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VOORWOORD 
 
Het is voor bestuur en directie van de dienstenorganisatie een belangrijk moment om de begroting en 
de jaarplannen voor 2011 aan te bieden. Deze begroting is gebaseerd op het in april 2009 door de 
generale synode goedgekeurde beleidsplan 2009–2012 van de Dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk in Nederland. U vindt op een aantal momenten ook verwijzingen hiernaar. 
  
We proberen in de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk alles zo goed mogelijk te plannen en 
de processen te beheersen. Toch is het ieder jaar weer boeiend en interessant een zekere spanning 
vast te stellen: immers de Kerk is niet van onszelf en er gebeuren ook altijd onverwachte dingen in 
onze samenleving en Kerk. Wij proberen daar op een gelovige manier op in te spelen en mee om te 
gaan. Met open vizier en elan, een zekere soberheid en degelijkheid, gedragen en bemoedigd door 
ons geloof in Jezus Christus, onze Heer. 
 
Uit de begroting en jaarplannen spreekt het verlangen om een positieve bijdrage te leveren aan de 
opbouw van onze gemeenten, de kwaliteit van onze samenleving, het bereiken van (jonge) mensen 
met het Goede Nieuws. Deze werkwijze en mentaliteit verbindt ons en de diverse onderdelen van het 
werk van de dienstenorganisatie: 
• het ondersteunen van synode en colleges; 
• het jeugdwerk; 
• de gemeenteadviespraktijk; 
• het werk van Kerk in Actie. 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 
en in de begroting Kerk in Actie. 

• het missionaire werk; 
• de ondersteuning van predikanten, kerkelijk werkers en andere beroepskrachten; 
• het werk van toerusting en educatie; 
• de ondersteunende processen. 
  
Een nieuw jaar van plannen en begroten geeft ook een aantal veranderingen en uitdagingen. 
 
Allereerst het voorstel om dit jaar opnieuw, in het verlengde van het rapport “Groeien met de riemen 
die je hebt”, het quotum te verlagen. Voorgesteld wordt het heffingspercentage van het 
kerkrentmeesterlijk quotum te laten dalen van 4,4% naar 4,35% en de heffing per belijdend lid 
(diaconaal quotum) af te laten nemen met € 0,10 naar € 1,35. 
De bijdrage voor de solidariteitskas (conform het besluit van de Generale Synode van april 2009 
‘Hand aan de Ploeg’) per belijdend lid is verhoogd van € 5,00 naar € 7,50. Deze verhoging zal in 2011 
(evenals in 2010 het geval is) nog niet worden geïnd, maar pas in 2012 worden geëffectueerd. 
In deze begroting voor de aanvullende steunverlening ten behoeve van de plaatselijke gemeenten is 
wederom een bijdrage van € 1 mln. opgenomen vanuit de steunverleningsreserves van de 
Protestantse Kerk ter dekking van deze nieuwe initiatieven voor de steunverlening. 
 
De gemeenteadviseurs hebben hun plek binnen de Protestantse Kerk verworven. Wij krijgen steeds 
meer zicht op de waardering hiervoor door de plaatselijke gemeenten. Binnen het jeugdwerk wordt 
een nieuw jongerenproject Kids Express uitgevoerd, samen met Kerk in Actie en het Nederlands 
Bijbel Genootschap. Een verdere doorgroei van het aantal interim-predikanten en JOP- en HGJB 
lokale jongerenwerkers wordt verwacht. 
 
De ontwikkelingen bij het missionaire werk laten veel perspectief zien. In 2011 verwachten we dat 
meerdere pioniersplekken worden gestart en actief zullen zijn. Naar verwachting in Amsterdam-IJburg, 
in Nieuw-Vennep en een derde pioniersplek is in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. 
Hiernaast wordt een nieuwe missionaire ronde door het land voorbereid met het accent op de lokale 
situatie. 
 
Het komend jaar is het eerste jaar met de gedecentraliseerde werkwijze van Kerk in Actie en ICCO 
ten aanzien van het diaconale buitenlandwerk. Bij het binnenlands diaconaat is Kerk in Actie 
penvoerder/eindverantwoordelijk voor een schuldhulpproject (gefinancierd door de overheid) om met 
behulp van christelijke organisaties mensen met schulden te helpen. 
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De Protestantse Kerk in Nederand zal naar verwachting mede organisator zijn van een groot event 
met Pasen in samenwerking met de EO en RKK: ‘The Passion’. 
 
Het jaar 2011 zal in het teken staan van het opleveren en uitrollen van het nieuwe systeem 
LedenRegistratie Protestantse Kerk [LRP] en de daarbij behorende vernieuwde dienstverlening. De 
planning is uiterlijk eind februari/ begin maart te starten met de pilot en uiterlijk begin april met de uitrol 
over de rest van het land. 
 
Het bestuur ziet de bespreking met vertrouwen en optimisme tegemoet met de auditcommissies, de 
commissie van rapport en de kleine synode. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.pkn.nl/
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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: 
 

 
1.4 Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie 
 
Het bestuur van de dienstenorganisatie is als volgt samengesteld: 
 
Bestuur: 
Ir. G-J. Kramer, voorzitter 
Mevr. G. Prins, secretaris 
Mr. P. Schreuder 
Ds. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode 
B. van Bokhoven, vanuit het moderamen van de generale synode 
 
Directie: 
H. Feenstra, algemeen directeur 
Ds. E. Overeem, adjunct directeur 
 
 
 
 
 
 
 

Programma
Institutionele
Ondersteuning

Programma
Missionair Werk en

Kerkgroei

Human Resource Management 

Programma
Jeugdwerk 
Protest. Kerk

Facilitaire zaken incusief.
Conferentiecentrum Hydepark

Directie

Bestuur Generale Raad van Advies 

Financiën en Control 

Communicatie en Fondsenwerving 

Expertisecentrum 

Programma 
Kerk in Actie

Programma
Kerk in Ontwikkeling

advies 
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2. Begroting 2011 Dienstenorganisatie 
 
 
2.1  Staat van baten en lasten 
 
Baten Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) Ref. 2011 2010 2009

Beschikbaar voor de doelstelling

Baten uit eigen fondsenwerving
Collecten, giften en schenkingen 25.048 26.519 24.474
Nalatenschappen 510 305 1.085

1 25.558 26.824 25.559

Baten uit gezamenlijke acties 2 0 0 0

Baten uit acties van derden 3 546 600 1.090

Subsidies van overheden 4 425 635 185

Overige subsidies en bijdragen 5 4.289 4.396 4.818

Bijdragen voor dienstverlening 6 7.863 6.982 6.903

Baten uit beleggingen 7 464 329 974

Overige baten
- Opbrengst publicaties 8 802 935 979
- Diverse baten 9 23 19 508

825 954 1.487
Bijdrage Protestantse Kerk in 
Nederland 10

Financiële bijdragen 22.666 22.781 23.632
Bijdragen uit bestemmingsreserves 4.226 3.745 1.563

26.892 26.526 25.195

Totaal beschikbaar voor de 
doelstelling 66.862 67.246 66.211
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Lasten Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) Ref. 2011 2010 2009

Besteed aan doelstellingen

Programmalijnen
Institutionele Ondersteuning 4.949 4.950 4.398
Kerk in Ontwikkeling 11.440 11.403 8.952
Missionair Werk en Kerkgroei 2.002 2.107 1.281
Kerk in Actie 27.512 30.311 30.435
Jeugdwerk Protestantse Kerk                                                                                                                                              3.742 3.062 2.796
HRM – werkbegeleiding pred./KW 667 587 632
HRM - mobiliteitsbureau 720 499 361
Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie 1.162 1.162 861
Expertisecentrum 495 482 431
Ledenregistratie Protestantse Kerk 2.362 2.358 3.436
Protestantse Theologische Universiteit 725 765 765

11 55.776 57.686 54.348
Werving baten
Afdeling Communicatie & Fondsenwerving
- kosten fondsenwerving 3.357 3.371 3.280
- kosten corporate 1.182 1.212 1.152
- kosten marketing communicatie 1.539

12 6.078 4.583 4.432

Subtotaal 61.854 62.269 58.780
Beheer en Administratie
Staf en ondersteunende afdelingen
- Directie 384 384 396
- Financiën & Control 1.978 1.971 1.902
- Human Resource Management 851 831 697
- HRM - bureau predikanten 626 565 1.131
- C&F- servicedesk 453 450 591
- Facilitaire Zaken 7.212 7.429 7.941
- Hydepark 1.327 1.279 1.242
Af: onderlinge doorbelaste kosten
     eigen organisatie

11.910 11.994 12.527
Af: doorbelaste kosten eigen
     organisatie -7.389 -7.470 -7.114

13 4.521 4.524 5.413

Algemene (centrale) posten / 
vernieuwingsbudget 14 487 603 274

Besteed aan doelstelling 66.862 67.396 64.467

Beschikbaar voor doelstelling 66.862 67.246 66.211

Totaal resultaat 0 -150 1.744

Dekking door bijdragen uit/naar

Protestantse Kerk in Nederland
- bestemmingsreserves 1.849
- bestemmingsfondsen

0 0 1.849
Kerk in Actie
- revolving funds -150 -649
- actiepotten en bestemmingsfondsen -549

0 -150 -1.198

Operationeel resultaat 
dienstenorganisatie 0 0 1.094

-1.373-921 -915
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2.1 Resultaatverdeling 
 
Resultaatverdeling Begroting Begroting Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009

Het resultaat is/wordt toegevoegd (+) of 
onttrokken (-) aan

Protestantse Kerk in Nederland:
Algemene risicoreserve 0 0 1.094

Steunverleningsreserve plaatselijke gemeenten 1.223
Steunverleningsreserve categoriaal pastoraat 205
Bestemmingsreserve missionair werk 378

0 0 1.806

Fonds Kerk & Israël 43

0 0 43

Reserves en fondsen Protestantse Kerk 0 0 2.942

Kerk in Actie
Bestemmingsreserves
- Egalisatiereserve diaconaat -150 -491
- Revolving Fund Zending -19
- Revolving Fund Werelddiaconaat -758
- Revolving Fund Kinderen in de Knel 585
- Revolving funds Noodhulp -160
- Egalisatiereserve ZZO 189
- Reserve herwaardering beleggingen 5

0 -150 -649

Bestemmingsfondsen
Actiepotten -549

0 0 -549

Reserves en fondsen Kerk in Actie 0 -150 -1.198

Totaal resultaat 0 -150 1.744
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2.2 Toelichting staat van baten en lasten 
 
De kerncijfers over de periode 2006 tot en met 2011 van de dienstenorganisatie zien er als volgt uit: 
 

Kerncijfers Staat van baten en lasten Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening Rekening
(x € 1.000)

2011 2010 2009 2008 2007 2006

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 25.558 26.824 25.559 26.962 26.966 25.438

Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 26.892 26.526 25.195 25.886 25.750 25.595

Overige inkomsten 14.412 13.896 15.457 14.590 12.637 18.136

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 66.862 67.246 66.211 67.438 65.353 69.169

Bestedingen aan doelstelling 66.862 67.396 64.467 62.200 62.177 81.517

Bijdragen bestemmingsreserves/-fondsen

- Kerk in Actie 0 -150 -1.198 3.272 2.658 -12.607

- Protestantse Kerk in Nederland 0 0 1.849 1.323 40 -23

Operationeel resultaat dienstenorganisatie 0 0 1.093 643 478 282
 
 
Bestedingen aan doelstellingen: Begroting Proc.
(x € 1.000) 2011

Subsidies en bijdragen 53.395 79,9%
Kosten werving baten 6.078 9,1%
Kosten beheer en administratie 7.389 11,0%

Totaal bestedingen aan doelstellingen 66.862 100,0%

 

Bestedingen aan doelstellingen in 2011

79,9%

9,1%

11,0%

Subsidies en
bijdragen

Kosten werving
baten

Kosten beheer en
administratie

 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 2011 
 
De opbrengsten van de vrijwillige geldwerving (inclusief nalatenschappen) voor 2011 zijn 
nagenoeg begroot op het niveau van de jaarrekening 2009, hetgeen circa € 1,3 mln. lager ligt dan de 
begroting voor het jaar 2010. Wellicht dat de begrote opbrengsten 2010 te ambitieus zijn geraamd, 
maar opgemerkt wordt dat de werkelijke cijfers over het eerste halfjaar 2010 enigszins boven de 
realisatie liggen van dezelfde periode in 2009. 
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De begrote bijdragen van de Protestantse Kerk voor 2011 nemen ten opzichte van de begroting 
2010 toe met € 366k, dat enerzijds ontstaat door een hogere bijdrage uit de bestemmingsreserves en 
–fondsen van de Protestantse Kerk (€ 481k) en een lichte verlaging van de financiële bijdragen aan 
de dienstenorganisatie (€ 115k). 
 
De overige inkomsten stijgen in 2011 met € 516k, hoofdzakelijk door verhoging van de bijdragen 
voor (betaalde) dienstverlening.  
 
 
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 
onderstaand vermeld. 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. 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 Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) 
 
De uitgaven en inkomsten van de centrale kerkelijke bijdragen zien er als volgt uit: 
 
Ledenregistratie Protestantse kerk Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0% 0 0% 0 0% 0
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 93% 2.185 93% 2.185 100% 2.185
Overige inkomsten 7% 177 7% 173 0% 3
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 2.362 100% 2.358 100% 2.188
Bijdragen SMRA en SILA 57% 1.350 60% 1.425 72% 1.586
Personeels- en apparaatskosten DO-LRP 43% 1.012 40% 933 24% 523
Bijzondere uitgaven 2009 0% 0 0% 0 61% 1.327
Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 -57% -1.248

Resultaatverdeling LRP Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
risicoreserve resp. uit batig saldo dienstenorganisatie -1.248
Totaal resultaat 0 0 -1.248

 
Kosten Ledenregistratie Protestantse Kerk 
De kosten voor de landelijke ledenregistratie zijn als volgt nader gespecificeerd: 
 
Kosten Ledenregistratie Protestantse Kerk  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Bijdrage SMRA  1.100  1.175  1.350 
Bijdrage SILA  250  250  236 
Personeelskosten DO landelijke ledenregistratie  307  250  201 
Doorbelaste kosten eigen organisatie LRP/SMRA  688  683  322 
Afboeking oude investeringen Numeri      993 
Afschrijving investeringen LRP 2008/2009      283 
Diverse lasten   17    51 
Dekking uit batig saldo 2009 dienstenorganisatie      - 1.248 

Totaal  2.362  2.358  2.188 
 
 
Financiering kosten LRP  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Quotumbijdrage Protestantse Kerk in Nederland  2.185  2.185  2.185 
Bijdragen voor dienstverlening  177  173  3 

Totaal  2.362  2.358  2.188 
 
De benodigde jaarlijkse bijdrage aan de SMRA voor 2011 is begroot op € 1,1 mln. tegen € 1,175 mln. 
volgens de begroting 2010. Deze verlaging is voornamelijk ontstaan doordat kosten zich steeds meer 
gaan verschuiven van de SMRA naar de dienstenorganisatie. In de bijdrage 2011 aan de SMRA zijn 
de kosten verdisconteerd, zoals de afschrijving op de nieuwe LRP-investeringen, het beheer en de 
technische onderhoudskosten conform het vastgestelde projectplan. Het restant van de afschrijvingen 
op de oude investeringen Numeri zullen in 2010 ten laste van de exploitatie van de 
dienstenorganisatie worden gebracht. 
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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 in 2011 een deel (€ 177k) 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.  
 
 
2.4 Algemene centrale posten 
 
A. Vernieuwingsbudget 2011 
 
De uitgaven en inkomsten van de algemene centrale posten zien er als volgt uit: 
 
Algemeen Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0% 0 0% 0 0% 0
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 100% 687 100% 803 88% 1.666
Overige inkomsten 0% 0 0% 0 12% 238
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 687 100% 803 100% 1.904
Vernieuwingsbudget 71% 487 75% 603 12% 249
Dotaties voorzieningen 0% 0 0% 0 2% 31
Diversen 29% 200 25% 200 0% -6
Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 86% 1.630

Resultaatverdeling Algemene posten Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
risicoreserve 1.630
Totaal resultaat 0 0 1.630

Vernieuwingsbudget 2011 
De conceptbegroting voor 2011 van de dienstenorganisatie sluit met een vernieuwingsbudget van  
€ 487k tegenover een raming volgens het beleidsplan 2011 van € 333k. Het budget 2011 kan worden 
aangewend voor bijvoorbeeld: 
a. extra (eenmalige) uitgaven in het kader van de LRP (na de uitrol); 
b. afvloeiingsverplichtingen en/of mobiliteitsbevorderende maatregelen; 
c. kosten communicatiebeleid (waaronder Imago-plus van C&F); 
d. een algemeen budget voor onvoorziene uitgaven; 
e. kosten inzake Passion 2011. 
 
Diversen 
Dit betreft de dekkingsbijdrage voor het geraamde begrotingstekort 2011 van het conferentiecentrum 
Hydepark in Doorn (overeenkomstig voorgaande jaren). 
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B. Permanente Educatie (PE) 
 
In de bekostiging van de Permanente Educatie (PE), begroot op € 3.322k, is uitgegaan van een drietal 
financieringen, namelijk: 
 
Bekostiging Permanente 
Educatie  

Plannen 
Permanente 

 Begroting 
2011 diensten- 

  
Programmalijn 

(x € 1.000)  Educatie  organisatie   
       
Quotumgelden       
Studieweekenden kerkelijk werkers  52  38  PCTE (uitvoeringskst) 

Werkbegeleiding/mentoraat/ 
mentorentraining  125  108 

  
HRM-werkbegeleiding 
Predikanten/KW 

Scholing en nascholing  725  725  Bijdrage aan PThU 
Subtotaal  902  871   
Centrale kas predikants-
traktementen     

  

Scholingsbudget centrale kas  83     
Loonruimte (omslagstelsel)  671     
Subtotaal  754  PM  Centrale Kas (*) 
Via Plaatselijke gemeenten       
Bijscholing en vakliteratuur 
predikanten  1.470   

  

Heffing kerkelijk werkers (jaarlijkse 
heffing kerkenraden)  98   

  

Werktijdonafhankelijke bijdrage 
kerkelijk werkers  98   

  

Subtotaal  1.666  PM  Plaatselijke gemeente 
       

Totaal  3.322  871   

 
(*) Binnen de centrale kas predikantstraktementen zijn voorzieningen getroffen om de 
ontwikkelingskosten in 2011 en de feitelijke cursuskosten (september tot en met december 2011) af te 
financieren. 
 
 
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)  2011  2010  2009 
       
Kosten beheer & administratie programma’s  7.389  7.470  7.114 

Totale lasten dienstenorganisatie 
 

66.862  67.396  64.467 

Percentage kosten beheer & administratie 
 

11,1%  11,1%  11,0% 
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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 2011 2010 2009 2008 2007
(bedragen € 1.000) (begroting) (begroting) (rekening) (rekening) (rekening)

Fondsenwervingskosten 2.842 2.983 3.147 2.713 2.794
Procentueel t.o.v.opbrengst vrijw.geldwerving 11,1% 11,1% 12,3% 10,1% 10,4%

Directe steunverlening 22.103 23.286 23.017 22.014 20.362
Procentueel t.o.v.totale baten 67,2% 68,1% 69,0% 63,0% 61,3%

Kosten beheer en administratie* 1.411 1.620 1.493 1.630 n/a
Procentueel t.o.v.totale lasten 4,3% 4,7% 4,3% 5,1%

* Naast de direct ten laste van Kerk in Actie komende kosten zijn in de berekening ook de via C&F doorberekende kosten
Interactief en Marketing communicatie (totaal € 400k) meegenomen.

