm van “uren maal tarief” naar de 
projecten/activiteitenbegrotingen (zie b.). Het betreft in deze begroting geen activiteit- of 
projectgebonden kosten. Het uurtarief wordt vastgesteld per programmalijn en is bepalend voor de 
doorbelasting van uren naar projecten en /of activiteiten. 
 
Projecten/activiteiten 
Voor de opstelling van de projecten- en activiteitenbegrotingen is door de programma’s een indeling 
gemaakt naar hoofddoelstellingen. Het zijn deze doelstellingen waarover de rapportage- en 
verantwoordingslijnen lopen tijdens het boekjaar en bij de jaarrekening. 
De lasten van de projecten/activiteitenbegrotingen omvatten: 
• de voor de hoofddoelstelling begrote uren maal tarief vanuit de resourcebegroting; 
• de directe kosten voor de doelstelling (specifieke- en activiteitenkosten); 
• de (financiële) steun- en hulpverleningsbudgetten. 
 
De baten van de projecten/activiteitenbegrotingen bestaan uit: 
• de directe baten van de doelstelling (bijdragen voor dienstverlening, subsidies en dergelijke); 
• de aanwendingen uit bestemmingsreserves en –fondsen van de Protestantse Kerk in Nederland; 
• de toewijzingen uit de begroting van de beschikbare middelen uit de geldstromen (vrijwillige 

geldwerving, quota en solidariteitskas). 
 
Beschikbare middelen uit de geldstromen 
In de begroting wordt zichtbaar in welke mate vanuit de geldstromen financiële middelen zijn 
toebedeeld aan projecten en activiteiten. De ontwikkeling in deze beschikbare middelen en de 
toedelingen aan projecten en activiteiten geeft een resultaat, waarop aan- en/of bijsturing van de 
doelstellingen mogelijk wordt gemaakt. 
 
 
Financiële bijdragen van de Protestantse Kerk in Nederland 
 
In de (afzonderlijk opgestelde) begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden de jaarlijkse 
inkomsten opgenomen in het kader van de: 
• verplichte heffingen van gemeenten (kerkrentmeesterlijk/diaconaal quotum en solidariteitskas); 
• opbrengsten vrijwillige geldwerving (doelcollecten exclusief die van Kerk in Actie); 
• centrale rentebaten ten behoeve van de exploitatie van de dienstenorganisatie.  
Deze opbrengsten worden vervolgens aan de dienstenorganisatie beschikbaar gesteld. Tevens 
worden door de Kerk bijdragen uit verschillende kerkelijke bestemmingsreserves en -fondsen verstrekt 
aan de dienstenorganisatie.  
 
Al deze bovengenoemde baten maken deel uit van de begrotingen van beschikbare middelen van de 
programma’s en worden ingezet en toebedeeld aan projecten en activiteiten. In de begroting van de 
Protestantse Kerk in Nederland worden deze inkomsten nader toegelicht. 
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2.3 Centrale kerkelijke bijdragen 
 
De uitgaven en inkomsten van de centrale kerkelijke bijdragen zien er als volgt uit: 
 
Centrale kerkelijke bijdragen Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0 0% 0 0% 0 0%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 2.950 94% 2.950 100% 2.892 100%
Overige inkomsten 173 6% 0 0% 0 0%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 3.123 100% 2.950 100% 2.892 100%
Kosten Ledenregistratie Protestantse Kerk 2.108 68% 1.935 67% 1.958 68%
Bijdrage SILA 250 8% 250 8% 469 16%
Bijdrage Protestantse Theologische Universiteit 765 24% 765 25% 765 26%
Resultaat doelstellingen ( t.l.v. risicoreserve) 0 0% 0 0% -300 -10%  
 
Kosten Ledenregistratie Protestantse Kerk 
De kosten voor de landelijke ledenregistratie zijn voor 2010 als volgt begroot: 
 
Kosten ledenregistratie Protestantse Kerk Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000) 2010 2009  2008 
   
Bijdrage ten behoeve van de SMRA 1.175 1.350  1.350
Personele uitgaven landelijke ledenregistratie 250 268  288
Doorbelaste kosten eigen organisatie LRP 683 317  320

Totaal 2.108 1.935  1.958
 
De benodigde jaarlijkse bijdrage aan de SMRA voor 2010 is begroot op € 1,175 mln. tegen € 1,35 mln. 
volgens de begroting 2009. Deze verlaging is voornamelijk ontstaan door lagere kosten vanwege de 
verhuizing van Delft naar Utrecht. De doorbelaste kosten eigen organisatie heeft plaatsgevonden op 
basis van formatie, zoals dit ook is gebeurd voor de andere programma’s en stafafdelingen binnen de 
dienstorganisatie. Van deze totale doorbelasting wordt een deel (€ 173k) in rekening gebracht bij de 
SMRA. 
 
Bijdrage SILA 
De bijdrage aan de SILA is vanaf het boekjaar 2009 verminderd vanwege de verlaging van het tarief 
van € 0,205 naar € 0,11 per geregistreerde. De bijdrage voor 2010 wordt geraamd op € 250.000. 
 
Protestantse Theologische Universiteit 
Dit betreft de jaarlijkse bijdrage volgens het afgesloten convenant tussen de universiteit en de 
dienstenorganisatie van € 765.000 (tot en met 2009) ten behoeve van werk van het theologisch 
seminarium. Voor 2010 is de bijdrage stilzwijgend voor een jaar verlengd. 
 
 
2.4 Algemene centrale posten 
 
De uitgaven en inkomsten van de algemene centrale posten zien er als volgt uit: 
 
Algemeen Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0 0% 0 0% 0 0%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 803 100% 576 87% 1.849 94%
Overige inkomsten 0 0% 85 13% 115 6%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 803 100% 661 100% 1.964 100%
Vernieuwingsbudget 603 75% 461 70% 576 29%
Dotaties voorzieningen 0 0% 0 0% 988 50%
Diversen 200 25% 200 30% 73 4%
Resultaat ( t.g.v. risicoreserve en steunverleningsreserve) 0 0% 0 0% 327 17%  
 



12 oktober 2009                  Begroting 2010 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 13 
  Versie 3 2 d 

 
 
Vernieuwingsbudget 2010 
De conceptbegroting voor 2010 van de dienstenorganisatie sluit thans met een algemeen 
‘vernieuwingsbudget’ (voorheen transformatiebudget) van € 602.670 tegenover een raming volgens 
het beleidsplan 2010 van € 268.000. Het budget 2010 kan worden aangewend voor bijvoorbeeld: 

a. kansrijke inhoudelijke initiatieven; 
b. afvloeiingsverplichtingen en/of mobiliteitsbevorderende maatregelen; 
c. kosten voor verdere ontwikkeling en bewaking van het communicatiebeleid (C&F); 
d. onvoorziene uitgaven. 

 
Diversen 
Dit betreft de dekkingsbijdrage voor het geraamde begrotingstekort 2010 van het conferentiecentrum 
Hydepark in Doorn (overeenkomstig voorgaande jaren). 
 
 
2.5 Financiële ratio’s 
 
De kosten van de staf en ondersteunende afdelingen worden beschouwd als ‘kosten van beheer & 
administratie’ en worden omgeslagen over de programmalijnen binnen de dienstenorganisatie. 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. 
 
Percentage kosten Beheer & Administratie 
Dienstenorganisatie Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000) 2010 2009  2008 
     
Kosten beheer & administratie programma’s 7.470 7.110  7.168

Totale lasten dienstenorganisatie 67.396 64.558  62.200

Percentage kosten beheer & administratie 11,1% 11,0%  11,5%
 
Voor de kosten fondsenwerving, voor de directe steunverlening en voor de kosten beheer & 
administratie worden ten behoeve van Kerk in Actie de volgende kengetallen uitgebracht: 
 
Ratio's Kerk in Actie (begroot) (begroot)

2010 2009 2008 2007 2006
(x € 1.000)

Fondsenwerving Collecten, giften, schenkingen 2.983 2.856 2.713 2.794 2.507
Procentueel t.o.v. opbrengst vrijw. geldwerving 11,2% 10,7% 10,1% 10,4% 9,9%

Directe steunverlening Kerk in Actie 23.286 21.706 22.014 20.362 39.334
Procentueel t.o.v. de totale baten 68,1% 65,4% 63,0% 61,3% 77,9%

Kosten beheer & administratie Kerk in Actie 1.620 1.556 1.630
Procentueel t.o.v. de totale baten 4,7% 4,7% 4,7%
Procentueel t.o.v. de totale lasten 4,7% 4,7% 5,1%
Procentueel t.o.v. de bestedingen aan doelstellingen 5,2% 5,2% 5,7%  
 
Overige ratio’s m.b.t. het vermogen 
 
Eigen vermogen 
 
De kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland besloot in 2006 tot aanscherping van de 
normering van het eigen vermogen door alleen aan de algemene risicoreserve een normering te 
verbinden in een bandbreedte, waarmee de mate van weerbaarheid van de organisatie wordt 
aangegeven. De bandbreedte of de hoogte van deze risicoreserve is bepaald op minimaal 40% met 
een maximum tot 60% van de jaarloonsom van de dienstenorganisatie inclusief Kerk in Actie. Deze 
algemene risicoreserve geldt enerzijds als continuïteitsreserve, een ‘buffer’ voor onverwachte 
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tegenvallers, en anderzijds als egalisatiereserve voor de operationele resultaten van de 
dienstenorganisatie. 
 

Algemene risicoreserve per ultimo Bedrag 
  

Percentage
(x €. 1.000)     
    
2006 werkelijk 9.930  48,7%
2007 werkelijk 8.243  43,8%
2008 werkelijk 8.739  48,6%
2009 begroot 8.739  43.8%
2010 begroot 8.739  43.2%

 
Mutaties in de algemene risicoreserve én de werkelijke jaarloonsom van de dienstenorganisatie zijn 
de factoren, die het percentage (norm) beïnvloeden. 
 
Rendement op beleggingen 
 
Beleggingsrendement begroot begroot werkelijk werkelijk  werkelijk 
(x € 1.000) 2010 2009 2008 2007  2006 

Direct rendement 3,0% 3,0% 3,6% 3,2% 
  

3,5%
Koersresultaten 0,0% 0,0% -20,6% - 1,8%  5,3%
Totaal rendement 3,0% 3,0% -17,0% 1,4%  8,8%
 
Solvabiliteit 
 
Bij de solvabiliteit wordt enerzijds de verhouding uitgedrukt van het eigen vermogen tot het vreemd 
vermogen en anderzijds het eigen vermogen tot het totale vermogen. De stijging van de percentages 
ten opzichte van 2006 komt zowel door de stijging van het eigen vermogen als de daling van het 
vreemd vermogen. 
 
Solvabiliteit begroot begroot werkelijk werkelijk  werkelijk 
(x € 1.000) 2010 2009 2008 2007  2006 
       
Verhouding eigen vermogen / totaal 
vermogen 51% 54% 58%

 
49% 

 
42%

Verhouding eigen vermogen / vreemd 
vermogen 105% 116% 136% 96% 

 
73%

 
Liquiditeit 
 
In de verhoudingscijfers aangaande de liquiditeit wordt de verhouding van de vlottende activa 
uitgedrukt tot de schulden op korte termijn. Geplaatst in een algemeen bedrijfseconomisch kader zijn 
de uitkomsten van de verhoudingsgetallen zeer goed.  
 
Liquiditeit begroot begroot werkelijk werkelijk  werkelijk 
 2010 2009 2008 2007  2006 
       
Verhouding vlottend actief incl. liquide 
middelen / kort vreemd vermogen 282% 327% 328% 312% 

 
228%

Mutatie liquide middelen (x € 1.000,-) - 4.550 - 2.771 7.388 - 417 
 

- 11.096
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2.6 Personeelsformatie Dienstenorganisatie 2010 
 
Onderstaand is de formatie van de dienstenorganisatie opgenomen voor het jaar 2010 met ook een 
vermelding van het aantal in de begroting opgenomen vacatures. 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren is aan deze personele bezetting toegevoegd de formatie van een 
aantal bijzondere en/of tijdelijke aanstellingen, die enerzijds rechtstreeks door de plaatselijke 
gemeenten worden gefinancierd (JOP/HGJB: locale medewerkers en HRM mobiliteitsbureau: interim 
predikanten) en anderzijds een formatie die tijdelijk uit specifieke steunverleningsmiddelen worden 
betaald (luchthaven, binnenvaart etc.). 
 
Gezien het feit dat formeel door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk deze 
rechtspositionele verplichtingen worden aangegaan, zijn deze aanstellingen nu in de totale formatie 
opgenomen  zoals dit ook al plaatsvond bij de personeelsformatie van het beleidsplan 2009-2012.  
 
De totale formatie, gesplitst in een basisformatie van de dienstenorganisatie en een formatie inzake 
bijzondere aanstellingen, ziet er dan als volgt uit: 
  
 
Basisformatie Dienstenorganisatie Rekening Begroting Beleids- Begroting Vacatures Begroting
(in fte's) 2008 2009 plan 2010 2010 2010

2010 (incl. vac.) (excl. vac.)

Programmalijnen
Institutionele Ondersteuning (IO) 15,19 16,17 18,40 18,40 3,04 15,36
IO - Kerkbeheer 9,75 6,05 6,00 6,00 0,25 5,75
IO - Classicale ondersteuning 6,00 5,90 5,90 5,90 1,00 4,90
Kerk in Ontwikkeling (KIO) 61,57 68,00 68,00 67,14 10,55 56,59
Missionair Werk en Kerkgroei 2,03 4,97 5,00 5,00 0,90 4,10
Kerk in Actie 60,78 57,25 55,00 57,65 4,49 53,16
Jeugdwerk Protestantse Kerk 16,68 17,09 17,30 17,31 5,30 12,01
Expertisecentrum 4,00 4,00 3,90 4,00 0,40 3,60
Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie 3,90 3,00 3,10 4,00 1,00 3,00
HRM-werkbegeleiding pred./kerkelijk werkers 4,20 4,25 4,20 4,17 4,17
HRM - mobiliteitsbureau 1,50 2,50 1,80 1,82 1,82
C&F - management en communicatie 8,27 8,77 8,00 8,00 8,00
C&F - fondsenwerving en donateursadm. 9,52 9,44 9,00 9,00 1,07 7,93

Subtotaal: 203,39 207,39 205,60 208,39 28,00 180,39

Staf en ondersteunende afdelingen
Directie 3,00 2,89 2,90 2,89 2,89
Financiën & Control 21,10 24,99 23,50 23,50 1,21 22,29
C&F - servicedesk 7,82 8,00 8,00 8,00 1,09 6,91
HRM - P&O / Arbeidsvoorwaardenbeleid 6,19 7,69 7,45 7,70 1,10 6,60
HRM - bureau predikanten 13,68 14,93 5,50 5,50 5,50
Facilitaire Zaken 44,26 44,57 43,20 43,22 2,41 40,81
FZ - Centrum Hydepark 8,89 9,06 9,00 9,00 9,00
Landelijke Ledenregistratie (streefformatie) 3,65 14,50 21,00 21,00 21,00

Subtotaal: 108,59 126,63 120,55 120,81 5,81 115,00

Basisformatie Dienstenorganisatie: 311,98 334,02 326,15 329,20 33,81 295,39
 

 
Het verloop van de basisformatie van de dienstenorganisatie in de jaren 2003 tot en met 2010 is als 
volgt: 
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Verloop basisformatie Gemiddeld % Werkelijk % Begroot %
Dienstenorganisatie in: (basis 2003) ultimo: (basis 2003) (basis 2003)
(x 1 fte)

2003 399,5 100% 402,3 100% 415,0 100%
2004 403,1 101% 404,0 100% 417,0 100%
2005 396,9 99% 389,8 97% 416,4 100%
2006 379,6 95% 369,3 92% 398,8 96%
2007 352,4 88% 335,4 83% 361,1 87%
2008 323,7 81% 312,0 78% 344,0 83%
2009 334,0 80%
2010 329,2 79%  

 
Grafische voorstelling 
 

Verloop basisformatie Dienstenorganisatie in fte's
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Werkelijk 402,3 404,0 389,8 369,3 335,4 312,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
 
De formatie in het kader van de bijzondere aanstellingen ziet er als volgt uit: 
 
Formatie bijzondere aanstellingen Rekening Begroting Beleids- Begroting Vacatures Begroting
(in fte's) 2008 2009 plan 2010 2010 2010

2010 (incl. vac.) (excl. vac.)

a. begrepen in de personeelskosten
- JOP - locaal 6,98 8,35 8,40 13,31 13,31
- HGJB - locaal 6,56 6,56
b. begrepen in de overige personeelskosten
- HRM - interim predikanten 1,00 3,00 3,00 0,90 2,10
c. begrepen in de steunverlening
- KIO - categoriaal pastoraat 4,25 4,25 4,30 4,30 4,30
- Miss.werk en kerkgroei - koopvaardijpred. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- KIA - Impulsis en Uitgez.medewerkers 0,50 1,50 1,50 3,37 3,37

Totaal bijzondere aanstellingen: 14,73 18,10 20,20 33,53 0,90 32,63
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Grafische voorstelling 
 

Verloop formatie bijzondere aanstellingen in fte's
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De ontwikkeling van de personeelskosten met de daarbij behorende formatie geeft over de periode 
2003-2010 het volgende beeld. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar punt 5.4 van deze 
begroting. 
 
Personeelskosten per Fte Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Personeelslasten:  (x € 1.000) 20.223 19.956 17.877 18.802 20.404 20.417 20.521 20.111

Gemiddelde’ bezetting in fte 349,06 342,37 327,20 352,35 379,58 396,91 403,12 399,54

Pers. kosten per fte  (x € 1) 57.936 58.286 54.636 53.362 53.755 51.441 50.905 50.335

Stijgingspercentages:
- ten opzichte van vorig jaar -0,6% 6,7% 2,4% -0,7% 4,5% 1,1% 1,1% -
- ten opzichte van 2003 15,1% 15,8% 8,5% 6,0% 6,8% 2,2% 1,1% -  
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3. JAARPLANNEN 
 
 
3.1  Institutionele ondersteuning 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Institutionele Ondersteuning (IO) zien er als volgt uit: 
 
Institutionele ondersteuning Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0 0% 0 0% 0 0%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 4.918 99% 4.688 99% 4.657 100%
Overige inkomsten 32 1% 52 1% 23 0%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 4.950 100% 4.740 100% 4.680 100%
Synodewerk 1.624 33% 1.516 31% 1.495 32%
Juridische zaken 867 18% 904 19% 614 13%
Classicale Ondersteuning 1.204 24% 987 21% 1.451 31%
Kerkbeheer 689 14% 693 15% 599 13%
Kerkelijke bijdragen 208 4% 268 6% 322 7%
Oecumene 358 7% 372 8% 303 6%
Resultaat doelstellingen IO 2008 ( t.l.v. risicoreserve) 0 0% 0 0% -104 -2%  
 
Het programma Institutionele Ondersteuning (IO) levert een bijdrage aan het leven en werken van de 
kerk en gemeenten door de kerk als instituut en organisatie - zowel inhoudelijk als in haar 
functioneren - te ondersteunen. 
Dit gebeurt door 
- uitvoering van de interne en externe communicatie over het werk van de ambtelijke 

vergaderingen, haar organen en colleges, 
- zorg voor en ontwikkeling van een doeltreffende en beheersbare organisatie en kerkordelijke 

inrichting van de kerk, 
- advisering en begeleiding van kerkenraden (inzake het beheer) en van bovenplaatselijke 

ambtelijke vergaderingen en colleges (inzake de taakuitoefening). 
 
Het voornaamste doel is om de ‘vrijwilligers’ die deze vergaderingen, organen en colleges bevolken in 
staat te stellen om de aan hen toevertrouwde taken kwalitatief goed, betrouwbaar, transparant, 
doeltreffend en slagvaardig uit te voeren. 
 
Kenmerken voor het functioneren van het programma zijn: 
- luisteren naar wat er aan ondersteuning wordt gevraagd, horen wat er leeft in kerk en gemeenten, 

opvangen van signalen uit kerk (c.q. kerken) en samenleving; 
- meedenken over (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden van de ambtelijke vergaderingen, 

organen en colleges en meehelpen om oplossingen te zoeken; 
- deskundig, professioneel uitvoeren van de aan (de medewerk(st)ers van) het programma IO 

opgedragen taken. 
 
Het programma IO heeft als algemene doelstelling het leveren van een bijdrage aan 
- een kwalitatief goed bestuur van kerk en gemeenten; 
- de communicatie van het kerkelijk/synodale beleid en de kerkelijke regelgeving, door enerzijds het 

geven van informatie, uitleg, voorlichting en adviezen en anderzijds het opvangen van signalen uit 
classes en gemeenten evenals uit andere kerken en de ‘samenleving’; 

- de ontwikkeling en handhaving van een kerkelijke regelgeving, die past bij de presbyteriaal-syno-
dale structuur van de kerk én bij de wijze van kerk-zijn in deze tijd; 

- een kerkelijke conflictbemiddeling en rechtspraak, die voldoet aan de eisen van behoorlijke 
rechtspraak (rechtsgelijkheid, rechtszekerheid); 

- het gesprek en de bezinning over de eigen (rechts)positie van de kerk (c.q. de kerken) in de sa-
menleving en het handhaven en waarborgen daarvan; 

- het handhaven en versterken van een bij de desbetreffende gemeenten passend en verantwoord 
(kerk)beheer; 

- het inrichten en bijhouden van een ledenregistratie, die voldoet aan de eisen van overheids- en 
kerkelijke regelgeving (betrouwbaar, zorgvuldigheid). 
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De ondersteuning door IO van de vrijwilligers in de kerkelijke organen (ambtelijke vergaderingen, 
organen en colleges) is erop gericht dat zij hun werk kwalitatief goed kunnen doen, zodat het ook 
anderen uitnodigt om daaraan mee te doen (vrijwilligersbeleid, vorming en toerusting, facilitering). 
 
De evaluatie van de kerkorde, waartoe door de synode is besloten, is gericht op kerkelijke regelgeving 
die (meer) past bij het kerk-zijn vandaag (meer mogelijkheden voor missionair gemeente-zijn, meer 
ruimte voor gemeenten voor eigen ontwikkeling en verantwoordelijkheid, doelmatigheid en 
uitvoerbaarheid). 
 
Deze algemene doelstellingen worden nagestreefd onder meer door: 
• het geven van beleidsmatige/inhoudelijke en kerkordelijk/juridische ondersteuning aan de (boven-

plaatselijke) ambtelijke vergaderingen, organen en colleges; 
• het faciliteren van de (bovenplaatselijke) ambtelijke vergaderingen, organen en colleges, o.m. 

door het voeren van het (ambtelijk) secretariaat van deze kerkelijke organen; 
• het geven van informatie, voorlichting en adviezen over het vastgestelde en/of te ontwikkelen be-

leid van de ambtelijke organen, door de kerk ingenomen standpunten, relaties tot en 
samenwerking met andere kerken, etc.; 

• het geven van informatie, voorlichting en adviezen over regelgeving, zowel binnen de kerk (kerk-
orde) als daar buiten (seculiere regelgeving); 

• het geven van informatie, voorlichting en adviezen aan gemeenten op het terrein van kerkbeheer;  
• het toezien op de handhaving van de regelgeving en 
• de uitvoering van de landelijke ledenregistratie evenals de ondersteuning van de gemeentelijke 

ledenregistratie. 
 