 
 
Overige ratio’s met betrekking tot 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 
tegenvallers, en anderzijds als egalisatiereserve voor de operationele resultaten van de 
dienstenorganisatie. 
 
Algemene risicoreserve per ultimo  Bedrag  Percentage 
(bedragen x €. 1.000)      
     
2006 werkelijk  9.930  48,7% 
2007 werkelijk  8.243  43,8% 
2008 werkelijk  8.739  48,6% 
2009 werkelijk  9.802  54.0% 
2010 begroot  8.739  43.2% 
2011 begroot  10.000  50,0% 
 
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 
  2011  2010  2009  2008  2007 

Direct rendement 
  

3,0% 
  

3,0% 
  

3,9% 
  

3,6% 
 

3,2% 
Koersresultaten  4,5%  0,0%  10,3%  - 20,6%  - 1,8% 

Totaal beleggingsrendement  7,5% 
 

3,0%  14,2%  -17,0%  1,4% 
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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 2007 komt zowel door de stijging van het eigen vermogen als de daling van het 
vreemd vermogen. 
 
Solvabiliteit  begroot  begroot  werkelijk  werkelijk  werkelijk 
  2011  2010  2009  2008  2007 

           
Verhouding eigen vermogen / totaal 
vermogen 

  
50% 

 
51% 

 
50% 

 
58% 

  
49% 

Verhouding eigen vermogen / vreemd 
vermogen 

 
100%  105%  101%  136% 

 
96% 

 
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 
  2011  2010  2009  2008  2007 
           
Verhouding vlottend actief incl. liquide 
middelen / kort vreemd vermogen 

 
275%  282%  272%  328% 

  
312% 

Mutatie liquide middelen (x € 1.000) 
 

- 3.500  - 4.550  4.312  7.388 
  

- 417 
 
 
2.6 Personeelsformatie 
 
Onderstaand is de totale  formatie van de dienstenorganisatie opgenomen voor het jaar 2011 met ook 
een vermelding van het aantal in de begroting opgenomen vacatures. De totale personeelsformatie is 
gesplitst in een basisformatie van de dienstenorganisatie en in een formatie inzake bijzondere 
aanstellingen. De totale personeelsformatie ziet er dan als volgt uit: 
  
Totale personeelsformatie Rekening Begroting Beleids- Begroting Vacatures Begroting
(in fte's) 2009 2010 plan 2011 2011 2011

2011 (incl. vac.) (excl. vac.)

Basisformatie dienstenorganisatie 302,18 329,20 324,95 315,99 21,41 294,58
Formatie bijzondere aanstellingen 35,74 33,52 20,20 43,89 0,00 43,89

Totale personeelsformatie 337,92 362,72 345,15 359,87 21,41 338,47
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De basisformatie van de dienstenorganisatie kan als volgt worden gespecificeerd: 
 
Basisformatie dienstenorganisatie Rekening Begroting Beleids- Begroting Vacatures Begroting
(in fte's) 2009 2010 plan 2011 2011 2011

2011 (incl. vac.) (excl. vac.)

Programmalijnen
Institutionele Ondersteuning (IO) 15,17 18,40 20,00 19,62 3,63 15,99
IO - Kerkbeheer 5,75 6,00 6,00 6,00 0,25 5,75
IO - RACV's 5,40 5,90 5,90 5,90 1,20 4,70
Kerk in Ontwikkeling (KiO) 59,75 67,14 64,70 63,18 5,65 57,53
Missionair Werk en Kerkgroei 4,57 5,00 5,00 5,12 5,12
Kerk in Actie (*) 53,62 57,65 55,00 35,58 2,20 33,38
Jeugdwerk Protestantse Kerk 15,03 17,31 19,20 18,97 2,00 16,97
Expertisecentrum 3,70 4,00 3,80 4,00 0,40 3,60
Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie 4,20 4,00 3,10 4,10 4,10
HRM-werkbegeleiding pred./kerkelijk werkers 4,20 4,17 4,20 4,57 4,57
HRM - mobiliteitsbureau 2,50 1,82 1,80 1,80 1,80
C&F - management en corporate 8,40 8,00 8,00 7,70 7,70
C&F - fondsenwerving en donateursadm. 10,32 9,00 9,00 9,68 9,68
C&F - KIA-voorlichting/comm. en Interactief (*) 11,41 1,50 9,91

192,61 208,39 205,70 197,63 16,83 180,80

Staf en ondersteunende afdelingen
Directie 2,89 2,89 2,90 2,89 2,89
Financiën & Control 22,84 23,50 23,50 23,50 2,13 21,37
C&F - servicedesk 8,74 8,00 8,00 8,25 8,25
HRM - P&O / Arbeidsvoorwaardenbeleid 7,33 7,70 7,45 7,10 0,70 6,40
HRM - bureau predikanten 12,68 5,50 5,50 5,50 0,25 5,25
Facilitaire Zaken 42,93 43,22 42,40 42,63 1,50 41,13
FZ - Centrum Hydepark 8,86 9,00 9,00 9,00 9,00
Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP) 3,30 21,00 20,50 19,50 19,50

109,57 120,81 119,25 118,35 4,58 113,79

Basisformatie dienstenorganisatie 302,18 329,20 324,95 315,99 21,41 294,58

(*) Kerk in Actie: Met ingang van 2011 zijn de werkonderdelen Communicatie/Voorlichting en Interactief overgegaan naar de (gezamenlijke) C&F-afdeling.

Het verloop van de basisformatie van de dienstenorganisatie in de jaren 2003 tot en met 2011 is als 
volgt: 
 
Verloop basisformatie Gemiddeld % Werkelijk % Begroot %
dienstenorganisatie (basis 2003) ultimo (basis 2003) (basis 2003)
(aantallen 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 307,1 77% 302,2 75% 334,0 80%
2010 329,2 79%
2011 316,0 76%
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Verloop basisformatie Dienstenorganisatie in fte's
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Begroot 415,0 417,0 416,4 398,8 361,1 344,0 334,0 329,2 316,0

Gemiddeld 399,5 403,1 396,9 379,6 352,4 323,7 307,1

Werkelijk 402,3 404,0 389,8 369,3 335,4 312,0 302,2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
De formatie ‘bijzondere aanstellingen’ is 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 deze rechtspositionele verplichtingen worden aangegaan door de dienstenorganisatie van 
de Protestantse Kerk, worden deze aanstellingen afzonderlijk inzichtelijk gemaakt, zoals dit ook al 
plaatsvond bij de personeelsformatie van het beleidsplan 2009-2012. Deze formatie betreft: 
 
Formatie bijzondere aanstellingen Rekening Begroting Beleids- Begroting Vacatures Begroting
(in fte's) 2009 2010 plan 2011 2011 2011

2011 (incl. vac.) (excl. vac.)

a. begrepen in de reguliere personeelskosten
- JOP - locaal 14,15 13,30 8,40 17,97 17,97
- HGJB - locaal 5,91 6,55 6,78 6,78
- GVO - locaal 4,80 4,80
- Transformatie (waaronder reorganisatie.verpl.) 6,83
b. begrepen in de projectpersoneelskosten
- HRM - interim predikanten 1,60 3,00 3,00 5,94 5,94
- KiO - categoriaal pastoraat 7,25 7,30 7,30 6,10 6,10
- KiA - Impulsis en uitgezonden medewerkers 3,37 1,50 2,30 2,30

Totaal formatie bijzondere aanstellingen 35,74 33,52 20,20 43,89 0,00 43,89
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Verloop formatie Gemiddeld % Werkelijk % Begroot %
bijzondere aanstellingen (basis 2008) ultimo (basis 2008) (basis 2008)
(aantallen x 1 f te)

2008 14,73 100% 14,73 100% 11,10 100%
2009 25,24 171% 35,74 243% 18,10 163%
2010 33,53 302%
2011 43,89 395%

 
 

Verloop formatie bijzondere aanstellingen in fte's
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Begroot 11,10 18,10 33,53 43,89

Gemiddeld 14,73 25,24

Werkelijk 14,73 35,74

2008 2009 2010 2011

 
 
 
De ontwikkeling van de personeelskosten met de daarbij behorende formatie geeft over de periode 
2006-2011 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
2011 2010 2009 2008 2007 2006

Personeelslasten (x € 1.000) 20.357 20.223 18.155 17.877 18.802 20.404

'Gemiddelde’ bezetting in fte 345,53 349,06 321,24 327,20 352,35 379,58

Personeelskosten per fte (x € 1) 58.915 57.936 56.515 54.636 53.362 53.755

Stijgingspercentages

- ten opzichte van vorig jaar 1,7% 2,5% 3,4% 2,4% -0,7% 4,5%

- ten opzichte van 2005 14,5% 12,6% 9,9% 6,2% 3,7% 4,5%

De hier vermelde bezetting betreft de basisformatie van de dienstenorganisatie verhoogd met een 
deel van de bijzondere aanstellingen, die verantwoord worden onder de personeelskosten. 
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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 Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Opbrengst vrijwillige geldwerving 0% 0 0% 0 0% 0
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 100% 4.930 99% 4.918 98% 4.744
Overige inkomsten 0% 19 1% 32 2% 78
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 4.949 100% 4.950 100% 4.822
Synodewerk 31% 1.542 33% 1.624 29% 1.419
Juridische zaken 18% 910 18% 867 16% 748
Classicale Ondersteuning 25% 1.243 24% 1.204 20% 941
Kerkbeheer 14% 693 14% 689 14% 672
Kerkelijke bijdragen 4% 206 4% 208 6% 266
Oecumene 7% 357 7% 358 7% 353
Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 9% 424

Resultaatverdeling Institutionele ondersteuning Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
- risicoreserve (inclusief resourcebegroting) 381
- verbinden (migrantenkerken)/ IO: Perki e.d. 43
Totaal resultaat 0 0 424
 
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. 
 
Het hierboven vermelde vertaalt zich in: 
• 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, onder 

meer 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. 
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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. 
 
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). 
 
Doelstellingen en speerpunten 2011 
 
Speerpunten 
• Evaluatie Kerkorde 
Met betrekking tot de uitvoering van de evaluatie kerkorde in twee fasen: onderzoek (2009), 
besluitvorming in de generale synode, implementatie van conclusies in kerkordevoorstellen en 
behandeling daarvan door de kerk (2010-2012), voorbereiding voorstellen tot kerkordewijziging in 1e 
lezing en behandeling daarvan door generale synode, (begeleiding van het ) inwinnen van 
consideraties inzake voorstel bij de classes, voorbereiding voorstellen in 2e lezing en vaststelling 
daarvan door generale synode. 
• ‘Hand aan de Ploeg’ 
Meedenken en advisering over kerkordelijke implicaties bij uitwerking van plan van aanpak door de 
BCP en anderen van besluiten en beleidsvoornemens van de generale synode en ondersteuning bij 
rapportages aan generale synode ten behoeve van definitieve besluitvorming op onderdelen. 
• Associatie-overeenkomsten 
(Voorbereiding) van het aangaan van associatieovereenkomsten (onder meer met migrantenkerken) 
en verder gaande samenwerking, mede afhankelijk van de wensen/inbreng van andere kerken 
(Presbyterian Church of Ghana, kerken op Aruba en Bonaire) en de ontwikkelingen van PERKI. 
• Website 
Verbetering toegankelijkheid en intensivering van mogelijkheden van de website (bestuur en 
organisatie), zowel voor wat betreft inhoudelijk beleid als bestuurlijke, c.q. kerkordelijke/juridische 
zaken, onder meer door inventarisatie van nieuwe ‘veel gestelde vragen’, actualisering oude en 
ontwikkeling nieuwe modellen, opnemen en onderhouden jurisprudentie kerkelijke rechtspraak, 
regelmatige publicaties in Kerkinformatie en mailingen. 
 
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. Een 
bestuurssecretaris wordt aangesteld ter ondersteuning van het specifieke werk van het moderamen 
en de scriba. 
• 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 en er wordt onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden van een netwerk van communicatiedragers op verschillende niveaus.  
• 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 het 
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  
Dit betreft onder andere 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. Daarnaast wordt 
deskundigheidsbevordering gestimuleerd door het aanbieden van cursussen (bijvoorbeeld visitatie) en 
het opzetten van onderling beraad (opzicht, bezwaren en geschillen). 
• Afronding bijzondere bemoeienis met ‘gescheurde’ gemeenten 
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De afronding vindt naar verwachting plaats in 2011. 
• 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 
Het RACV-beraad heeft het initiatief genomen om voorbereidingen te treffen voor de begeleiding van 
het consideratieproces in het kader van de evaluatie van de kerkorde. Het doel daarvan is om dit 
proces doeltreffend en efficiënt te laten verlopen. Deze activiteit zal doorlopen tot in 2012, gezien de 
planning van de implementatiefase van de suggesties uit de evaluatie. 
Tevens heeft het RACV-beraad het voornemen om assistentie te verlenen bij de bespreking van de 
notitie ‘Spreken over God’, - die in de novembersynode van 2010 zal worden behandeld – door de 
classicale vergaderingen in het kader van hun taak om het kerkelijk gesprek te voeren. Hierbij zal 
worden afgestemd met initiatieven vanuit het moderamen en de dienstenorganisatie. 
Ook zal de begeleiding van een (eventueel) transformatieproces van ACV naar overlegplatform van 
classes als (mogelijk) gevolg van de evaluatie van de kerkorde worden verzorgd. 
 
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 
geïnventariseerd welke bijzondere situaties bestaan waarin om ondersteuning wordt gevraagd. 
• Uitvoering nieuwe werkwijze: indeling gemeenten in categorieën; opzetten en gebruik 

elektronische gegevensbestanden (invoeren gegevens/inzamelen begrotingen/jaarrekeningen)  
De voorbereidende werkzaamheden (indeling gemeenten,  invoeren/verzamelen gegevens) worden 
voortgezet.  
 
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 gedaan 
naar deze situaties en de mogelijkheden voor betaalde ondersteuning. 
• Onderzoeken van mogelijkheden tweedelijns dienstverlening 
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). Realisering van dit voor 
2010 geplande speerpunt is blijven liggen vanwege de langdurige ziekte van de programmamanager. 
• Interne en externe communicatie over profiel programmalijn IO 
In 2011 zal de presentatie van de programmalijn bij zitting van generale synode, gevolgd door een 
presentatie aan het grondvlak plaatshebben. 
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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 Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Opbrengst vrijwillige geldwerving 0% 0% 0 0% 2
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 84% 9.557 82% 9.402 81% 8.516
Overige inkomsten 16% 1.882 18% 2.001 19% 2.016
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 11.440 100% 11.403 100% 10.534
Aquisitie 5% 611 7% 830 6% 646
Basisdienstverlening 14% 1.609 16% 1.781 24% 2.576
Betaalde dienstverlening 8% 900 8% 906 5% 540
Gemeenteopbouw 16% 1.881 11% 1.233 9% 943
Verbinden 10% 1.110 13% 1.439 10% 1.005
Steunverleningen 42% 4.789 40% 4.566 23% 2.496
MA-werk 5% 539 6% 648 7% 746
Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 16% 1.582

Resultaatverdeling Kerk in Ontwikkeling Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
- risicoreserve (inclusief resourcebegroting) 294
- reserve steunverlening gemeenten 1.094
- reserve categoriaal werk 33
- reserve missionair werk 118
- reserve Kerk en Israël 43
Totaal resultaat 0 0 1.582
 
Kerk in Ontwikkeling is één van de vijf programma’s waarin de dienstverlening door de 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gestalte krijgt. Met dit programma worden 
de Protestantse Kerk en haar gemeenten ondersteund met het oog op een aantal zichtbare 
uitdagingen. 
 
De uitdagingen voor het programma zijn samen te vatten in drie woorden: 
• ondernemend; 
• inspirerend; 
• verbindend.  
Kerk in Ontwikkeling wil er als programma allereerst zijn voor de gemeenten en wil deze houding naar 
hen overbrengen, maar ook naar de collega's van andere programma's en onderdelen van de 
dienstenorganisatie. 
 
Ondernemend 
Het programma kenmerkt zich door een ondernemende houding: de betaalde werknemers en 
vrijwilligers zijn zelf actief in het verwerven van werk, spannen zich in voor de taken waarvoor zij 
gesteld zijn en doen dit met een groot besef van verantwoordelijkheid. 
 
Inspirerend 
Het werk dat gedaan wordt heeft zijn beweegredenen: Inspiratie door God. Ieder op eigen wijze. Het 
werk van Kerk in Ontwikkeling wil inspirerend zijn voor anderen, zodat zij geïnspireerd raken om het 
geloof en de kerk in de samenleving van vandaag vorm te geven. Omdat de kerk leeft in de 
plaatselijke gemeente is de dienstverlening van Kerk in Ontwikkeling primair gericht op die gemeente. 
Het geloof is de inspirerende basis daarvan. Daarom is er de noodzaak te investeren in 
geloofsopbouw en in het leren in de gemeente. Een gemeente is tegelijk ook  ondernemend: men is 
bezig met elkaar als gemeenschap en met de samenleving. Daarom is het belangrijk dat er aandacht 
is voor gemeenteopbouw en pastoraat. 
 
Verbindend 
Een gemeente is ook missionair. De Protestantse Kerk heeft missionair gemeente zijn tot speerpunt 
van beleid gemaakt. Hoewel het programma “Missionair Werk en Kerkgroei” primair de taak heeft dit 
beleid te vertalen, voelt Kerk in Ontwikkeling zich hier ook vanuit de kernwoorden mede 
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verantwoordelijk voor. Kerk in Ontwikkeling wil stimuleren dat de Protestantse Kerk vanuit haar 
missionaire gestalte verbindend is. Er is ook de noodzaak te investeren in diaconaat en 
maatschappelijke betrokkenheid.  
En worden verbindingen ondersteund vanuit de gemeenten en leden van de Protestantse Kerk  met 
gemeenschappen en religies daarbuiten. Binnen Nederland, en via allerlei netwerken ook met  
mensen, gemeenschappen en organisaties daarbuiten.  Dit gebeurt in het gesprek met het volk Israël, 
met migrantenchristenen, met moslims en met andere (christelijke) organisaties. 
 
Inhoudsgebieden 
Kerk in Ontwikkeling is ook een programma met eigen inhoudsgebieden.  Het gaat dan om werk dat 
zich richt op de gemeente en de ontwikkeling daarvan, te vinden in de gebieden Gemeenteopbouw, 
Leren in de gemeente, Liturgie en eredienst en Pastoraat. Ook op het gebied van het leggen van 
verbindingen vanuit de kerk met andere gemeenschappen, zowel christelijk als niet christelijk, heeft 
Kerk in Ontwikkeling expertise in huis. Het gaat dan om de beleidsterreinen Kerk en Israël, 
Ontmoeting met Moslims, Kerk en Migranten en Kerk en Cultuur. 
 
Gemeenteadviseur 
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, Kerk in Actie, Interactief, 
JOP/diensten, IO/kerkbeheer en de 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) en diaconale gemeenteontwikkeling (link met Kerk in Actie). Ook wordt 
vanuit Kerk in Ontwikkeling, middels externe financiering,  in verschillende projecten uitvoering 
gegeven aan het Maatschappelijk Activeringswerk. 
 
Landelijke advisering 
Ook de steunverlening (uitgevoerd door het Bureau Steunverlening) valt onder het programma KiO, 
evenals de functionaris voor de SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties). Alle gebieden 
waarop Kerk in Ontwikkeling werkzaam is worden voor een klein deel uitgevoerd door medewerkers 
die vooral landelijk werken, deels door gemeenteadviseurs die hun basis in de regio hebben en die 
daarnaast in landelijke projecten participeren. 
 
Doelstellingen en speerpunten 2011 
 
Vanuit beleidsinhoudelijk perspectief wil Kerk in Ontwikkeling bevorderen dat:  
• gemeentes meer met elkaar in gesprek gaan over hun eigen identiteit, zodat ze meer geïnspireerd 

raken om hun plaats in de samenleving in te nemen; 
• ambts- en taakdragers worden toegerust en geïnspireerd, zodat ze beter de taak kunnen vervullen 

waarvoor zij zichzelf gesteld zien; 
• plaatselijke gemeenten ondernemender worden in het leggen van verbindingen, waarmee ze 

komen tot het realiseren van een realistische toekomst als vitale en aantrekkelijke gemeente; 
• gemeenten gestimuleerd worden de dialoog aan te gaan met andere gemeenten en 

geloofsgemeenschappen, zodat ze meer bepaald worden bij hun wortels en/of kunnen bijdragen 
aan een leefbare samenleving; 

• gemeenten gestimuleerd worden zodat ze missionair gemeentezijn vorm te geven; 
• de rol van gemeenten op diaconaal en maatschappelijk terrein duidelijk zichtbaar gemaakt wordt. 
 
 
Ten behoeve van de sturing van de programmalijn zijn deze interne speerpunten neergezet: 
• rolverheldering en professionalisering bewerkstelligen van de gemeenteadviseurs; 
• inspannen voor samenwerking met andere afdelingen van de dienstenorganisatie, zodat 

deskundigheid optimaal benut wordt en verdubbeling van werkzaamheden voorkomen wordt. 
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Projecten gestart/voortgezet/beëindigd 
In 2011 wordt gestreefd naar het handhaven van de dienstverlening op het huidige niveau. Projecten 
die bedoeld waren te eindigen in 2010 zullen, met een enkele uitzondering, in 2011 niet meer 
voortgezet worden. Nieuwe projecten zullen in 2011 ontwikkeld worden. Net als in 2010 zal hierbij 
steeds gekeken worden naar de vraag die er vanuit de plaatselijke gemeenten is naar een product of 
een project. We bezinnen ons op de structuur van de dienstverlening.  
 
Voorbeelden van projecten/activiteiten in 2011 
• vraag en aanbod van en voor vrijwillige krachten in gemeenten en van gemeenten zelf wordt op 

classicaal/regionaal niveau gekoppeld, op een wijze die aansluit bij de behoefte; 
• adequaat materiaal en ondersteuning aanbieden bij de ontwikkeling van een beleidsplan in 

gemeenten. Omdat alle gemeenten verplicht zijn een beleidsplan te maken, is er voortdurende 
vraag naar ondersteuning hierbij; 

• er wordt bij advisering van gemeente op een aantal specifieke terreinen (bijv. diaconaat) gekeken 
waar in gezamenlijkheid met andere programmalijnen een project gestart kan worden; 

• een sprankelende eenmalige activiteit organiseren. De activiteit ondersteunt het geloofsgesprek. 
Het trekt veel (media)aandacht en (een afgeleide) kan vervolgens ook door een plaatselijke 
gemeente kan worden georganiseerd; 

• op een uitdagende en creatieve manier worden gemeenten in een aantal regio’s gestimuleerd om 
concreet met elkaar na te denken over de voordelen van verschillende vormen van 
samenwerking. 

 
 
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 Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Opbrengst vrijwillige geldwerving (netto via PKN) 30% 609 41% 858 54% 830
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 32% 637 15% 323 13% 203
Overige inkomsten 38% 756 44% 926 33% 507
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 2.002 100% 2.107 100% 1.541
Ronde Kerk naar buiten / advies en trajecten gem. 27% 533 29% 599 16% 246
Missionaire communicatie / materiaal / startzondag 18% 355 15% 325 12% 185
Pioniersplekken 26% 529 28% 577 4% 63
Flankerend beleid 15% 305 15% 323 15% 231
Financiële steun- en hulpverlening 14% 280 13% 283 36% 557
Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 17% 260

Resultaatverdeling Missionair Werk en Kerkgroei Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
- reserve missionair werk 260
Totaal resultaat 0 0 260
 
 
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. 
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• Uitnodigen 
Andere mensen worden uitgenodigd om te geloven. Deze uitnodiging houdt ook de roep in tot 
omkeer en vernieuwing van het leven. Bekering als de keuze om tegen dingen “ja” of juist “nee” te 
zeggen, is niet vrijblijvend. Tegelijkertijd is missionaire communicatie vrij van macht of dwang. Aan 
anderen wordt de ruimte gelaten ja, nee of misschien te zeggen. 

• Betrekken 
Geloven in je eentje kan niemand. In de christelijke gemeenschap helpen mensen elkaar het 
geloof te bewaren en daar in te groeien. Missionair werk betekent mensen betrekken bij de 
gemeente. In die zin is missionair werk ook gericht op kerkgroei. Wel moeten we met woorden als 
‘resultaten’ en ‘effecten’ voorzichtig zijn: “kerk en geloof” is geen project in onze hand, maar in de 
hand van God. Tegelijk mag groei ook gepaard gaan met groei in aantal. En ook het tot staan 
brengen van ledenverlies is groei. 

 
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 2011 de strategie die in 2009 is ingezet. Zij reizen opnieuw het land 
door om in 40 bijeenkomsten predikanten en gemeenteleden te stimuleren de missionaire 
mogelijkheden die er zijn, daadwerkelijk te gebruiken. Dat gebeurt in samenspel met 
gemeenteadviseurs die vanuit de vier regio’s de dienstverlening aan gemeenten behartigen. Zij zetten 
zich in om de vragen die plaatselijk leven verder te brengen. 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 werk niet meer weg te denken is uit de gemeente.  
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. 
 
Samenwerking met de IZB 
In regio’s waarin gemeenten van hervormd gereformeerde signatuur aanwezig zijn, heeft de IZB in 
2009 en 2010 deelgenomen aan de missionaire ronde. Die samenwerking wordt in 2011 voortgezet.  
Begin 2010 hebben de Protestantse Kerk in Nederland en de IZB – voor Zending in Nederland  in 
Wateringseveld een gezamenlijk mission statement ondertekend. In 2010 hebben de teams verkend 
op welke wijze de samenwerking in de praktijk van het werk geïntensiveerd zou kunnen worden. Voor 
2011 staat naast de samenwerking in de tweede missionaire ronde gezamenlijke activiteit met 
betrekking tot missionaire communicatie (bijvoorbeeld een bijeenkomst rond een nieuwe uitgave op 
missionair gebied) op het programma en wordt de samenwerking met betrekking tot enkele 
pioniersplekken (in elk geval Wateringseveld/Wateringen en Marcus Connect/Den Haag) voortgezet. 
Het streven is erop gericht in 2011 de samenwerking verder te intensiveren met betrekking tot de 
uitwisseling van materialen en het gesprek over missionaire ecclesiologie. 
 
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; 
• communicatie door het bieden van materialen en projecten die gemeente(lede)n kunnen 

gebruiken om mensen die het evangelie niet kennen of ervan vervreemd geraakt zijn in aanraking 
te brengen met de christelijke geloofstraditie; 

• bevorderen van nieuwe christelijke gemeenschapsvorming op oude en nieuwe grond; een terrein 
dat ook aangeduid kan worden als kerkelijk pionieren of kerkplanting (pioniersplekken). 
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Daarnaast zijn aan de orde: 
• flankerend beleid; 
• financiële steun- en hulpverlening aan missionair werk. 
 
Doelstellingen en speerpunten 2011 
 
Advisering en ondersteuning  
• Tweede ronde ‘Kerk naar buiten’ 
In januari 2011 start de tweede ronde ‘Kerk naar buiten’. Ook voor deze ronde worden bezoeken aan  
75 classisgebieden gepland. Eind 2012 moeten op alle locaties een bijeenkomst voor 
predikanten/kerkelijk werkers en een bijeenkomst voor gemeenteleden (kerkenraden, missionaire 
werkgroepen, etc.) gehouden zijn. De tweede ronde wordt dus gespreid over twee jaar. Het 
programma is voorbereid in samenspraak met een klankbordgroep van gemeenteadviseurs, uit elke 
regio één, de IZB en enkele creatieve meedenkers. Het programma bestaat weer uit twee delen: ’s 
middags een bijeenkomst voor predikanten (afgesloten met een missionaire borrel) en ’s avonds een 
bijeenkomst voor vrijwilligers (kerkenraadsleden, missionaire werkgroepen, etc.) waar ook de 
predikanten weer welkom zijn. 
Op basis van de ervaringen opgedaan in en de evaluatie van de eerste ronde zal het programma 
gericht zijn op verdieping van de missionaire motivatie en advisering met betrekking tot missionaire 
mogelijkheden. Centraal zal staan dat missionair werk te maken heeft met ‘blikrichting’: leren kijken 
‘van buiten naar binnen’ en die houding vervolgens tot uitdrukking brengen in het concrete missionaire 
werk. Ook de eigen geloofsontwikkeling van mensen betrokken in het missionaire werk krijgt 
aandacht: het eigen geloven delen met anderen zonder schroom. Uiteraard zullen concrete 
praktijkvoorbeelden niet ontbreken. 
• Materialen tweede ronde 
Ook voor deze ronde worden de nodige materialen gemaakt. Er komen meerdere korte filmpjes over 
diverse thema’s (zoals nieuwe toetreders). Daarnaast is gewerkt aan een ‘missionaire thermometer’ 
die op speelse wijze de stand van zaken wat betreft het missionaire werk in een gemeente in beeld 
brengt. Aan alle deelnemers wordt concreet werkmateriaal uitgereikt in de vorm van een ‘hart-en-ziel’ 
pakket. Ook zijn toerustingmaterialen voorbereid die gebruikt kunnen worden voor (bij)scholing van 
het missionaire kader. 
• Continuering opbouw infrastructuur 
In 2011 wordt verder gewerkt aan de opbouw van een landelijk netwerk van missionaire 
contactpersonen/ missionaire teams die elkaar tenminste eenmaal per jaar ontmoeten om onderling 
informatie en ‘best practices’ uit te wisselen.  
 
Communicatie 
• Missionaire webwinkel 
In 2009 is de nieuwe missionaire webwinkel operationeel geworden. In 2010 is de catalogus die 
materialen en projecten bevat die in de afgelopen jaren voor gemeenten ontwikkeld zijn ter 
ondersteuning van hun missionaire werk, geactualiseerd. Daarbij is ernaar gestreefd de helft van het 
aantal producten te vernieuwen. Ook nemen andere programmalijnen met elk twee eigen producties 
deel. Het gaat daarbij om cadeauartikelen, werk- en studiemateriaal, gedenk- en geschenkboekjes, 
cursussen en literatuur, gezelschapspellen, media & overig materiaal. Ook is er materiaal dat geschikt 
is om mensen die doorgaans niet naar de kerk komen maar die we er wel ontmoeten op de grote 
feestdagen, te verwelkomen en zich thuis te laten voelen. In 2011 wordt de winkel actueel gehouden: 
sommige uitgaven worden herdrukt, anderen opnieuw geschreven. Het voornemen is in 2011 vanuit 
de dienstenorganisatie een catalogus uit te geven met een breder aanbod (ook KIA-materialen, 
bijvoorbeeld het startzondagmateriaal). In 2011 wordt het prijsbeleid verder bijgesteld om te bereiken 
dat de webwinkel winstgevend wordt. 
• Startzondag 2011 
In 2009 was de thematiek 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 2011 materialen en 
projecten rond het thema liefde en stimuleren we gemeenten die voor hun startzondag te gebruiken. 
Er is een publiekskrant ‘Vol van hoop’ geproduceerd die plaatselijke gemeenten in grote aantallen in 
eigen omgeving kunnen verspreiden. 
• Kerst 2011 
Ook met het oog op kerst verschijnt in 2011 in een hoge oplage een publiekskrant die gemeenten in 
staat stelt de aandacht van hun plaats- en streekgenoten te vestigen op dit belangrijke christelijke 
feest. 
• Passion 2011 
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Indien het evenement Passion 2011 (samenwerking EO, RKK en Protestantse Kerk) doorgang vindt, 
dan zal het team MWK de missionaire kansen van dit mega-evenement waar maar mogelijk benutten. 
• Missionaire gedeelten website Protestantse Kerk 
In 2011 wordt de rubriek ‘Oogpunt van’ (homepage website Protestantse Kerk) gecontinueerd. 
De site ‘missionair actief’ wordt ook in 2011 benut om de activiteiten en projecten van MW&KG te 
ondersteunen en te promoten, met name ook de tweede Missionaire campagne. In 2011 worden de 
dertig kansrijke missionaire modellen waar nodig geactualiseerd en voorzien van actuele 
ervaringsverhalen en praktijkvoorbeelden.  
De site ‘kennismaken’ wordt in 2011 onderhouden. Fundamentelere aanpassingen volgen nadat in 
2011 de herinrichting van www.pkn.nl een feit is geworden. 
 
Bevorderen van nieuwe christelijke gemeenschapsvorming; Pioniersplekken (speerpunt) 
• Pioniersplekken 
Het streven is erop gericht in 2011 twee nieuwe pioniersplekken in te richten, 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 
presentie van de kerk al jaren lang verdwenen is. Trajecten gericht op ontwikkeling van 
pioniersplekken die reeds in 2010 zijn gestart, worden voortgezet 
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. In de onderzoeksfase wordt ook met de betrokken locale 
gemeenten een tijdpad vastgelegd dat ook enkele ‘go en no go momenten’ bevat. 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 zo'n plek op termijn gefinancierd kan blijven worden,. Het 
pioniersproject wordt begeleid door de functionaris van MW&KG die daarvoor medio 2009 werd 
aangesteld. 
In 2011 wordt begeleiding geboden aan de pioniersplekken die in 2010 of eerder al zijn gestart, 
(Wateringseveld/Wateringen, IJburg/Amsterdam en Getsewoud/Nieuw Vennep) in de vorm van 
werkbegeleiding van de pionier en zijn/haar collega en advisering van de locale 
begeleidingsgroep/groep van vrijwillige medewerk(st)ers. 
 
Flankerend beleid 
• 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 Vereniging 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 2011, 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 gemaakt 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.  

http://www.pkn.nl/
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Ook voor 2011 geldt dat gemeenten de mogelijkheid geboden wordt een kleine subsidie van maximaal 
€ 2,5k aan te vragen voor missionaire activiteiten die zonder zo’n subsidie niet uitgevoerd kunnen 
worden. De criteria daarvoor zijn in 2009 vastgesteld. De uitvoering ligt in handen van het Bureau 
Steunverlening. 
 
 
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 Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007

Baten eigen fondsenwerving  (vrijw. geldwerving) 25.558 26.824 25.548 26.962 26.966
Baten uit gezamenlijke acties/acties van derden 546 600 1.090 1.141 1.137
Subsidies, bijdragen en overige inkomsten 4.131 4.275 5.141 5.182 5.455
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 2.650 2.500 1.600 1.644 1.878
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 32.885 34.199 33.379 34.929 35.436
Bestedingen aan doelstellingen 30.043 30.865 31.116 28.571 29.630
Werving baten  (kosten fondsenwerving) 2.842 3.484 3.461 3.086 3.148
Resultaat 0 -150 -1.198 3.272 2.658
(mutatie in bestemmingsreserves en/of -fondsen)

 
De ratio’s van Kerk in Actie laten het volgende beeld zien: 
Ratio's Kerk in Actie Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening
(bedragen € 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007

Fondsenwervingskosten 2.842 2.983 3.147 2.713 2.794
Procentueel ten opzichte van opbrengst vrijwillige geldwerving 11,1% 11,1% 12,3% 10,1% 10,4%

Directe steunverlening 22.103 23.286 23.017 22.014 20.362
Procentueel ten opzichte van totale baten 67,2% 68,1% 69,0% 63,0% 61,3%

Kosten beheer en administratie* 1.411 1.620 1.493 1.630 n/a
Procentueel ten opzichte van totale lasten 4,3% 4,7% 4,3% 5,1%

 
Missie 
Als onderdeel van de Protestantse Kerk verbindt Kerk in Actie christenen wereldwijd en stimuleert hen 
in het omzien naar elkaar. Daartoe ondersteunt Kerk in Actie zending en (wereld)diaconaat als een 
eigen taak van de gemeenten en de kerk en voert dat gedeeltelijk namens de gemeenten uit.  
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. 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.   
 
Belangrijke ontwikkelingen 
In 2010 zijn ingrijpende wijzigingen tot stand gekomen in de samenstelling van het programma Kerk in 
Actie en de wijze waarop het relatiebeheer wordt uitgevoerd. Het team Communicatie van Kerk in 
Actie en het team Kerk in Actie Interactief zijn bij de vorming van een gezamenlijke afdeling 
Communicatie en Fondsenwerving van ICCO en Kerk in Actie medio 2010 samengevoegd met de 
afdelingen C&F van Kerk in Actie en Voorlichting van ICCO tot een nieuwe afdeling Communicatie en 
Fondsenwerving. Dat heeft gevolgen voor de opstelling van de begroting van Kerk in Actie. Sommige 
kosten zijn nu opgenomen in een andere kolom dan toen beide teams nog deel uitmaakten van de 
afdeling Kerk in Actie. 
 
Eind 2009 besloot de generale synode tot voortzetting van de samenwerking met ICCO in een 
gezamenlijke afdeling buitenland. Het relatiebeheer voor werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerking is inmiddels grotendeels overgedragen naar acht regionale kantoren. Het 
werk van de afdeling zending en het relatiebeheer voor Europa en het Midden-Oosten vindt vanuit het 
kantoor in Utrecht plaats en maakt deel uit van de gezamenlijke afdeling buitenland. De programma’s 
Togetthere en Impulsis zijn ook in die afdeling samengebracht. Verder is er een team gevormd van 4 
regionale relatiebeheerders, die namens Kerk in Actie zorgen voor de communicatie en uitwisseling 
met de regio’s en het volgen en versterken van de uitvoering in de regio’s van het beleid van Kerk in 
Actie. Verder neemt Kerk in Actie deel in de gezamenlijke beleidsontwikkeling met ICCO.  
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Voor de aanvraag van medefinanciering door de overheid in het kader van MFS II maakt Kerk in Actie 
deel uit van een alliantie waarvan ICCO penvoerder is. Deze alliantie heeft voor 2011-2015 een nieuw 
gezamenlijk beleid ontwikkeld. Kerk in Actie heeft daar met personele inzet aan bijgedragen. Per 1 
november 2010 zal duidelijk zijn wat de bijdrage van het ministerie voor de nieuwe beleidsplan 
periode zal zijn. De keuzes die in het gezamenlijke beleidsplan van de alliantie gemaakt zijn, hebben 
uiteraard ook gevolgen voor het werk van Kerk in Actie. Onder “Doelen en middelen B Gezamenlijke 
afdeling buitenland” wordt hierop nader ingegaan. De hoogte van het bedrag aan medefinanciering 
dat wordt toegekend heeft uiteraard gevolgen voor de uitvoering van het werk. Zou er onverhoopt 
sprake zijn van een aanzienlijke teruggang van de medefinanciering, dan zullen er binnen de Alliantie 
nadere maatregelen genomen moeten worden. Dat zou ook gevolgen kunnen hebben voor het 
gezamenlijke werk van ICCO en Kerk in Actie, bijvoorbeeld waar het de bezetting van de 
regiokantoren betreft. Omdat het werk van Kerk in Actie vrijwel niet uit MFS middelen wordt 
gefinancierd, zullen de gevolgen van subsidievermindering voor de partners die gefinancierd worden 
met gelden van Kerk in Actie beperkt zijn.  
 