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
Speerpunten 
• Evaluatie Kerkorde 
Met betrekking tot de uitvoering van evaluatie kerkorde in twee fasen: onderzoek (2009), 
besluitvorming in GS, implementatie van conclusies in kerkordevoorstellen en behandeling daarvan 
door de kerk (2010-2012), wordt aangevangen met fase 2 (besluitvorming in GS, voorbereiding 
voorstellen tot kerkordewijziging (1e lezing). 
• Associatie-overeenkomsten 
(Voorbereiding) aangaan associatieovereenkomsten (o.m. met migrantenkerken) en verder gaande 
samenwerking is mede afhankelijk van de wensen/inbreng andere kerken (i.c. Presbyterian Church of 
Ghana, kerken op Aruba en Bonaire) en ontwikkelingen PERKI. 
• Website 
Verbetering toegankelijkheid en intensivering mogelijkheden website (bestuur en organisatie), zowel 
voor wat betreft inhoudelijk beleid als bestuurlijke, c.q. kerkordelijke/juridische zaken (w.o. modellen), 
o.m. door inventarisatie van nieuwe ‘veel gestelde vragen’, actualisering oude en ontwikkeling nieuwe 
modellen, opnemen en onderhouden jurisprudentie kerkelijke rechtspraak. 
 
Ondersteuning reguliere werk landelijke organen 
• Verbetering professionaliteit van functioneren moderamen/kleine synode/generale synode  
De introductiebijeenkomsten worden voortgezet en onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van 
digitale mogelijkheden. Draaiboeken worden opgesteld en geïmplementeerd in 2011. 
• Verbetering van contact en communicatie van synodaal beleid met het grondvlak en tussen-

niveau 
De bezoeken van het moderamen en de scriba in het land worden vervolgd. Een bestuurssecretaris 
wordt aangesteld ter ondersteuning van het specifieke werk van het moderamen en de scriba en de 
nieuwe communicatiestrategie wordt uitgewerkt.  
• Faciliteren, ondersteunen en begeleiden van werkzaamheden inzake het waarborgen en aan de 

gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie 
De gesprekken hierover worden voortgezet. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht voor 
gesprek in de classicale vergaderingen. 
• Uitwerking van oecumenische partnerschappen 
Dit betreft onder meer de uitwerking van de besluiten van de synode betreffende de oecumenenota en 
de associatie-overeenkomsten met de migrantenkerken. 
• Tijdige afhandeling van gestelde (kerkordelijke en juridische) vragen en bewaken voortgang en 

kwaliteit behandeling aan generale colleges voorgelegde problemen  
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Dit betreft onder ander de verbetering van en het gebruik van de website en het bewaken van 
planningen, de inventarisatie van de op te zetten draaiboeken, protocollen et cetera. Hiernaast wordt 
deskundigheidsbevordering geboden door het aanbieden van cursussen (bijvoorbeeld visitatie) en het 
opzetten van onderling beraad (opzicht, bezwaren en geschillen). 
• Afronding bijzondere bemoeienis met ‘gescheurde’ gemeenten 
(Zo mogelijk) vindt afronding plaats in 2010. 
• Begeleiding en voorlichting over (rechts)positie kerk(en), afstemming gesprek over kerk(en) in het 

publieke debat; belangenbehartiging kerk(en) bij overheid en samenleving 
De ontwikkelingen hier zijn (mede) afhankelijk van de actuele situatie. 
 
 
Regionaal niveau 
• Ondersteuning van (algemene) classicale vergaderingen en kerkbeheer in periode vóór en na 

evaluatie kerkorde en Veerman 
De evaluatie van de kerkorde en de besluiten betreffende het rapport Hand aan de ploeg leiden op 
termijn tot - ten dele - andere rolverdeling, taken en werkzaamheden van de (algemene) classicale 
vergaderingen, RCBB’s en/of de andere regionale colleges; deze vergaderingen en colleges, en de 
daarin functionerende en te werven ‘vrijwilligers’, worden ondersteund bij dit veranderingsproces.  
• Periodiek overleg moderamina algemene classicale vergaderingen en programmamanagement IO 
Dit overleg vindt 1 maal per jaar plaats. 
 
Kerkbeheer 
• Ondersteuning van (toenemend aantal) gemeenten in bijzondere situaties 
Het gaat hier over de gevolgen van onder meer krimpende gemeenten; gemeenten met een financiële 
achteruitgang, afstoting of herbestemming kerkgebouwen bij gemeenten, al dan niet bij fusies. 
Gemeenten kunnen hierbij worden ondersteund in het kader van kerkbeheer. Nader zal worden 
onderzocht welke vragen er op dit vlak leven en welk aanbod daarbij past. 
 
• Uitvoering nieuwe werkwijze: indeling gemeenten in categorieën; opzetten en gebruik 

elektronische gegevensbestanden (invoeren gegevens/inzamelen begrotingen/jaarrekeningen)  
Eind 2010 worden de voorbereidende werkzaamheden (indeling gemeenten,  invoeren/verzamelen 
gegevens) afgerond.  
 
Werkwijze IO 
• Onderzoeken van mogelijkheden voor uitvoering van betaalde dienstverlening (met name voor 

werkzaamheden gemeenteadviseurs kerkbeheer en regionale adviseurs classicale vergaderingen 
(RACV’s))  

Ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten in bijzondere situaties wordt onderzoek naar deze 
situaties en de mogelijkheden voor betaalde ondersteuning. 
• Onderzoeken van mogelijkheden om - op termijn - meer als tweedelijns dienstverlening te gaan 

werken (toerusting medewerkers servicedesk en gemeenteadviseurs nieuwe stijl, afstemming en 
samenwerking gemeenteadviseurs kerkbeheer - RACV’s - juridische zaken) 

In 2010 wordt bekeken op welke terreinen deze verandering van werkwijze kan leiden tot een 
verbetering van de dienstverlening, en worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen.  
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3.2 Kerk in Ontwikkeling 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Kerk in Ontwikkeling (KiO) zien er als volgt uit: 
 
Kerk in Ontwikkeling Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0 0% 0 0% 1.393 12%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 9.402 82% 8.537 84% 8.291 74%
Overige inkomsten 2.001 18% 1.681 16% 1.589 14%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 11.403 100% 10.218 100% 11.273 100%
Acquisitie 830 7% 867 8% 475 4%
Basisdienstverlening 1.781 16% 1.914 19% 2.075 18%
Betaalde dienstverlening 906 8% 578 6% 322 3%
Gemeenteopbouw 1.233 11% 1.169 11% 591 5%
Missionair Werk en Kerkgroei (v.a. 2009 afz. programmalijn) 1.442 13%
Verbinden 1.439 13% 1.468 14% 512 5%
Steunverleningen 4.566 40% 3.585 35% 3.720 33%
MA-werk 648 6% 637 6% 624 6%
Resultaat KIO  ( t.g.v. risicoreserve en bestemmingsreserves) 0 0% 0 0% 1.512 13%  
 
 
Het programma KIO wil de Protestantse Kerk en haar gemeenten ondersteunen met het oog op een 
aantal uitdagingen waar wij als kerk samen voor staan en voor gaan. Die uitdagingen zijn samengevat 
in twee kernwoorden die samen de missie van dit programma vormen en de visie dragen:  
 

Geloofwaardig en Aanstekelijk 
 
De eerste letters van beide woorden samengevoegd vormen het woord ‘ga’. Dit woord is een Bijbels 
kernwoord. Het is het eerste woord dat de Eeuwige uitspreekt bij de roeping van Abraham (Gen. 12: 
1). Het is ook het woord dat Jezus aan zijn leerlingen meegeeft als hij hen uitzendt, de wereld in 
(Matteüs 28: 19). Daarmee is dit het grondwoord bij de roeping van kerk en gemeente: “Ga!”. Het 
geeft aan dat kerk en gemeente ten diepste geroepen zijn om een uitgaande beweging te maken en 
daarmee ook een beweging te zijn, een beweging van volgelingen van Jezus Christus. 
 
Kerk in Ontwikkeling is een programma waarvan het hart wordt gevormd door dienstverlening door de 
gemeenteadviseur. Gemeenteadviseurs zijn het gezicht van de dienstverlening aan gemeenten van 
de Protestantse Kerk. Zij werken ieder in een eigen gebied (meestal 1-2 classes) en vormen met 
elkaar vier regionale teams. Zo werken zij aan de uitvoering van de kerntaak van Kerk in Ontwikkeling.  
Deze kerntaak is: dienstverlening aan plaatselijke gemeenten. Deze dienstverlening vertaalt zich in de 
volgende taken: advisering & begeleiding, toerusting en projectontwikkeling.  
De gemeenteadviseur is de accounthouder van de dienstverlening aan gemeenten in het gebied waar 
hij of zij werkt en daarmee de spil van die dienstverlening. Dat accounthouderschap impliceert goede 
afstemming en samenwerking met andere ‘dienstverleners’ van de dienstenorganisatie. Te denken 
valt daarbij aan ‘specialisten’ van Missionair werk en Kerkgroei, KIA/interactief, JOP/diensten en 
IO/kerkbeheer en RACV. De gemeenteadviseur vervult daarbij de rol van ‘huisarts’. Daarnaast is de 
gemeenteadviseur ook verantwoordelijk voor dienstverlening op inhoudsgebieden die linken aan 
andere programma’s. Dat geldt vooral voor de missionaire gemeenteontwikkeling (link met Missionair 
Werk en Kerkgroei/missionair werk) en diaconale gemeenteontwikkeling (link met Kerk in 
Actie/diaconaat). 
Kerk in Ontwikkeling is ook een programma met eigen inhoudsgebieden. Die zijn geclusterd in een 
tweetal aandachtsvelden: Gemeenteontwikkeling en Verbinden. Onder deze aandachtsvelden vallen 
de volgende inhoudelijke werkterreinen: 
• Gemeenteontwikkeling: 

o Gemeenteopbouw; 
o Pastoraat; 
o Leren in de gemeente; 
o Liturgische vernieuwing . 

• Verbinden: 
o Kerk en Israël; 
o Ontmoeting met moslims; 
o Kerk en Migranten; 
o Netwerken. 
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Ook de steunverlening (uitgevoerd door het Bureau Steunverlening) valt onder het programma KIO, 
evenals de ontwikkeling en coördinatie van het vrijwilligersbeleid. Een deel van het programma wordt 
landelijk uitgevoerd (met name de werkterreinen van Verbinden), deels door gemeenteadviseurs die 
vooral landelijk werken, deels door gemeenteadviseurs die hun basis in de regio hebben en die 
daarnaast in landelijke projecten participeren. 
In het onderstaande beeld is getracht de hier beschreven typering van het programma te ‘tekenen’. 
  
 
 
 
 
 

Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
De inhoudelijke doelstellingen en speerpunten voor 2010 zijn beschreven in het KiO-bedrijfsplan 
2009-2010, maar met het oog op outputgerichtheid hier en daar in de formulering iets aangepast. 
1. het bevorderen van geloofsopbouw en de groei van een doorleefde spiritualiteit, zodanig dat de 

gemeente als levende geloofsgemeenschap hier goede vruchten van draagt; 
2. het stimuleren van missionair gemeentezijn, zodat de werfkracht van gemeenten zichtbaar 

versterkt wordt; 
3. het toerusten van het kader van de Protestantse Kerk, met als resultaat de groei van kwaliteit en 

bezieling in het vrijwilligerswerk in de gemeente; 
4. het stimuleren van diaconaal gemeentezijn, zodat de dienende kracht van de gemeente in de 

samenleving versterkt wordt; 
5. het begeleiden van herstructurerings-, fusie- en vernieuwingstrajecten van gemeenten, met als 

resultaat gemeenten die in alle opzichten ‘gezonder’ zijn dan voorheen; 
6. het faciliteren van netwerkvorming van gemeenten, zodanig dat het delen van ervaring, kennis en 

goede praktijken er door bevorderd wordt; 
7. het bevorderen van het interne kerkelijke gesprek over de betekenis van de onopgeefbare 

verbondenheid met het volk Israël, zodat kerkleden weerbaar worden wat betreft deze thematiek;  
8. het stimuleren van vernieuwende ontwikkelingen op het terrein van liturgie en kerkmuziek, 

zodanig dat mensen van deze tijd geraakt worden door de taal en toon van liturgie en kerkmuziek; 
9. het verdiepen van de relatie met migrantenkerken en –christenen op basis van wederkerigheid, 

zodat ‘de gemeenschap der heiligen’ in de multi-etnische samenleving herkenbaar wordt; 
10. het bevorderen van het interne kerkelijke gesprek over ‘islam en christendom’ en het faciliteren 

van ontmoetingen tussen moslims en christenen in Nederland, met als resultaat de groei van 
wederzijds begrip en vreedzaam samenleven. 
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Daarnaast worden in het beleidsplan van de Dienstenorganisatie voor de periode 2009-2012 in het 
hoofdstuk Beleidsvoornemens Dienstenorganisatie ook een aantal doelstellingen en speerpunten in 
relatie tot de strategische keuze voor ‘de gemeenteadviseur’ als spil van de dienstverlening genoemd: 
• bevordering van het geloofsgesprek in de gemeente en de groei van een doorleefde 

spiritualiteit; 
• overzicht van best practices  opbouwen en beschikbaar maken voor de gehele kerk; 
• professionele relatie tussen gemeente en gemeenteadviseur ontwikkelen; 
• betaalde dienstverlening uitbouwen van 7% (2008) naar 21% (2010) van de totale 

dienstverlening; 
• evaluatie functie(uitvoering) en ondersteuning van de gemeenteadviseur, met als doel optimale 

kwaliteit van dienstverlening garanderen; 
• twee kennisnetwerken missionaire gemeenteontwikkeling en diaconale gemeenteontwikkeling, 

optimaliseren. 
 
Ook wordt de samenhang van deze strategische keuze met andere strategische keuzes in dat 
beleidsplan beschreven: 
• missionaire groei: gemeenteadviseurs zijn extra missionair geschoold om gemeenten te kunnen 

begeleiden; stimuleren van het gemeenteberaad over de missionaire opdracht; 
• betrekken van jeugd en jongeren: samenwerking met (gedetacheerde) JOP-pers; 
• vrijwilligersbeleid: toerusting met het oog op de groei van kwaliteit en bezieling in het 

vrijwilligerswerk; 
• ondersteuning predikanten en kerkelijk werkers: signalering, intake, doorverwijzen; 
• communicatie: gemeenteadviseurs vervullen ambassadeursfunctie voor de bovenplaatselijke 

kerk. 
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3.3 Missionair Werk en Kerkgroei 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Missionair Werk en Kerkgroei zien er als volgt uit: 
 
Missionair Werk en Kerkgroei Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 858 41% 882 44% (In 2008
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 323 15% 213 11% begrepen
Overige inkomsten 926 44% 925 45% in Kerk in

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 2.107 100% 2.020 99% Ontwikkeling)

Missionaire campagne 599 29% 661 33%
Communicatie 325 15% 267 13%
Pioniersplekken 577 28% 396 20%
Flankerend beleid 323 15% 266 13%
Financiële steun- en hulpverlening 283 13% 430 21%
Resultaat MW  ( t.g.v. risicoreserve en bestemmingsreserves) 0 0% 0 0%  
 
 
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. Daarbij staat voorop dat kerk en gemeenten 
er zijn 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. Missionair zijn gaat vooraf aan alles wat wij in de kerk en namens de kerk 
doen. Het gaat daarbij om vier woorden: gunnen, uitnodigen, betrekken en dialoog: 
• 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. 

• Dialoog 
Missionair werk is geen eenrichtingsverkeer maar veronderstelt een dialogische houding. God heeft 
zich toegewend tot de gehele wereld en wij kunnen niet weten hoe de Geest van God werkzaam is in 
deze 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. 
 
De diensten die het programma MW&KG biedt worden zo verleend dat er bruggen ontstaan tussen 
het missionaire werk dat landelijk ontwikkeld is/wordt en het missionaire werk van de plaatselijke 
gemeenten. Het werk is feitelijk, concreet en praktisch gericht op de plaatselijke gemeente.  
 
De medewerkers vervolgen in 2010 de campagnestrategie die in 2009 is ingezet. Zij reizen het land 
door om predikanten en gemeenteleden te stimuleren de missionaire mogelijkheden die er zijn, 
daadwerkelijk te gebruiken. Deze campagne is aangewezen op een samenspel met 
gemeenteadviseurs die vanuit vier regio’s de dienstverlening aan gemeenten behartigen. De vragen 
die door de missionaire campagne bij gemeenten worden opgeroepen kunnen worden verder 
gebracht door deze adviseurs. Zij dienen gemeenten van advies, geven begeleiding, helpen bij 
missionaire projectontwikkeling en verzorgen toerusting. Op deze wijze vullen zij de 
campagnestrategie aan met een meer educatieve strategie die ertoe kan bijdragen dat het missionaire 
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werk niet meer weg te denken is uit de gemeente. Gemeente en gemeenteadviseurs kunnen daarbij 
een beroep doen op de ‘specialisten’ van MW&KG die landelijk werkzaam zijn. MW&KG bedient de 
gemeente niet alleen met ideeën en adviezen maar ook met materialen die in het locale missionaire 
werk goed te gebruiken zijn. 
Niet alleen bestaande gemeenten behoren tot het aandachtsgebied van het programma MW&KG, ook 
gebieden waarin kerkelijke presentie (nagenoeg) afwezig is, hebben de aandacht. MW&KG biedt 
specialistische begeleiding bij de vorming van nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen in die 
gebieden. Ook dit aandachtsveld kan alleen in goed samenspel met gemeenten ter plaatse en met 
gemeenteadviseurs behartigd worden. 
 
Vanaf het begin van de campagne in september 2009 wordt deze uitgevoerd in samenwerking met de 
IZB. In regio’s waarin gemeenten van hervormd gereformeerde signatuur aanwezig zijn, heeft de IZB 
deelgenomen aan de missionaire ronde. Die samenwerking wordt in 2010 voortgezet.  
De laatste jaren is ervaring opgedaan met samenwerking tussen MW&KG en de IZB als het gaat om 
kerkelijk pionieren. Over en weer bestaat de wens die samenwerking waar mogelijk verder uit te 
breiden. De ontmoeting van de beide staven in 2009 heeft geleid tot een gezamenlijke uitspraak over 
de missie die MW&KG en IZB hebben. In 2010 wordt verder gewerkt aan een zodanige invulling 
daarvan dat de samenwerking optimaal wordt. 
 
In het landelijke missionaire werk volgen we drie sporen om invulling te geven aan bovengenoemde 
missie: 
• Advisering en ondersteuning van gemeenten bij het inhoud en vorm geven aan de missionaire 

opdracht in eigen omgeving (missionaire campagne); 
• Communicatie: 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; 

• Bevorderen van nieuwe christelijke gemeenschapsvorming op oude en nieuwe grond; een terrein 
dat ook aangeduid kan worden als kerkelijk pionieren of kerkplanting (pioniersplekken); 

Daarnaast zijn aan de orde: 
• Flankerend beleid; 
• Financiële steun- en hulpverlening aan missionair werk. 
 
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
Missionaire campagne (speerpunt) 
• Rondreis door Nederland 
In het eerste half jaar van 2010 worden in samenwerking met de gemeenteadviseurs: presentaties 
voor gemeenten gehouden om een sense of urgency op te roepen en te laten zien dat missionair-zijn 
mogelijk is. 
• 30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente 
Aan alle gemeentepredikanten en gemeenteleden die missionair werk (willen) doen, wordt een map 
met 30 missionaire mogelijkheden aangereikt. De modellen zijn samengevat in een boekje dat op nog 
grotere schaal verspreid wordt.  
• Opbouw infrastructuur 
De bijeenkomsten worden ook gebruikt om gemeenten te vragen een missionaire contactpersoon aan 
te wijzen of een missionair projectteam te vormen die rechtstreeks in verbinding staan met de 
kerkenraad. Zo wordt gebouwd aan een landelijk netwerk waarvan de leden elkaar van tijd tot tijd 
ontmoeten, voor het eerst in het najaar van 2010, om onderling informatie en ‘best practices’ uit te 
wisselen.  
 
Communicatie 
• Materialen en projecten 
In 2009 is de nieuwe missionaire webwinkel operationeel geworden. De catalogus bevat de materialen 
en projecten die in de afgelopen jaren voor gemeenten ontwikkeld zijn ter ondersteuning van hun 
missionaire werk. Sommige uitgaven worden herdrukt, anderen opnieuw geschreven. Het materiaal 
voor Pasen wordt uitgebreid met een veertigdagentijdkalender. 
• Publiekscampagnes 
In 2009 was het thema van de startzondag geloof, in 2010 ligt het accent op hoop en in 2011 op 
liefde. Samen met het programma Kerk in Ontwikkeling ontwikkelen we in 2010 materialen en 
projecten rond het thema hoop en stimuleren we gemeenten die voor hun startzondag te gebruiken. 
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• Website 
De missionaire gedeelten van de website Protestantse Kerk wordt aangepast en onderhouden. In 
2010 wordt de rubriek ‘Oogpunt van’ (homepage website Protestantse Kerk) gecontinueerd. De site 
‘missionair actief’ wordt ook in 2010 benut om de activiteiten en projecten van MW&KG te 
ondersteunen en te promoten, met name ook de Missionaire campagne. In 2010 worden de dertig 
kansrijke missionaire modellen waar nodig geactualiseerd. De site ‘kennismaken’ wordt in 2010 
onderhouden. Fundamentelere aanpassingen volgen in de jaren daarna. 
 
Bevorderen van nieuwe christelijke gemeenschapsvorming; Pioniersplekken (speerpunt) 
In 2010 worden tenminste twee pioniersplekken ingericht, die na drie jaren zelfredzaam moeten zijn. 
Wij richten ons daarbij op gebieden waarin kerkelijke presentie (bijna) ‘van de grond af’ opnieuw 
opgebouwd moet worden, waar bestaande gemeenten verlangen aan te sluiten bij de belangen en 
behoeften van nieuwe doelgroepen en bevorderen nieuwe christelijke gemeenschapsvorming in 
gebieden waar de bestaande gemeente dermate verzwakt is dat het voortbestaan in het geding is. 
Concreet wordt gedacht aan vestiging van pioniersplekken in grootstedelijke nieuwbouwwijken de 
zogenaamde Vinexlocaties alsmede in oude stadswijken waar de kerk al jaren lang verdwenen is.  
MW&KG werkt binnen de kaders van de Protestantse Kerk en verzekert zich ervan dat bestaande 
gemeenten/ambtelijke vergaderingen bij initiatieven tot pionieren betrokken zijn. We steunen geen 
initiatieven die niet op betrokkenheid van de plaatselijke gemeente(n) kunnen rekenen. In de praktijk 
kan die betrokkenheid variëren van ‘gedogen’ tot hartelijke samenwerking en inzet.  
Selectie van mogelijke locaties gebeurt bij voorkeur op voorstel van de regio’s/plaatselijke gemeenten 
zelf waarbij de voorstellen landelijk zullen worden getoetst op haalbaarheid, plaatselijk draagvlak en 
enthousiasme van de initiatiefnemers. Op basis van deze toetsing worden de projecten met de 
hoogste kans op concrete haalbaarheid actief vanuit het landelijke niveau ondersteund. Dat gebeurt 
door middel van aanstelling van een fulltime pionier en een parttime fondsenwerver/organisator/pr 
functionaris, oftewel per plek 1,3 formatieplaats. Taak van de laatstgenoemde is erover 
nadenken hoe een dergelijke plek op termijn gefinancierd kan blijven worden 
 
Flankerend beleid 
• Beraadsgroep Missionair Werk 
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 en de Verenging van Vrijzinnig Protestanten. Aan deze beraadsgroep, 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. 
• Oecumenische contacten 
De Protestantse Kerk  is lid van de Council for World Mission. Vanuit MW&KG wordt jaarlijks, dus ook 
in 2010, deelgenomen aan bijeenkomsten van de Europese Regio die de werkuitvoering betreffen: 
inhoudelijke bijeenkomsten (workshops, conferenties) en de Round Table of the European Region. 
 