Programmatische indeling van het werk 
De middelen van Kerk in Actie worden geworven via de (sub)programma’s: 
• Zending 
• Werelddiaconaat (buitenland), inclusief:  - Noodhulp (buitenland) 

- Kinderen in de Knel (buitenland) 
- FairClimate (buitenland) 

• Diaconaat (binnenland) 
 
Na aftrek van de kosten voor de verwerving van middelen kunnen de beschikbare bedragen naar 
programma als volgt worden weergegeven: 

Beschikbare middelen programma's Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2011

Zending 10.907 37%
Werelddiakonaat 16.604 55%
Diaconaat 2.532 8%

Totaal 30.043 100%

Beschikbare middelen programma's in 2011

37%

55%

8%

 
De per programma beschikbare bedragen zullen in 2011 kunnen als volgt worden besteed. 

Bestedingen aan doelstellingen Begroting Begroting
(x € 1.000) 2011 2011

Subsidies en bijdragen 22.103 75%
Overige bestedingen 6.929 23%
Kosten beheer en administratie 1.011 3%

Totaal 30.043 100%

Bestedingen 2011 Kerk in Actie

74%

23%

3%

 
 
Voor een uitgebreide toelichting  per programma wordt verwezen naar de separate begroting van Kerk 
in Actie. 
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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 Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 14% 521 16% 490 18% 519
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 29% 1.084 33% 998 34% 997
Overige inkomsten 57% 2.137 51% 1.574 48% 1.423
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 3.742 100% 3.062 100% 2.939
JOP:
- Algemeen 0% 7% 212 3% 82
- Kids 0% 9% 274 8% 236
- Young 0% 15% 463 17% 488
- Producten 0% 13% 402 14% 419
- Diensten 14% 538 18% 565 16% 472
- JOP-Staf 8% 283 0% 0 0% 0
- JOP-Landelijk 23% 852 0% 0 0% 0
LOCAAL:
- JOP-lokaal 24% 906 18% 539 22% 638
- HGJB-locaal 10% 369 12% 362 3% 83
- GVO-locaal 9% 343 0% 0 0% 0
- GVO-algemeen (Kerk & Onderwijs) 4% 162 3% 103 5% 133
JW-Protestantse Kerk:
- Jeugdwerk-algemeen 1% 31 0% 5 0% 10
- HGJB 5% 195 3% 100 3% 100
- WELJA 0% 10 0% 10 0% 11
- V-LINK 1% 26 0% 0 0% 0
- Catechese(fonds) 1% 28 1% 27 4% 123

Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 5% 143

Resultaatverdeling Jeugdwerk Protestantse Kerk Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
- risicoreserve (inclusief resourcebegroting) 143
Totaal resultaat 0 0 143

 
Opmerking: 
Vanwege de groei van de afdeling JOP is in 2010 besloten de aansturing van JOP op een andere wijze vorm te geven dan in de 
voorgaande jaren. Daarom wijkt de indeling van de doelstellingen vanaf 2011 af van de indeling van de meerjarenbegroting en 
van voorgaande jaren 
 
Binnen het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland wordt het kerkelijk jeugdwerk vanuit het 
geheel van de kerk aangestuurd, gecoördineerd en afgestemd. De volgende taken en 
verantwoordelijkheden vallen onder de aansturing van Jeugdwerk Protestantse Kerk in Nederland: 
• 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, etcetera). 
 
De inhoudelijke uitgangspunten op basis waarvan het jeugdwerk van de Protestantse Kerk wil werken 
zijn direct afgeleid van het belijden van de kerk en van het beleid van de dienstenorganisatie.  
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Jeugdwerk Protestantse Kerk 
De missie van Jeugdwerk Protestantse Kerk luidt als volgt: 
Jeugdwerk Protestantse Kerk wil het geheel van de Protestantse Kerk ondersteunen en dienen bij het 
uitvoeren van het jeugdwerk in en rond de Protestantse Kerk in plaatselijke, regionale en landelijke 
verbanden. Hierbij wordt gestreefd naar optimale samenwerking tussen de verschillende betrokken 
jeugdwerkorganisaties binnen en rond de Protestantse Kerk. Dit alles met als doel om jongeren te 
laten ontdekken en te leren om voor Gods aangezicht te leven.  
 
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. 
 
Deze missie van het Jeugdwerk Protestantse Kerk is als volgt doorvertaald voor JOP: 
• JOP wil kinderen en jongeren uitdagen om persoonlijke, eigentijdse en creatieve ervaringen van 

Gods aanwezigheid te delen met anderen; 
• 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; 
• JOP wil kinderen en jongeren laten ontdekken dat deze ervaringen volledig tot hun recht komen 

door Jezus Christus. 
 
Hervormd-Gereformeerde Jeugd Bond (HGJB) 
De HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. 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’.  
 
De visie voor de samenwerking tussen JOP en de HGJB beoogt dat in 2012 de HGJB en JOP 
samenwerken waar mogelijk en afzonderlijk waar nodig. 
 
Doelstellingen en speerpunten 2011 
 
De doelstellingen van Jeugdwerk Protestantse Kerk zijn onder te verdelen in de volgende 
(sub)categorieën: 
 
JOP 
• Staf: Management(ondersteuning) en communicatie(ondersteuning); 
• Landelijk: Vanuit het team landelijk worden de verschillende producten, activiteiten en concepten 

ontwikkeld die onder andere door plaatselijke gemeenten en groepen afgenomen worden; 
• Diensten: Vanuit het team diensten worden toerusting, advies en coaching voor onder andere 

plaatselijke gemeenten aangeboden. 
 
JOP-Staf 
Bieden van management, coördinatie en communicatie ondersteuning met het oog op het optimaal 
laten functioneren van de teams binnen JOP (landelijk, diensten en lokaal). Doelstellingen: 
• Einde eerste kwartaal 2011 is er goed geïmplementeerde beleidscyclus die aansluit bij de 

beleidscyclus van de dienstenorganisatie;  
• Medio 2011 zijn alle centrale communicatie uitingen van JOP geoptimaliseerd en onderling op 

elkaar afgestemd. 
 
 



 11 oktober 2010                  Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland 33 
   

JOP-Landelijk 
Ontwikkelen van een hoogwaardig en integraal aanbod en ondersteuning op de volgende 
kennisdomeinen: (i) Geloofsopvoeding, (ii) Dienen, (iii) Vieren, (iv) Leren, (v) Gemeenteopbouw, (vi) 
Presentie (inside out). Eind 2011 is het bestaande aanbod van JOP omgezet naar de genoemde 
kennisdomeinen en is een plan ontwikkeld voor het verder ontwikkelen van ontbrekend aanbod. 
 
JOP -Diensten 
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 2011 zijn er 175 
contacten geweest voor (betaalde) dienstverlening, waarvan minimaal 125 contacten daadwerkelijk 
zijn omgezet in een betaalde overeenkomst. 
JOP biedt specifieke ondersteuning aan andere onderdelen van de kerk en de dienstenorganisatie 
onder andere expertisecentrum, PCTE, KIO, Kerk in Actie. Eind 2011 is voor 850 uur aan (betaalde) 
ondersteuning geboden aan andere onderdelen van de kerk.  
 
Lokaal 
• JOP-Lokaal: Het team van plaatselijke lokale JOP-jeugdwerkers; 
• HGJB-Lokaal: Het team van plaatselijke lokale HGJB-jeugdwerkers.; 
• GVO-Lokaal: Het team van de GVO regiobegeleiders; 
• GVO-algemeen: Het Bureau PC GVO dat in opdracht van de Stichting PC GVO werkt. 

 
JOP-Lokaal 
De werving, opleiding, plaatsing en begeleiding van JOP jeugdwerkers in lokale gemeenten. Eind 
2011 zijn er 20,0 fte aan lokale jeugdwerkers geplaatst.  
 
HGJB-Lokaal 
De werkgever zijn van de HGJB-jeugdwerkers in lokale gemeenten. De werving, opleiding, plaatsing 
en begeleiding wordt uitbesteed aan de HGJB. Eind 2011 zijn er 8,0 fte aan lokale jeugdwerkers 
geplaatst.  
 
GVO-Lokaal 
De werkgever zijn van de GVO-regiobegeleiders. De GVO-regiobegeleiders werken conform de 
richtlijnen van het bestuur van de Stichting PC GVO.  
 
GVO-Algemeen 
De uitvoering van het bureau PC GVO: Het bureau PC GVO werkt conform de richtlijnen van het 
bestuur van de Stichting PC GVO.  
 
Jeugdwerk Protestantse Kerk 
• Jeugdwerk-Algemeen: programmamanagement en –ondersteuning: 
• HGJB: De opdracht aan de HGJB; 
• WELJA: De ondersteuning aan de Werkgroep Evangelische Lutherse Jongeren Activiteiten; 
• V-Link: De ondersteuning van V-Link ( het vrijzinnige jeugdwerk); 
• Catechese(fonds): het beheer van het catechesefonds. 
 
Jeugdwerk-Algemeen  
Programmamanagement, afstemming beleid binnen de dienstenorganisatie, contacten met andere 
(jeugdwerk)organisatie op strategisch niveau en beleidsontwikkeling van het gehele jeugdwerk in de 
Protestantse Kerk: 
• in 2011 is de onderlinge samenwerking van de verschillende organisaties rond de Protestantse 

Kerk verder in kaart gebracht en beleid op ontwikkeld; 
• in 2011 is een concept ontwikkeld voor innovatieve vormen van kerk-zijn voor jongeren op basis 

van uitkomsten van onderzoek (‘de wolk) en doordenking; 
• in 2011 is het vakantiewerk van jongeren in en rond de Protestantse Kerk in kaart gebracht en 

strategisch geïmplementeerd. 
 



 11 oktober 2010                  Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland 34 
   

HGJB 
Contact onderhouden met de HGJB inzake de opdracht aan de HGJB: 
• in 2011 werken de afdelingen JOP-Diensten en HGJB Gemeenteondersteuning nauw met elkaar 

samen; 
• in 2011 zijn de contacten op teamleiderniveau (JOP) en MT (HGJB) verder aangehaald. 
 
WELJA 
Contact onderhouden met de Welja inzake de afspraken met de Welja: 
• bijwonen van de vergadering van de Welja en hen ondersteunen met financiën en inhoud daar 

waar mogelijk, binnen de kaders van de begroting; 
• in 2011 is mogelijke samenwerking op gebied van materialen (catechese) onderzocht. 
 
V-Link 
Contact onderhouden met V-Link inzake de afspraken met de V-Link: 
• ondersteunen van V-Link met financiën en inhoud daar waar mogelijk, binnen de kaders van de 

begroting; 
• in 2011 is mogelijke samenwerking op gebied van materialen onderzocht. 
 
Catechese(fonds) 
Uitvoeren van de werkzaamheden conform de synodenota “Kansen voor Catechese”. In de 
vergadering van de generale synode van 2011 wordt een evaluatie gepresenteerd. 
 
Een aantal voorbeelden van projecten/activiteiten in 2011 
 
• Kinderparticipatie (thuis en kerk)  
Ontwikkeling van handelingsperspectieven voor de participatie van kinderen thuis en in de gemeente 
voor ouders/opvoeders, kinderen zelf én coaches in de gemeente. 
 
• (Door)ontwikkeling van de vrije ruimte voor jongeren  
(Door)ontwikkeling van materiaal en de ontwikkeling van trainingen voor coaches en jongeren om een 
eigen invulling te geven aan vieren en dienen in de eigen omgeving, buiten de gebruikelijke kerkelijke 
kaders (diaconie en eredienst). 
 
• Doorontwikkeling van de Maatschappelijke Stage (MaS) 
Doorontwikkeling van MaS door (1) de verstrekking van informatie over MaS als een vorm van 
dienstverlening, ondersteuning aan lokale vrijwilligers en als een manier om jongerenparticipatie op 
een aansprekende manier binnen de kerk concreet te maken, en door (2) het in kaart brengen van de 
specifieke leerervaring die MaS is (in onderscheid tot een ‘gewone’ vrijwilligersklus). 
 
• Curriculumontwikkeling voor kinderen en jongeren en voor de gemeente (ontwikkelingstraject) 
Ontwikkeling van een stapsgewijze beschrijving van de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 
coach binnen de verschillende domeinen en de parallelle ontwikkeling van een training voor coaches 
die hun kinderen en jongeren willen begeleiden in de ontwikkeling tot coach.  
 
• Inhoudelijke ondersteuning en sturing jeugdwerkers en hun gemeentes 
Ontwikkeling van een samenhangend trainingsaanbod voor lokale jongerenwerkers op het centrale 
handelingsperspectief: kinderen van nu als coaches van 2025: 

• training coaching 
• training inzet middelen JOP (producten en trainingen) 
• deskundigheidsbevordering op maat (competentie-ontwikkeling). 
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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: 
 
Werkbegeleiding van predikanten / kerkelijk werkers Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0% 0 0% 0 0% 0
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 95% 636 91% 532 86% 580
Overige inkomsten 5% 31 9% 55 14% 93
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 667 100% 587 100% 673
Landelijk Maatschappelijk Werk 10% 69 12% 70 21% 142
Werkbegeleiding (verplicht) / Permanente Educatie 16% 108 20% 119 14% 92
Werkbegeleiding (op verzoek) 42% 253 42% 244 38% 252
Geestelijke begeleiding 8% 52 12% 70 8% 55
Kerkelijk werkers 13% 86 14% 84 13% 91
Hand aan de Ploeg 15% 99 0% 0 0% 0
Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 6% 41

Resultaatverdeling Werkbeg. pred./kerkelijk werkers Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
- risicoreserve (inclusief resourcebegroting) 41
Totaal resultaat 0 0 41
 
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. 
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Doelstellingen en speerpunten 2011 
De verbeteringen zoals naar voren gekomen uit het onderzoek naar de kwaliteit van de 
werkbegeleiding (2009) worden verder doorgevoerd. Betaalde dienstverlening (na 5 gesprekken) is 
ingevoerd en krijgt verder gestalte. Naar teambuilding zal meer vraag komen en het 
begeleidingsnetwerk wordt daarvoor ingeschakeld. Bij de ontwikkeling van de werkgemeenschappen 
wordt een leidende rol gespeeld. Als inhoudelijke thema´s komen aan de orde het missionaire werk en 
jeugdwerk. De samenwerking met de gemeenteadviseurs zal verder aandacht krijgen. 
Voor geestelijke begeleiding zal meer aandacht worden gevraagd binnen de kerk. 
 
Hoewel Permanente Educatie (PE) ´getrokken´wordt door het Toerustingscentrum, is de input van de 
werkbegeleiders van groot belang. Het mentoraat/ verplichte werkbegeleiding zal binnen PE als eerste 
fase opgenomen worden. 
 
De positie van de kerkelijk werkers blijft ook voor 2011 aandacht vragen. Dit zal vooral binnen het 
project Hand aan de Ploeg gebeuren. Het vertrek van de beleidsmedewerker dient adequaat opgelost 
te worden niet alleen voor wat betreft kerkorde maar vooral ook in de contacten naar de HBO-
opleidingen en de theologisch inhoudelijke kennis. Nu de studieweekenden voor kerkelijk werkers als 
minor naar de opleidingen is overgebracht, is hier nog maar zeer beperkte inzet voor nodig. 
Overwogen zal worden of de beleidsmatige bemoeienis met de kerkelijk werker (exclusief de 
werkbegeleiding en PE)  niet ondergebracht moet worden bij het team Arbeidsvoorwaarden. 
 
Verder wordt er een substantiële bijdrage geleverd aan de uitwerking van Hand aan de Ploeg. Aan 
deze projecten worden ca. 6400 uur besteed (in 2010-5850 uur). Voorgesteld wordt om een trainee 
aan het programma toe te voegen. 
 
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; 
 
 
3.7 HRM – Mobiliteitsbureau predikanten 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn mobiliteitsbureau predikanten zien er als volgt uit: 
 
HRM - Mobiliteitsbureau Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0% 0 0% 0 0% 0
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 23% 169 36% 180 46% 170
Overige inkomsten 77% 551 64% 319 54% 197
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 720 100% 499 100% 367
Mobiliteitsbureau 30% 220 46% 230 48% 178
Interim predikanten 70% 500 54% 269 50% 183
Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 2% 6

Resultaatverdeling Mobiliteitsbureau Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
- risicoreserve (inclusief resourcebegroting) 6
Totaal resultaat 0 0 6
 
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.  
 
Bij het Mobiliteitsbureau (MB) zijn 2 hoofdactiviteiten ondergebracht: 
• het beroepingswerk; 
• de interim-predikanten. 
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Doelstellingen en speerpunten 2011 
Realiseren van een duidelijk adres voor alle mobiliteitsvragen van gemeenten, predikanten en 
kerkelijk werkers. Bijdragen aan een situatie dat de juiste vrouw/ man op de juiste plaats werkt. 
Daartoe adviezen uitbrengen en instrumenten inzetten. 
 
De resultaten van de evaluatie van de dienstverlening vertalen naar concrete actie. Er mede zorg voor 
dragen dat predikanten en kerkelijk werkers niet uitvallen en ondersteunen van re-integratieplannen. 
Het overleg met het team WB wordt gestructureerd. 
 
De inhoudelijke resultaten zijn in 2011: 
• de inzet van de 8 interim-predikanten stabiliseren; de relatie met de inhurende gemeenten 

onderhouden en nieuwe opdrachten verwerven; 
• in bijeenkomsten de deskundigheid bevorderen en professionele ervaringen uitwisselen. Kwaliteit 

van de interim-predikant borgen; 
• minimaal 3 bijeenkomsten organiseren en contact onderhouden met ´In Between`; 
• de kerkordelijke verankering realiseren. 
 
Het mobiliteitsbureau predikanten heeft de volgende kwantitatieve doelstellingen: 
• het aantal uitgebracht adviezen beroepingswerk bedraagt 350; 
• het aantal Interim predikanten bedraagt over 2011:  8 predikant voor in totaal van 5.5 fte; 
• het verwachte aantal nieuwe aanvragen voor interim bedraagt 16; 
• er wordt voor € 270k aan betaalde dienstverlening geleverd.  
 
 
3.8 Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn PCTE zien er als volgt uit: 
 
Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0% 0 0% 0 0% 0
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 67% 781 67% 784 70% 787
Overige inkomsten 33% 381 33% 378 30% 344
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 1.162 100% 1.162 100% 1.131
Basiscursussen 38% 441 42% 486 32% 362
Vervolgcursussen 23% 272 23% 267 10% 108
Cursussen (landelijk) 11% 127 10% 121 13% 143
Permanente Educatie 3% 38 0% 0 0% 0
Theologische Vorming Gemeenteleden 4% 50 4% 50 2% 28
Bezinningscentrum 9% 100 10% 115 8% 86
Beraadsgroep Catechese 0% 5 1% 7 0% 3
Interne scholing 3% 34 2% 26 3% 38
Cursus Kerkmuziek 8% 95 8% 90 8% 93
Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 24% 270

Resultaatverdeling PCTE Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
- risicoreserve (inclusief resourcebegroting) 23
- reserve solidariteitskas 247
Totaal resultaat 0 0 270
 
 
Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) is het professionele instituut voor 
scholing en ontmoeting van de Protestantse Kerk in Nederland. Het toerustingscentrum vervult 
hierin een spilfunctie bij de opleidingsactiviteiten van en voor de kerk. 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 
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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 2011 
 
Cursussen (basis, vervolg en landelijk) 
Naast de bestaande cursussen voor taakdragers zal vooral gewerkt worden aan activiteiten ter 
versterking van de ambtelijke structuur, het missionaire werk het jeugdwerk en het vrijwilligerswerk. 
• vernieuwen van het cursusaanbod (aantal: 4); 
• realiseren van transparantie, bekendheid en kwaliteit door het cursuswerk te centraliseren; 

optimaliseren van de klantgerichtheid, verbetering communicatie door website, brochure/poster en 
nieuwsbrieven; 

• 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 2011: 425 cursussen met 6500 

deelnemers, waarvan t.b.v. jeugdwerk 60 cursussen en missionair werk 10 cursussen. 
 
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, 1000 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; 

• door het Bezinningscentrum 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; 

• er worden minimaal 2 uitgaven met conferentie van Festus uitgebracht/ georganiseerd; 
• de website www.protestant.nl, waar het BC sterk bij betrokken is, zal na de beginfase 

gecontinueerd worden. Om dat mogelijk te maken zullen er aanvullende gelden gegenereerd 
moeten worden. 

 
Interne Scholing 
De interne scholing (binnen de dienstenorganisatie) wordt verder geïntegreerd in en onder regie van 
het Toerustingscentrum (30 cursussen, 300 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). 
 
Permanente educatie 
In 2011 zal door het PCTE het nieuwe regime voor Permanente Educatie voor predikanten en 
kerkelijk werkers worden ontwikkeld. Dit betreft de ondersteuning van de Commissie Permanente 
Educatie (uitwerking en uitvoering van de regeling); de realisering van een web-based register en het, 
in overleg met de reguliere opleidingen, realiseren van een opleidingsaanbod. 
 

http://www.protestant.nl/
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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 Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 52% 3.178 69% 3.182 72% 3.204
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 10% 611 18% 828 19% 869
Overige inkomsten 38% 2.289 13% 573 9% 419
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 6.078 100% 4.583 100% 4.492
Fondsenwerving (inclusief nieuwe initiatieven) 55% 3.357 74% 3.371 73% 3.280
Corporate (voorlichting) 19% 1.182 26% 1.212 26% 1.153
Marketing communicatie (inclusief Interactief) 25% 1.539 0% 0 0% 0
Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 1% 59

Resultaatverdeling C&F Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
- risicoreserve (inclusief resourcebegroting) 59
Totaal resultaat 0 0 59
 
De gezamenlijke afdeling Communicatie & Fondsenwerving van ICCO en de dienstenorganisatie is 
het concentratiepunt van de externe en interne communicatie, campagnes, de klantcontacten, 
relatiebeheer naar doelgroepen en de vrijwillige geldwerving voor beide organisaties. De afdeling 
werkt in opdracht van de raad van bestuur van ICCO en de directie van de dienstenorganisatie en 
functioneert als servicecenter; de programma’s en stafafdelingen van ICCO en de dienstenorganisatie 
zijn de klanten. 
 
De Protestantse Kerk en ICCO werken beide vanuit protestants-christelijke waarden en behoren tot 
dezelfde oecumenische wereldbeweging. In de samenwerking wordt de kracht van het gezamenlijke 
benut onder erkenning van de eigen specifieke missie en identiteit. We formuleren de strategische 
aanpak voor de communicatie en de fondsenwerving voor beide organisaties.  
 
Beide organisaties (dienstenorganisatie en ICCO) verkeren in een omvangrijk veranderingsproces met 
de bedoeling om meer vernieuwend en bezielend naar buiten te treden. De afdeling kenmerkt zich 
door de opbouw van relaties met deze doelgroepen. Relaties die zich kunnen gaan vertalen in 
herkenning, erkenning en steun. Dat doen we door een pro-actieve opstelling.  
 
De afdeling is onderverdeeld in vier units:  
• corporate communicatie; 
• marketingcommunicatie; 
• fondsenwerving; 
• de servicedesk (financieel onderdeel van de staf- en ondersteunende diensten). 
 
Wij adviseren gevraagd en ongevraagd onze collega’s met een publieke en naar buiten tredende rol 
namens de organisaties. We motiveren onze collega’s tot het ontwikkelen van een antenne voor 
kansen in de fondsenwerving. We toetsen de uitvoering van de activiteiten aan de communicatie- en 
fondsenwervingstrategieën bewaken de uitvoering daarvan. 
 
De doelstellingen voor 2011 zijn: 
• het opbouwen van bekendheid van en waardering voor de  Protestantse Kerk; 
• de relatie van de dienstenorganisatie met het plaatselijk kerkelijk kader verbeteren en daarmee 

groei in het gebruik van de gezamenlijke communicatiemogelijkheden; 
• verbeteren van de relatie en de samenwerking met de gemeenten op gebied van fondsenwerving; 
• het eigenaarschap van Kerk in Actie richting de plaatselijke gemeenten versterken; 
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• intern ook ‘raken en verbinden’. 
 
De toepassing van de reguliere communicatiemiddelen en de interne communicatie worden getoetst 
op de communicatiestrategie. De website van de Protestantse Kerk wordt vernieuwd en verbeterd. 
Het gebruik van beelden en audiovisuele middelen krijgt dit jaar extra aandacht.  
 
Er worden in 2011 verscheidene activiteiten gestart om de inkomsten uit gemeenten stabieler te 
maken. De inkomsten uit gemeenten dalen elk jaar opnieuw. De inkomsten van particulieren geven 
een beeld dat stabieler is dan de inkomsten uit de gemeenten. Dit beleid wordt voortgezet.  
 
Doelstellingen en speerpunten 2011 
 
Het opbouwen van bekendheid van en waardering voor de  Protestantse Kerk: 
Doelstellingen: 
• accent op de inhoudelijke boodschap van de kerk continueren (minder ponerend, meer discussie 

oproepend) en positieve publiciteit zoeken; 
• Kerk in Actie positioneren als het werk vanuit onze eigen kerk; 
• zichtbaarheid in de samenleving vergroten; 
• focus in de communicatie aanbrengen:‘one voice, one spirit’; 
• 'raken en verbinden' in de communicatieve uitingen; 
• letten op kwaliteit en consistentie in beeldgebruik; 
• ontmoediging gebruik afkorting pkn; 
• stimuleren van informatieverspreiding via digitale communicatie en sociale media. 
 
Accent op de inhoudelijke boodschap van de kerk continueren/ Kerk in Actie positioneren 
Belangrijk voor de Protestantse Kerk is zichtbare en herkenbare aanwezigheid van de kerk en haar 
diaconale werk in het publieke domein. Dit willen we doen door het genereren van positieve publiciteit. 
De gedachte hierbij is overigens dat in het ‘spreken van de kerk’ de nadruk ligt op het creëren van 
dialoog in tegenstelling tot het poneren/stellen. Daarnaast is het van belang de inhoudelijke thema’s 
die door de synode besproken worden ook onder de aandacht van het publiek te brengen. De nieuwe 
website wil een plek zijn waar ook niet-kerkelijken toegankelijke informatie kunnen vinden.  
De communicatie vanuit het merk Kerk in Actie positioneert  Kerk in Actie als het werk vanuit onze 
eigen kerk en daarmee vanuit de eigen gemeenten. Deze communicatie zal pro-actief zijn, met 
aandacht voor specifieke doelgroepen, waarbij de digitale media meer aandacht zullen krijgen.  
Op dit moment heeft de persdienst goede ingangen en contacten bij media met een christelijke 
signatuur. De persdienst  wil contacten met niet specifiek christelijke media (bijvoorbeeld Telegraaf, 
NRC, NOS, commerciële omroepen) opfrissen en waar nodig nieuwe contacten leggen.  
 
Zichtbaarheid vergroten 
Deelname en aanwezigheid bij events zoals de Kerkenbeurs en Flevo Festival. De 40dagencampagne 
zorgt voor zichtbaarheid in de omgeving van de 1.000 deelnemende gemeenten en het jaarverslag 
van Kerk in Actie 2011 scoort beter dan 2010 in de Transparantprijs. 
 
Focus in de communicatie 
Het communicatieplatform bewaakt de consistentie in de merklading.  In 2010 is een aanzet gegeven 
tot de positionering van Kerk in Actie en de bijbehorende submerken. Er is een onderscheid gemaakt 
tussen strategische submerken en ondersteunende submerken. Deze onderverdeling wordt verder 
uitgewerkt in de mate van zichtbaarheid van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk.   
 
Beeldgebruik  
Beelden en beeldgebruik zijn belangrijk. Voor alle uitingen zijn kwalitatief goede foto’s en korte 
filmpjes van wezenlijk belang. Goed beeldgebruik zorgt ervoor dat we kunnen ‘raken’ en ‘verbinden’. 
 
Ontmoedigingsbeleid afkorting 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 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. 
 
 

http://www.pkn.nl/
http://www.protestantsekerk.nl/
mailto:naam@protestantsekerk.nl
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Digitalisering en sociale media 
Het komend jaar kijken we hoe verdere digitalisering van bestaande media en de inzet van social 
media zoals Twitter en Hyves een bijdrage kunnen leveren aan de communicatie van de plaatselijke 
gemeenten.  
 
De relatie van de dienstenorganisatie met het plaatselijk kerkelijk kader verbeteren en daarmee 
groei in het gebruik van de gezamenlijke communicatiemogelijkheden 
 
Doelstellingen: 
• gastvrijheid voor plaatselijk (toekomstig) kader; 
• toegankelijke websites; 
• dienstverlening aan gemeenten in gebruik van (corporate) communicatiemiddelen; 
• verbeteren van de informatievoorziening; 
• webwinkel als centraal bestelpunt; 
• klantgerichte vragenafhandeling; 
• inrichten en toetsen van digitaal klantenpanel. 
 
Gastvrijheid 
Om de contacten tussen de dienstenorganisatie en plaatselijke gemeenten te versterken zetten we 
verschillende acties in. Zo maken we steeds beter zichtbaar waar de verschillende groepen mee bezig 
zijn via de vernieuwde websites. Ook organiseren we rondleidingen in het dienstencentrum. Dit kan 
aangeboden worden aan plaatselijke gemeenten in de vorm van bijvoorbeeld een open dag/open 
dagen. 
 
Websites 
In 2010 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de website van de Protestantse Kerk. Er wordt 
samengewerkt met een gespecialiseerd bureau, waarbij de website niet ingericht wordt vanuit de 
interne organisatie maar vanuit de wensen van de gebruiker. Begin 2011 is de vernieuwde website 
online en gaan we de effecten monitoren. 
In september 2010 is de nieuwe website van Kerk in Actie gelanceerd. Deze nieuwe website kent 
twee ingangen: voor gemeenten en voor geïnteresseerden. Zo is de informatie nog beter op maat te 
brengen. Het streven naar meer dialoog wordt ondersteund door het zichtbaar maken van 
twitterberichten. In het verlengde van de website werkt de unit marketingcommunicatie samen met 
collega’s aan het verspreiden van twitterberichten. Hiermee kan snel een breed publiek worden 
bereikt met informatie en meningen rond onderwerpen die bij  de Protestantse Kerk en Kerk in Actie 
spelen. 
 
Communicatie van plaatselijke gemeenten 
Meedenken met de communicatie van plaatselijke gemeenten is essentieel. Door het ontwikkelen van 
cursussen, formats en materiaal voor gemeenteadviseurs kunnen we de plaatselijke gemeenten   van 
dienst zijn. Denk daarbij aan verbeteren van het kerkblad, de website, contacten met huis-aan-huis 
bladen, gebruik van het logo en de huisstijl. We hebben een cursus ontwikkeld voor het PCTE over 
communicatie in de plaatselijke gemeente.  We gaan de effecten van deze cursus  monitoren en 
mogelijk leidt dat tot bijstellingen.  
Gemeenten moeten eenvoudig de huisstijl van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie kunnen 
toepassen voor het plaatselijk werk. De huisstijlelementen kunnen, voorzien van een instructie, van de 
website worden gedownload. 
 
Verbeteren van de informatievoorziening 
In het werkproces van de servicedesk is opgenomen, dat uit de aan hen gestelde vragen weer nieuwe 
antwoorden op algemene vragen worden gedestilleerd en toegevoegd aan de informatie op de 
websites en in de kennisdatabank. Dit vergroot de informatievoorziening naar onze doelgroepen. 
Geloof in Uitvoering, het projectenboek van Kerk in Actie, en het jaarverslag van Kerk in Actie worden 
tijdig gepubliceerd en zijn op elkaar afgestemd. De poststroom naar diaconieën wordt meer 
gedigitaliseerd en gecombineerd en de nieuwsbrief Kerk in Actie verschijnt in een kleinere geprinte en 
grotere digitale oplage. 
 
Uitbouw van de webwinkel als centraal bestelpunt 
Bestellen van brochures en materialen via de webwinkel wordt gestimuleerd. In zoveel mogelijk 
communicatie-uitingen zal de webwinkel worden gepromoot. 
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Klantgerichte vragenafhandeling 
De medewerkers van de servicedesk gaan in 2011 tot 75% van de inkomende vragen aan de 
dienstenorganisatie zelf beantwoorden en afhandelen. Voor het programma ledenregistratie (LRP) 
gebeurt dit in 2011 voor het eerst. Daartoe wordt de servicedesk ingericht en geëquipeerd.  
 
Klantenpanel 
In 2010 is gewerkt aan de ontwikkeling van een klantenpanel, een digitale route om korte peilingen bij 
de achterban te kunnen doen. Deze peilingen betreffen vooral de geboden dienstverlening. In 2011 
wordt gebruik van dit medium zo mogelijk gestart en op meerwaarde getoetst. 
 
Verbeteren van de relatie met de gemeenten op gebied van fondsenwerving: 
Doelstellingen: 
• persoonlijke ontmoeting en contact; 
• ondersteunen van plaatselijke fondsenwerving; 
• opbouwen van interactieve relaties tussen gemeenten/classes en projecten in het zuiden; 
• delen van informatie, expertise en instrumenten; 
• gerichte inzet van het merk Luisterend Dienen; 
• tijdig communiceren over veranderingen. 
 
Contact 
40 diaconieën met een opvallend geefpatroon, stijgers en dalers, worden bezocht. Dit zijn diaconieën 
die grote schommelingen vertonen in hun bijdrage aan de inkomsten van de kerk en de grotere / 
rijkere diaconieën. Met hen worden hun zorgen en successen besproken en wordt ondersteuning 
aangeboden. 
In samenwerking van het Gereformeerd Confessioneel Beraad creëert Luisterend Dienen ingang naar 
nieuwe gemeenten om haar specifieke projecten onder de aandacht te brengen en de eigen manier 
van fondsenwerving binnen deze doelgroep te stimuleren. De Luisterend Dienen Dag wordt bezocht 
door tenminste 120 diakenen uit gemeenten van haar doelgroep. 
Op de website van Kerk in Actie worden verslagen van jongerenreizen (Togetthere), inspiratiereizen 
en reizen van medewerkers gepubliceerd en links naar weblogs gelegd. 
 
Ondersteunen van plaatselijke fondsenwerving 
Op ieder steunpunt van de dienstenorganisatie komt een taakgroep fondsenwerving om samenhang 
en synergie (geen dubbel werk, geen blinde vlekken) tussen de fondsenwervende activiteiten en de 
ondersteuning richting de plaatselijke gemeente te creëren. 
Er is een starterspakket voor plaatselijke fondsenwerving ontwikkeld, dat diakenen ondersteunt in hun 
plaatselijke geldwerving, in erediensten en daarbuiten. Dit pakket wordt in 2011 breed uitgezet. Er 
gaat een pilot van start om vijf gemeenten toe te rusten en te begeleiden in hun fondsenwerving, 
zowel voor diaconale doelen als voor Kerkbalans. Ook gaan we vijf gemeenten ondersteunen in hun 
aanpak van de zondagse collecten. 
 
Opbouwen van interactieve relaties tussen gemeenten/classes en projecten in het zuiden 
Kerk in Actie Interactief zet zich in om het besef van ownership van het zendings- en diaconale werk 
van Kerk in Actie bij de gemeenten te vergroten. 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.  
 
Hierbij worden onder meer de volgende meetbare doelen voor 2011 nagestreefd: 
• de gemeenten/classes die deelnemen aan Kerk in Actie Interactief hebben samen voor € 2,5 mln. 

via interactieve bijdragen geleverd; 
• 25 classes en 250 gemeenten nemen deel aan Interactief. 
 
Delen van informatie  
Bij de 40dagencampagne is ten doel gesteld 1000 gemeenten te betrekken die campagnemateriaal 
afnemen en toepassen in hun plaatselijk werk.  
De projectenetalage van Kerk in Actie, Luisterend Dienen en ICCO is compleet, actueel en 
gemakkelijk toegankelijk voor de doelgroepen. 
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Het verwerven van notariële schenkingen is in het belang van zowel gemeenten als de kerk als 
geheel. Deze activiteit wordt zo ingericht, dat beide belangen behartigd worden. Hiertoe wordt een 
pilot gedaan samen met vijf gemeenten. Op basis van de ervaringen in 2011 stellen we vast of dit 
concept verder uitgerold kan worden. 
Ook samen met vijf gemeenten gaan we het concept van de brief naar plaatselijke adressen onder de 
loep nemen (de zogenaamde lokale bestandenmailing). Op basis van de ervaringen volgt uitrol naar 
alle geïnteresseerde gemeenten. 
 
Gerichte inzet van het merk Luisterend Dienen 
Het aantal deelnemende diaconieën neemt toe met 10% ten opzichte van 2010. Het aantal donateurs 
voor dit programma neemt ook met 10% toe ten opzichte van 2010. 
 
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’.  

Het eigenaarschap van Kerk in Actie richting de plaatselijke gemeenten versterken 
Doelstellingen: 
• volgen en inspelen op geefgedrag middels SPIRIT-software; 
• creatieve nieuwe vormen van fondsenwerving ontwikkelen, aanwas nieuwe gevers en donateurs; 
• stimuleren van online doneren; 
• Vandaar verder uitbouwen als donateursblad; 
• Kinderen in de Knel en 15cent benutten als fondsenwervende merken. 
 
Volgen en inspelen op geefgedrag 
Nalatenschappen: opnieuw wordt ingezet op bijeenkomsten met donateurs die aan het profiel van de 
erflater voldoen. 
 
Creatieve nieuwe vormen van fondsenwerving ontwikkelen 
Het huidige donateursbestand is relatief oud en er is te weinig nieuwe aanwas, hierdoor zal het aantal 
actieve gevers met minimaal 10.000 donateurs per jaar afnemen. Dit gaat gepaard met een verlies 
van ongeveer € 500k aan inkomsten per jaar. Wanneer de huidige werkwijze wordt gehandhaafd is de 
verwachting dat deze dalende trend zich zal voortzetten. Middels een 'relatieprogramma' worden de 
donateurs benaderd en het contact 'verfrist' (welkomstbeleid, uitstroombeperking, renewal). 
Maandelijks worden selecties gemaakt, die specifieke groepen donateurs opleveren, waar actie op 
ondernomen wordt. Dat levert nieuwe donateurs, hernieuwde donateurs en upgraded donateurs op.   
Het online doneren gaan we stimuleren door dit technisch eenvoudig en gemakkelijk toegankelijk te 
maken via onze digitale kanalen. 
 
Vandaar uitbouwen als donateursblad 
Het opbouwen en onderhouden van een relatie met onze donateurs gaat ook via het blad Vandaar. Dit 
blad wordt aan donateurs toegezonden, als ze hebben aangegeven hier prijs op te stellen. Ook gaan 
er meerdere exemplaren naar gemeenten, om de leden te kunnen voorlichten wat Kerk in Actie met 
het gecollecteerde geld heeft kunnen doen.  
 
Kinderen in de Knel en 15cent benutten als fondsenwervende merken. 
Er zal een begin gemaakt worden om met Kerk in Actie een plek te veroveren binnen de basisscholen. 
Er wordt gekeken naar lespakketten, spreekbeurtmateriaal en andere werkvormen, waarbij het 
instrument 15cent een geschikt middel is. 
 
Het merk Kerk in Actie spreekt niet alle potentiële gevers aan. We onderzoeken of een merk als 15c of  
Kinderen in de Knel de fondsenwervende kracht richting randkerkelijken kan versterken. 
 