Financiële steun- en hulpverlening aan missionair werk 
In 2008 is de keuze gedaan de financiële steunverlening aan plaatselijk missionair werk in belangrijke 
mate af te bouwen. In het beleid wordt prioriteit gegeven aan de doelstellingen I t/m III, genoemd 
onder punt 3. De beschikbare middelen zijn nodig om die doelstellingen te realiseren en de 
steunverlening aan plaatselijk missionair werk moet daarom tot een minimum beperkt blijven.  
Wel wordt gemeenten de mogelijkheid geboden een kleine subsidie aan te vragen voor missionaire 
activiteiten die zonder een dergelijke subsidie niet uitgevoerd kunnen worden. De criteria daarvoor zijn 
in 2009 vastgesteld. De aanvragen worden beoordeeld door de commissie CBF. De uitvoering ligt in 
handen van het Bureau Steunverlening. 
In 2009 heeft de synode besloten de steun aan het luchthavenpastoraat en het koopvaardijpastoraat 
over te hevelen naar de Solidariteitskas. Doel is de overdracht van de verplichtingen aan deze 
pastoraten in 2010 af te ronden. 
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3.4 Kerk in Actie 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Kerk in Actie zien er als volgt uit: 
 
Kerncijfers baten en lasten Kerk in Actie 2010 2009 2008 2007 2006 2005
(x € 1.000) (begroting) (begroting) (rekening) (rekening) (rekening) (rekening)

Baten eigen fondsenwerving (vrijw. geldwerving) 26.824 26.875 26.962 26.966 25.438 28.101
Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden 600 600 1.141 1.137 1.633 34.061
Subsidies, bijdragen en overige inkomsten 4.275 4.120 5.182 5.455 10.656 7.071
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 2.500 1.600 1.644 1.878 2.640 2.826
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 34.199 33.195 34.929 35.436 40.367 72.059
Bestedingen aan doelstellingen 30.865 29.824 28.571 29.630 49.701 61.033
Werving baten (kosten fondsenwerving) 3.484 3.371 3.086 3.148 3.273 3.140
Resultaat -150 0 3.272 2.658 -12.607 7.886
(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)  
 
Het programma Kerk in Actie ondersteunt en stimuleert zending en (wereld)diaconaat als een eigen 
taak van de gemeenten en de kerk en voert dat gedeeltelijk uit. Een van de middelen is het slaan van 
bruggen tussen protestantse gemeenten en kerken in Nederland en protestants-christelijke 
kerken en organisaties in het Zuiden. Wederkerigheid en participatie zijn daarbij belangrijke 
aandachtspunten. Op het gebied van werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking werkt Kerk in 
Actie samen met ICCO. Kerk in Actie maakt, met een eigen invalshoek, deel uit van de brede 
beweging van (protestantse) christenen die geloof, hoop en liefde willen delen met anderen. Kerk in 
Actie zet zich in voor de meest kwetsbare mensen en voor een rechtvaardiger wereld. Delen van het 
werk worden uitgevoerd mede namens tien kleinere oecumenische kerken. Het doel van het werk is 
ten diepste om getuigen te zijn van de liefde van Jezus Christus en van het komende het Rijk van 
God.  
 
Het programma Kerk in Actie heeft haar werk onderverdeeld in de navolgende subprogramma’s: 
• Zending; 
• Werelddiaconaat, waaronder ook begrepen; 

o Noodhulp; 
o Kinderen in de Knel; 
o FairClimate; 

• Binnenlands diaconaat. 
 
Na aftrek van de kosten voor de verwerving van middelen kunnen de beschikbare bedragen als volgt 
worden gespecificeerd. 
 
Beschikbare middelen naar programma in 2010: 2010 2010
(x € 1.000) (begroting) (begroting)

€ %
Zending 11.640 39%
Werelddiakonaat (buitenland) 10.310 33%
Noodhulp (buitenland) 2.403 8%
Kinderen in de Knel (buitenland) 3.704 12%
FairClimate (buitenland) 468 2%
Diaconaat (binnenland) 2.340 8%
Totaal 30.865 100%  
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Hier 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiernaast zijn de overige (Kerk in Actie programma overstijgende) activiteiten te onderscheiden: 
• Interactief 
• Togetthere 
• Impulsis 
• Beleid/advies en vertegenwoordiging 
• Communicatie en voorlichting 
 
Voor Kerk in Actie is een separate begroting voor het jaar 2010 opgesteld. Hierin wordt uitgebreider 
ingegaan op het werk van Kerk in Actie. 
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
Zending 
De hoofdlijnen van het werk zijn in 2010: 
• Verkondiging: Bevorderen dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met het bevrijdende  

en levensvernieuwende evangelie van Jezus Christus en dat zij worden uitgenodigd tot 
discipelschap. Het toegankelijk maken van de Bijbel en de betekenis van het evangelie in de 
specifieke context zullen daarbij extra aandacht zal krijgen.  

• Missionair opbouwwerk: het versterken van geloofsgemeenschappen zodat zij in hun eigen 
omgeving de missionaire en diaconale opdracht goed kunnen vervullen. Het gaat om de opbouw 
van levendige en gastvrije gemeenschappen waar mensen bevrijding en verzoening kunnen 
ervaren.  

• Bruggen bouwen: Het stimuleren van samenwerking en ontmoeting tussen christelijke 
geloofsgemeenschappen en anderen (zowel tussen christenen onderling als met andere religies). 
Het is belangrijk dat kerken bijdragen aan het doorbreken van grenzen en muren en zoeken naar 
mogelijkheden voor gezamenlijke inzet voor vrede en verzoening. 

 
Het zendingswerk wordt in 2010 vormgegeven in de volgende werkvelden: 
• relatie tussen protestantisme en orthodoxie in Midden- en Oost-Europa: samenwerking en 

ontmoeting over grenzen van kerken heen; 
• zending in minderheidssituatie (Bangladesh, Pakistan, Midden-Oosten). Doelstellingen: steun aan 

kleine christelijke gemeenschappen; 
• godsdienst en Vrede in West-Afrika (Nigeria, Ghana, Kameroen). Een belangrijk thema betreft de 

steun aan minderheidskerken in het noorden van genoemde landen; 
• bijbel en dagelijks leven (Latijns-Amerika). In 2010 zal een consultatie rondom methoden van 

contextueel Bijbellezen gehouden worden met partners uit Latijns-Amerika en met inbreng vanuit 
Nederland. Daarnaast zal uitwisseling met Zuid-Afrika en Indonesië opgezet worden; 

• bruggen bouwen in het Midden Oosten. De IP-nota wordt uitgewerkt; 
• Indonesia Partnership Programme, waarbinnen het bevorderen van ontmoeting en samenwerking 

van Indonesische kerken en Protestantse Kerk in Nederland wordt vormgegeven op 4 terreinen: 
o diaconale roeping van de kerk; 
o identiteit en pluralisme (met name relatie tussen christenen en moslims); 
o relatie met pentecostale kerken; 
o versterking van kerkelijke organisatie en kader; 

• twee nieuwe standplaatsen voor uitgezonden medewerkers in Latijns-Amerika; 

 
Bestedingen 2010 Binnenlands diaconaat

65%

27%

8% 

Subsidies en bijdragen Overige bestedingen Kosten beheer en administratie
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• uitbreiding van de relaties met China en beschrijving van China-programma; 
• consultatie van partners over zendingsbeleid Kerk in Actie; 
• activiteiten op het gebied van 100 jaar Edinburgh. 
 
De bestedingen van de zendingsactiviteiten zien er in 2010 naar verwachting als volgt uit: 
 
Bestedingen aan doelstellingen in 2010 2010 2010
(bedragen x € 1.000) (begroting) (begroting)

%
Subsidies en bijdragen 8.680 74%
Overige bestedingen 2.392 21%
Kosten beheer en administratie 568 5%
Totaal 11.640 100%  
 
Werkvelden Zending  Begroting 

2010 Uitgezonden medewerkers 
Bedragen x 1.000, aantallen x 1   2009 2010 
   
Relatie tussen protestantisme en orthodoxie  500 2 2
Zending in minderheidssituatie  900 1 2
Godsdienst en Vrede in West-Afrika  500 2 3
Bijbel en dagelijks leven  300  1
Bruggen bouwen in het Midden Oosten  900 1 1
Indonesia Partnership Programme  900 2 3
Latijns Amerika  700 3 3
Afrika-Midden Oosten  1.650 3 3
Azië (inclusief China)  650 1 2
Europa  100  
Wereldwijd  700  
Impulsis  150  
Overige aanvragen  730  
Totaal   8.680 15 20

 
 
Werelddiaconaal werk (inclusief noodhulp, Kinderen in de Knel en FairClimate) 
In het (wereld)diaconale werk gaat het om het zichtbaar maken van de liefde van Christus door 
metterdaad getuigen te zijn van de liefde, gerechtigheid en barmhartigheid van God. Bijzondere 
aandacht wordt gegeven aan minderheden en zwakken (vrouwen, kinderen) en samenwerking met 
partners die structureel bijdragen aan verbetering van de levenssituatie van de allerarmsten. 
Bij de uitvoering van het werk is aandacht nodig voor de menselijke maat. Dat houdt ook in ruimte 
voor kleinere projecten van bijvoorbeeld kerkelijke partners, maar het is vooral het betrekken van 
mensen bij elkaars leven, zodat wederkerigheid plaats heeft. De nadruk ligt op contacten met 
kerkelijke en ‘faith based organisations’ (FBO’s). Samenwerking met oecumenische organisaties als 
ACT versterkt het effect van ons werk. Met algemene organisaties wordt samengewerkt indien 
doelstellingen en beleid overeenkomen met die van Kerk in Actie. Historische kerk-kerk relaties krijgen 
aandacht, waarbij nut en noodzaak van samenwerking bezien worden. Ontwikkelingen op kerkelijk 
gebied in het Zuiden (opkomst van nieuwe kerken, meer aandacht van kerken voor sociale vragen, 
pentecostalisme) kunnen nieuwe impulsen geven aan het kerkelijk leven in ons land en echt 
partnerschap tot zijn recht laten komen. Interactief is in dit verband van groot belang. 
 
Het werelddiaconale werk in totaal behelst de Kerk in Actie programma’s: 
• Werelddiaconaat 
• Noodhulp 
• Kinderen in de Knel 
• FairClimate 
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Bestedingen aan doelstellingen in 2010 2010 2010
(bedragen x € 1.000) (begroting) (begroting)

%
Subsidies en bijdragen 7.967 77%
Overige bestedingen 1.810 18%
Kosten beheer en administratie 533 5%
Totaal 10.310 100%  
 
Werelddiaconaat 
Het werelddiaconale werk vindt in de gezamenlijke buitenlandafdeling met ICCO plaats in de volgende 
programmalijnen: 
• Toegang tot basisvoorzieningen (TtB) (2010: €5,5 mln) 

In 2010 zal het beleid van vorig jaar worden voortgezet op de hoofdlijnen Voedselzekerheid, 
onderwijs, water en sanitatie, gezondheidszorg, HiV/AIDS 

• Democratisering en Vredesopbouw (D&V) (2010: € 4,2 mln.) 
Het hoofddoel van het programma D&V is een samenleving waarin duurzame en rechtvaardige 
vrede, democratie en respect voor mensenrechten gewaarborgd zijn. D&V werkt met drie 
deelthema’s: 

a. democratisering  
b. rechtszekerheid  
c. vredesopbouw 

• Duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling (Dreo) (2010: € 1,1 mln.) 
Het programma Dreo kent de thema’s locale marktontwikkeling, internationale markten, klimaat en 
milieu (FairClimate), financiële diensten en samenwerking bedrijfsleven. 
Voor Kerk in Actie zijn vooral op de aspecten landbouw en milieu en klimaat belangrijk. Eerlijke 
handel is daar nauw mee verwant. Juist hier zijn de gevolgen zichtbaar van handelspolitiek en 
wordt duidelijk dat de vraag naar grotere welvaart in het Noorden ten koste gaat van de arme 
bevolking in het Zuiden. Kerk in Actie steunt initiatieven om deze tendens te keren. De 
Protestantse Kerk en Kerk in Actie hebben een eigen overeenkomst van samenwerking met 
Oikocredit. Na een aarzelende start krijgt FairClimate meer wind in de zeilen. In de komende tijd 
zal meer aandacht gevraagd worden voor de klimaatproblematiek. Dreo wil meer uitbouwen op 
Klimaat en Fairtrade in 2010. 

• Wereldwijd (WW) (2010: 1,9 mln, inclusief noodhulp) 
Het programma Wereld Wijd richt zich vooral op wereldwijde oecumenische relaties. Wereld Wijd 
behartigt ook steunverlening vanuit algemene werelddiaconale en zendingsmiddelen aan 
programma’s van de Wereldraad van Kerken, de World YWCA en de Gereformeerde Zendings 
Bond. 

 
Noodhulp 
Noodhulp wordt vooral gegeven in samenwerking met ACT (Action by Churches Together), een 
orgaan van de Wereldraad van Kerken, waarin kerken wereldwijd participeren. De navolgende 
thema’s worden onderscheiden: 
• Directe hulpverlening bij rampen (ACT) 
• Structurele hulp, gericht op preventie 
• Disaster preparedness  
• Capaciteitsopbouw op het gebied van rampenmanagement  
• Aandacht voor migranten. 
 
In samenwerking met C&F is een nieuw programma opgezet voor geldwerving voor noodhulp door 
middel van direct contact met diaconieën wanneer er sprake is van een ernstige calamiteit. Hierbij 
worden nieuwe mogelijkheden voor de diaconieën van de Kerk in Actie website ten behoeve van 
noodhulp gebruikt. 
 
Verdeling Noodhulp in 2010 
Bedragen x € 1.000 

 Procentueel Bedrag 

   
Directe Noodhulp  50% 947
Rehabilitatie  50% 946
Totaal   100% 1.893

 
Kinderen in de Knel 
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Dit programma van Kerk in Actie wil opkomen voor de rechten van kinderen en onderwijs stimuleren. 
Het wil kinderen een volwaardige plaats geven in de samenleving en uitzicht op een goede toekomst. 
Het programma wordt uitgevoerd binnen de afdelingen TtB en D&V. In de bestrijding van kinderarbeid 
is onderwijs een belangrijke schakel. Kinderen in de Knel zet zich in 2010 in voor de opvang van 
weeskinderen in gezinnen in plaats van in weeshuizen. Door mogelijkheden te scheppen om kinderen 
in een gezinssituatie te houden, krijgt hun opvoeding een betere kans. De positie van kinderen in de 
gevangenis en het voorkomen van kinderdetentie zullen in 2010 belangrijke speerpunten zijn. Omdat 
het relatiebeheer in het kader van Kinderen in de Knel verdeeld is over twee programmalijnen, is het 
werk van de speciale KK-coördinator van belang om het eigen gezicht van het programma te 
versterken. 
 
FairClimate 
FairClimate, het gezamenlijke klimaatproject van ICCO en Kerk in Actie, zal in 2010 doorgaan op de 
weg van aandacht vragen in kerken en gemeenten en bij allen die zich met de kerk verbonden weten 
voor het verminderen en verduurzamen van het eigen energiegebruik, om ruimte over te laten voor 
ontwikkeling in het zuiden. Via Interactiefprojecten en het FairClimate Fonds kan men bijdragen aan 
projecten die duurzame energie brengen in ontwikkelingslanden en de gevolgen van 
klimaatverandering helpen adresseren. Projecten rond vermindering zullen worden uitgebreid (India 
en Zuid-Afrika) en gestart (Hoorn van Afrika). Aanpassing aan klimaatverandering zal een duidelijker 
plek in het werk krijgen. De activiteiten rond de gouvernementele bijeenkomst over het klimaat in 
Kopenhagen die met christelijke zusterorganisaties in Europa zijn opgestart, zullen voortgezet worden. 
 
Binnenlands diaconaat. 
Kernwoorden voor het diaconaat zijn: barmhartigheid en gerechtigheid. Kerk in Actie wil hieraan 
concrete invulling geven. Waar structurele gerechtigheid en rechtvaardigheid (nog) niet haalbaar of 
realiseerbaar zijn, blijft de opdracht aan het diaconaat om barmhartigheid en liefde te bewijzen. Twee 
motieven zijn daarbij richtinggevend helpen waar geen helper is  en helpen onder protest.  
 
Het werk is voor de beleidsperiode 2009-2012 vastgesteld op vijf concrete werkgebieden:  

1. Infrastructuur Diaconaat en Ondersteuning van het plaatselijke diaconale werk en de diakenen 
van de Protestantse Kerk in Nederland. 

2. Armoede, economie en sociale zekerheid.  
3. Zorg en welzijn. 
4. Multiculturele samenleving, vluchtelingen en migratie. 
5. Gerechtigheid, Vrede en Duurzaamheid 
 

Op elk van deze werkgebieden wordt gewerkt aan een drietal concrete taken: 
• Inhoudelijke dienstverlening: het ondersteunen van gemeenten, diakenen, vrijwilligers en 

beroepskrachten bij hun diaconale taak door informeren en adviseren. 
• Financiële steunverlening: het doen uitvoeren van diaconaal werk namens gemeenten en 

diaconieën door financiële ondersteuning van diaconale projecten, organisaties en 
hulpverleningsinstellingen. 

• Pleitbezorging en lobby: namens diaconieën behartigen van belangen in bredere 
samenwerkingsverbanden en invloed uitoefenen op overheden en organisaties.  

 
Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met een veelheid van uitdagingen. De 
gevolgen van de economische recessie zijn merkbaar in groeiende werkloosheid. Omdat veel landen 
in het Zuiden extra zwaar getroffen worden, zal dat leiden tot toenemende migratiedruk. De vergrijzing 
heeft niet alleen tot gevolg dat het draagvlak voor het werk van de kerk kleiner wordt door overlijden 
van gemeenteleden, ook het aantal beschikbare vrijwilligers neemt af. Daarom besteedt Kerk in Actie 
in 2010 bijzonder aandacht aan deze onderwerpen en zal versterkt worden ingezet op het betrekken 
van jongeren bij het diaconale werk. De samenhang tussen de werkgebieden en de motivering van de 
werkgebieden en de nieuwe accenten daarbinnen zal in 2010 in teamverband verder uitgewerkt 
worden in de vorm van een visiedocument. Gerelateerd aan de keuzes in de achterliggende 
beleidsperiode en aan gewenste nieuwe accenten, zal de verdeling van de beschikbare menskracht 
en financiële middelen over projecten, steunverlening en lobbywerk er in 2010 globaal als volgt uit 
zien:  
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Verdeling middelen over de 5 werkgebieden 
In % 

 Begroting 
2010 

 
Infrastructuur diaconaat  

  
10%

Armoede, economie en sociale zekerheid  15%
Zorg en welzijn  15%
Multiculturele samenleving, vluchtelingen en migratie  15%
Gerechtigheid, Vrede en Duurzaamheid  20%
  
Ruimte voor nieuwe accenten  
Missionair diaconale projecten  10%
Jeugddiaconaat  10%
Vernieuwing ouderenwerk  5%

 
Gerelateerd aan de soorten bestedingen ziet dit er voor 2010 als volgt uit: 
 
Bestedingen aan doelstellingen in 2010 2010 2010
(bedragen x € 1.000) (begroting) (begroting)

%
Subsidies en bijdragen 1.521 65%
Overige bestedingen 633 27%
Kosten beheer en administratie 186 8%
Totaal 2.340 100%  
 
Interactief 
Kerk in Actie Interactief zet zich in om bij gemeenten het gevoel te versterken dat het zendings- en 
diaconale werk van Kerk in Actie rechtstreeks hun eigen werk is. Daarbij worden classes en/of 
groepen van gemeenten in contact gebracht met partners in het Zuiden of in Nederland. Gemeenten 
stellen zich voor een bepaalde periode garant voor een bijdrage aan bepaalde projecten. Naast direct 
contact met partners en uitwisselingen is Intercultureel Bijbellezen een belangrijk middel om de 
onderlinge betrokkenheid van gemeenten en partners te vergroten.  
Het totale budget voor interactief bedraagt € 0,9 mln. en wordt gefinancierd vanuit de vijf programma’s 
van Kerk in Actie. 
 
Togetthere 
Togetthere is een initiatief van ICCO en Kerk in Actie en werkt in de uitvoering nauw samen met JOP. 
De reizen en uitwisselingen van Togetthere zijn een middel om jongeren actiever te betrekken bij 
thema’s van onrecht, armoede en het streven naar een betere wereld. De groepsreizen van 
Togetthere worden steeds meer ingepast in lopende campagnes en thema’s van ICCO en Kerk in 
Actie. Een voorbeeld daarvan is de campagnereis in het kader van de 40 dagentijd. De terugkoppeling 
van ervaringen van uitgezonden vrijwilligers vindt steeds vaker plaats in gemeenten die met Interactief 
verbonden zijn. Togetthere kan ondersteuning bieden bij het organiseren van jongerenreizen vanuit 
gemeenten of classes naar partners en projecten. Een ander belangrijk nieuw element in het beleid is 
dat ook jongeren uit het Zuiden steeds meer als deelnemers in de uitzendingen en activiteiten 
betrokken zullen worden. Een groeiend initiatief is Changemaker waarbij jongeren zelfstandig 
initiatieven ontwikkelen op het gebied van diaconaat en inzet voor maatschappelijke thema’s. 
Voor Togetthere is in de begroting 2010 een bedrag van afgerond € 5,5 ton uit de middelen van 
Werelddiaconaat. 
 
Impulsis 
Voor 2010 wordt een zelfde bedrag begroot als in 2009. Omdat de belangstelling voor dit programma 
vanuit kerkelijke gemeenten nog steeds achterblijft bij de verwachtingen, zal in 2010 nogmaals 
worden ingezet op toename van de medefinancieringen in kerkelijke kring. Communicatie zal daarbij 
een belangrijke rol spelen. Mocht groei desondanks uitblijven, dan zal in de tweede helft van 2010 
bezien worden of de deelname van Kerk in Actie aan Impulsis na 2010 kan worden voortgezet.  
Het begrotingsbedrag 2010 voor Impulsis bedraagt afgerond € 6,5 ton. Dit bedrag wordt voor 25% uit 
Zendingsgeld en voor 75% uit Diaconaal geld gefinancierd. 
 
 
 
 



12 oktober 2009                  Begroting 2010 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 33 
  Versie 3 2 d 

Hendrik Kraemer Instituut (HKI) 
Met ingang van 1 juli 2009 maakt het HKI niet langer deel uit van het programma Wereldwijd van de 
Gemeenschappelijke Buitenland Afdeling van ICCO en Kerk in Actie. De verwachting dat het HKI op 
die plek op een meer natuurlijke wijze meer werk voor ICCO zou kunnen gaan uitvoeren, is niet 
uitgekomen. Als gevolg van de reorganisatie bij ICCO (ProCoDe) wordt de afdeling Wereldwijd 
opgeheven. Het bestuur van de Dienstenorganisatie heeft besloten dat het HKI voortaan deel uitmaakt 
van het programma Kerk in Actie. Het HKI zal zich binnen Kerk in Actie voornamelijk richten op: 
1. ondersteuning van het programma Zending en het werk van Kerk in Actie 
2. activiteiten op het terrein van Migrantenkerken in Nederland en Multicultural Ministries  
3. trainen en faciliteren op het gebied van interculturele communicatie, met name op 

identiteitsgerelateerde thema’s. 
De begrote kosten voor het HKI bedragen € 515.000. Aan inkomsten is een bedrag van € 400.000 aan 
bijdragen voor dienstverlening opgenomen. Het resterende saldo wordt gedekt uit zendingsgeld.  
 
Beleid/advies en vertegenwoordiging 
In beleid/advies en vertegenwoordiging zijn de kosten begroot die verbonden zijn aan lidmaatschap 
van verschillende oecumenische organisatie en deelname aan bijeenkomsten die door deze 
organisaties worden georganiseerd. Verder zijn hierin begrepen de uitgaven voor advies en 
ondersteuning van het moderamen van de Generale Synode en het bestuur van de 
Dienstenorganisatie, het overleg met de kleinere oecumenische kerken en geloofsgemeenschappen 
die betrokken zijn bij het werk van Kerk in Actie. Tenslotte worden er uitgaven gedaan in het kader 
van de samenwerking met ICCO en de ICCO-Alliantie. De deelname van Kerk in Actie aan de 
voorbereiding van de aanvraag voor Medefinanciering Ontwikkelingssamenwerking van de Alliantie en 
de ontwikkelingen binnen de samenwerking met ICCO met betrekking tot ProCoDe vragen in de 
komende tijd extra tijd en aandacht. 
 
Communicatie en voorlichting 
Communicatie en voorlichting Kerk in Actie werkt aan versterking van het missionaire en diaconale 
besef in gemeenten en helpt met het verzamelen van relevante informatie en de vertaling daarvan 
naar de gemeenten en de samenleving. Verschillende factoren vragen daarbij aandacht. Het 
ledenbestand van de kerk vergrijst, waardoor het aantal mensen dat Kerk in Actie steunt geleidelijk 
afneemt. Op het gebied van zending en werelddiaconaat doen talrijke andere organisaties ook een 
beroep op de gemeenten. Gemeenteleden die op reis contacten leggen in het Zuiden, nemen initiatief 
tot particuliere hulpverlening en krijgen daarvoor steun vanuit hun omgeving. Jongeren worden via 
particuliere organisaties uitgezonden. Het gevolg is, dat in de loop van de jaren de betrokkenheid van 
sommige gemeenten bij het werk van Kerk in Actie is verminderd. Met waardering voor goed werk van 
anderen, is wel te constateren dat deze ontwikkelingen negatief kunnen uitwerken op de 
mogelijkheden voor het werk van Kerk in Actie. Bovendien heeft de recessie ook gevolgen voor de 
inkomsten van Kerk in Actie. Het is daarom des te meer nodig de band tussen de gemeenten en het 
werk van Kerk in Actie te versterken.  
 
In de afgelopen jaren is al ingezet op het behouden en versterken van het draagvlak voor het werk 
van Kerk in Actie. Het team Communicatie en Voorlichting zal in 2010 extra aandacht geven aan alles 
wat kan dienen om het gevoel “Kerk in Actie is van ons als gemeente” te versterken. Communicatie 
zal pro-actief zijn, met aandacht voor specifieke doelgroepen, waarbij de digitale media meer 
aandacht zullen krijgen. Verder zal in samenwerking met de persdienst actief gewerkt worden aan het 
vergroten van de zichtbaarheid van Kerk in Actie in de publieke media door het aanleveren van kopij, 
reageren op trends en direct contact. 
 
De eerste resultaten zijn inmiddels merkbaar. Meer gemeenten dan voorheen bestelden in 2009 
materiaal voor de 40 dagentijd campagne. Er is groeiende aandacht voor Interactief, waar 
wederkerigheid een belangrijke rol speelt. Wanneer een interactieve relatie tot stand komt tussen de 
(plaatselijke) gemeenten in Nederland en de gemeenten/(kerkelijke)partners in het buitenland blijkt dat 
stimulerend te werken op het plaatselijke gemeenteleven en wordt de betrokkenheid bij het werk van 
Kerk in Actie vergroot. Jongerenreizen of inzet als diaconaal vrijwilliger hebben eenzelfde effect.  
 
Het totale budget, onder aftrek van de baten voor communicatie en voorlichting bedraagt iets meer 
dan € 0,9 mln. Deze kosten worden betaald vanuit de vijf  Kerk in Actie programma’s. 
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3.5 Jeugdwerk Protestantse Kerk 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Jeugdwerk Protestantse Kerk zien er als volgt uit: 
 
Jeugdwerk Protestantse Kerk Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0 0% 0 0% 2 0%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 1.488 49% 1.458 58% 1.027 56%
Overige inkomsten 1.574 51% 1.039 42% 805 44%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 3.062 100% 2.497 100% 1.834 100%
JOP-lokaal 539 18% 375 15% 253 14%
JOP-algemeen 212 7% 67 3% 229 12%
JOP-kids 274 9% 260 10% 119 6%
JOP-Young 463 15% 415 17% 538 29%
JOP-producten 402 13% 449 18% 373 20%
JOP-diensten 565 19% 678 28% 522 28%
Jeugdwerk PKN 5 0% 82 3% 0 0%
HGJB-locaal 362 12% 0 0% 0 0%
HGJB 100 3% 100 4% 0 0%
Welja 10 0% 11 0% 0 0%
Catechese Fonds 27 1% 25 1% 0 0%
Kerk & Onderwijs 103 3% 35 1% 0 0%
Resultaat Jeugdwerk  ( t.l.v. risicoreserve) 0 0% 0 0% -200 -11%  
 
Binnen het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland (jw-PKN) wordt het kerkelijk jeugdwerk 
vanuit het geheel van de kerk aangestuurd, gecoördineerd en afgestemd. De volgende taken en 
verantwoordelijkheden vallen onder de aansturing van jw-PKN: 
• De integrale aansturing en verantwoordelijkheid van JOP, de jeugdorganisatie van de 

Protestantse Kerk in Nederland. 
• De opdracht die aan de HGJB is verstrekt met het oog op het kerkelijk jeugdwerk van de HGJB, 

conform de daartoe opgestelde overeenkomst. 
• De afstemming en facilitering van de werkzaamheden van de Werkgroep Evangelisch Lutherse 

Jongeren Activiteiten (Welja). 
• Het beheer van het catechesefonds met het oog op de stimulering van de catechese in het geheel 

van de Protestantse Kerk. 
• De aansturing en coördinatie van de activiteiten rond het Godsdienstig Vormend Onderwijs 

(GVO). 
• De contacten onderhouden en gezamenlijke werkzaamheden coördineren met andere 

jeugdorganisaties die werken in de Protestantse Kerk (YfC, YMCA, V-Link, etc.) 
 
De inhoudelijke uitgangspunten op basis waarvan het jeugdwerk van de Protestantse Kerk (jw-PKN) 
wil werken zijn direct afgeleid van het belijden van de kerk en van het beleid van de 
Dienstenorganisatie. De methodische uitgangspunten sluiten nauw aan bij de manier waarop de 
jongeren denken, ervaren en doen in de verschillende contexten waarin zij zich bevinden. 
 
JOP 
De identiteit van JOP kan als volgt gedefinieerd worden: 
 
JOP gelooft in God en JOP gelooft in jongeren. JOP gelooft dat God een relatie wil aangaan met de 
jongeren in de Protestantse Kerk en daarbuiten. Dit geloven gebeurt met anderen in deze wereld. 
Daarmee zijn de inhoudelijke levensdimensies van JOP aangegeven: God, ik, de ander en de wereld.  
 
JOP wil met jongeren optrekken, hen vergezellen om antwoorden te zoeken op de vragen van het 
leven. De antwoorden worden gevonden in deze vier dimensies van het leven. Deze geven ook de 
meerduidigheid van antwoorden aan. Het zoeken en vinden van (meerdere) antwoordmogelijkheden 
is wat JOP kenmerkt. JOP gelooft van harte dat het leven van iedere jongere voor Gods aangezicht er 
toe doet. JOP gelooft in een God die ruimte en inhoud geeft:  
• ruimte aan jongeren om zich te ontplooien samen met anderen; 
• inhoud voor jongeren, voor hun leven, hun geloof, hun kerk, hun school, hun werk, enzovoort in 

deze wereld. 
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Bovenstaande leidt tot de volgende missie van JOP: 
 
JOP wil kinderen en jongeren 
• op een persoonlijke, eigentijdse en creatieve manier laten zien hoe zij, samen met anderen, de 

aanwezigheid van God kunnen ervaren; 
• uitdagen om persoonlijke, eigentijdse en creatieve ervaringen van Gods aanwezigheid te delen 

met anderen; 
• laten ontdekken dat deze ervaringen volledig tot hun recht komen door Jezus Christus. 
 
De opdracht aan de Hervormd-Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) 
Per 1 januari 2009 is een overeenkomst met de HGJB gesloten voor de uitbesteding van een deel van 
het kerkelijk jeugdwerk. Deze opdracht is een directe uitwerking van het volgende beleidsvoornemen 
uit de nota ‘Leren leven van de verwondering’: 
 
• Samenwerking met andere kerken en organisaties  
Als verenigde kerk zoeken wij nauwere samenwerking met andere kerken en met verwante 
organisaties. Ook krijgen de zogenaamde modalitaire uitvoeringsorganisaties alle ruimte om – in 
samenwerking met of op eigen kracht – voor de gehele kerk beschikbaar te zijn. Ons doel zal daarbij 
vooral de missionaire presentie zijn. 
 
De criteria die als uitgangspunt zullen gelden bij de opdrachten die uitbesteed worden aan de HGJB, 
zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de kerkorde, de nota ‘Leren leven van de verwondering’ en 
de jeugdwerknota ‘Aansprekend geloven’. De opdrachten aan de HGJB worden geconcretiseerd met 
het oog op die context van de gemeenten die zich verbonden weten met de HGJB. 
 
De HGJB stelt jongeren in staat om als volgelingen van Jezus Christus present te zijn in de specifieke 
cultuur waarin zij zich begeven. De HGJB werkt daar waar mogelijk samen met JOP om in de 
vertaalslag naar de huidige cultuur waarin jongeren zich bevinden elkaar te versterken. In 2012 
werken de HGJB en JOP samen waar mogelijk en afzonderlijk waar nodig. 
 
Andere activiteiten 
Voor de andere activiteiten geldt dat eveneens kerkorde, de nota ‘Leren leven van de verwondering’ 
en de jeugdwerknota ‘Aansprekend geloven’ uitgangspunt zijn. 
 
In 2012 heeft de samenwerking met andere organisaties duidelijk een toegevoegde waarde met het 
oog op de te bereiken doelen van het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in het algemeen en van 
JOP en/of HGJB in het bijzonder. De samenwerking met andere organisaties versterkt de doelstelling 
van het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. 
 
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
Jeugdwerk Protestantse Kerk 
• Bereik: Het realiseren van een zo breed mogelijk bereik onder kinderen, jongeren en 

jeugdwerkkader binnen alle (wijk)gemeenten van de Protestantse Kerk. Wijkgemeenten 
(rechtstreeks of via bovenplaatselijke verbanden) verbinden aan één van de 
jeugdwerkorganisaties werkzaam binnen de Protestantse Kerk. 

• Verbondenheid: De directe verbondenheid tussen de plaatselijke gemeenten wordt in 2010 meer 
zichtbaar gemaakt en uitgebreid door middel van lidmaatschap van HGJB of een verbinding met 
JOP door het stimuleren van het geloofsgesprek onder kinderen en jongeren in en vanuit de 
breedte van de Protestantse Kerk: 
o organiseren van ontmoetingen en het ontwikkelen van materialen waardoor jongeren uit de 

breedte van de Protestantse Kerk elkaar kunnen treffen in hun eigenheid en hun 
gezamenlijkheid. 

o organiseren van activiteiten en evenementen en het ontwikkelen van materialen waardoor 
kinderen, jongeren en hun coaches uit de breedte van de Protestantse Kerk missionair 
present kunnen zijn met het oog op anderen jongeren in hun eigen cultuur en leefwereld. 

 
• Partner in Xnoizz Flevo: Het festival 2009 wordt geëvalueerd om hiermee de invulling aan onze rol 

als partner in het Xnoizz Flevo Festival in 2010 te versterken. 
• Materialen en activiteiten: 
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o een impuls geven aan de kwaliteit van het materiaal en de activiteiten voor jongeren in het 
geheel van de kerk door het organiseren van een hoogwaardig aanbod van inhoudelijke 
deskundigheidsbevordering op terrein van (jeugd)cultuur in verhouding tot theologische en 
hermeneutische concepten voor het jeugdwerk. 

o het organiseren van een aantal inhoudelijk bijeenkomsten op het terrein van (jeugd)cultuur in 
verhouding tot theologische en hermeneutische concepten voor het jeugdwerk 

• Ondersteuning bovenplaatselijk kerkelijk niveau. Doel is hierbij te komen tot een goede 
(beleidsmatige) ondersteuning op bovenplaatselijk kerkelijk niveau. Speerpunten hierbij zijn het 
doeltreffend organiseren van gezamenlijke advies- en beleidsondersteuningstrajecten van JOP en 
HGJB gezamenlijk op bovenplaatselijk kerkelijk niveau en het doeltreffend organiseren van nauwe 
samenwerking tussen JOP en HGJB op gebied van leveren van plaatselijke jongerenwerkers. In 
2010: 
o worden de gemeenteadviespraktijken van JOP en de HGJB meer op elkaar afgestemd door 

een aantal gezamenlijke opdachten richting classicale vergaderingen en algemene 
kerkenraden. 

o zijn de lokale jongerenwerkers, geworven en begeleid door de HGJB, in loondienst bij de 
dienstenorganisatie. De methode van werving, coaching en begeleiding wordt in 2010 verder 
geprofessionaliseerd in 2010 binnen JOP en HGJB. Hierbij wordt gebruikgemaakt van elkaars 
kennis en ervaring. 

• Ondersteuning van de godsdienstige vorming op openbare scholen (GVO): in het kader van de 
GVO moet een professionele ondersteuningsorganisatie voor de GVO in het protestantse veld 
worden opgebouwd en zal het bestuur van de Stichting Protestants Centrum voor GVO en het 
uitvoeren van het dagelijks management worden ondersteund. Voor 2010 betekent dit: 
o het bureau voor de ondersteuning van het GVO is volledig operationeel. 
o voor de coaching en begeleiding van de (circa 400) leraren, kerkelijk werkers, predikanten en 

jeugdwerkers die werkzaam zijn binnen het protestantse GVO wordt een 
begeleidingsstructuur opgezet in samenwerking met IKOS en HGJB. 

 
JOP Algemeen 
• Verder uitbouwen van het merk JOP als een dynamische jeugdbeweging voor een groot deel van 

de betrokken kinderen, jongeren en hun coaches in en rond de Protestantse Kerk. Verkrijgen van 
naamsbekendheid bij het brede jongerenpubliek in Nederland. Doelstelling: 40% van de jeugd (8-
22 jaar) in Nederland kent JOP eind 2010. 75% van de coaches in de Protestantse Kerk in 
Nederland kent JOP eind 2010. 

• Verder ontwikkelen van de organisatie gericht op kennis, competenties en netwerken. De nadruk 
ligt op samenwerking, het vormgeven van een betrouwbare relatie en nauw contact met de 
doelgroep (kinderen, jongeren, coaches en gemeenten) alsook het opbouwen van expertise en 
deskundigheid om innovatieve jeugdwerkconcepten te ontwikkelen. 

 
JOP Beweging 
• KIDS Community: het opbouwen van een netwerk van (groepen) kinderen tussen de 8-12 jaar. 

5.000 kinderen (8-12) worden in 2010 bereikt. 
• KIDS Club Concept: het onderzoeken van de behoefte naar kinderwerkmateriaal en het op basis 

van de behoefte in het jeugdwerk doorontwikkelen van een concept voor kinderen. Eind 2010 zijn 
er 70 kinderclubs die werken met de methode WAYtoGO. 

• KIDS Express: het ontwikkelen van een activiteit voor kinderen en ouders, gericht op het bieden 
van handelingsperspectieven in geloofs- en burgerschapsopvoeding. Eind 2010 is er een activiteit 
voor geloofs- en samenlevingsopvoeding beschikbaar. 

• YOUNG Community: het opbouwen van een community op internet en fysiek (evenementen) van 
jongeren vanaf 13 jaar. 10.000 jongeren (13-23) worden in 2010 bereikt en participeren in een 
activiteit van of via JOP. 

• YOUNG Concept: het aanmoedigingen, laten ontstaan, opstarten van plaatselijke initiatieven van 
YOUNG en het ontwikkelen van een activiteitenpakket gericht op jongeren en het opbouwen van 
een netwerk van (groepen) jongeren. In 2010 is een nieuw activiteitenpakket ontwikkeld en gestart 
voor jongeren. 

 
JOP COACH 
• COACH Producten Algemeen: het aanbieden van toerusting, methoden en werkvormen te 

gebruiken in het plaatselijke jeugdwerk via publicaties zoals JOP COACH magazine. In 2010 krijgt 
JOP COACH magazine een nieuwe impuls en wordt het bereik van het aanbod met 10% vergroot 
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ten opzichte van 2010, vertaald in nieuwe abonnees. Coaches krijgen handreikingen om invulling 
te kunnen geven aan de coachende rol voor kinderen en jongeren. 

• COACH Producten Catechese: het aanbieden en ontwikkelen van catechesematerialen (JOP 
Provider, JOP Swing, JOP Basics) Eind 2010 zijn er 220 betalende abonnees op JOP Provider en 
worden minimaal twee nieuwe producten geïmplementeerd. 
 

COACH Diensten 
• COACH Diensten Algemeen: het aanbieden van een breed scala aan adviesdiensten, trainingen 

in samenwerking met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) en toerusting 
aan plaatselijke gemeenten en eventuele andere groepen in of rond de Protestantse Kerk in 
Nederland. Eind 2010 zijn er 175 contacten geweest voor (betaalde) dienstverlening, waarvan 
minimaal 125 contacten daadwerkelijk zijn omgezet in een betaalde overeenkomst. 

• Coach Diensten Algemeen het stimuleren, opbouwen en onderhouden van een netwerk van 
coaches. Elke provincie kent tenminste twee regionale netwerken van coaches, die door JOP 
worden gefaciliteerd. 

• COACH Diensten Lokaal: de werving, opleiding, plaatsing en begeleiding van JOP jeugdwerkers 
in lokale gemeenten. Eind 2010 zijn er 14,0 fte aan lokale jeugdwerkers geplaatst. Eind 2010 is de 
pool van potentiële lokale jeugdwerkers geïmplementeerd en gevuld met minimaal 20 potentiële 
jeugdwerkers Eind 2010 is er een ontwikkelings- en coachingsplan voor lokale jeugdwerkers 
geïmplementeerd. 

• COACH Diensten intern: JOP biedt specifieke ondersteuning aan andere onderdelen van de kerk 
en de dienstenorganisatie zoals Expertisecentrum, Protestants Centrum voor Toerusting en 
Opleiding, Kerk in Ontwikkeling en Kerk in Actie. Eind 2010 is er voor 600 uur aan (betaalde) 
ondersteuning geboden aan andere onderdelen van de kerk.  
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3.6 HRM – Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers 
zien er als volgt uit: 
 
HRM-werkbegeleiding predikanten / KW Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0 0% 0 0% 0%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 532 91% 565 94% 533 76%
Overige inkomsten 55 9% 35 6% 171 24%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 587 100% 600 100% 704 100%
Werkbegeleiding (verplicht) 119 20% 117 20% 126 18%
Werkbegeleiding (op verzoek) 244 42% 259 42% 198 28%
Geestelijke begeleiding 70 12% 57 10% 71 10%
Kerkelijk werkers 84 14% 106 18% 71 10%
Materiële hulpverlening (CIH) 70 12% 61 10% 202 29%
Resultaat WBP  ( t.g.v. risicoreserve en bestemmingsreserve) 0 0% 0 0% 238 34%  
 
 
Predikanten en kerkelijk werkers zijn, alleen al door hun specifieke deskundigheid en door de 
hoeveelheid tijd die zij als betaalde kracht werkzaam zijn, sleutelfiguren in kerk en gemeenten. Zij 
bepalen voor een belangrijk deel het beeld naar buiten en de bezieling naar binnen van kerk en 
gemeenten. 
 
De activiteiten van het team Werkbegeleiding kunnen worden onderverdeeld in: 
 
• Werkbegeleiding verplicht 

Elke beginnende predikant en kerkelijk werker dient voor een periode van een half tot anderhalf 
jaar begeleid te worden door een mentor.  

• Werkbegeleiding op verzoek 
Ondersteuning bieden aan predikanten en kerkelijk werkers die in hun werk voor uitdagingen en 
problemen staan, waarvoor een plaats om te leren gewenst is zonder mogelijke vermenging van 
belangen zoals kan ontstaan in het geregeld overleg met kerkenraad of classicale vergadering. 
Werken aan vormen van preventie die de kans verkleinen dat predikanten en kerkelijk werkers 
vastlopen in hun werk. 

• Kerkelijk Werkers 
Toepassen van en adviseren met betrekking tot kerkordelijke regelingen in geval van toelating en 
opleiding (in samenwerking met het programma Institutionele Ondersteuning), het faciliteren van 
studieweekenden, het voeren van overleg met de HBO-opleidingen. 
Beleidsmatig bijdagen aan een goede positionering van kerkelijk werkers binnen de Protestantse 
Kerk (arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning wordt geboden door het team Arbeidsvoorwaarden). 

• Geestelijke Begeleiding 
Het verzorgen van de opleiding Geestelijke Begeleiding voor predikanten en kerkelijk werkers. 
Inbedden van geestelijke begeleiding als onmisbaar instrument om als predikant en kerkelijk 
werker aandacht te geven aan het eigen leven als gelovige en daarop kunnen reflecteren en dat in 
te zetten in het werk. 

• Materiële Hulpverlening 
Het secretarieel en financieel (€ 50k) ondersteunen van de Commissie Individuele Hulpverlening 
die materiële hulp verleent op verzoek van predikanten en hun naaste betrekkingen. 