Intern ook raken en verbinden 
Ten behoeve van de interne samenwerking binnen de dienstenorganisatie zijn hier de volgende 
doelstellingen gedefinieerd: 
• op intranet human interest en uitwisselen waar iedereen mee bezig is; 
• de servicedeskreflex wordt onderdeel van de werkcultuur; 
• de organisatie leert fondsenwervend denken; 
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• systeemverbinding ontwikkelen tussen de database fondsenwerving en het financiële systeem 
Websolutions; 

• verbinden van inhoud, communicatie en fondsenwerving. 
 
 
3.10 Expertisecentrum 
 
De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Expertisecentrum zien er als volgt uit: 
 
Expertisecentrum Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0% 0% 0 0% 0
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 80% 398 80% 386 79% 369
Overige inkomsten 20% 97 20% 96 21% 95

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 495 100% 482 100% 464

Activiteiten / projecten Expertisecentrum: 100% 482 93% 431
Adviezen en rapportages moderamen GS 28% 141
Adviezen en rapportages dienstenorganisatie 21% 103
Kwaliteitsverbetering dienstverlening 14% 70
Onderzoek doeltreffendheid/doelgerichtheid werk DO 17% 84
Advisering Kerk in Actie (beleidsvraagstukken) 20% 97

Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 7% 34

Resultaatverdeling Expertisecentrum Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
- risicoreserve (inclusief resourcebegroting) 34
Totaal resultaat 0 0 34
 
Het expertisecentrum (EC) zorgt voor het optimaal mobiliseren, delen en daardoor 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 (dit 
alles nadrukkelijk ook door externe input van deskundige vrijwilligers en op aanvraag kennis en 
informatie te verwerken tot adviezen en rapportages. Het EC draagt bij aan vernieuwing, kwaliteit, 
doeltreffendheid en doelgerichtheid van de organisatie. 
 
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 2011 
 
De volgende doelstellingen/speerpunten zijn te onderscheiden: 
• adviezen en rapportages aan het moderamen van de synode; 
• adviezen en rapportages aan de dienstenorganisatie; 
• bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening; 
• onderzoek naar doeltreffendheid en doelgerichtheid van het werk van de dienstenorganisatie; 
• advisering van Kerk in Actie over beleidsvraagstukken. 
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Adviezen en rapportages aan het moderamen van de synode 
• doorlopende advisering van het moderamen van de generale synode met name over oecumene; 
• schrijven van een handreiking over omgang met mensen die zich hebben laten “overdopen”, voor 

het moderamen van de generale synode ter bespreking in de synode in 2011; 
• schrijven van een rapport over de bijbels-theologische en ethische vraagstukken rond het thema 

seksualiteit, voor het moderamen van de generale synode ter bespreking in de synode in 2011. 
 
Adviezen en rapportages aan de dienstenorganisatie 
• onderzoeksproject “Re-inventing the church: de Protestantse Kerk op langere termijn”; 
• schrijven van 4 kwartaalsignalen waarin relevante trends worden beschreven; 
• schrijven van 1 statistische jaarbrief waarin relevante ontwikkelingen in kaart worden gebracht. 
 
Bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening 
• evalueren van ervaringen en relevantie van de in 2010 op Intranet door het EC geïntroduceerde 

personeelskaart; 
• starten van 4 thematische discussiegroepen of ‘blogs’ gericht op het delen van kennis via 

Sharepoint; 
• voor de afdeling Finance&Control een bijdrage leveren aan het werken met de balanced score 

card systematiek;  
• verwerking en signalering van de inhoudelijke gegevens van de kwartaalrapportages van de 

verschillende programma’s. 
 
Onderzoek naar doeltreffendheid en doelgerichtheid van het werk van de dienstenorganisatie 
• op verzoek van het programma Communicatie & Fondsenwerving mee ontwikkelen van de 

klantenpanels; 
• op verzoek van het programma Communicatie & Fondsenwerving bijdragen aan de evaluatie van 

het werk van deze in 2010 nieuw gevormde afdeling;   
• op verzoek van het programma Kerk in Ontwikkeling bijdragen aan evaluatie van de 

dienstverlening door gemeenteadviseurs; 
• voor het programma Missionair Werk en Kerkgroei onderzoek naar betrouwbaar cijfermateriaal 

om kerkgroei te kunnen meten; 
• onderzoek naar de werkwijze van de verschillende colleges, samen met PTHU Afhankelijk van 

nader overleg met het moderamen van de synode. 
 
Advisering van Kerk in Actie over beleidsvraagstukken  
• op verzoek van Kerk in Actie vervolg geven aan de synode-opdrachten ten aanzien van de IP-

nota, onder meer door het project “Hoe lezen wij de Schrift?”; 
• op verzoek van Kerk in Actie bijdragen aan beleidsontwikkeling in de samenwerking met ICCO. 
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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 Begroot Begroot Rekening
(bedragen x € 1.000) % 2011 % 2010 % 2009

Bruto-opbrengst vrijwillige geldwerving 0% 0 0% 0 0% 0
Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland 3% 375 3% 346 3% 347
Overige inkomsten 97% 12.456 97% 12.563 97% 13.293
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 100% 12.831 100% 12.909 100% 13.640
Directie 3% 384 3% 384 3% 396
Financiën en Control 15% 1.978 15% 1.971 14% 1.902
HRM - Personeel & Organisatie 7% 851 6% 831 5% 697
HRM - Bureau predikanten 5% 626 4% 565 8% 1.131
C & F servicedesk 4% 453 3% 450 4% 591
Facilitaire zaken 56% 7.212 59% 7.429 59% 7.941
Centrum Hydepark 10% 1.327 10% 1.279 9% 1.242
Resultaat doelstellingen 0% 0 0% 0 -2% -261

Resultaatverdeling Staf en ondersteunende afd. Begroot Begroot Rekening
(x € 1.000) 2011 2010 2009
- risicoreserve (inclusief resourcebegroting) -261
Totaal resultaat 0 0 -261
 
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. Belangrijke aandachtspunten in 
het kader van de samenwerking met ICCO betreffen de decentralisatie van het werk van Kerk in Actie 
en de uitwerking van de gezamenlijke communicatiestrategie. Zie tevens het voorwoord van bestuur 
en directie bij deze begroting. 
 
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 2011 
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 2011 zijn zichtbaar: 
• verankering Balanced Scorecard; 
• SEPA-ontwikkelingen in de dienstenorganisatie; 
• implementatie beschrijvingen Administratieve Organisatie; 
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• vooronderzoek nieuw financieel systeem;  
• aanpassingen jaarverslagen Dienstenorganisatie en Kerk in Actie. 
 
Verankering Balanced Scorecard 
Ten behoeve van de aansturing van de dienstenorganisatie en de hierin werkende programma’s zijn 
vanuit de doelstellingen performance indicatoren voor de verschillende organisatielagen ontwikkeld en 
vertaald naar een Balanced Scorecard. Doelstelling hiervan is het bereiken van een betere control 
door het management over de volle breedte van het werkterrein. Deze scorecards zijn voor de DO (op 
programma-/afdelingsniveau) geïmplementeerd. In 2011 wordt verankering gezocht in de systemen 
van de dienstenorganisatie, zodat rapportages eenvoudiger zijn te genereren en te verstrekken. 
 
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. 
 
Implementatie beschrijvingen Administratieve Organisatie 
In 2010 zijn beschrijvingen geactualiseerd/opgesteld. In 2011 wordt een werkwijze geïmplementeerd 
om de beschrijvingen actueel te houden en aan te vullen met werkinstructies. 
 
Vooronderzoek nieuw financieel systeem (grootboek, projecten, uren, order en facturering, digitale 
factuurverwerking)  
Eind 2012 loopt het contract af met de huidige leverancier. Na langjarig gebruik van het systeem van 
deze leverancier kan in 2011 de balans al opgemaakt worden en een eerste onderzoek plaatsvinden 
naar een systeem dat vanaf 2013 zijn intrede kan doen. Hiertoe zal een plan van aanpak worden 
opgesteld. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn grootboek-, projecten-, uren-, 
orderadministratie en facturering, koppelingen met andere systemen. 
 
Aanpassingen jaarverslagen dienstenorganisatie en Kerk in Actie 
Naar aanleiding van de deelname aan de transparantprijs voor charitatieve intellingen en afspraken in 
de kleine synode zal in 2011 gestreefd worden naar een mogelijk meer compacte jaarverslaggeving 
met zoveel mogelijk het behoud van de informatieve waarde cq. met meer informatieve waarde. 
 
HRM – Personeel & Organisatie en vrijwilligers 
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. 
 
Meer accent wordt gelegd op het werven, toerusten en begeleiden van vrijwilligers binnen de 
opgestelde beleidsnotitie. Daartoe worden de gemeenteadviseurs ondersteund bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van vrijwilligersbeleid bij de plaatselijke gemeenten. In faciliterende en coördinerende zin is 
er aandacht voor vergoedingen, rechtspositie en contracten. Activiteiten worden ontplooid om 
vrijwilligers die participeren in ambtelijke vergaderingen en colleges, in staat gestellen om hun werk 
goed te kunnen doen. De vrijwilligers coördinator zal zijn aangesteld. Relaties met verantwoordelijke 
managers en andere relevante organen zijn gelegd en worden onderhouden. 
 
HRM – personeel en organisatie bestaat uit de teams: 
 
Team P&O advies 
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. 
Het team P&O advies wil haar ondersteunende rol naar management en medewerkers versterken. Ze 
heeft daarbij te maken met andere ´constructies´. Het al genoemde JOP-Coach-concept betekent een 
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relatie meer op afstand. Daar goed invulling aangeven is een nieuwe uitdaging. De ontwikkeling naar 
dienstverlening buiten de dienstenorganisatie (HGJB, ZB, GVO) is ook een ontwikkeling die het 
team(functioneren) zal beïnvloeden. Afgewacht moet worden of deze verandering van 
omstandigheden ook formatie uitbreiding zal vergen. 
Om de dienstverlening helder te houden zal gewerkt worden met Dienstverleningsopdrachten (DVO´s) 
waarin de dienstverlening aan de organisatie scherper omschreven en gevolgd kan worden. De 
ambitie om een `actieve, vitale discipline` te zijn, waar maken. 
Kwaliteitsverbetering (ook genoemd in het meerjarenbeleidsplan) zal voor 2011 het “Leitmotiv” zijn 
voor het team P&O advies. Centraal daarbij staat het optimaliseren van de kwaliteitscyclus; 
functioneringsgesprekken staan daarbij centraal. Aan het begin van het jaar (begin kwaliteitscyclus) 
zullen workshops voor leidinggevenden worden gehouden. Functioneringsgesprekken met 
‘professionals’ en leidend tot hun verdere ontwikkeling komen daar aan de orde. De P&O adviseur zal 
de kwaliteitscyclus begeleiden. Het intern scholingsprogramma wordt hierop afgestemd. 
 
Team arbeidsvoorwaarden en traktementen (AT) 
De organisatie en samenstelling van het team arbeidsvoorwaarden en traktementen vraagt de nodige 
aandacht. Vanaf 2011 is de arbeidsvoorwaardelijke advisering voor kerkmusici ook onderdeel van de 
afdeling. De vele personele wisselingen van 2009 en 2010 hebben tot een instabiele situatie geleid, 
waarin kennis en ervaring weer opgebouwd moet worden. De Generale regelingen 
predikantstraktementen, kerkelijk werkers, kerkmusici, rechtspositie medewerkers en preekconsent 
zullen door dit team worden uitgevoerd. Informatie en advies wordt gegeven, maar ook worden 
uitvoeringsregelingen uitgevoerd. 
De uitwerking van hand aan de Ploeg zal ook voor het team AT gevolgen hebben (bijvoorbeeld 
registratie, PE in omslagregeling) 
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 
financiële vertaling en verantwoording geschieden in de centrale kas voor de predikantstraktementen. 

 
Doelstellingen en speerpunten 2011 
 
Management HRM 
• 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 
• verbeteren kwaliteitscyclus, waaronder functioneringsgesprekken (aantal 400) en opleidings-

beleid; 
• evaluatie functieboek en toevoegen competenties; 
• uitbreiding E-HRM; meer en beter gebruik maken van het nieuwe personeels-informatiesysteem 

AFAS onder andere het registreren van gevolgde opleidingen en cursussen; 
• het arbo- en verzuimbeleid voortzetten en het ziekteverzuim op 4% houden; 
• werkplan medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren; 
• strategische planning met aandacht voor talent- en managementontwikkeling waaronder de 

positie van leidinggevende vrouwen. 
 
Arbeidsvoorwaarden en traktementen 
• nieuwe afspraken met de bonden over de primaire arbeidsvoorwaarden; 
• geen stijging bezettingsbijdrage Centrale Kas op basis van huidige kostencomponenten; 
• terugdringen wachtgeldverplichtingen. 
 
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 en archief), logistiek (drukwerkbegeleiding, bestellingen, adressenbeheer, postkamer en 
reproductie) en automatisering/informatisering. 
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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; 
• 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 2011 
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; 
• implementeren nota vastgoed Protestantse Kerk in Nederland (na vaststelling door generale 

synode); 
• aandacht voor vermindering energieverbruik en bevorderen van inkoop van alleen nog milieu- en 

mensvriendelijk geproduceerde gadgets (uitvoeren MVO-beleid). 
 
ICT 
• opstellen van een beleidsvisie ICT, een meerjarenplan (inclusief implicaties met betrekking tot 

financiën, personeel en externe ondersteuning); 
• upgrade desktops Windows 7/Office 2010 (inclusief virtualisatie steunpunten) en serversoftware 

2008/2010; 
• vervanging laptops en verouderde pc’s; 
• herziening bedrijfsnetwerk en opstellen calamiteiten uitvoeringsplan + uitwijk; 
• uitbreiden toepassing CRM-module; 
• uitvoeren van pilot documentmanagement met inbegrip van digitalisering van archieven; 
• onderzoek naar integratie telefonie en ict. 
 
Archief 
• verdere uitvoering Project Bewerking Oude Archieven (PBOA); 
• bezinning op integraal documentmanagementsysteem (incl. digitale archiefvorming); 
• bezinning op toekomstig archiefbeleid; 
• assistentie bij de herstart netwerk archiefconsulenten. 

 
Logistiek 
• reduceren aantal multifunctional- en HP-printers (in verband met de aanpassing/verkleining van 

de organisatie en verder gaande samenwerking met ICCO), verbeteren registratie van het printen 
én onderzoek naar besparingen in gebruik cartridges; 

• onderzoek naar frankeer- en etiquetteerbeleid (uitvoeren kleine adresseeropdrachten en papieren 
mailingen in eigen beheer versus uitbesteden); 

• implementatie dienstverlening ten behoeve van LRP (relatiebeheer, webshop); 
• afronding implementatie/toepassing van nieuwe huisstijl Kerk in Actie (drukwerkbegeleiding). 
 
Interne dienstverlening 
• afronden en implementeren calamiteitenplan gebouwen; 
• afronden 10-jarig groot onderhoudsplan gebouwen in Utrecht; 
• voorkomen leegstand in het Protestants Landelijk Dienstencentrum; 
• verdere optimalisering nieuwe werkwijze binnen team verzorging (exploitatie bedrijfs-

restaurant/vergadercentrum/guesthouse); 
• opstellen inventaris aanschafplan; 
• evaluatie gebruik mobiele telefonie; 
• optimaliseren bedrijfshulpverleningsorganisatie. 
 
Conferentiecentrum Hydepark 
• streven naar beperking tekorten in exploitatie van het conferentiecentrum en het landgoed; 
• minimaal onderhoud aan het landgoed en uitstel groot onderhoud aan het conferentiecentrum;  
• optimaliseren tarifering diensten. 
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4. Toelichting op de baten 
 
 
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) 2011 2010 2009

Collecten, giften en schenkingen
Kerk in Actie
- Zending 7.648 8.532 7.531
- Werelddiaconaat 9.234 9.137 9.130
- Noodhulp 2.525 2.500 2.507
- Kinderen in de Knel 3.300 3.818 3.267
- FairClimate 510 531 499
- Diaconaat 1.831 2.001 1.535

25.048 26.519 24.469
Overige programmalijnen
Jongerenwerk Protestantse Kerk 2
Kerk in Ontwikkeling 3

25.048 26.519 24.474
Waarvan via mailingacties 2.500 2.500 2.886

Nalatenschappen
Kerk in Actie
- Zending 55 55 261
- Werelddiaconaat 55 55 332
- Noodhulp 100 100 11
- Kinderen in de Knel 50 50 67
- Diaconaat 250 45 407
Overige programmalijnen
- per saldo 7

510 305 1.085

Totaal vrijwillige geldwerving 25.558 26.824 25.559

 
Collecten, giften en schenkingen 
De opbrengsten uit vrijwillige geldwerving (exclusief nalatenschappen) voor 2011 zijn € 574k hoger 
begroot dan het niveau van de jaarrekening 2009, maar bijna € 1,5 mln. lager dan de begroting voor 
het jaar 2010. Wellicht dat de begrote opbrengsten 2010 te ambitieus zijn geraamd, maar opgemerkt 
wordt dat de werkelijke cijfers over het eerste halfjaar 2010 boven de realisatie liggen van dezelfde 
periode in 2009.  
Opgemerkt wordt dat vanaf het boekjaar 2009 de collecte voor missionair werk geen onderdeel meer 
is van Kerk in Actie. Om die reden is met ingang van de begroting 2011 deze collecteopbrengst 
ondergebracht bij de Protestantse Kerk, analoog aan de overige wervingsmomenten van de Kerk. De 
vergelijkende cijfers 2010 en 2009 zijn hierop aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. 
 
Percentage fondsenwerving over totale opbrengst vrijwillige geldwerving 
Aan bovengenoemde opbrengst vrijwillige geldwerving 2011 kunnen tevens de opbrengsten worden 
toegevoegd van de collecten, die binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden verantwoord. 
Voor 2011 zijn deze baten begroot op € 2.125.000, zodat de totale inkomsten uit vrijwillige 
geldwerving uitkomen op € 27.683.000 (begroting 2009: € 29.235.000).  
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De totale fondsenwervingskosten zijn voor 2011 in totaal geraamd op € 3.357.000. Hiermede komt het 
percentage fondsenwerving, uitgedrukt van de totale bruto opbrengst vrijwillige geldwerving, uit op 
12,1% tegenover 11,5% volgens de vastgestelde begroting 2010. 
 
De kosten fondsenwerving worden bepaald op basis van de geplande inzet per programma van de 
medewerkers van het team Fondsenwerving van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Deze 
inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe kosten per actie of 
fondsenverwervende activiteit.  
 
Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich 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 totaalprogramma van Kerk in Actie  wordt voor 2011  een opbrengst begroot van  
€ 4,75 mln., nagenoeg gelijk aan de begroting 2010. Deze opbrengsten worden verkregen zonder 
specifieke doelbestemming binnen de programma’s van Kerk in Actie en worden onderstaand als 
volgt verdeeld.  
 