 
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
In 2010 worden hier de volgende kwalitatieve doelstellingen onderscheiden: 
• Profileren van werkbegeleiding binnen de Protestantse Kerk (en zo mogelijk - tegen betaling - bij 

andere kerken); concentreren op de (preventieve)kerntaak; 
• Bijdragen aan het voorkomen en verminderen van uitval van predikanten en kerkelijk werkers; 
• Zoeken naar aanvullende financieringsbronnen onder andere door betaalde dienstverlening; 
• Ontwikkelen van ver(nieuwe)nde werkvormen; uitwerken van het instrument teambuilding en 

intervisie (met oog voor de bijzondere positie van de kerkelijk werker). Gebruik van ICT uitbreiden; 
• Kosteneffectieve situatie handhaven; 
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• Meerealiseren van en plaats verwerven binnen de voorstellen van de commissie Veerman: 
bijdragen aan de vernieuwing van het predikant- en kerkelijk werker zijn in deze tijd; 

• De positie van de kerkelijk werker: 
o meer inzicht in loopbanen en positie van de kerkelijk werker; 
o verbeteren positie van de beroepsgroep; 
o integreren studieweekenden in reguliere opleidingen; besluitvorming hierover uiterlijk 1 

oktober 2009; 
o oplossen probleem van de niet-bevoegden. 

• Overdragen van de opleiding Geestelijke Begeleiding naar de Protestantse Theologische 
Universiteit. 

 
De werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers kent de volgende kwantitatieve doelstellingen: 
• ‘Verplicht’: begeleiding van 60 predikanten en 20 kerkelijk werkers; 
• ‘Verzoek’: desgevraagd het voeren van circa 800 individuele gesprekken, en 500 uur door middel 

van andere communicatie (bijvoorbeeld email), 100 teambegeleidingen en 25 intervisiegroepen; 
• Het houden van studieweekenden voor kerkelijk werkers: 6 weekenden, indien per september 

2010 overdracht plaats heeft aan HBO anders 9 weekenden. 
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3.7 HRM – Mobiliteitsbureau predikanten 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn mobiliteitsbureau predikanten zien er als volgt uit: 
 
HRM - Mobiliteitsbureau Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0 0% 0 0% 0 0%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 180 36% 170 55% 213 98%
Overige inkomsten 319 64% 140 45% 4 2%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 499 100% 310 100% 217 100%
Mobiliteitsbureau 230 46% 310 100% 167 77%
Interim predikanten 269 54% 0 0% 0 0
Resultaat Mobiliteitsbureau  ( t.g.v. risicoreserve) 0 0% 0 0% 50 23%  
 
 
De doelstelling van het Mobiliteitsbureau voor predikanten en kerkelijk werkers (MB) is het bevorderen 
van de doorstroming en loopbaanontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Deze 
doelstelling spoort met de wens van de klant(en): kerkelijke gemeenten, predikanten, proponenten en 
kerkelijk werkers. Daarmee levert ze een bijdrage aan de opbouw van de gemeente en aan de kerk 
als geheel.  
 
De werkzaamheden van het MB bestaan uit het al lang aanwezige (kerkordelijke verankerde) 
beroepingswerk en de activiteiten om de mobiliteit te bevorderen.  
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
• Realiseren van één centraal informatiepunt (als een knooppunt van informatiestromen en 

expertise, inclusief verzameling van gegevens van personen en gemeenten) met een duidelijk 
adres voor werkzoekende predikanten en kerkelijk werkers én voor zoekende gemeenten, (semi) 
kerkelijke organisaties; 

• Nieuw perspectief creëren (door actieve bemiddeling) voor losgemaakte en arbeidsongeschikte 
predikanten; 

• De kerk(ordelijk)e verankering van de interim-predikant en kerkelijk werker en het kerkordelijk 
mogelijk maken van kortdurende contracten; 

• Het ontwikkelen van informatief standaardmateriaal voor het beroepingswerk in de gemeente; 
• Ontwikkelen van Gids voor proponenten en predikanten; het verzorgen van sollicitatietrainingen; 
• Het inspelen op, c.q. uitvoeren van de besluitvorming van de rapportage van de stuurgroep  Werk 

in de Wijngaard onder leiding van oud-minister C.P. Veerman; uitbreiden van de mogelijkheden 
van het mobiliteitsbureau naar de doelgroep kerkelijk werkers; 

• Realiseren van een Q&A (pagina met veelgestelde vragen met antwoorden) op de website; 
• Ontwikkelen sturingsmechanismen in verband met mobiliteit; 
• Het op de (kerkelijke) kaart zetten van het mobiliteitsbureau in kerkelijk Nederland; ontwikkelen 

van mogelijkheden buiten de kerk; 
• Realiseren van betaalde dienstverlening/ externe financiering ter hoogte van € 320.000 (subsidie 

50.000 + declaraties 3 fte 270.000).  
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3.8 Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn PCTE zien er als volgt uit: 
 
PCTE Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0 0% 0 0% 0 0%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 784 67% 792 66% 857 68%
Overige inkomsten 378 33% 405 34% 410 32%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 1.162 100% 1.197 100% 1.267 100%
Basiscursussen 486 42% 614 51% 334 26%
Vervolgcursussen 267 23% 127 11% 160 13%
Cursussen (overig) 0 0% 44 4% 229 18%
Cursussen (landelijk) 121 10% 110 9% 0 0%
Theologische vorming gemeenteleden 50 4% 27 2% 20 2%
Bezinningscentrum 115 10% 159 13% 205 16%
Beraadsgroep Catechese 7 1% 6 1% 0 0%
Interne scholing 26 2% 27 2% 0 0%
Cursus Kerkmuziek 90 8% 83 7% 0 0%
Resultaat PCTE  ( t.g.v. risicoreserve en steunverleningsreserve) 0 0% 0 0% 319 25%  
 
 
Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) is het professionele instituut voor 
scholing en ontmoeting van de Protestantse Kerk in Nederland. Het PCTE organiseert, ontwikkelt 
en coördineert cursussen met het oog op deskundigheidsbevordering van alle mensen die binnen 
een plaatselijke gemeente, of binnen of vanuit de meerdere vergaderingen van de kerk (classicale 
vergaderingen, colleges etc.) als ambtsdrager of werkgroeplid/commissielid, betaald of onbetaald een 
taak vervullen. Dat kan betaald en onbetaald en als ambtsdrager of werkgroep/ commissielid. Ook de 
toerusting van gemeenteleden wordt waar mogelijk ondersteund. 
Het Bezinningscentrum Hydepark maakt deel uit van het Toerustingscentrum. In samenspraak met 
Kerk en Wereld worden de programma’s van de dienstenorganisatie bij de projectfinanciering 
betrokken. 
  
Het Toerustingscentrum wil met het aanbieden van cursussen, trainingen en bezinningsdagen voor 
taakdragers en anderen binnen de kerk een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het werk dat zij 
doen, en hen voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. 
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
Cursussen (basis, vervolg en landelijk) 
• Vernieuwen van het cursusaanbod; zoeken van nieuwe doelgroepen. 
• Realiseren van transparantie, bekendheid en kwaliteit door het cursuswerk te centraliseren; 

optimaliseren van de klantgerichtheid; 
• Zorgen dat elk relevant inhoudsgebied kan worden ondersteund door cursussen; 
• Acquisitie met inzet van mensen stimuleren (rol gemeenteadviseur); 
• Naast het standaardiseren van cursusmateriaal, innoveren en inspelen op behoeften en wensen; 
• Vrijwilligers binden door adequate cursussen aan te bieden; 
• Uitbreiden van het aantal cursussen en deelnemers (in 2012: 465 cursussen met 7000 

deelnemers). 
 
Theologische Vorming van Gemeenteleden (TVG) 
Omvang van de TVG proberen te handhaven. TVG is belangrijk als toegangspoort voor kader. 
Getracht wordt om de organisatie zoveel mogelijk door vrijwilligers te laten dragen. Actualisering en 
flexibilisering zullen in de cursussen gestimuleerd  worden. De TVG website wordt meer gebruikt als 
uitwisselingsplatform van materiaal, kennis en kunde. (Handhaving 28 plaatsen, 100 deelnemers.) 
 
Bezinningscentrum 
• Door het Bezinningscentrum worden (in een aantal projecten samen met Kerk en Wereld) 

succesvolle bezinningsdagen georganiseerd. Ook de samenwerking met andere organisaties 
wordt daarbij gezocht; 
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• Door het Beziningscentrum wordt een blad ontwikkeld dat de discussie van kerk en maatschappij 
een podium biedt; 

• Vanuit het Bezinningcentrum worden de door Kerk&Wereld gesubsidieerde projecten binnen de 
programmalijnen gevolgd en waar nodig begeleid. 

 
Beraadsgroep Catechese 
Conform synodebesluitvorming wordt in 2010 gewerkt aan: een inhoudelijk document als input voor 
toekomstige beleidsdocumenten van de uitvoeringsorganisaties; aanbevelingen voor de toekomstige 
ontwikkeling van materialen voor basiskennis; stimulering en facilitering van de ontwikkeling van 
(multimediaal) materiaal door de uitvoeringsorganisaties; eenvoudige website met overzicht 
materialen; stimulering en facilitering toerustingsaanbod door de verschillende partijen; aanbevelingen 
voor de uitvoeringsorganisaties voor de wijze waarop ouders betrokken kunnen worden. (Periodiek 
met 750 abonnees, 2-4 studiedagen per jaar.) 
 
Interne Scholing 
De interne scholing (binnen de dienstenorganisatie) wordt verder geïntegreerd in het 
Toerustingscentrum. (20 cursussen, 250 deelnemers; zomerschool 2 dagen 120 deelnemers.) 
 
Kerkmuziek 
Handhaven van de cursussen voor kerkmusici en de studiedagen Liturgie en Kerkmuziek in Hoeven. 
(Handhaving deelname cursussen en studiedagen 125 deelnemers.) 
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3.9 Communicatie & Fondsenwerving 
 
De uitgaven en inkomsten van het programma Communicatie & Fondsenwerving (C&F) worden 
hieronder vermeld. De kosten Servicedesk van C&F zijn een onderdeel van de ondersteunende 
afdelingen binnen de dienstenorganisatie, waarvan de kosten worden omgeslagen over de 
programma’s. 
 
Communicatie & Fondsenwerving Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 3.182 69% 3.050 66% 2.732 67%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 828 18% 997 22% 814 20%
Overige inkomsten 573 13% 570 12% 545 13%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 4.583 100% 4.617 100% 4.091 100%
Kosten team fondsenwerving 3.371 74% 3.253 70% 2.918 71%
Kosten team corporate communicatie 1.212 26% 1.364 30% 1.034 25%
Resultaat doelstellingen C&F ( t.g.v. risicoreserve) 0 0% 0 0% 139 3%  
 
De afdeling Communicatie & Fondsenwerving is het concentratiepunt van de externe en interne 
communicatie, de klantcontacten en de vrijwillige geldwerving van de Protestantse Kerk en de 
programma’s van haar dienstenorganisatie. De afdeling ondersteunt de kerk om zichtbaar aanwezig te 
zijn daar waar haar doelgroepen zich bevinden, plaatselijk en nationaal. C&F toetst alle activiteiten op 
dit gebied aan de communicatie- en fondsenwervingstrategie van de dienstenorganisatie en bewaakt 
de uitvoering daarvan.  
 
C&F is zich bewust van het onduidelijke, onbekende en soms negatieve imago van de kerk en de 
dienstenorganisatie. C&F wil via een strategische aanpak werken aan verduidelijking en verbetering, 
zowel gericht op vrijwilligers en ambtsdragers in gemeenten en bovenplaatselijke verbanden als naar 
het publiek. De Protestantse Kerk heeft één gezicht naar buiten en spreekt met één mond. Het werk 
van de dienstenorganisatie wordt naar buiten gecommuniceerd als het werk van de Protestantse Kerk. 
De programma’s JOP en Kerk in Actie worden als submerk van de Protestantse Kerk gepresenteerd. 
 
De doelstellingen voor 2009 - 2012 zijn: 
• het opbouwen van een bekendheid en waardering van de  Protestantse Kerk als ware het een 

sterk merk; 
• de relatie van de dienstenorganisatie met het plaatselijk kerkelijk kader verbeteren en daarmee 

groei in het gebruik van de gezamenlijke communicatiemogelijkheden en fondsenwervings-
momenten; 

• intern ook ‘raken en verbinden’. 
 
De activiteiten die in 2009 en daarvoor zijn ingezet worden in 2010 worden doorgezet. Hiervoor wordt 
ook het grootste gedeelte van de menskracht ingezet: persdienst, Kerkinformatie, website, 
Elkkwartaal, Kerkbulletin, Intranet, advisering aan moderamen en directie, advisering aan 
stafafdelingen, voorlichting oecumene, Webfish Award, landelijke collectes, campagnes, 
noodhulpacties etc.  
 
De toepassing van de reguliere communicatiemiddelen en de interne communicatie worden getoetst 
op de communicatiestrategie. De website en Kerkinformatie ondergaan vernieuwing en verbetering. 
Het gebruik van beelden en audiovisuele middelen krijgt dit jaar extra aandacht.  
 
Voor de fondsenwerving in het algemeen in Nederland en dus ook voor de Protestantse Kerk is de 
economische crisis nu ook merkbaar. Een onderzoek van de Universiteit van Utrecht geeft aan dat de 
charitatieve instellingen rekening moeten houden met een teruggang in inkomsten van minstens 5%. 
Voor de Protestantse Kerk is dat cijfer waarschijnlijk nog aan de lage kant, aangezien een belangrijk 
deel van de inkomsten voor de kerk afkomstig is uit de vermogens van de plaatselijke gemeenten. De 
plaatselijke gemeenten zullen ook gevolgen ondervinden van de huidige financiële crisis. Zij zullen 
minder kunnen / willen afdragen. Daarom onderneemt C&F verscheidene activiteiten om de inkomsten 
uit gemeenten stabieler te krijgen. 
 
De inkomsten uit het particuliere segment geven een beeld dat stabieler is dan de inkomsten uit de 
gemeenten. Er is een vaste basis van ongeveer 8 miljoen euro, al zal ook hier de financiële crisis 
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ongetwijfeld zijn invloed hebben. Het is van het grootste belang dat er niet direct ook stevig gesneden 
wordt in de kosten van de fondsenwerving als reactie op de teruglopende inkomsten. Juist nu is het 
van groot belang om initiatieven te ondernemen om als de crisis voorbij is, de inkomsten snel weer op 
het oude niveau terug te brengen of hoger. 
 
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
Opbouwen van een sterk merk Protestantse Kerk 
• Meer aandacht 
Op de website (www.pkn.nl) is het belangrijk de nieuwsberichten actueel te houden en aan te laten 
sluiten bij wat er speelt in de maatschappij. De rubriek ‘actueel’ krijgt in de nieuwe website een 
prominentere plaats. De rubriek ‘commentaar bij de tijd’ is begin 2009 gestart en wordt voortgezet. 
Deze rubriek is erop gericht om als kerk een stem te krijgen in het publieke domein. De contacten met 
niet specifiek christelijke media (bijv. Telegraaf, NRC, NOS, commerciële omroepen) worden opgefrist 
en waar nodig worden nieuwe contacten gelegd.  
• Zichtbaarheid vergroten 
Deelname een aanwezigheid bij christelijke én seculiere events. Denk aan de Kerkenbeurs, Lowlands, 
Libelle Zomerweek, Margriet Winterfair, Flevo Festival. Op het gebied van logistiek en organisatie is 
een evenement iets wat je er niet zomaar bij kunt doen, maar kan het alleen gerealiseerd worden als 
de hele organisatie daarbij meewerkt. Hulp van de nodige vrijwilligers kan ook bijdragen aan het 
succes.  
• Focus in de communicatie 
Het communicatieplatform moet continu controle uitvoeren op de consistentie in de merklading. In het 
plannen van activiteiten en ontwikkelen van nieuwe concepten is het de verantwoordelijkheid van dit 
platform om de de vraag te stellen: past dit in de communicatiestrategie? 
• Beeldgebruik  
Ook in de nieuwe communicatiestrategie zijn beelden en beeldgebruik belangrijk. Voor alle uitingen 
zijn kwalitatief goede foto’s en eventueel korte filmpjes van wezenlijk belang. In onder andere 
Kerkinformatie en op www.pkn.nl zorgt goed beeldgebruik ervoor dat we kunnen ‘raken’ en 
‘verbinden’. De beeldbank moet hiertoe goed functioneren en makkelijk zijn in gebruik, regelmatig 
ververst worden en foto’s bevatten die gebruiksklaar zijn. 
• Ontmoedigingsbeleid PKN 
In al onze activiteiten willen we consistent de naam Protestantse Kerk blijven voeren en niet de 
afkorting PKN. Onze naam zegt wie we zijn, een afkorting niet. Ook daarmee wordt onze 
zichtbaarheid in de samenleving vergroot. De mogelijkheid wordt onderzocht om in plaats van de 
website www.pkn.nl te gaan werken met www.protestantsekerk.nl en daarmee dus ook als mailadres 
naam@protestantsekerk.nl. 
 
 
De relatie van de dienstenorganisatie met het plaatselijk kerkelijk kader verbeteren 
• Gastvrijheid 
Om de kloof te verkleinen tussen de dienstenorganisatie en plaatselijke gemeenten en bijvoorbeeld 
theologiestudenten organiseren we rondleidingen in het Landelijk Dienstencentrum. Dit kan 
aangeboden worden aan plaatselijke gemeenten in de vorm van bijvoorbeeld een open dag/open 
dagen.  
• Website 
Begin 2010 wordt met een gespecialiseerd bureau een nieuwe website ontwikkeld. Deze nieuwe site 
moet qua indeling en overzichtelijkheid rekening houden met de wensen van alle betrokken 
afdelingen, maar tegelijkertijd moet er wel een samenhangend en logisch geheel ontstaan. 
Gebruikersvriendelijkheid is daarbij ook zeer belangrijk. 
• Communicatie van plaatselijke gemeenten 
Meedenken met de communicatie van plaatselijke gemeenten is essentieel. Door het ontwikkelen van 
cursussen, formats of materiaal voor gemeenteadviseurs kunnen we de plaatselijke gemeenten hierbij 
van dienst zijn. Het aanbod voor plaatselijke communicatie moet vernieuwd worden in samenspraak 
met gemeenteadviseurs.  
Gemeenten moeten eenvoudig de corporate huisstijl kunnen toepassen voor het plaatselijk werk. De 
huisstijlelementen zullen, voorzien van een instructie, van de website kunnen worden gedownload. 
Voor deze mogelijkheid wordt ‘reclame’ gemaakt via onze eigen communicatiemiddelen. 
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• Op lokaal niveau 
Nieuwsberichten, die plaatselijk relevant zijn, kunnen worden aangeboden aan een productiebedrijf. 
Dergelijke bedrijven maken een uur radio over onderwerpen die worden aangeleverd door externe 
partijen. Van deze radioprogramma’s wordt gretig gebruik gemaakt door lokale omroepen die ze ook 
regelmatig herhalen. Dit levert een goed bereik op. Het team Corporate Communicatie wil nader 
onderzoek doen naar deze mogelijkheid en één en ander mogelijk uitwerken voor kerknieuws-items. 
• Verbeteren van de informatievoorziening 
Antwoorden op algemene vragen van gemeenten en kerkleden krijgen een plek op de website pkn.nl, 
kerkinactie.nl en jop.nl. 
• Uitbouw van de webwinkel als centraal bestelpunt 
Het bestellen van brochures en materialen via de webwinkel wordt gestimuleerd. In zoveel mogelijk 
communicatie-uitingen van C&F en de programma’s zal de webwinkel worden gepromoot. 
• Klantgerichte vragenafhandeling 
De medewerkers van de servicedesk gaan, wanneer de samenwerking met de andere afdelingen 
goed functioneert, in 2010 tot 75% van de inkomende vragen namens hen zelf beantwoorden en 
afhandelen. Dit betekent een eenvoudiger route voor de mensen die contact met de 
dienstenorganisatie zoeken en daarmee een meer klantgerichte benadering. 
 
Verbeteren van de relatie met de gemeenten op gebied van fondsenwerving 
• Contact 
Diaconieën met een opvallend geefpatroon zullen worden bezocht. Dit betreft diaconieën die grote 
schommelingen vertonen in hun bijdrage aan de inkomsten van de kerk en de grotere/rijkere 
diaconieën. Het team fondsenwerving praat met hen over hun zorgen en successen en bieden onze 
ondersteuning aan. Ook communiceren we met hen over de aanpak en veranderingen in de 
fondsenwerving. Het doel is om de band te verstevigen met de landelijke kerk en om positieve invloed 
uit te oefenen op hun bijdragen. Deze bezoekronde gebeurt i.s.m. met de gemeenteadviseurs. Zij 
worden over de contacten geïnformeerd. 
• Ondersteunen 
Onderzocht gaat worden of meer ondersteuning aan gemeenten in de plaatselijke fondsenwerving 
nodig is. Zowel ondersteuning aan colleges van diakenen als van kerkrentmeesters. Ondersteuning 
zal in samenwerking met KiO, PCTE en VKB (Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer - 
Kerkbalans) ontwikkeld worden. Daarnaast willen we gebruik van het middel ‘lokale bestandenmailing’ 
intensiveren. 
• Delen  
Onderzocht gaat worden of het mogelijk is landelijke fondsenwervende campagnes zo in te richten dat 
ook plaatselijke fondsenwerving wordt gestimuleerd. In 2010 beginnen we met experimenten met 
landelijke zondagcollectes waarbij een gedeelte van de opbrengsten voor de gemeenten zal zijn. 
• Tijdig communiceren 
Het is van cruciaal belang, dat alle veranderingen in de landelijke aanpak van fondsenwerving tijdig en 
transparant met gemeenten wordt gecommuniceerd. Elk projectplan voor fondsenwerving kent 
daarom het onderdeel ‘Communicatie met gemeenten’.  
 
 
Verhogen van de opbrengst in de fondsenwerving: 
• Inspelen op geefgedrag 
Nalatenschappen: er zal ingezet worden op meer bijeenkomsten met donateurs die aan het profiel van 
de erflater voldoen. Een bijeenkomst bestaat uit een bezoek aan een door Kerk in Actie gesteund 
binnenlands project, waarbij informatie gegeven wordt over het desbetreffende project en ook over 
Kerk in Actie.  
• Scholen 
Er zal een begin gemaakt worden om met Kerk in Actie een plek te veroveren binnen met name de 
basisscholen. Er wordt gekeken naar lespakketten, spreekbeurtmateriaal en andere werkvormen, 
waarbij het instrument 15cent een geschikt middel lijkt. 
• Adressen verzamelen 
Er zal op vele verschillende manieren geprobeerd worden om adressen te verkrijgen, zodat deze 
vervolgens benaderd kunnen worden om donateur van hetzij Missionair Werk, hetzij JOP te worden. 
Er komt een systematische aanpak voor de behandeling van de particuliere donateurs; waaronder 
welkomstbeleid en uitstroombeperking. Het zal betekenen dat er maandelijks selecties gemaakt 
worden, die dan steeds specifieke groepen donateurs opleveren, waar actie op ondernomen wordt. 
Dat levert nieuwe donateurs, hernieuwde donateurs en upgraded donateurs, op. 
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• Collecterooster 
Collecterevival: op basis van onderzoeken door de onderzoeksbureaus WAVV en Kaski heeft C&F 
beleid geformuleerd waarmee de opbrengsten uit de landelijke, zondagse collectes verhoogd kunnen 
worden. Dit beleid wordt in 2010 uitgevoerd met als resultaat, dat meer gemeenten aansluiten bij het 
collecterooster, gemeenten die al meedoen meer collectes uit het landelijke collecterooster op de 
plaatselijke roosters zetten en tot slot meer opbrengsten per collecte uit het collecterooster.  
 
Intern raken en verbinden 
• Meer human interest 
Op Intranet is begonnen met een serie human interest verhalen. Door portretten van medewerkers te 
blijven maken wordt het Intranet ook meer een plek voor het uitwisselen waar mensen mee bezig zijn. 
• De servicedesk 
De medewerkers van de servicedesk hebben gestandaardiseerde informatie over de dienstverlening 
en producten nodig, die per actualiteit wordt bijgewerkt. Zij zullen het backoffice ertoe aanzetten altijd 
deze informatie tijdig en in hanteerbare vorm (Q&A’s, samenvattingen, contactpersoon voor 
ingewikkelder vragen) af te geven. 
• Je bent eigenaar van de vraag 
Wanneer de afdeling wordt benaderd met een vraag van een interne of externe klant, is de ontvanger 
van de vraag verantwoordelijk voor het proces, dat leidt tot een antwoord. De zoektocht naar een 
antwoord wordt niet aan de (interne of externe) klant gelaten. 
• Fondsenwervend denken 
Er zal in samenwerking met ICCO getracht worden een bewustzijn te creëren bij de gehele organisatie 
met betrekking tot de noodzaak van fondsenwervend denken.  
• Overzicht geeft inzicht 
Er komt een schema waarin de begroting, de kosten, de inspanningen en de inkomsten van de 
fondsenwerving worden samengebracht. Hierdoor wordt een overzicht verkregen van de inkomsten, 
zowel de huidige als de te verwachten opbrengsten. Dat maakt het mogelijk om snel op trends in te 
springen en aanpassingen in de activiteiten te verwezenlijken. 
• Systeemverbinding 
Er zal gewerkt worden aan de integratie van RDMS (de donateursdatabase) en Websolutions (de 
standaard softwareapplicatie van de dienstenorganisatie).  
• Meer liefde 
Het minst meetbare onderdeel van dit plan, maar wel het belangrijkste. Het werk wordt gedaan door 
mensen. Deze mensen hebben elkaar nodig. C&F neemt zich voor in 2010 een wezenlijke bijdrage te 
leveren aan het creëren van een werkomgeving, waarin we elkaar op een positieve manier in het hart 
kunnen raken en we ons met elkaar verbonden voelen. We staan voor dezelfde idealen, laten we 
elkaar daarin stimuleren en bevestigen. Met geloof, hoop en liefde. 
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3.10 Expertisecentrum 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Expertisecentrum zien er als volgt uit: 
 
Expertisecentrum Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0 0% 0 0% 0 0%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 386 80% 369 80% 159 75%
Overige inkomsten 96 20% 90 20% 52 25%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 482 100% 459 100% 211 100%
Kosten Centrum inzake onderzoek e.d. 482 100% 459 100% 140 66%
Resultaat Expertisecentrum  ( t.g.v. risicoreserve) 0 0% 0 0% 71 34%  
 
 
Het expertisecentrum zorgt voor het optimaal benutten van de beschikbare kennis en informatie 
binnen en buiten de dienstenorganisatie voor het werk van het moderamen en de synode, van het 
managementteam en de medewerkers van de dienstenorganisatie. Dit doet zij door als makelaar van 
kennis een actieve rol te spelen door het delen van kennis te stimuleren, deskundigheid te 
ontwikkelen op het gebied van onderzoeksmethoden en op aanvraag kennis en informatie te 
verwerken tot adviezen en rapportages. 
 
Het expertisecentrum wil: 
• diensten verlenen aan de synode en moderamen, aan de dienstenorganisatie als geheel en 

eventueel aan externe klanten (modalitaire uitvoeringsorganisaties, oecumenische partners); 
• stimuleren van de dienstenorganisatie als kennisorganisatie, waarin kennis en ervaring op 

natuurlijke wijze gedeeld worden; 
• bijdragen aan vernieuwing, kwaliteit, doeltreffendheid en doelgerichtheid van de organisatie, 

nadrukkelijk ook door externe input van deskundige vrijwilligers. 
 
Nieuwe thema’s worden in overleg met moderamen generale synode bepaald. Hiertoe zijn al 
suggesties ingediend door het expertisecentrum. 
 
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
Naast de dagelijkse dienstverlening aan moderamen en dienstenorganisatie zijn de volgende 
doelstellingen/speerpunten te onderscheiden: 
 
Dienstverlening 
Het uitvoeren van onderzoeken en opdrachten die moeten uitlopen in een bespreking ter synode, 
waaronder een nota over Islam en een notitie over het aanvullend besluit van de Nederlandse 
Hervormde synode bij het verenigingsbesluit 
 
Ook worden opdrachten uitgevoerd voor programma’s van de dienstenorganisatie. Het betreft hier 
onder meer: 
• advisering samenwerking met ICCO (Kerk in Actie); 
• vervolg IPA-nota: project Hoe lezen wij de Schrift? (Kerk in Actie); 
• onderzoek naar betrouwbaar cijfermateriaal om kerkgroei te kunnen meten (Missionair Werk en 

Kerkgroei); 
• meedenken over strategische vragen (Missionair Werk en Kerkgroei); 
• ontwikkelen van een voorstel voor een klanttevredenheidsonderzoek (Communicatie & 

Fondsenwerving); 
• evaluatie van dienstverlening van gemeenteadviseurs (Kerk in Ontwikkeling). 
 
Kennisorganisatie 
In het kader van kennismanagement worden de volgende doelstellingen onderkend: 
• Database van externe contactpersonen (500 namen) gereed mei 2010; 
• Het ontwikkelen van een personeelsinformatiekaart op Intranet; 
• Kennis doorgeven via Intranet; 
• Eenmaal per kwartaal een trendbrief ten behoeve van moderamen en management. 
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Vernieuwing, kwaliteit, doeltreffendheid en doelgerichtheid 
De kwaliteitsbewaking wordt deels gerealiseerd door de participatie in project- en werkgroepen. In 
ieder geval wordt in 2010 vanuit het expertisecentrum deelgenomen aan: 
• de projectroep balanced score card; 
• de werkgroep klantenpanel. 
 
Met behulp van onderstaande producten wordt een bijdrage geleverd aan de 
doeltreffendheid/doelgerichtheid van de dienstenorganisatie 
• Eenmaal per jaar een statistisch pamflet (proefperiode van 5 jaar); 
• Bewerken notitie Kerk en Staat na synodebespreking tot brochure voor gemeenten. 
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3.11 Staf en ondersteunende afdelingen 
 
De uitgaven en inkomsten van de staf en ondersteunende afdelingen zien er als volgt uit: 
 
Staf en ondersteunende afdelingen Begroting Proc. Begroting Proc. Rekening Proc.
(x € 1.000) 2010 2009 2008
Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0 0% 0 0% 0 0%
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 3.759 29% 346 3% 172 1%
Overige inkomsten 9.151 71% 13.285 97% 13.310 99%
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 12.909 100% 13.631 100% 13.482 100%
Directie 384 3% 393 3% 430 3%
Financiën & Control 1.971 15% 2.031 17% 1.960 15%
HRM - Personeel & Organisatie 831 6% 833 6% 757 6%
HRM - Bureau predikanten 565 4% 1.158 9% 1.139 8%
C & F servicedesk 450 3% 583 5% 601 4%
Facilitaire Zaken 7.429 59% 7.375 60% 7.147 53%
Centrum Hydepark 1.279 10% 1.258 10% 1.332 10%
Resultaat doelstellingen ( t.g.v. risicoreserve) 0 0% 0 0% 116 1%  
 
Directie 
Een prioriteit is het succesvol laten verlopen van het project Landelijke Ledenregistratie Protestantse 
Kerk in Nederland. De evaluatie van de kerkorde vraagt aandacht, ook op het aspect dat de gevolgen 
hiervan in een gezond financieel kader opgevangen kunnen worden. Voorts zijn belangrijke 
aandachtspunten in het kader van de samenwerking met ICCO: 
• de decentralisatie van het werk van Kerk in Actie;  
• de uitwerking van de gezamenlijke communicatiestrategie. 
Zie tevens het voorwoord van bestuur en directie in hoofdstuk 2.1. 
 
Financiën & Control 
 
De afdeling Financiën & Control (F&C) kent een hoofddoelstelling: instandhouding en verdere 
verbetering van de (financiële) beheersing van de organisatie en van de controlfunctie in de 
organisatie, met als kernwaarden betrouwbaar en vertrouwd. 
 
De volgende algemene doelstellingen zijn te onderscheiden: 
• tijdige en volledige interne en externe prospectieve en retrospectieve informatievoorziening op 

maat; 
• toezien op ontwikkelingen met betrekking tot solvabiliteit en liquiditeit binnen de 

beleidsdoelstellingen; 
• adequaat project-, debiteuren-, crediteuren-, salaris-, grootboek- en quotumbeheer; 
• beheer treasury en nalatenschappen/legaten;  
• toezien op handhaving fiscale regelgeving; 
• beheer van de Administratieve Organisatie en Interne Controle. 
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
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 en is de opsomming van de 
belangrijkste activiteiten/doelstellingen van de afdeling. 
 
De volgende speerpunten voor 2010 zijn zichtbaar: 
 
Uitbouw Balanced Scorecard 
Ten behoeve van de aansturing van de dienstenorganisatie en de hierin werkende programma’s 
zullen vanuit de doelstellingen performance indicatoren voor de verschillende organisatielagen 
worden ontwikkeld en vertaald worden naar een Balanced Scorecard. Doelstelling hiervan is het 
bereiken van een betere controle door het management over de volle breedte van het werkterrein. In 
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2009 is deze scorecard voor de dienstenorganisatie geïmplementeerd. Per het eerste kwartaal 2010 
zal deze kaart voor de programma’s beschikbaar zijn. 
 
Ontwikkeling rapportages en gebruik Websolutions ten behoeve van organisatie-, afdelings- en 
projectmanagement 
Ten behoeve van het lijn- en projectmanagement wordt in Websolutions verder gebouwd aan een 
standaard informatieset, die aansluit op de informatiebehoefte en snel toegankelijk is voor gebruikers. 
Hierop zal de inrichting worden aangepast. 
 
Project Monitoring en Evaluatie (PME) 
De Project Monitoring en Evaluatie (PME) moet en kan een kwaliteitsimpuls krijgen door de 
samenwerking met ICCO in het kader van de buitenlandse steunverleningsprojecten. Hierdoor zal 
aanmerkelijk meer kwalitatieve informatie en procesinformatie gegenereerd kunnen worden met 
betrekking tot de steunverlening, mits de inrichting van het ‘ICCO’-systeem aangepast wordt aan de 
eisen en wensen van de dienstenorganisatie. 
 
SEPA-ontwikkelingen in de dienstenorganisatie 
SEPA is de afkorting voor Single Euro Payment Area. Het doel van SEPA wordt omschreven als het 
creëren van één gemeenschappelijke betaalmarkt, waarin zowel de consument als de zakelijke markt 
buitenlandse betalingen kan initiëren of ontvangen met dezelfde snelheid, betrouwbaarheid en 
efficiëntie als lokale betalingen. De door F&C ingestelde werkgroep volgt nauwgezet de 
ontwikkelingen op dit gebied en onderzoekt de mogelijke consequenties op deze verschillende 
terreinen om zodoende tijdig adequate oplossingen uit te werken. 
 
Fiscale scan dienstenorganisatie 
De dienstenorganisatie kende en kent een breed scala aan dienstverlening in de kerkelijke setting. De 
betaalde dienstverlening heeft zijn intrede gedaan als gevolg van de transformatie en de 
samenwerking met ICCO is geïntensiveerd. In 2010 wordt een hernieuwde fiscale scan uitgevoerd om 
de verkregen BTW-vrijstelling te behouden op de activiteiten van de dienstenorganisatie. 
 
 
HRM – Personeel & Organisatie 
 
HRM (Human Research Management) heeft de opdracht om actief de afstemmingsvragen tussen 
mens en organisatie op te lossen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de samenhang tussen de 
organisatiecontext (visie, beleid en structuur) en goed werkgeverschap. Dit wordt zichtbaar in de 
toepassing van adequate instrumenten, methodieken en regelingen, zowel landelijk als regionaal/ 
plaatselijk. 

HRM is een actieve, vitale discipline die zich bezighoudt met de vertaalslag van organisatiestrategie 
naar concrete doelen, het mee realiseren van die doelen, het organiseren van veranderingstrajecten, 
het nemen van initiatieven en het begeleiden waar nodig en gewenst. 
 
HRM – personeel en organisatie bestaat uit de teams: 
• Team P&O advies 

Kerkelijk medewerkers zijn in allerlei functies in dienst van de dienstenorganisatie/ de landelijke 
kerk of bij de plaatselijke gemeenten. Het team P&O advies (Personeel & Organisatie) is vooral 
actief in de ondersteuning van het management van de dienstenorganisatie bij het realiseren van 
het personeel en organisatiebeleid. 

• Team Arbeidsvoorwaarden 
Het team arbeidsvoorwaarden informeert en adviseert over de arbeidsvoorwaardelijke regeling die 
van toepassing is op kerkelijk medewerkers, kerkelijk werkers, kerkmusici van de Protestantse 
Kerk en een aantal zogenaamde volgers. Verder ondersteunt het team het beleidsvoorbereidend 
en beleidsuitvoerend proces als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Het overleg met de vakbonden 
wordt eveneens ondersteund. 
Ze fungeert als een vraagbaak en informatiepunt voor alle werkgevers binnen de Protestantse 
Kerk. 

 
 
 
 
 



12 oktober 2009                  Begroting 2010 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland 51 
  Versie 3 2 d 

 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
Management HRM: 
• mee zorgdragen voor het bereiken van de teamdoelstellingen; 
• bepalen of de huidige organisatie van HRM goed is toegesneden op de nieuwe 

organisatiestructuur; 
• implementeren van voornemens met betrekking tot cultuur van afdeling en organisatie. 
 
P&O advies: 
• afronden kwantitatieve transformatie; 
• optimale ondersteuning van het management bij het vormgeven van het P&O-beleid voor zijn of 

haar afdeling/ programma; 
• mede zorgdragen voor een kwalitatief goede personele bezetting door inzetten van instrumenten 

van instroom, doorstroom en uitstroom; correct uitvoeren van werving en selectie procedures; 
• ontwikkelen van een adequaat opleidingsprogramma; vitaliseren de resultaatgerichte 

functioneringsgesprekken; 
• uitbouwen competentiemanagement; 
• implementeren van een nieuw personeelsinformatiesysteem; 
• vertalen (samen met management) van de resultaten van het medewerkerstevredenheids-

onderzoek 2009; 
• bijdragen aan het realiseren van de gewenste cultuur en het gewenste gedrag dat voortbouwt op 

de nota Groeien met de riemen. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
• verdere uitbouw dienstverlening met name voor kerkelijk werkers; 
• vertalen van de voorstellen van de Stuurgroep Werk in de Wijngaard (onder voorzitterschap van 

prof. dr. C.P. Veerman) naar arbeidsvoorwaardelijke regelingen; 
• geleidelijk overnemen van de dienstverlening Kerkmuziek (arbeidsvoorwaardelijke aspecten); 
• uitbouwen samenwerking met de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer en de contacten met de 

vakbonden. 
 
 
HRM – team predikantstraktementen / team predikantspensioenen (Bureau 
Predikanten) 
 
Voor predikanten is er de generale regeling predikantstraktementen met uitvoeringsregelingen waarin 
de rechtspositie van predikanten is geregeld. De regeling wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 
van de kleine synode, waarbij zij zich laat bijstaan door de Beleidscommissie Predikanten (BCP). De 
werkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd door het team predikantstraktementen. De 
financiële vertaling en verantwoording geschieden in de centrale kas voor de 
predikantstraktementen. 
 
Het team pensioenen voert de pensioenregeling uit voor het Pensioenfonds Predikanten. Het 
bestuur van het pensioenfonds is gesprekken gestart om de uitvoeringsorganisatie niet meer 
zelfstandig te laten voortbestaan maar onder te brengen bij een gerenommeerde 
(pensioen)organisatie. Naar verwachting zal dit in 2009 zijn beslag krijgen. Vanaf 2010 is in de 
begroting geen rekening meer gehouden met baten en lasten voor het team pensioenen.  

 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
• Op een correcte en effectieve wijze uitbetalen van traktementsbestanddelen en overige regelingen 

vanuit de centrale kas; 
• Ondersteunen van de Beleidscommissie bij de door de BCP vastgestelde beleidsthema’s; 
• Verder invoeren van de nieuwe regelingen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en 

wachtgelden (losmaking en reïntegratie) en ontwikkelen van een meer preventieve aanpak van 
ziekteverzuim; 

• Bijdragen aan preventieve maatregelen tot het voorkomen van spanningen en uitval; 
• Vertalen van de voorstellen van de commissie Veerman naar de generale- en uitvoeringsregeling 

voor traktementen en de omslagregeling; 
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• Ontwikkelen van beleid tot flexibilisering van de arbeidsmarkt voor predikanten en kerkelijk 
werkers onder andere in het kader van de evaluatie van de kerkorde. 

 
 
Facilitaire Zaken en het Conferentiecentrum Hydepark 
 
De afdeling Facilitaire Zaken (FZ) draagt zorg voor een adequate ondersteuning van het primaire 
proces op de terreinen van interne dienstverlening (huisvesting organisatie, verzorging, telefonie, 
exploitatie guesthouse en conferentiecentrum), documentaire informatieverzorging 
(abonnementen, bibliotheek, archief), logistiek (drukwerkbegeleiding, bestellingen, adressenbeheer, 
postkamer en reproductie) en ict. 
 
De afdeling Facilitaire Zaken: 
• is pro-actief, dienstverlenend, bewakend/uitvoerend en klantvriendelijk; 
• faciliteert de organisatie bij het realiseren van de primaire doelstellingen door middel  

van financieel/economisch verantwoorde en kwalitatief goede dienstverlening; 
• anticipeert op gewenste dienstverlening en stelt deze zo goed mogelijk ter beschikking; 
• gaat periodiek na of tot bijstelling van de dienstverlening moet worden overgegaan (uitvoeren 

evaluaties, afstemming in MT-verband, gebruikersonderzoek, etc.); 
• bouwt naar de toekomst toe flexibiliteit in dienstverlening in en werkt met haalbare doelen; 
• tracht de dienstverlening aan gelieerde en derden-organisaties uit te breiden, waardoor de kosten 

van de dienstverlening aan de eigen organisatie kunnen worden verlaagd. 
 
 
Doelstellingen en speerpunten 2010 
 
Algemeen 
• streven naar minimalisatie van overheadkosten, efficiencyverbeteringen binnen de afdeling en 

transparante dienstverlening op maat; 
• dienstverlening zo integraal mogelijk aanbieden aan alle onderdelen van de dienstenorganisatie 

en derden; 
• evalueren van de interne kostentoerekening; 
• voortzetting onderzoek en implementatie MVO-beleid met name aandacht voor vermindering 

energieverbruik, gebruik FSC gecertificeerd papier en vermelding FSC-aanduiding op briefpapier;  
• inkoop van alleen nog milieu- en mensvriendelijk geproduceerde promotiemateriaal 

(drukwerkbegeleiding); 
• leveren bijdrage aan het LRP-project (logistiek en ict). 
 
ICT 
• verdere invoering gebruik Sharepoint; 
• start vervanging pc’s naar courante modellen; 
• ondersteuning uitvoering nieuwe besturingsfilosofie en opzet Balanced Scorecard methode; 
• verder verbeteren inrichten beheerprocessen en verder vormgeven en toepassen ITIL-processen; 
• mogelijk inrichten en integreren applicatiebeheer en informatiseringsarchitectuur LRP; 
• onderzoek naar upgrade pc- en serversoftware (Windows 7/MS Office 2007 en Windows Server 

2008/Exchange 2010) en voorbereiding implementatie in 2011; 
• mogelijke implementatie van integratie donateursadministratie (RDMS) in Websolutions; 
• onderzoek naar realisatie digitale verwerking en accordering van facturen/quotumportal; 
• ontwikkelen beleid documentmanagement inclusief digitalisering van archieven (uitvoeren pilot). 

 
Archief 
• verdere uitvoering Project Bewerking Oude Archieven (PBOA); 
• participatie in pilot invoering digitale archiefvorming (documentmanagement). 
 
Logistiek 
• onderzoek naar noodzaak vervangen frankeermachine (in verband met vervallen port betaald) en 

aanschaf etikettenprinter (uitvoeren kleine adresseeropdrachten in eigen huis); 
• onderzoek en implementatie naar uitbreiding dienstverlening ten behoeve van ledenregistratie 

PKN/SMRA; 
• afronden onderzoek outsourcen werkzaamheden repro en postkamer; 
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• implementatie/toepassing van nieuwe huisstijl Protestantse Kerk (waar onder 
drukwerkbegeleiding). 
 

Interne dienstverlening 
• afronden en implementeren calamiteitenplan gebouwen; 
• herzien groot onderhoudsplan gebouwen in Utrecht; 
• uitvoeren interne verhuizingen; 
• herbezinning op huidige huisvesting Protestants Landelijk Dienstencentrum (PLD) en functie 

guesthouse (inclusief voorkomen leegstand in het PLD door middel van het aantrekken nieuwe 
huurders); 

• implementatie resultaten onderzoek wijziging voorzieningenniveau en efficiëntere exploitatie 
bedrijfsrestaurant/vergadercentrum; 

• evaluatie en (zo nodig) aanpassen van ter beschikking gestelde faciliteiten ten behoeve van thuis- 
en flexwerkers. 

 
Conferentiecentrum Hydepark 
• streven naar kostenvermindering en kostendekking van activiteiten conferentiecentrum; 
• minimaal onderhoud aan het landgoed en uitstel groot onderhoud aan het conferentiecentrum;  
• ontwikkelen visie met betrekking tot het  gebruik en functie complex Hydepark, waar mogelijk door 

het aangaan van samenwerkingsverbanden met complementaire organisaties. 
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4. Toelichting op de baten van de begroting 2010 Dienstenorganisatie 
 
 
4.1 Baten uit eigen fondsenwerving (1) 
 
De opbrengsten vrijwillige geldwerving, gesplitst in collecten e.d. en in nalatenschappen, zijn als volgt 
gespecificeerd: 
 
Vrijwillige geldwerving Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)   2010  2009  2008 
     
Collecten, giften en schenkingen     
 Kerk in Actie   
- Zending 8.532 8.880  8.583
- Werelddiaconaat 9.137 8.955  8.972
- Noodhulp 2.500 2.500  2.586
- Kinderen in de Knel 3.818 3.725  2.966
- FairClimate 531 510  434
- Diaconaat 2.001 2.000  1.836
 Missionair werk en Kerkgroei   
- Missionair werk 1.056 1.030  849
    
 27.575 27.600  26.226

Waarvan via mailingacties (2.500)  (2.500)  (2.600)

Nalatenschappen    
   Kerk in Actie    
- Zending 55 55  517
- Werelddiaconaat 55 55  323
- Noodhulp 100 100  286
- Kinderen in de Knel 50 50  92
- Diaconaat 45 45  367
 Missionair werk en Kerkgroei   
- Missionair werk 45  591

  305 350  2.176
       

 Totaal vrijwillige geldwerving 27.880 27.950  28.402
 
 
Collecten, giften en schenkingen 
De opbrengsten uit vrijwillige geldwerving voor 2010 zijn in totaal nagenoeg begroot op het niveau van 
de begroting 2009 vanwege de werkelijke ontvangsten over de eerste helft van 2009, die (nog) een 
daling te zien geven van ca. 13%. De geraamde opbrengsten voor 2010 worden echter toch als een 
reële taakstelling gezien.  
 