Verdeling inkomsten  
Kerk in Actie – algemeen  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2011  2010  2009 
       
Binnenlands diaconaat  594  400  441 
Werelddiaconaat  2.209  2.450  2.699 
Zending  1.947  1.925  2.121 

Opbrengst Kerk in Actie algemeen  4.750  4.775  5.261 
 
De werkelijke opbrengst in enig jaar wordt verdeeld in de verhouding van de begroting van het 
betreffende jaar. Met ingang van 2011 is de verdeling over BD, WD en Zending enigszins aangepast 
ten gunste van het binnenlands diaconaat. De procentuele verdeling is als volgt: 
 
Verdeelsleutel inkomsten  
Kerk in Actie – algemeen  Begroting  Begroting  Rekening 
   2011  2010  2009 
       
Binnenlands diaconaat  12,5%  8,4%  8,4% 
Werelddiaconaat  46,5%  51,3%  51,3% 
Zending  41,0%  40,3%  40,3% 

Opbrengst Kerk in Actie algemeen  100,0%  100,0%  100,0% 
 
 
4.2 Baten uit gezamenlijke acties (2) 
 
Baten uit gezamenlijke acties  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)    2011  2010  2009 
       
       

Totaal baten uit gezamenlijke acties  0  0  0 
 
In de begrotingen worden geen opbrengsten begroot voor gezamenlijke (noodhulp-)acties, aangezien 
rampen niet zijn te voorzien. 
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4.3 Baten uit acties van derden (3) 
 
Baten uit acties van derden   Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)    2011  2010  2009 
       
EO Metterdaad  546  600  1.090 

Totaal baten uit acties derden  546  600  1.090 
 
Dit betreft een aandeel in de actie van de Evangelische Omroep (EO), die op projectbasis worden 
toegerekend aan de participanten. 
 
 
4.4 Subsidies van overheden (4) 
 
Subsidies van overheden   Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2011  2010  2009 
       
KiO  - prov.subsidies voor MA-werk  425  425  185 
JW - provinciale overheidssubsidies    120   
JW - subsidie VWS    90   

Totaal subsidies van overheden  425  635  185 
 
 
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)   2011  2010  2009 
       
HRM       
- Mobiliteitsbureau (Ruimzicht)  50  50   
- Landelijk Maatschappelijk Werk      61 

   50  50  61 
Kerk in Actie       
- Projectbijdragen ICCO      5 
- Stichting De Zending  2.650  2.650  2.650 
- Bijdragen fondsen/stichtingen  592  650  550 
- PSO      225 
- Diversen      87 
  3.242  3.300  3.517 
Jeugdwerk Protestantse Kerk       
- Diverse instellingen  0  13  242 
  0  13  242 
PCTE       
- Overige instellingen (Gerlach)  150  150  175 
- Derden (K&W-bezinningscentrum)  20  30   
  170  180  175 
Missionair Werk en Kerkgroei       
- St. De Zending (missionair werk)  350  350  350 
- Council of World Mission  80  150  181 
- Stichting Rotterdam  40  50   
- Hemmense Zendingsstichting  120  125   
- Maatschappij van Welstand  35  100   
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  625  775  531 
Kerk in Ontwikkeling       
- Maatschappelijk activeringswerk  90  78  280 
       
Centrum Hydepark: - onderh. subsidie  0  0  9 
       
C&F: - bijdragen van derden  112  0  3 
       
Totaal overige subsidies en 
bijdragen   4.289  4.396  4.818 

 
 
4.6 Bijdragen voor dienstverlening (6) 
 
Bijdragen voor dienstverlening  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)    2011  2010  2009 
       
Institutionele ondersteuning       
- activiteiten t.b.v. CIO-K  47  47  48 
       
Kerk in Ontwikkeling       
- betaalde dienstverlening   690  690  497 
- werkzaamheden kerkopbouw  34  34   
  724  724  497 
Missionair Werk en Kerkgroei       
- vergoedingen  0  15  3 
       
Kerk in Actie       
- interactief en Comm./voorlichting      17 
- diaconaal werk binnenland  85  25  55 
- HKI (cursusgelden)  200  400  185 
  285  425  257 
PCTE       
- deelnemersbijdragen  169  179  120 
       
Jeugdwerk Protestantse Kerk       
- JOP-diensten  250     
-.JOP-locaal (inzet projectmedew)  961  738  992 
- HGJB-locaal (idem)  369  326   
- GVO-locaal + algemeen  504     
- overig    174   
  2.084  1.238  992 
Communicatie & Fondsenwerving       
C&F- fondsenwerving en corporate      9 
C&F servicedesk  38  35  39 
  38  35  48 
Ondersteunende afdelingen       
- F&C (vergoeding fin. administraties)  68  60  113 
- Facilitaire Zaken  2.042  2.207  2.402 
- Centrum Hydepark  1.028  970  958 
- LRP (doorbelaste kosten aan SMRA)  177  173   
- Human Resource Management  100  25  110 
- HRM- mobiliteitsbureau (interim pred.)  500  269  196 
- HRM- werkbegeleiding (deeln.bijdragen)  30  50  28 
- HRM- bureau predikanten  571  565  1.131 
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  4.516  4.319  4.938 
       

Totaal bijdragen dienstverlening  7.863  6.982  6.903 
 
Jeugdwerk Protestantse Kerk 
De toename van deze opbrengsten zijn voornamelijk ontstaan bij het Jeugdwerk van de Protestantse 
Kerk,die de werkzaamheden uitvoert in het kader van het protestantse veld van de Godsdienstige 
Vorming op Openbare basisscholen (GVO). Voor het eerst in de begroting 2011 voor het Jeugdwerk 
van de Protestantse Kerk zijn deze kosten en baten opgenomen/zichtbaar gemaakt. 
 
Facilitaire Zaken 
Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit verhuur van kantoorruimten inclusief faciliteiten, 
guesthouse, vergaderruimten en opbrengsten uit het bedrijfsrestaurant. 
 
Centrum Hydepark 
Dit betreft voornamelijk de verhuurbijdragen van het conferentieoord Hydepark. 
 
HRM - bureau predikanten 
Deze vergoeding bestaat uit de (voorgefinancierde) personeels- en apparaatskosten van het bureau 
predikanten, welke kosten worden omgeslagen via de centrale kas predikantstraktementen. 
 
 
4.7 Baten uit beleggingen (7) 
 
Baten uit beleggingen  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2011  2010  2009 

       
Binnenlands diaconaat    10  17 
Zending  125  85  217 
Werelddiaconaat / GBA  100  105  168 
ZZO (inclusief koersresultaat)      195 
Noodhulp  75  50  168 
Kinderen in de Knel  80    124 
Facilitaire Zaken (Hydepark)  84  79  85 

Totaal baten uit beleggingen 
 

464  329  974 
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4.8 Overige baten 
 
a. Opbrengst publicaties (8) 
 
Opbrengst publicaties  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2011  2010  2009 
       
Kerk in Actie:       
Kalender Medische Zending  150  155  146 
Diakonia  75  100  77 
Nieuwsbrief Kerk in Actie      15 
Overige publicaties (Vandaar)    45  27 
Specifieke publicaties, brochures e.d.      35 
  225  300  300 
       
KiO: Onderweg Kerk en Israël  75  45  45 
       
Missionair Werk en Kerkgroei       
Missionair materiaal  30  90  23 
Adventskalender  110  60  114 
Startzondag  5  5  34 
Overige publicaties  5  10  42 
  150  165  213 
Overig       
C&F: waaronder Kerkinformatie  330  350  287 
JOP (club en coach) / Jeugdwerk    61  120 
PCTE  10     
Institutionele ondersteuning  12     
Overige publicaties    14  14 
  352  425  421 
       
       
Totaal Opbrengst publicaties  802  935  979 
 
b. Diverse baten (9) 
 
Diverse baten  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 

       
Kerk in Actie       
- Projectafrekeningen/noodhulp AKV      59 
- Missionair werk      73 
- Vandaar afrekening ICCO      46 
Kerk in Ontwikkeling       
- Kerkopbouw  2  8  10 
- Steunpunten      61 
Missionair Werk en Kerkgroei  5  1   
Institutionele Ondersteuning      47 
HRM – werkbegeleiding pred./KW  1  4   
Algemeen bijzondere posten      122 
Overige (staf-)afdelingen  15  6  90 

Totaal diverse baten 
 

23  19  508 
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4.9 Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland (10) 
 
 
a. 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 2011 iets 
lager zijn geraamd dan de begroting 2010, maar ruim € 1 mln. lager dan de rekening over 2009. 
  
Onderstaand worden deze bijdragen nader gespecificeerd en toegelicht: 
 
Financiële bijdragen       
Protestantse Kerk in Nederland  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2011  2010  2009 

       
Opbrengsten vrijwillige geldwerving  2.125  2.411  2.205 
Opbrengsten verplichte heffingen  19.141  19.070  19.837 
Financiële baten en lasten  1.400  1.300  1.590 
       
Totaal financiële bijdragen 
Protestantse Kerk in Nederland 

 
22.666  22.781  23.632 

 
Vrijwillige geldwerving 
De collecteopbrengsten voor de Protestantse Kerk zijn voor 2011 lager geraamd dan voorgaande 
jaren, hetgeen voornamelijk is ontstaan door aanpassing van de collecteopbrengst voor het 
missionaire werk dat jaarlijks te hoog werd begroot. 
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, Catechese & 
Educatie, Pastoraat, Protestantisme, Oecumene en Eredienst & Kerkmuziek. De opbrengsten van 
deze kerkelijke collecten worden opgenomen in de begrotingen van de betreffende programma’s, 
waarvoor de gelden worden verkregen. 
 
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 2011. 
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. 
 
 
b. Bijdragen uit bestemmingsreserves 
 
Vanuit de vermogensresultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt een bijdrage 
aan de dienstenorganisatie verleend van € 4.226.000 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. 
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De verschillende bijdragen zijn als volgt nader gespecificeerd: 
 
Bijdragen uit bestemmings-       
reserves Protestantse Kerk  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)   2011  2010  2009 

       
Programma’s van Kerk in Actie       
- Werelddiaconaat  1.200  1.200  550 
- Zending  950  950  550 
       
  2.150  2.150  1.100 
Missionair Werk en Kerkgroei       
- Exploitatiebijdrage  372  131  25 
- Projecten MW (Bakker de Jonghfonds)  10  10   
- Projecten MW (reserve.LCGJ)      23 
Kerk in Ontwikkeling:       
- Kerkopbouwwerk  30    22 
- Steunverlening gemeenten  1.000  1.000   
- Regionale activiteiten      80 
Jeugdwerk Protestantse Kerk       
- Jeugd- en jongerenwerk  200  200  200 
Overig       
- IO t.b.v. Classicale ondersteuning    50   
- IO- Raad Plaatselijke Geldwerving      48 
- Landelijk Maatschappelijk Werk  50  50  65 
- Financiën & Control  
   (administratie nalatenschappen e.d.) 

 
68  72   

- Algemene centrale posten 
  (Sluitpost Solidariteitskas) 

 
346  82   

  2.076  1.595  463 
       
Totaal bijdragen uit bestemmings-
reserves Protestantse Kerk 

 
4.226  3.745  1.563 

 
 
Projecten missionair werk en kerkgroei 
De begrote exploitatiebijdragen betreffen onttrekkingen uit de aanwezige reserve voor missionair werk 
en kerkgroei (stand ultimo 2009 ruim € 1,6 mln.), waardoor de begrotingen 2010 en 2011 voor de 
programmalijn Missionair werk en Kerkgroei sluitend zijn. 
 
Kerk in Ontwikkeling 
Betreft een begrote bijdrage uit de steunverleningsreserves van de Protestantse Kerk van € 1 mln. ter 
uitvoering van de vernieuwing van de steunverlening ten behoeve van plaatselijke gemeenten op 
grond van de notitie ‘Hand aan de Ploeg’. Voor 2011 betekent dit dezelfde gedragslijn als voor 2010, 
waarbij tevens besloten zal worden de inning van de hogere bijdrage voor de solidariteitskas per 
belijdend lid te laten ingaan in 2012 in plaats van in 2011. 
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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 (vanaf 2010) 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. 
 
Bijzondere algemene posten 
Om de totale steunverlening vanuit de solidariteitskas voor 2011 op peil te kunnen houden ten 
opzichte van voorgaande jaren is vanwege de jaarlijkse daling van het aantal belijdende leden, 
alsmede door aangegane nieuwe verplichtingen (koopvaardijwerk/luchthavenpastoraat) een 
onttrekking uit de steunverleningsreserves van de Solidariteitskas nodig van € 346k. De stand van 
deze reserves binnen de Protestantse Kerk bedraagt ultimo 2009 € 5,98 mln., welke middelen 
voldoende zijn om de geraamde begrotingsoverschrijding, alsmede de extra dotaties van € 1 mln. per 
jaar voor 2010 en 2011 te financieren. 
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5. Toelichting op de lasten 
 
De totale uitgaven van de staat van baten en lasten worden onderstaand volgens de richtlijnen van 
het CBF als volgt weergegeven: 
 

Lasten
doelstellingen IO KIO MW/ KIA JOP HRM HRM PCTE Exp. LRP/ Alge- Totaal
(€ x 1.000) KG WBP Mob. Centr. PThU meen 2011

Directe steunverlening
- Subsidies en bijdragen 0 4.760 595 22.103 0 50 0 0 0 2.075 0 29.583
- Afdrachten contributies e.d. 432 7 50 80 259 0 0 1 0 0 0 829
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 26 310 300 350 76 25 0 245 5 0 0 1.337
- Inzet van/aan andere progr. lijnen -12 -706 363 0 -77 0 0 421 0 0 0 -11
- Publiciteit en communicatie 20 120 80 90 40 3 0 53 0 0 0 406

Personeelskosten 2.273 4.597 379 3.651 2.737 430 602 316 359 307 0 15.651
Huisvestingskosten 0 0 0 100 0 0 0 0 0 19 0 119
Kantoor en algemene kosten 1.070 130 40 127 37 18 57 8 1 -2 487 1.973
Dotaties aan voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten (voor doorbelasting) 3.809 9.218 1.807 26.501 3.072 526 659 1.044 365 2.399 487 49.887

Doorbelaste kosten kosten beheer
& administatie naar doelstelling 1.140 2.222 195 1.011 670 141 61 118 130 688 0 6.376

Totaal lasten doelstellingen 4.949 11.440 2.002 27.512 3.742 667 720 1.162 495 3.087 487 56.263

Doelstellingen

 

Lastenverdeling totaal Lasten Werving Kosten Begroting Begroting Rekening
(€ x 1.000) doelstel- baten B&A 2011 2010 2009

lingen

Directe steunverlening
- Subsidies en bijdragen 29.583 0 0 29.583 30.428 28.636
- Afdrachten contributies e.d. 829 0 5 834 673 664
- Activiteiten incl. uitbesteed werk 1.337 2.567 0 3.904 4.368 3.572
- Inzet van/aan andere progr. lijnen -11 11 0 0 0 1
- Publiciteit en communicatie 406 415 0 821 784 1.273
Personeelskosten 15.651 1.946 5.984 23.581 22.380 20.044
Huisvestingskosten 119 0 3.110 3.229 3.268 3.082
Kantoor en algemene kosten 1.973 126 2.591 4.690 5.355 6.289
Dotaties aan voorzieningen 0 0 220 220 140 906
Totaal lasten (voor doorbelasting) 49.887 5.065 11.910 66.862 67.396 64.467

Doorbelaste kosten kosten beheer
& administatie naar doelstelling 6.376 1.013 -7.389 0 0 0

Totaal lastenverdeling 56.263 6.078 4.521 66.862 67.396 64.467
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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 2010 en de jaarrekeningcijfers 2009. Hierbij wordt opgemerkt dat in hoofdstuk 
3 ‘Jaarplannen’ financiële overzichten zijn opgenomen, waaruit ook nog eens blijkt op welke wijze 
deze uitgaven worden gefinancierd. 
 
Institutionele Ondersteuning  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen       
- Afdrachten contributies en dergelijke  432  436  513 
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  26  26  13 
- Inzet van/aan andere programmalijnen  - 12    - 5 
- Publicaties en communicatie  20  20  6 
Personeelskosten  2.273  2.240  1.939 
Kantoor- en algemene kosten  1.070  1.163  858 
Aandeel in kosten beheer en administratie  1.140  1.065  1.074 
Totaal programma Institutionele 
Ondersteuning 

 
4.949 

 
4.950  4.398 

 
 
 
Kerk in Ontwikkeling  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen   4.760  4.531  2.513 
- Afdrachten contributies en dergelijke  7  20  4 
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  310  275  296 
- Inzet van/aan andere programmalijnen  - 706  - 768  - 504 
- Publicaties en communicatie  120  101  274 
Personeelskosten  4.597  4.707  3.946 
Kantoor- en algemene kosten  130  277  156 
Aandeel in kosten beheer en administratie  2.222  2.260  2.267 

Totaal programma Kerk in Ontwikkeling 
 

11.440 
 

11.403  8.952 
 
 
 
Missionair Werk en Kerkgroei  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen  595  300  530 
- Afdrachten contributies en dergelijke  50  50  43 
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  300  680  56 
- Inzet van/aan andere programmalijnen  363  407  - 7 
- Publicaties en communicatie  80  80  129 
Personeelskosten  379  373  319 
Kantoor- en algemene kosten  40  27  7 
Aandeel in kosten beheer en administratie  195  190  204 
Totaal programma Missionair Werk en 
Kerkgroei 

 
2.002 

 
2.107  1.281 
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Kerk in Actie  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen  22.103  23.286  23.017 
- Afdrachten contributies en dergelijke  80  50  99 
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  350  300  824 
- Inzet van/aan andere programmalijnen      155 
- Publicaties en communicatie  90  255  307 
Personeelskosten  3.651  4.350  4.041 
Huisvestingskosten  100  200  160 
Kantoor- en algemene kosten  127  250  339 
Aandeel in kosten beheer en administratie  1.011  1.620  1.493 

Totaal programma Kerk in Actie 
 

27.512 
 

30.311  30.435 
 
Jeugdwerk Protestantse Kerk  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen    27  112 
- Afdrachten contributies en dergelijke  259  110   
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  76  310  297 
- Inzet van/aan andere programmalijnen  - 77  - 64  -1 
- Publicaties en communicatie  40  30  221 
Personeelskosten (incl. JOP- en HGJB-locaal)  2.737  2.028  1.403 
Kantoor- en algemene kosten  37  30  166 
Aandeel in kosten beheer en administratie  670  591  598 
Totaal programma Jeugdwerk 
Protestantse Kerk 

 
3.742 

 
3.062  2.796 

 
HRM – Werkbegeleiding predikanten / 
kerkelijk werkers 

  
Begroting   

Begroting   
Rekening 

(x € 1.000)  2011  2010  2009 
 
(Directe) Steunverlening 

 
     

- Subsidies en bijdragen  50  94  114 
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  25    34 
- Inzet van/aan andere programmalijnen      - 45 
- Publicaties en communicatie  3  5   
Personeelskosten  430  347  336 
Kantoor- en algemene kosten  18  9  35 
Aandeel in kosten beheer en administratie  141  132  158 
Totaal HRM - Werkbegeleiding 
predikanten/KW 

 
667 

 
587  632 

 
HRM – Mobiliteitsbureau predikanten  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Personeelskosten (incl. interim predikanten)  602  387  312 
Kantoor- en algemene kosten  57  56  2 
Aandeel in kosten beheer en administratie  61  56  47 
Totaal HRM - Mobiliteitsbureau 
predikanten 

 
720 

 
499  361 
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Protestants Centrum voor Toerusting 
en Educatie (PCTE) 

  
Begroting   

Begroting   
Rekening 

(x € 1.000)  2011  2010  2009 
 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen       
- Afdrachten contributies en dergelijke  1  2  1 
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  245  271  121 
- Inzet van/aan andere programmalijnen  421  425  341 
- Publicaties en communicatie  53  43  34 
Personeelskosten  316  298  237 
Kantoor- en algemene kosten  8  7  10 
Aandeel in kosten beheer en administratie  118  116  117 
Totaal programma Protestants Centrum 
voor Toerusting en Educatie 

 
1.162 

 
1.162  861 

 
 
Expertisecentrum  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  5    5 
- Inzet van/aan andere programmalijnen      43 
Personeelskosten  359  344  241 
Kantoor- en algemene kosten  1  8  16 
Aandeel in kosten beheer en administratie  130  130  126 

Totaal Expertisecentrum 
 

495 
 

482  431 
 
 
Ledenregistratie Protestantse Kerk  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
 
(Directe) Steunverlening 

   
   

- Subsidies en bijdragen (LRP/SMRA/SILA)  1.350  1.425  1.585 
Personeelskosten  307  250  201 
Kantoor- en algemene kosten  17    1.328 
Aandeel in kosten beheer en administratie  688  683  322 

Totaal Ledenregistratie Protestantse Kerk 
 

2.362 
 

2.358  3.436 
 
 
Protestantse Theologische 
Universiteit 

  
Begroting   

Begroting   
Rekening 

(x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Subsidies en bijdragen  725  765  765 
       
Totaal Protestantse Theologische 
Universiteit 

 
725 

 
765  765 
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Algemene (centrale) posten  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Personeelskosten      - 82 
Kantoor- en algemene kosten  487  603  270 
Dotaties aan voorzieningen      31 
Aandeel in kosten beheer en administratie      55 

Totaal algemene (centrale) posten 
 

487 
 

603  274 
 
Onder de algemene kosten is het beschikbare vernieuwingsbudget voor 2011 opgenomen. 
 