Percentage fondsenwerving over totale opbrengst vrijwillige geldwerving 
Aan bovengenoemde opbrengst vrijwillige geldwerving voor 2010 kunnen tevens de opbrengsten 
worden toegevoegd van de collecten, die binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden 
verantwoord. Voor 2010 zijn deze baten begroot op € 1.355.000, zodat de totale inkomsten uit 
vrijwillige geldwerving uitkomen op € 29.235.000 (begroting 2009: € 29.279.000).  
De totale fondsenwervingskosten zijn voor 2010 in totaal geraamd op € 3.371.000. Hiermede komt het 
percentage fondsenwerving, uitgedrukt van de totale bruto opbrengst vrijwillige geldwerving, uit op 
11,5% tegenover 11,1% volgens de vastgestelde begroting 2009. 
 
De kosten fondsenwerving zijn 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 
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fondsenverwervende activiteit. Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat 
deze zich kan bewegen tussen 9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Hierbij wordt de 9% 
vertaald in kosten die nodig zijn om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te realiseren. 
Het verschil (3,5%) kan worden ingezet om op basis van goedgekeurde (project)plannen nieuwe 
initiatieven op het gebied van fondsenwerving te ontplooien, met uiteraard als doelstelling de 
opbrengsten te vergroten. 
 
Kerk in Actie algemeen 
Ten behoeve van het werk van Kerk in Actie wordt voor 2010 een bedrag begroot van ruim € 4,7 mln. 
gelijk aan de begroting 2009. Deze opbrengsten worden verkregen zonder specifieke doelbestemming 
binnen de programma’s van Kerk in Actie en worden onderstaand als volgt verdeeld. De werkelijke 
opbrengst in enig jaar wordt verdeeld in de verhouding van de begroting van het betreffende jaar. 
 
Verdeling inkomsten  
Kerk in Actie – Algemeen Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
      
Binnenlands diaconaat 400 400  441
Werelddiaconaat 2.450 2.450  2.703
Zending 1.925 1.925  2.124

Opbrengst Kerk in Actie algemeen 4.775 4.775  5.268
 
 
4.2 Baten uit gezamenlijke acties (2) 
 
Baten uit gezamenlijke acties Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)   2010  2009  2008 
     
Birma   471
Af: reservering AKV-Birma   - 28
   443

Tsunami (afrekeningen retour SHO)   - 307
Java (afrekeningen retour SHO)   - 143
   
Totaal baten uit gezamenlijke acties 
SHO (Noodhulp) 0 0  - 7
 
In de begrotingen worden geen opbrengsten begroot voor gezamenlijke (noodhulp-)acties, aangezien 
rampen niet zijn te voorzien. 
 
4.3 Baten uit acties van derden (3) 
 
Baten uit acties van derden  Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)   2010  2009  2008 
     
EO Metterdaad 600 600  1.148
   

Totaal baten uit acties derden 600 600  1.148
 
Dit betreft een aandeel in de actie van de Evangelische Omroep (EO), die op projectbasis worden 
toegerekend aan de participanten. 
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4.4 Subsidies van overheden (4) 
 
Subsidies van overheden  Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
     
KiO  - prov.subsidies voor MA-werk 425 425  
JW - provinciale overheidssubsidies 120 163  
JW - subsidie VWS 90   
Provinciale overheden (projectsubsidies)   287
Afrekening 2007 BIZA   79

Totaal Subsidies van overheden 635 588  366
 
4.5 Overige subsidies en bijdragen (5) 
 
Onderstaand zijn de overige subsidies en/of bijdragen van andere instellingen verantwoord, waarbij 
wordt opgemerkt dat alle subsidieverstrekkers optreden als medefinancier. 
 
Overige subsidies en bijdragen  Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
     
HRM   
- Mobiliteitsbureau (Ruimzicht) 50 50  23
- Landelijk Maatschappelijk Werk   132

 50 50  155
Kerk in Actie   
- Projectbijdragen ICCO   20
- Stichting De Zending 2.650 2.650  2.650
- Bijdragen fondsen/stichtingen (GBA) 650 650  502
- PSO   246
- Diversen   25
 3.300 3.300  3.443
Jeugdwerk Protestantse Kerk   
- Diverse instellingen 13 40  23
 13 40  23
PCTE   
- Overige instellingen (Gerlach) 150 100  102
- Derden (K&W-bezinningscentrum) 30 130  160
 180 230  262
Missionair werk en kerkgroei   
- St. De Zending (missionair werk) 350 350  550
- Council of World Mission 150 150  
- Stichting Rotterdam 50 50  
- Hemmense Zendingsstichting 125 125  
- Maatschappij van Welstand 100 100  
 775 775  550
Kerk in Ontwikkeling   
- Maatschappelijk activeringswerk 78 77  74
   
Centrum Hydepark: - onderh. subsidie 15  36
   
C&F: - bijdragen van derden   4
   
Totaal overige subsidies en 
bijdragen  4.396 4.487  4.547
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4.6 Bijdragen voor dienstverlening (6) 
 
Bijdragen voor dienstverlening Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)   2010  2009  2008 
      
Institutionele ondersteuning   
- activiteiten t.b.v. CIO-K 47 48  10
   
Kerk in Ontwikkeling   
- dienstverlening steunpunten  690 425  416
- werkzaamheden kerkopbouw 34   18
 724 425  434
Missionair werk en kerkgroei   
- vergoedingen 15 15  9
   
Kerk in Actie   
- t.b.v. het binnenlands diaconaat 25 25  447
- inkomsten HKI 400 400  467
 425 425  914
PCTE   
- deelnemersbijdragen 179 157  146
   
Jeugdwerk Protestantse Kerk   
- deelnemersbijdragen 25 28  22
- inzet projectmedew. JOP-locaal 738 397  270
- inzet projectmedew. HGJB-locaal 326   
- overig 149 320  297
 1.238 745  589
Communicatie & fondsenwerving   
C&F- fondsenwerving en corporate   24
C&F servicedesk 35 40  36
 35 40  60
Ondersteunende afdelingen   
- F&C (vergoeding fin. administraties) 60 150  75
- Facilitaire Zaken 2.207 2.300  2.365
- Centrum Hydepark 970 923  883
- LRP (doorbelaste kosten aan SMRA) 173   
- Human Resource Management 25 75  1
- HRM- mobiliteitsbureau (interim pred.) 269 90  55
- HRM- werkbegeleiding (deeln.bijdragen) 50 35  36
- HRM- bureau predikanten 565 1.157  1.139
 4.319 4.730  4.554
   
Totaal bijdragen dienstverlening 6.982 6.585  6.716
 
Facilitaire Zaken 
Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit verhuur van kantoorruimten incl. faciliteiten, guesthouse, 
vergaderruimten en opbrengsten uit het bedrijfsrestaurant. 
 
Centrum Hydepark 
Dit betreft voornamelijk de verhuurbijdragen van het conferentieoord Hydepark. 
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HRM - bureau predikanten 
Deze vergoeding bestaat uit de (voorgefinancierde) personeels- en apparaatskosten van het bureau 
predikanten, welke kosten worden omgeslagen via de omslagregeling traktementen en pensioenen. 
Vanaf 2010 zijn de kosten van het team pensioenen vervallen vanwege de overgang naar het PGGM. 
 
 
4.7 Baten uit beleggingen (7) 
 
Baten uit beleggingen Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
      
Binnenlands diaconaat 10   
Zending 85 20  123
Werelddiaconaat / GBA 105 10  130
ZZO (incl. koersresultaat)   -374
Noodhulp 50 25  194
Kinderen in de Knel 5  42
Facilitaire Zaken (Hydepark) 79 89  75

Totaal baten uit beleggingen 329 149  190
 
 
 
4.8 Overige baten 
 
a. Opbrengst publicaties (8) 
 
Publicaties Begroting Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010 2009  2008 
     
Kerk in Actie:   
Kalender Medische Zending 155 150  156
Diakonia 100 100  108
Nieuwsbrief Kerk in Actie 25  11
Gebedsbrief 25  1
Overige publicaties (Vandaar) 45 35  57
Specifieke publicaties, brochures e.d.   47
 300 335  380
Kerk in Ontwikkeling:   
Onderweg Kerk en Israël 45 45  46
   
Missionair werk en kerkgroei   
Missionair materiaal 90 90  95
Adventskalender 2008 60 60  65
Startzondag 5 5  21
Overige publicaties 10 10  25
 165 165  206
Overig:   
C&F: Kerkinformatie 350 320  310
JOP (club en coach) / Jeugdwerk 61 51  143
Overige publicaties 14 12  13
 425 383  466
   
   
Totaal Opbrengst publicaties 935 928  1.098
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b. Diverse baten (9) 
 
Diverse baten Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
    
Kerk in Actie:   
- Projectafrekeningen/noodhulp AKV   227
Kerk in Ontwikkeling:   
- Kerkopbouw 8 1  2
- Steunpunten   29
Missionair werk en kerkgroei 1 5  
Institutionele Ondersteuning   3
HRM – werkbegeleiding pred./KW 4   
Algemeen bijzondere posten   115
Overige (staf-)afdelingen 6 3  156

Totaal diverse baten 19 9  532
 
 
 
 
4.9 Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland (10) 
 
 
Financiële bijdragen (voor het reguliere kerkenwerk) 
 
Vanuit de operationele resultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt een bijdrage 
aan de dienstenorganisatie verleend ter grootte van de werkelijke opbrengsten, welke voor 2010 
nagenoeg zijn uitgekomen op het niveau van de begroting 2009.  
Onderstaand worden deze bijdragen nader gespecificeerd en toegelicht: 
 
Financiële bijdragen Begroting  Begroting  Rekening 
Protestantse Kerk in Nederland  2010  2009  2008 
 ( x € 1.000)      
      
Opbrengsten vrijwillige geldwerving 1.355  1.329  1.144
Opbrengsten verplichte heffingen 19.070  19.005  19.548
Financiële baten en lasten 1.300  1.400  1.849
    

Totaal 21.725  21.734  22.541
 
 
Vrijwillige geldwerving 
De collecteopbrengsten voor de Protestantse Kerk zijn voor 2010 geraamd op € 1.355.000, hetgeen 
circa 2% ligt boven het begrote niveau van 2009. 
Naast de opbrengsten uit vrijwillige geldwerving ten behoeve van Kerk in Actie, die binnen de 
dienstenorganisatie worden verantwoord (zie punt 4.1), worden door de kerk nog de volgende 
wervingsmomenten gehouden, te weten voor Kerk&Israël, Jeugd- en jongerenwerk, Educatie, 
Pastoraat, Geloofsopvoeding/catechese, Protestantisme, Oecumene en Eredienst en Kerkmuziek. De 
opbrengsten van deze kerkelijke collecten worden opgenomen in de begrotingen van de betreffende 
programma’s, waarvoor de gelden worden verkregen. 
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Verplichte heffingen 
Dit betreft de bijdrage van de Protestantse Kerk in Nederland aan de dienstenorganisatie ter hoogte 
van de verwachte opbrengst uit verplichte heffingen van gemeenten en diaconieën voor het jaar 2010. 
In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze heffingen aan kerkrentmeesterlijk 
en diaconaal quotum en de solidariteitskas nader toegelicht. 
 
Financiële baten en lasten 
Dit zijn de netto rentebaten uit beleggingen en dergelijke van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze 
baten worden van oudsher aangewend voor de medefinanciering van het algemene kerkenwerk, dat 
wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie. 
 
 
Bijdragen uit bestemmingsreserves 
 
Vanuit de vermogensresultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt een bijdrage 
aan de dienstenorganisatie verleend van € 2.783.000 uit kerkelijke bestemmingsreserves ten behoeve 
van de programma’s van Kerk in Actie en de werkzaamheden binnen de overige 
programma’s/afdelingen van de dienstenorganisatie. Vanwege de hoge ontvangsten in 2008 konden 
de jaarlijkse ‘gemiddelde’ bijdragen aan de Zending en het Werelddiaconaat vanaf 2010 aanzienlijk 
worden verhoogd. 
 
De verschillende bijdragen zijn als volgt nader gespecificeerd: 
 
Bijdragen uit bestemmings- Begroting  Begroting  Rekening 
reserves Protestantse Kerk  2010  2009  2008 
( x € 1.000)      
      
Programma’s van Kerk in Actie:    
- Werelddiaconaat 1.200  550  550
- Zending 950  550  550
- Diaconaal werk binnenland    40
 2.150  1.100  1.140
Missionair werk en kerkgroei:    
- Projecten Miss.werk (egalisatiereserve) 141 25  25
- Idem t.l.v. Bakker de Jonghfonds 10  10
- Idem t.l.v. Reserve.LCGJ 23  100
Kerk in Ontwikkeling:   
- Kerkopbouwwerk 22  45
- Steunverlening gemeenten 1.000   250
- Regionale activiteiten 50  32
Jeugdwerk Protestantse Kerk:   
- Jeugd- en jongerenwerk 200 200  200
Overig:   
- IO t.b.v. Classicale ondersteuning 50   
- IO- Raad Plaatselijke Geldwerving 48  48
- Synodesecretariaat   5
- Landelijk Maatschappelijk Werk 50 50  50
- Financiën & Control  
   (administratie nalatenschappen e.d.) 72   
- Algemene centrale posten 
  (Sluitpost Solidariteitskas) 82   
 1.595  428  765
    
Totaal bijdragen uit 
bestemmingsreserves 3.745  1.528  1.905
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Projecten missionair werk en kerkgroei 
Dit betreft een aanwending uit de aanwezige reserve voor missionair werk, dat ultimo 2008 ruim € 1,2 
mln. bedraagt, waardoor de begroting 2010 voor de programmalijn Missionair werk en Kerkgroei 
sluitend is. 
 
Kerk in Ontwikkeling 
Betreft de eenmalige bijdrage uit de steunverleningsreserves van de Protestantse Kerk van € 1 mln. 
ter uitvoering van de verbreding van de steunverlening ten behoeve van plaatselijke gemeenten op 
grond van de notitie ‘Hand aan de Ploeg’. 
 
Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Betreft de jaarlijkse vaste bijdrage uit het fonds Diepenhorst ten behoeve van het jeugdwerk van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Financiën & Control 
Voor het gehele administratieve werk van aanvaardingen van nalatenschappen, legaten en giften 
wordt een vergoeding verleend ten laste van de verkregen opbrengsten in enig jaar, welke baten ten 
goede komen aan deze bestemmingsreserves voor Zending en Werelddiaconaat van de Kerk. Door 
deze kosten niet meer als aftrekpost te beschouwen op de verkregen inkomsten, welke grotendeels 
betrekking hebben op de gelden voor Kerk in Actie, worden de uitgaven nu zichtbaar onder de lasten. 
 
Algemene centrale posten 
Om de totale steunverlening vanuit de Solidariteitskas voor 2010 op peil te kunnen houden ten 
opzichte van voorgaande jaren is vanwege de jaarlijkse daling van het aantal belijdende leden een 
onttrekking uit de steunverleningsreserves van de Solidariteitskas nodig van € 82.000. De stand van 
deze reserves binnen de Protestantse Kerk bedraagt ultimo 2008 € 4,5 mln., welke middelen 
voldoende zijn om laatstgenoemd bedrag, alsmede het bedrag van € 1 mln., boven genoemd bij Kerk 
in Ontwikkeling, te financieren. 
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5. Toelichting op de lasten van de begroting 2010 Dienstenorganisatie 
 
 
De totale uitgaven van de staat van baten en lasten kunnen ook op een andere wijze worden weer-
gegeven. Volgens de richtlijnen van het CBF wordt een zogenaamd model 3 gehanteerd en deze ziet 
er als volgt uit: 
 
Lasten
doelstellingen IO KIO MW/KG KIA JW HRM HRM PCTE Exp. LRP/ Alg. Totaal
€ x 1.000,- WBP Mob. Centr. PThU posten 2010

Directe steunverlening
- Subsidies en bijdragen 0 4.531 300 23.286 27 94 0 0 0 2.190 0 30.428
- Afdrachten contributies e.d. 436 20 50 50 110 0 0 2 0 0 0 668
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 26 275 680 300 310 0 0 271 0 0 0 1.862
- Inzet van/aan andere progr. lijnen 0 -768 407 0 -64 0 0 425 0 0 0 0
- Publiciteit en communicatie 20 101 80 255 30 5 0 43 0 0 0 534

Personeelskosten 2.240 4.707 373 4.350 2.028 347 387 298 344 250 0 15.324
Huisvestingskosten 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
Kantoor en algemene kosten 1.163 277 27 250 30 9 56 7 8 0 603 2.430
Dotaties aan voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten (voor doorbelasting) 3.885 9.143 1.917 28.691 2.471 455 443 1.046 352 2.440 603 51.446

Doorbelaste kosten kosten beheer
& administatie naar doelstelling 1.065 2.260 190 1.620 591 132 56 116 130 683 0 6.843

Totaal lasten doelstellingen 4.950 11.403 2.107 30.311 3.062 587 499 1.162 482 3.123 603 58.289

Doelstellingen

 
 
 
Lastenverdeling totaal Lasten Werving Kosten Begroting Begroting Rekening
€ x 1.000,- doelstel- baten B&A 2010 2009 2008

lingen

Directe steunverlening
- Subsidies en bijdragen 30.428 0 0 30.428 29.068 27.712
- Afdrachten contributies e.d. 668 0 5 673 637 436
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 1.862 2.506 0 4.368 3.690 3.460
- Inzet van/aan andere progr. lijnen 0 0 0 0 0 0
- Publiciteit en communicatie 534 250 0 784 1.027 1.312
Personeelskosten 15.324 1.103 5.953 22.380 21.762 19.799
Huisvestingskosten 200 0 3.068 3.268 3.209 3.205
Kantoor en algemene kosten 2.430 97 2.828 5.355 4.990 5.132
Dotaties aan voorzieningen 0 0 140 140 175 1.144
Totaal lasten (voor doorbelasting) 51.446 3.956 11.994 67.396 64.558 62.200

Doorbelaste kosten kosten beheer
& administatie naar doelstelling 6.843 627 -7.470 0 0 0

Totaal lasten 58.289 4.583 4.524 67.396 64.558 62.200
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5.1 Besteding aan doelstellingen (11) 
 
De uitgaven van de verschillende programma’s binnen de dienstenorganisatie kunnen conform 
bovenstaand overzicht nader worden gespecificeerd met de vergelijkende cijfers volgens de 
vastgestelde begroting 2009 en de jaarrekeningcijfers 2008. Hierbij wordt opgemerkt dat in hoofdstuk 
3 ‘Jaarplannen’ financiële overzichten zijn opgenomen, waaruit ook nog eens blijkt op welke wijze 
deze uitgaven worden gefinancierd. Kortheidshalve wordt hiernaar dan ook verwezen. 
 
 
Institutionele ondersteuning Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
 
(Directe) Steunverlening:   
- Subsidies en bijdragen   2
- Afdrachten contributies e.d. 436 506  397
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 26 81  65
- Inzet van/aan andere programmalijnen 20  9
- Publicaties en communicatie 20 20  14
Personeelskosten 2.240 2.010  2.073
Kantoor- en algemene kosten 1.163 1.093  871
Aandeel in kosten beheer en administratie 1.065 1.010  1.083

Totaal Institutionele ondersteuning 4.950 4.740  4.514
 
 
 
Kerk in Ontwikkeling Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
 
(Directe) Steunverlening:   
- Subsidies en bijdragen  4.531 3.531  4.048
- Afdrachten contributies e.d. 20 25  
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 275 165  798
- Inzet van/aan andere programmalijnen -768 - 909  - 504
- Publicaties en communicatie 101 100  370
Personeelskosten 4.707 4.680  4.210
Kantoor- en algemene kosten 277 382  268
Aandeel in kosten beheer en administratie 2.260 2.244  2.430

Totaal programma Kerk in Ontwikkeling 11.403 10.218  11.620
 
 
 
Missionair werk en kerkgroei Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
 
(Directe) Steunverlening:   

(In 2008 
begrepen 

- Subsidies en bijdragen 300 665  in Kerk in 
- Afdrachten contributies e.d. 50 50  Ontwikkeling) 
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 680 270  
- Inzet van/aan andere programmalijnen 407 413  
- Publicaties en communicatie 80 75  
Personeelskosten 373 367  
Kantoor- en algemene kosten 27 21  
Aandeel in kosten beheer en administratie 190 159  

Totaal Missionair werk en kerkgroei 2.107 2.020  0
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Kerk in Actie Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
 
(Directe) Steunverlening:   
- Subsidies en bijdragen 23.286 22.306  20.855
- Afdrachten contributies e.d. 50 50  40
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 300 610  558
- Inzet van/aan andere programmalijnen   130
- Publicaties en communicatie 255 325  466
Personeelskosten 4.350 3.909  3.960
Huisvestingskosten 200 200  190
Kantoor- en algemene kosten 250 266  151
Aandeel in kosten beheer en administratie 1.620 1.608  1.630

Totaal programma Kerk in Actie 30.311 29.274  27.980
 
 
 
Jeugdwerk Protestantse Kerk Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
 
(Directe) Steunverlening:   
- Subsidies en bijdragen 27 151  66
- Afdrachten contributies e.d. 110   5
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 310 254  212
- Inzet van/aan andere programmalijnen - 64 - 67  8
- Publicaties en communicatie 30 132  178
Personeelskosten (incl. JOP- en HGJB-locaal) 2.028 1.367  1.156
Kantoor- en algemene kosten 30 39  20
Aandeel in kosten beheer en administratie 591 621  589

Totaal programma Jeugdwerk 3.062 2.497  2.234
 
 
 
HRM – Werkbegeleiding predikanten / 
kerkelijk werkers 

 
Begroting Begroting  Rekening 

(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
 
(Directe) Steunverlening:   
- Subsidies en bijdragen 94 50  128
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 45  54
- Inzet van/aan andere programmalijnen 11  - 8
- Publicaties en communicatie 5   5
Personeelskosten 347 335  323
Kantoor- en algemene kosten 9 6  38
Aandeel in kosten beheer en administratie 132 153  160

Totaal Werkbegeleiding predikanten/KW 587 600  700
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HRM – Mobiliteitsbureau predikanten Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
   
Personeelskosten (incl. interim predikanten) 387 209  170
Kantoor- en algemene kosten 56 57  3
Aandeel in kosten beheer en administratie 56 44  45

Totaal Mobiliteitsbureau predikanten 499 310  218
 
 
 
Protestants Centrum voor Toerusting 
en Educatie (PCTE) 

 
Begroting Begroting  Rekening 

(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
 
(Directe) Steunverlening:   
- Subsidies en bijdragen   10
- Afdrachten contributies e.d. 2 2  - 6
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 271 273  191
- Inzet van/aan andere programmalijnen 425 485  364
- Publicaties en communicatie 43 44  43
Personeelskosten 298 277  227
Kantoor- en algemene kosten 7 7  11
Aandeel in kosten beheer en administratie 116 109  124

Totaal programma PCTE 1.162 1.197  964
 
 
 
Expertisecentrum Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
 
(Directe) Steunverlening:   
- Activiteiten incl. uitbesteed werk   5
- Inzet van/aan andere programmalijnen 46  15
Personeelskosten 344 278  207
Kantoor- en algemene kosten 8 10  1
Aandeel in kosten beheer en administratie 130 125  122

Totaal Expertisecentrum 482 459  350
 
 
 

Centrale kerkelijke bijdragen 
 

Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
 
(Directe) Steunverlening:   
- Subsidies en bijdragen (LRP/SMRA/SILA/PThU) 2.190 2.365  2.603
Personeelskosten 250 268  220
Kantoor- en algemene kosten   48
Aandeel in kosten beheer en administratie 683 317  320

Totaal Centrale kerkelijke bijdragen 3.123 2.950  3.191
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Algemene (centrale) posten Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
   
Kantoor- en algemene kosten 603 461  649
Dotaties aan voorzieningen   990
Aandeel in kosten beheer en administratie 46  

Totaal algemene (centrale) posten 603 507  1.639
 
 
Onder de algemene kosten is het beschikbare ‘vernieuwingsbudget’ (voorheen transformatiebudget) 
voor 2010 opgenomen. In 2008 zijn o.a. voorzieningen gecreëerd voor afvloeiingsverplichtingen van 
personeelsleden, alsmede een verhoging van de in 2007 gecreëerde voorziening voor regionale 
huisvestingsverplichtingen. 
 
 
5.2 Werving baten (12) 
 
Binnen de afdeling Communicatie & Fondsenwerving zijn de uitgaven gesplitst in fondsenwervings-
kosten en kosten publicaties, communicatie en voorlichting. Deze uitgaven hebben allen betrekking 
om de inkomsten uit vrijwillige geldwerving te kunnen verkrijgen en die hoofdzakelijk bestaan uit de te 
verkrijgen inkomsten voor Kerk in Actie. De kostenverdeelstaat is als volgt: 
 

Communicatie & Fondsenwerving 
 

Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
 
(Directe) Steunverlening:   
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 2.506 2.470  1.577
- Inzet van/aan andere programmalijnen   - 14
- Publicatiekosten 250 330  236
Personeelskosten 1.103 1.132  1.020
Kantoor- en algemene kosten 97 11  470
Aandeel in kosten beheer en administratie 627 674  663

Totaal Communicatie & Fondsenwerving 4.583 4.617  3.952

Verdeling naar:   

a. Fondsenwervingskosten 3.371 3.253  2.918
b. Kosten publicaties, communicatie en 
voorlichting 1.212 1.364  1.034

 4.583 4.617  3.952
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a. Kosten eigen fondswerving 
 
De Fondsenwervingskosten zijn onderstaand nader gespecificeerd naar de diverse geldstromen: 
 

Fondsenwervingskosten 
 

Begroting Begroting  Rekening 
(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
   
Fondsenwervingskosten Kerk in Actie:   
- Zending 960 945  665
- Werelddiaconaat 1.028 964  1.201
- Noodhulp 281 269  207
- Kinderen in de Knel 429 400  398
- FairClimate 60 55  47
- Binnenlands diaconaat 225 223  195

 2.983 2.856  2.713

Fondswervingskosten Protestantse Kerk:   
- Missionair werk 198 193  55
- Jeugd- en jongerenwerk 70 86  92
- Overige collecten t.b.v. kerkopbouwwerk 120 118  58

 388 397  205

Totaal Fondsenwervingskosten 3.371 3.253  2.918
 
 
Voor de kosten fondsenwerving, voor de directe steunverlening en de kosten beheer & administratie 
worden ten behoeve van Kerk in Actie de volgende kengetallen uitgebracht: 
 
Ratio's Kerk in Actie (begroot) (begroot)

2010 2009 2008 2007 2006
(x € 1.000)

Fondsenwerving Collecten, giften, schenkingen 2.983 2.856 2.713 2.794 2.507
Procentueel t.o.v. opbrengst vrijw. geldwerving 11,2% 10,7% 10,1% 10,4% 9,9%

Directe steunverlening Kerk in Actie 23.286 21.706 22.014 20.362 39.334
Procentueel t.o.v. de totale baten 68,1% 65,4% 63,0% 61,3% 77,9%

Kosten beheer & administratie Kerk in Actie 1.620 1.556 1.630
Procentueel t.o.v. de totale baten 4,7% 4,7% 4,7%
Procentueel t.o.v. de totale lasten 4,7% 4,7% 5,1%
Procentueel t.o.v. de bestedingen aan doelstellingen 5,2% 5,2% 5,7%  
 
Percentage fondsenwerving over opbrengst vrijwillige geldwerving 
De kosten fondsenwerving zijn 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 fonds 
van de verwervende activiteit.  
 
Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich kan bewegen tussen 
9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Hierbij wordt de 9% vertaald in kosten die benodigd zijn 
om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te realiseren. Het verschil (3,5%) kan worden 
ingezet om op basis van goedgekeurde (project)plannen nieuwe initiatieven op het gebied van 
fondsenwerving te ontplooien, met uiteraard als doelstelling de opbrengsten te vergroten.  
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b. Kosten Publicaties, Communicatie en Voorlichting 
 
De kosten van het team corporate van de afdeling Communicatie & Fondsenwerving bedragen als 
volgt: 
 
Publicaties, Communicatie en 
Voorlichting 

 
Begroting Begroting  Rekening 

(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
   
Directe publicatiekosten:   
- Kerkinformatie 220 320  173
- Overige publicaties 30 10  53

 250 330  226
Indirecte communicatie- en 
voorlichtingskosten:   
- Kosten communicatiemedewerkers 760 754  704
- Activiteitenkosten 202 280  104

 962 1.034  808

Totaal kosten publicaties e.d. 1.212 1.364  1.034
 
 
Bovengenoemde kosten worden als volgt omgeslagen respectievelijk gedekt door: 
 
Publicaties, Communicatie en 
Voorlichting (C&F-corporate) 

 
Begroting Begroting  Rekening 

(x € 1.000,-) 2010 2009  2008 
   
Opbrengst Kerkinformatie (abonnementen e.d.) 350 320  310
Bijdragen van:   
- Kerk in Actie 86 104  107
- Kerk in Ontwikkeling 57 69  64
- Missionair werk en kerkgroei 29 35  
- Institutionele ondersteuning 28 8  4
- Jeugdwerk Protestantse Kerk 23 34  32
Financiering uit quotumgelden 639 794  517

Totaal kosten publicaties e.d. 1.212 1.364  1.034
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5.3 Kosten beheer en administratie (13) 
 
Uitgangspunt 
In de geactualiseerde Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen is een afzonderlijke post 
toegevoegd voor kosten ‘beheer en administratie’ (B&A).  
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. In de loop der tijd is de methodiek verfijnd en is de verdeling als volgt in 
de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening opgenomen: 
 
Grondslagen interne doorbelastingen 
De verdeling van de interne doorbelastingen naar de doelstellingen/activiteiten van de verschillende 
programmalijnen/werkonderdelen geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: 
 

• De logistieke kosten betreffende de centrale reproductie, drukwerkbegeleiding en specifieke 
verzendingen door de postkamer worden doorbelast op basis van de werkelijk bestede uren 
van de medewerkers van het team logistiek maal het voorcalculatorisch bepaalde uurtarief. 
De werkelijke out-of-pocketkosten worden direct ten laste van de opdrachtgevende afdeling 
gebracht; 

 
• De kosten betrekking hebbend op brochureverkoop worden doorberekend op basis van de 

gerealiseerde opbrengst verkopen; 
 
• 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 opgenomen zijn de huisvestingskosten 
incl. de afschrijvingen van de materiële vaste activa, worden op voorcalculatorische basis aan 
de programmalijnen/werkonderdelen doorberekend op basis van het aantal bij de afdelingen 
behorende begrote formatieplaatsen.  

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

Verdeling kosten B&A naar
doelstellingen Directie Fin. & HRM Facilitaire C&F Totaal %
(x€ 1.000) Control P&O zaken serv.desk 2010

Kerk In Ontwikkeling 108 478 227 1.361 86 2.260 30%
Missionair werk en Kerkgroei 8 35 17 124 6 190 3%
Kerk in Actie 88 390 185 887 70 1.620 21%
Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie 5 22 10 75 4 116 2%
Jeugdwerk Protestantse Kerk 27 121 58 363 22 591 8%
Institutionele Ondersteuning 48 213 101 665 38 1.065 14%
Communicatie & Fondsenwerving 27 120 57 402 21 627 8%
Expertise Centrum 6 28 13 78 5 130 2%
HRM Mobiliteitsbureau 3 12 6 35 0 56 1%
HRM Werkbegeleiding Predikanten/KW 7 29 14 82 0 132 2%
Overige kerkelijke bijdragen (LRP) 34 148 70 405 26 683 9%

Doorbelaste kosten B&A naar doelstellingen 361 1.596 758 4.477 278 7.470 100%

Kosten Beheer & Administratie
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De kosten beheer & administratie van de ondersteunende stafafdelingen van de dienstenorganisatie 
zijn als volgt gespecificeerd naar kostensoort: 
 
 
Kosten beheer & administratie naar 
kostensoort Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
      
Personeelskosten 5.367  5.969  5.574
Overige personeelskosten 586  482  659
Huisvestingskosten 3.068  3.009  3.015
Kantoor- en algemene kosten 2.833  2.645  2.604
Dotaties aan voorzieningen 140  175  154

Totaal kosten beheer & administratie 11.994  12.280  12.006
Af: inkomsten van derden / resultaat 
nacalculatie - 4.524  - 5.169  - 4.838
Totaal kosten administratie & beheer ten 
laste van de doelstellingen 7.470  7.110  7.168

Percentage kosten beheer & administratie 11,1%  11,0%  11,5%
 
* Het percentage beheer & administratie komt tot stand door de kosten beheer & administratie ten laste van de programmalijnen 
(doelstellingen) te delen door de totale lasten van de organisatie. 
 
De doorbelaste kosten over de doelstellingen vindt plaats op basis van voorcalculatie (= vaststelling 
van de begroting). Het verschil met de nacalculatie is in bovenstaand overzicht verdisconteerd in de 
post inkomsten van derden / resultaat nacalculatie. 
 
De personele kosten van de totale dienstenorganisatie worden na de specificaties van de 
overheadkosten nader onderbouwd. 
 
De overige (overhead-)kosten zijn als volgt: 
 
 
Huisvestingskosten 
 
Huisvestingskosten Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
      
Huur:    
- Rente investering gebouw 1.217  1.217  1.212
- Afschrijvingskosten 478  471  436
Huur extern 74  41  103
Energie, schoonmaak, onderhoud, 
beveiliging, verzekering, belastingen etc. 964  853  1.040
Overige huisvestingskosten  335  427  224

Totaal huisvestingskosten 3.068  3.009  3.015
 
Huur (rente investering gebouw en afschrijvingskosten) 
De afschrijving en de rente 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. 
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Kantoor en algemene kosten 
 
De kantoor- en algemene kosten bedragen als volgt: 
 
Kantoor en algemene kosten Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
      
Afschrijving en onderhoud inventarissen 1.270  1.146  1.091
Kantoorartikelen en telefonie e.d. 384  368  305
Bureaukosten 472  439  488
Specifieke kosten (accountantskosten, 
bankkosten e.d.) 242  253  224
Restauratieve voorzieningen 378  371  394
Bestuurskosten en diverse lasten 87  68  102

Totaal kantoor en algemene kosten 2.833  2.645  2.604
 
Afschrijving en onderhoud inventarissen 
Onder de inventarissen worden tevens begrepen de afschrijving en onderhoudskosten van computer-
apparatuur en software. In de kosten telefonie zijn ook opgenomen de internetkosten en verbinding 
ISDN/ADSL. De bureaukosten bestaan voornamelijk uit portokosten en kosten/onderhoud 
kopieerapparatuur. De kosten voor restauratieve voorzieningen betreffen met name de uitgaven voor 
het bedrijfsrestaurant in Utrecht en Hydepark. 
 
 
Dotaties aan voorzieningen 
 
Dotaties aan voorzieningen Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
      
Dotatie aan voorziening groot onderhoud 140  175  154

Totaal dotaties aan voorzieningen 140  175  154
 
De dotaties aan deze voorziening hebben betrekking op het onroerend goed te Utrecht (PLD) en 
Doorn (Hydepark). 
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5.4 Personele kosten dienstenorganisatie 
 
De totale personeelskosten van de dienstenorganisatie bestaan uit de directe personeelskosten en de 
overige personele uitgaven. De specificatie is als volgt: 
 
 
Totale personele kosten  Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
      
Personeelskosten 20.223  19.956  17.877
Overige personeelskosten 2.157  1.806  1.922
Totaal personele kosten 22.380  21.762  19.799
 
 
 
Personeelskosten 
 
Onderstaand zijn de personeelskosten van de dienstenorganisatie weergegeven:  
 
Personeelskosten  Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
      
Bruto salarissen 16.097  15.744  13.970
Sociale lasten 2.148  2.173  1.846
Pensioenpremies 1.620  1.654  1.517
Reiskosten woon-werkverkeer 358  385  561
Vrijval reserve verlofuren/voorz. personeel    14
Ontvangen WAO-/Pensioen-/WW-uitkeringen    - 31

Totaal personeelskosten 20.223  19.956  17.877

‘Gemiddelde’ bezetting in fte’s: 349,06  342,37  327,20

Gemiddelde personeelskosten  
per fte: (x € 1) 57.936  58.286  54.636
 
 
Volgens het onderhandelingsakkoord 2007-2010 worden de brutosalarissen in 2010 niet verhoogd, 
maar stijgt de eindejaarsuitkering voor 2010 van 5,4% naar 8,3%, een verhoging derhalve van 2,9%, 
wat nagenoeg overeenkomt met de algemene salarisverhogingen in voorgaande jaren.  
 
De personeelskosten per fte daalt voor 2010 ten opzichte van de begroting 2009 vanwege lagere 
salarisindelingen van nieuw aangestelde personeelsleden. Deze nemen op termijn weer toe door 
toekenningen van periodieke verhogingen. 
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Overige personeelskosten  
 
De overige personeelskosten bestaan uit: 
 
Overige personeelskosten Begroting  Begroting  Rekening 
( x € 1.000)  2010  2009  2008 
      
Externe deskundigheid/uitzendkrachten 427  376  396
Interim predikanten mobiliteitsbureau e.d. 302    
Reiskosten declaraties 396  357  357
Personeelswerving 52  48  68
Arbodienst 44  57  34
Kinderopvang/ov. vergoedingen 56  52  188
Opleidingskosten 288  246  242
Jubilea/afscheid personeel 34  54  110
Juridische bijstand 10  10  13
Diversen (incl. declaraties buitenland) 548  606  514

Totaal overige personeelskosten 2.157  1.806  1.922
 
Diversen 
Betreft o.a. reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen buitenland van projectmedewerkers van Kerk in 
Actie. 
 
 
Personeelskosten directie  
 
De personeelskosten van de directie van de dienstenorganisatie zijn als volgt: 
 
Personeelskosten 
directie 

 
Algemeen Adjunct- Begroting Begroting 

 
Rekening 

(x € 1.000)  directeur directeur (* 2010 2009  2008 
    
Bruto salaris  119 47 166 160  213
Sociale lasten  7 4 11 11  13
Pensioenlasten  14 5 19 19  23

Totaal directiekosten 
 

140 56 196 190 
 

249
 
*) De adjunct-directeur is vanaf 2008 voor 50% verbonden aan het expertisecentrum. 
 
Ter uitoefening van de functie van algemeen directeur is een autoleasecontract afgesloten. Van 
bovengenoemde directiekosten komt circa 24% ten laste van Kerk in Actie via de interne 
doorberekeningssystematiek (kosten beheer en administratie). 
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6. BIJLAGEN 
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6.1  Quotumverdeling 2010 
 
Quotumverdeling 2010 Quotumbijdr. Quotumbijdr. Quotumbijdr. Verschil
(x € 1.000,-) begroting beleidsplan begroting bel.pl 2010 Kerkrentm. Diaconaal

2009 2010 2010 vs B-2010 KRM Diac. quotum quotum

Kerk in Ontwikkeling
- Acquisitie 759 750 722 -28 80% 20% 578 144
- Basisdienstverlening 1.672 1.672 1.539 -133 80% 20% 1.231 308
- Gemeenteopbouw 698 698 772 74 100% 772 0
- Ver-binden 1.128 1.128 1.093 -35 80% 20% 874 219
- Steunverlening gemeenten 19 0 20 20 100% 20 0
- MA-werk 135 134 145 11 100% 0 145

4.411 4.382 4.291 -91 3.475 816
Missionair werk en kerkgroei

- Activiteitskosten 90 116 116 0 100% 0 116

Kerk in Actie:
- Diakonaal werk binnenland 500 350 350 0 100% 0 350

PCTE
- Basiscursussen 31 30 38 8 67% 33% 26 13
-Vervolgcursussen 23 20 -20 100% 0 0
- KIO-curssusen 0 0 0 100% 0 0
- Bezinningscentrum 79 80 80 0 67% 33% 54 27
- Cursussen overig 2 0 0 67% 33% 0 0
- Beraadsgroep catechese 6 6 7 1 100% 7 0
- Interne scholing 27 25 26 1 100% 26 0
- Cursus Kerkmuziek 53 50 60 10 100% 60 0

221 211 211 0 172 39
Jeugdwerk Protestantse Kerk

- Algemeen 28 28 35 7 75% 25% 26 9
- Kids 148 148 176 28 75% 25% 132 44
- Young 138 138 182 44 75% 25% 137 46
- Producten 149 149 31 -118 75% 25% 23 8
- Diensten 16 16 60 44 75% 25% 45 15
- JW-PKN / HGJB / Welja 71 71 60 -11 100% 60 0
- Catechesefonds 21 21 27 6 100% 27 0

571 571 571 0 450 121
Institutionele Ondersteuning

- Synodewerk 1.459 1.510 1.519 9 75% 25% 1.139 380
- Juridische zaken 847 877 856 -21 75% 25% 642 214
- Kerkbeheer 677 701 689 -12 50% 50% 344 344
- Kerkelijke bijdragen 220 229 192 -37 100% 192 0
- Oecumene 263 272 268 -4 75% 25% 201 67
- Classicale Ondersteuning 921 1.103 1.138 35 80% 20% 911 228

4.387 4.692 4.662 -30 3.429 1.233
C&F

- Servicedesk 174 180 130 -50 100% 130 0
- Corporate 793 821 639 -182 70% 30% 447 192

967 1.001 769 -232 577 192

Expertisecentrum 369 369 386 17 80% 20% 308 77

Financiën & Control: - quotumbeheer 152 152 151 -1 50% 50% 76 76

HRM: - mobiliteitsbureau 170 169 180 11 100% 180 0
HRM-WBP:

- LMW 11 11 16 5 20% 80% 3 13
- Werkbegeleiding (verplicht) 117 117 119 2 90% 10% 107 12
- Werkbegeleiding (op verzoek) 259 258 244 -14 100% 244 0
- Geestelijke begeleiding 37 37 30 -7 100% 30 0
- Kerkelijk werkers 91 91 74 -17 100% 74 0

515 514 482 -32 458 25

LRP/SMRA/SILA 2.185 2.185 2.185 0 100% 2.185 0

PThU 765 765 765 0 100% 765 0

Totaal 15.303 15.477 15.119 -358 12.075 3.044

Financiering uit:

Centrale rentebaten -1.379 -1.300 -1.277 23 -1.279 2
Af: - Transformatiebuget 461 268 603 335 603
Bij: - Voordeel op doorbelastingen -85 0 0 0
Af: - Begrotingstekort Hydepark 200 200 200 0 200

-803 -832 -474 358 -476 2

Totaal Quotumverdelingheffing: 14.500 14.645 14.645 0 11.599 3.046

11.355 3.145Begroting 2009:

Proc. verdeling Dekking uit:
quotuminkomsten:

Begroting 2010:
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6.2  Begroting Solidariteitskas 2010 
 
De inkomsten van deze kas betreffen de verplichte bijdragen van plaatselijke gemeenten aan de 
Protestantse Kerk in Nederland en welke baten als bijdrage van de kerk in en door de 
dienstenorganisatie worden besteed aan de doelstellingen binnen de verschillende programma’s. Ten 
behoeve van een totaalinzicht in de besteding van deze inkomsten voor de solidariteitskas is het 
volgende overzicht opgesteld 
 
Solidariteitskas 2010 Begroting Beleidsplan Begroting Rekening

2010 2010 2009 2008

Lasten

Kerk in Ontwikkeling / IO
Kamer voor de Plaatselijke Steunverlening:
- Subsidies plaatselijke gemeenten 2.050 2.050 2.050 2.343
- Budgetruimte verhoging solidariteitskas 1.000 2.250
- Vrijval toegekende subsidies PM -145
- Bureau steunverlening 112 110 106 195
- Publiciteit steunverlening 3 5 30

Sub-totaal: 3.165 4.415 2.186 2.393

- Studentenpastoraat 915 915 915 806
- Internationaal studentenpastoraat 100 100 100 137
- Binnenvaart 155 155 155 164
- Dovenpastoraat 155 155 155 154
- Betaalde dienstverlening aan gemeenten 210 210 186 113
- Verbinden (migrantenkerken)/ IO: Perki e.d. 45 45 45 110

4.745 5.995 3.742 3.877
Missionair Werk en Kerkgroei

- IZB 65 65 65 65

Jeugdwerk Protestantse Kerk
- JOP-dienstverlening 172 172 172 172
- HGJB / Welja 55 55 55

227 227 227 172
Prot. Centrum Toerusting en Educatie

- Basiscursussen 314 392 392 220
- Vervolgcursussen 156 53 53 85
- Overige cursussen 25 26

470 470 471 305

Totale lasten: 5.507 6.757 4.505 4.419

Solidariteitskas 2010 Begroting Beleidsplan Begroting Rekening
2010 2010 2009 2008

Baten
Opbrengst Solidariteitskas (op basis € 5,-) 4.425 4.507 4.505 4.623
Idem,  op basis van een verhoging met € 2,50 2.250
Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland:
- Reserve steunverlening gemeenten 541 250
- Reserve categoriaal pastoraat 541

5.507 6.757 4.505 4.873
Voordelig resultaat 0 0 0 454

5.507 6.757 4.505 4.419

Resultaatverdeling Begroting Beleidsplan Begroting Rekening
2010 2010 2009 2008

Resultaat ten gunste van:
- Reserve steunverlening gemeenten 147
- Reserve categoriaal pastoraat 307

0 0 0 454
Stand reserves ultimo 2008: € 4,5 mln.  

 