 
5.2 Werving baten (12) 
 
Binnen de afdeling Communicatie & Fondsenwerving zijn de uitgaven gesplitst in de kosten voor de 
fondsenwerving en de kosten voor corporate (publicaties, communicatie en voorlichting). Deze 
uitgaven hebben allen betrekking om de inkomsten uit vrijwillige geldwerving te kunnen verkrijgen en 
die hoofdzakelijk bestaan uit de te verkrijgen inkomsten voor Kerk in Actie. De kostenverdeelstaat is 
als volgt: 
 
Communicatie & Fondsenwerving  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
 
(Directe) Steunverlening: 

   
   

- Afdrachten contributies en dergelijke      4 
- Activiteiten inclusief uitbesteed werk  2.567  2.506  1.926 
- Inzet van/aan andere programmalijnen  11    24 
- Publicatiekosten  415  250  302 
Personeelskosten  1.946  1.103  1.067 
Kantoor- en algemene kosten  126  97  456 
Aandeel in kosten beheer en administratie  1.013  627  653 

Totaal Communicatie & Fondsenwerving 
 

6.078  4.583  4.432 

Verdeling naar 
 

     
a. Kosten fondsenwerving  3.357  3.371  3.280 
b. Kosten corporate  1.182  1.212  1.152 
c. Kosten marketing communicatie (*)  1.539  0  0 

 
 

6.078 
 

4.583  4.432 
 
(*) Bij de oprichting per 1 juli 2010 van de gezamenlijke afdeling Communicatie & Fondsenwerving van 
de dienstenorganisatie en ICCO zijn de marketing communicatie activiteiten van Kerk in Actie 
overgedragen aan deze nieuwe afdeling. 
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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)  2011  2010  2009 
       
Kosten Fondsenwerving Kerk in Actie       
- Zending  870  960  781 
- Werelddiaconaat  1.051  1.028  1.379 
- Noodhulp  284  281  266 
- Kinderen in de Knel  371  429  521 
- FairClimate  57  60  31 
- Binnenlands diaconaat  209  225  169 

 
 

2.842  2.983  3.147 
Kosten Fondsenwerving Protestantse Kerk       
- Missionair werk  141  198  57 
- Jeugd- en jongerenwerk  74  70  40 
- Overige collecten t.b.v. kerkopbouwwerk  121  120  36 

 
 

336  388  133 
Overige kosten Fondsenwerving (waaronder 
voor institutionele donoren) 

 
179  0  0 

       

Totaal Fondsenwervingskosten  
 

3.357  3.371  3.280 
 
 
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 Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening
(bedragen € 1.000) 2011 2010 2009 2008 2007

Fondsenwervingskosten 2.842 2.983 3.147 2.713 2.794
Procentueel ten opzichte van opbrengst vrijwillige geldwerving 11,1% 11,1% 12,3% 10,1% 10,4%

Directe steunverlening 22.103 23.286 23.017 22.014 20.362
Procentueel ten opzichte van totale baten 67,2% 68,1% 69,0% 63,0% 61,3%

Kosten beheer en administratie* 1.411 1.620 1.493 1.630 n/a
Procentueel ten opzichte van totale lasten 4,3% 4,7% 4,3% 5,1%

* Naast de direct ten laste van Kerk in Actie komende kosten zijn in de berekening ook de via C&F doorberekende kosten
Interactief en Marketing communicatie (totaal € 400k) meegenomen.

 
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 maal het 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: 
 
Kosten publicaties, communicatie en 
voorlichting 

  
Begroting   

Begroting   
Rekening 

(x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Directe publicatiekosten       
- Kerkinformatie  220  220  144 
- Overige publicaties  30  30  65 

 
 

250  250  209 
Indirecte communicatie- en 
voorlichtingskosten 

 
     

- Kosten communicatiemedewerkers  751  760  882 
- Activiteitenkosten  181  202  61 

 
 

932  962  943 
Totaal kosten publicaties, communicatie 
en voorlichting 

 
1.182  1.212  1.152 

 
 
Bovengenoemde kosten worden als volgt omgeslagen respectievelijk gedekt door: 
 
Kosten publicaties, communicatie en 
voorlichting (C&F-corporate) 

  
Begroting   

Begroting   
Rekening 

(x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Opbrengst Kerkinformatie (abonnementen e.d.)  330  350  307 
Bijdragen van       
- Kerk in Actie  123  86  90 
- Kerk in Ontwikkeling  47  57  60 
- Missionair Werk en Kerkgroei  23  29  30 
- Institutionele Ondersteuning  26  28  8 
- Jeugdwerk Protestantse Kerk  22  23  24 

Financiering uit quotumgelden  611  639  633 
Totaal kosten publicaties, communicatie 
en voorlichting (C&F-corporate) 

 
1.182 

 
1.212  1.152 

 
 
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. 
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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 
inclusief 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 Beheer &
Administratie naar doelstellingen Directie Fin. & HRM Facilitaire C&F Totaal %
(bedragen x € 1.000) Control P&O zaken serv.desk 2010

Kerk in Ontwikkeling 108 475 226 1.331 84 2.224 30%
Missionair Werk en Kerkgroei 8 37 17 126 6 194 3%

Kerk in Actie 58 258 122 529 45 1.011 14%
Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie 5 23 11 75 4 118 2%

Jeugdwerk Protestantse Kerk 32 141 67 405 25 671 9%
Institutionele Ondersteuning 53 234 111 701 41 1.140 15%

Communicatie & Fondsenwerving 46 203 96 631 35 1.011 13%
Expertise Centrum 6 28 13 78 5 130 2%

HRM Mobiliteitsbureau 3 13 6 36 2 60 1%
HRM Werkbegeleiding Predikanten/KW 7 31 15 84 5 142 2%

Overige kerkelijke bijdragen (LRP) 34 151 71 406 26 688 9%

Verdeling kosten B&A naar doelstellingen 360 1.594 755 4.402 278 7.389 100%

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  Begroting  Begroting  Rekening 
(bedragen x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Personeelskosten  5.370  5.367  5.441 
Overige personeelskosten  614  586  643 
Huisvestingskosten  3.110  3.068  2.922 
Kantoor- en algemene kosten  2.596  2.833  2.646 
Dotaties aan voorzieningen  220  140  875 

Totaal kosten beheer & administratie 
 

11.910  11.994  12.527 
Af: inkomsten van derden / resultaat 
nacalculatie (eigen baten stafafdelingen) 

 
- 4.521  - 4.524  - 5.413 

Totaal kosten beheer & administratie ten 
laste van de doelstellingen 

 
7.389  7.470  7.114 

Percentage kosten beheer & administratie 
 

11,1%  11,1%  11,0% 
 
* 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)  2011  2010  2009 
       
Huur       
- Rente investering gebouw  1.217  1.217  1.209 
- Afschrijvingskosten  475  478  439 
Huur extern  84  74  84 
Energie, schoonmaak, onderhoud, 
beveiliging, verzekering, belastingen etc. 

 
956  964  1.079 

Overige huisvestingskosten   378  335  111 

Totaal huisvestingskosten 
 

3.110  3.068  2.922 
 
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. 
 



 11 oktober 2010                  Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland 68 
   

 
Kantoor en algemene kosten 
 
De kantoor- en algemene kosten bedragen als volgt: 
 
Kantoor en algemene kosten  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Afschrijving en onderhoud inventarissen  1.121  1.270  1.104 
Kantoorartikelen en telefonie en dergelijke  352  384  349 
Bureaukosten  455  472  538 
Specifieke kosten (accountantskosten, 
bankkosten en dergelijke) 

 
240  242  242 

Restauratieve voorzieningen  319  378  337 
Bestuurskosten en diverse lasten  109  87  76 

Totaal kantoor en algemene kosten 
 

2.596  2.833  2.646 
 
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)  2011  2010  2009 
       
Dotatie aan voorziening groot onderhoud  220  140  875 

Totaal dotaties aan voorzieningen 
 

220  140  875 
 
De dotaties aan deze voorziening hebben betrekking op het onroerend goed te Utrecht (PLD) en 
Doorn (Hydepark). 
 
 
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)  2011  2010  2009 
       
Personeelskosten  20.357  20.223  18.155 
Overige personeelskosten  3.224  2.157  2.152 

Totaal personele kosten  23.581  22.380  20.307 
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Personeelskosten 
 
Onderstaand zijn de personeelskosten van de dienstenorganisatie weergegeven:  
 
Personeelskosten   Begroting  Begroting  Rekening 
(bedragen x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Bruto salarissen  16.057  16.097  14.518 
Sociale lasten  2.245  2.148  1.790 
Pensioenpremies  1.703  1.620  1.529 
Reiskosten woon-werkverkeer  352  358  415 
Vrijval reserve verlofuren/voorz. personeel      - 24 
Ontvangen WAO-/Pensioen-/WW-uitkeringen      - 73 

Totaal personeelskosten 
 

20.357  20.223  18.155 

‘Gemiddelde’ bezetting in fte’s 
 

345,53  349,06  321,24 

Gemiddelde personeelskosten  
per fte: (x € 1) 

 

58.915  57.936  56.515 
 
De hier vermelde bezetting betreft de basisformatie van de dienstenorganisatie verhoogd met een 
deel van de bijzondere aanstellingen, die verantwoord worden als reguliere personeelskosten. 
 
Het huidige onderhandelingsakkoord met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden bestreek de periode 
2007-2010. Voor 2011 en mogelijk volgende jaren zijn nog geen resultaten bekend. In de begroting 
2011 is rekening gehouden met een verwachte loonkostenstijging van 1%.  
 
De personeelskosten 2011 per fte stijgt ten opzichte van de begroting 2010 met 1,7%. Door 
wijzigingen in salarisindelingen van (nieuw aangestelde) personeelsleden en door toekenningen van 
periodieke verhogingen bedraagt de verhoging derhalve meer dan de verwachte algemene 
loonkostenstijging. 
 
Overige personeelskosten  
 
De overige personeelskosten bestaan uit: 
 
Overige personeelskosten  Begroting  Begroting  Rekening 
(x € 1.000)  2011  2010  2009 
       
Externe deskundigheid/uitzendkrachten  249  427  448 
Interim predikanten mobiliteitsbureau e.d.  586  302   
Reiskosten declaraties  474  396  475 
Personeelswerving  47  52  61 
Arbodienst  47  44  40 
Kinderopvang/overige vergoedingen  57  56   
Opleidingskosten  283  288  141 
Jubilea/afscheid personeel  34  34  86 
Juridische bijstand  8  10  5 
Kosten Kerk in Actie – RO’s  904  0  0 
Diversen (inclusief declaraties buitenland)  535  548  895 

Totaal overige personeelskosten 
 

3.224  2.157  2.152 
 
Diversen 
Betreft onder andere reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen buitenland van projectmedewerkers van 
Kerk in Actie. 
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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 (*  2011  2010  2009 
          
Bruto salaris  120 48  168  166  160 
Sociale lasten  8 4  12  11  9 
Pensioenlasten  15 6  21  19  19 
Totaal personeelskosten 
directie 

 
143 58  201  196 

 
188 

 
*) De adjunct-directeur is tevens halftime verbonden aan het expertisecentrum. 
 
Ter uitoefening van de functie van algemeen directeur is een autoleasecontract afgesloten. Van 
bovengenoemde directiekosten komt circa 16% ten laste van Kerk in Actie via de interne 
doorberekeningssystematiek (kosten beheer en administratie). 
 
 
 
 
 



 11 oktober 2010                  Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland 71 
   

 
6. Bijlagen 
 
6.1 Quotumverdeling 2011 
 
Quotumverdeling 2011 Quotumbijdr. Quotumbijdr. Quotumbijdr. Verschil
(x € 1.000,-) begroting beleidsplan begroting bel.pl 2011 Kerkrentm. Diaconaal

2010 2011 2011 vs B-2011 KRM Diac. quotum quotum

- Acquisitie 722 750 604 -146 80% 20% 483 121
- Basisdienstverlening 1.539 1.400 1.359 -41 80% 20% 1.087 272
- Gemeenteopbouw 772 698 1.578 880 100% 1.578
- Ver-binden 1.093 1.128 512 -616 80% 20% 410 102
- Steunverlening gemeenten 20 20 20 100% 20
- MA-werk 145 134 114 -20 100% 114

Kerk in Ontwikkeling 4.291 4.110 4.187 77 3.578 609

Missionair Werk en Kerkgroei 116 190 190 0 100% 190

Kerk in Actie: - Binnenl.diaconaat 350 250 500 250 100% 500

- Basis-/vervolgcursussen 38 50 -50 67% 33%
- Cursussen (landelijk) 5 5 100% 5
- Permanente educatie 37 37 100% 37
- Bezinningscentrum 80 80 70 -10 50% 50% 35 35
- Beraadsgroep catechese 7 6 5 -1 100% 5
- Interne scholing 26 25 34 9 100% 34
- Cursus Kerkmuziek 60 50 60 10 100% 60

PCTE 211 211 211 0 176 35

- JOP-Staf 174 174 75% 25% 130 44
- JOP-Landelijk 300 300 75% 25% 225 75
- Algemeen 35 114 -114 75% 25%
- Kids 176 148 -148 75% 25%
- Young 182 138 -138 75% 25%
- Producten 31 149 -149 75% 25%
- Diensten 60 16 -16 75% 25%
- Jeugdwerk PKN / HGJB 60 71 145 74 100% 145
- Jeugdwerk PKN / V-LINK 10 10 100% 10
- Catechesefonds 27 21 28 7 100% 28

Jeugdwerk Protestantse Kerk 571 657 657 0 538 119

- Synodewerk 1.519 1.563 1.497 -66 75% 25% 1.123 374
- Juridische zaken 856 907 852 -55 75% 25% 639 213
- Kerkbeheer 689 725 693 -32 50% 50% 346 347
- Kerkelijke bijdragen 192 237 174 -63 100% 174
- Oecumene 268 282 277 -5 70% 30% 194 83
- Classicale Ondersteuning 1.138 1.136 1.210 74 80% 20% 968 242

Institutionele Ondersteuning 4.662 4.850 4.703 -147 3.444 1.259

- Servicedesk 130 186 130 -56 50% 50% 65 65
- Corporate 639 850 611 -239 75% 25% 458 153

C&F 769 1.036 741 -295 523 218

- Adv./Rapp. moderamen GS 141 80% 20% 113 28
- Adv./Rapp. Dienstenorg. 103 80% 20% 82 21
- Kwaliteitsverbetering DO 70 80% 20% 56 14
- Onderzoek werk dienstenorg. 84 80% 20% 67 17
- Advisering Kerk in Actie

Expertisecentrum 386 369 398 29 318 80

Financiën & Control: - quotumbeheer 151 152 152 0 50% 50% 76 76

HRM: - mobiliteitsbureau 180 169 169 0 100% 169

- LMW 16 11 17 6 20% 80% 3 14
- Werkbegeleiding (verpl.) / PE 118 117 108 -9 100% 108
- Werkbegeleiding (op verzoek) 244 258 243 -15 100% 243
- Geestelijke begeleiding 30 37 43 6 100% 43
- Kerkelijk werkers 74 91 76 -15 100% 76
- Hand aan de Ploeg 99 99 100% 99

HRM-WBP: 482 514 586 72 572 14

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

PThU 765 765 725 -40 100% 725

Totaal 15.119 15.458 15.404 -54 12.304 3.100

Financiering uit:

Centrale rentebaten -1.277 -1.200 -1.300 -100 -1.300
Af: - Vernieuwingsbudget 603 333 487 154 487
Af: - Begrotingstekort Hydepark 200 200 200 0 200

-474 -667 -613 54 -613 0

Totaal Quotumverdeling/-heffing 14.645 14.791 14.791 0 11.691 3.100

11.595 3.050

Dekking uit:

Begroting 2010

quotuminkomsten:

Begroting 2011

Proc. verdeling
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6.2 Begroting Solidariteitskas 2011 
 
Solidariteitskas 2011 Begroting Begroting Rekening Rekening

2011 2010 2009 2008
Lasten
Kerk in Ontwikkeling / Institutionele Onderst.

Kamer voor de Plaatselijke Steunverlening:
- Subsidies plaatselijke gemeenten 2.050 2.050 1.238 2.343
- Budgetruimte verhoging solidariteitskas 1.000 1.000 0
- Vrijval toegekende subsidies -292 -145
- Bureau steunverlening 135 115 146 195

Subtotaal 3.185 3.165 1.092 2.393
- Studentenpastoraat 915 915 830 806
- Internationaal studentenpastoraat 100 100 179 137
- Binnenvaart 155 155 160 164
- Dovenpastoraat 155 155 116 154
- koopvaardijwerk 175
- luchthavenpastoraat 25
- Betaalde dienstverlening aan gemeenten 210 210 192 113
- Verbinden (migrantenkerken)/ IO: Perki e.d. 0 45 2 110

4.920 4.745 2.571 3.877
Missionair Werk en Kerkgroei

- IZB 65 65 65 65

Jeugdwerk Protestantse Kerk
- JOP-dienstverlening 172 172 172
- Jeugdwerk PKN / HGJB 50 50 50
- Jeugdwerk PKN / WELJA 5 5 5
- Jeugdwerk PKN / V-LINK 6
- JOP-diensten 150
- JOP-locaal 16

227 227 227 172
Prot. Centrum Toerusting en Educatie

- Basiscursussen 314 314 189 220
- Vervolgcursussen 171 156 9 85
- Overige cursussen 26

484 470 225 305

Totale lasten: 5.696 5.507 3.088 4.419

Solidariteitskas 2011 Begroting Begroting Rekening Rekening
2011 2010 2009 2008

Baten
Opbrengst Solidariteitskas (op basis € 5,-) 4.350 4.425 4.515 4.623

Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland:

- Steunverleningsreserves: (*)

a. tijdelijk extra budget van € 1mln.(idem 2010) 1.000 1.000 250

b. begrotingsoverschrijding solidariteitskas 346 82

5.696 5.507 4.515 4.873

Voordelig resultaat 0 0 1.427 454

5.696 5.507 3.088 4.419

(*) De onttrekking uit de steunverleningsreserves vindt voor 50% plaats vanuit de steunverleningsreserve

plaatselijke gemeenten en voor 50% vanuit de steunverleninmgsreserve categoriaal pastoraat.

Resultaatverdeling Begroting Begroting Rekening Rekening
2011 2010 2009 2008

Resultaat ten gunste van:
- Reserve steunverlening gemeenten 1.222 147
- Reserve categoriaal pastoraat 205 307

0 0 1.427 454
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