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Samen zijn we de kerk in actie. 

Geïnspireerd door Jezus Christus, 

willen wij delen wat ons gegeven is. 

Om in Nederland en wereldwijd 

mensen hoop te bieden en tot 

hun recht te laten komen.
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In 2014/2015 ontwikkelden Kerk in Ontwikkeling en 
Kerk in Actie van de Dienstenorganisatie van de Protestantse 
Kerk in Nederland het project Zorgzame Kerk. Dit project is 
erop gericht lokale kerken te ondersteunen bij het ont-
wikkelen van mogelijkheden om kerk te zijn in de participa-
tiesamenleving. In achttien (kerkelijke) gemeenten werden 
pilots gestart door een lokale projectgroep/werkgroep met 
ondersteuning van een gemeenteadviseur. Uitdrukkelijk ging 
het om pilots, verkenningen. We bevinden ons immers in 
een overgang naar een nieuw type samenleving. In deze 
zogeheten ‘participatiesamenleving’ ontstaan nieuwe 
verhoudingen tussen de lokale overheid, burgers en 
maatschappelijke organisaties, waaronder kerken. Zij moeten 
daarin hun weg zien te vinden. Kerken maken deel uit van 
dit leerproces. Zij ondersteunen elkaar, lokaal en landelijk, 
in die zoektocht, en bemoedigen elkaar door opgedane erva-
ringen uit te wisselen.

Op verzoek van Kerk in Ontwikkeling en Kerk in Actie deden 
Jac Franken (werkzaam bij het Expertisecentrum van de 
Dienstenorganisatie) en Herman Noordegraaf (bijzonder 
hoogleraar/docent voor diaconaat aan de Protestantse 
Theologische Universiteit) onderzoek naar de in de pilots 
opgedane ervaringen. Hun bevindingen legden zij neer in 
het onderzoeksverslag 'Zorgzame Kerk. Kerkzijn in een 
participatiesamenleving. Evaluatief verslag van proef-
projecten 2014-2015 in de Protestantse Kerk / Kerk in Actie' 
(september 2015).*

In de pilots werd door een plaatselijke werkgroep een opzet 
gemaakt voor concrete activiteiten. Dat gebeurde op grond 
van oriëntatie en enige inventarisatie en gesprekken met or-
ganisaties, en soms ook met de burgerlijke gemeente. In het 
kader van het zojuist aangeduide leerproces bevat dit rapport 
een onderzoek naar het vervolg. 
We zijn een jaar verder; welke ervaringen zijn er opgedaan 
bij de uitvoering van de gemaakte plannen? Daarmee is het 
doel van dit onderzoek aangegeven: het registreren van 
ervaringen met het oog op de inzet van lokale kerken op 
met name het terrein van zorg en welzijn in de lokale 
samenleving.

Jac Franken
Herman Noordegraaf 

september 2016

* Meer informatie en de onderzoeksrapporten op de website 

   van Kerk in Actie:

   www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk.

1.Inleiding: een jaar verder
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1. Het project Zorgzame Kerk loopt. Van de 18 pilots hebben er 17 geleid tot een vervolgproject. Inmiddels zijn 
 er 10 nieuw projecten gestart en zijn er 12 in ontwikkeling.

2.  De projecten doen wat de doelstelling is van Zorgzame Kerk: zich richten op zorgafhankelijke mensen. In de
 praktijk is er vooral aandacht voor oudere mensen, voor mensen die niet meer zelfstandig de deur uit kunnen, 
 voor mensen die vereenzamen en geen of een klein sociaal netwerk om zich heen hebben, en voor mensen
 die nergens hun verhaal kwijt kunnen. 

3.  Het project Zorgzame Kerk is opgezet met de nadrukkelijke doelstelling om zowel kerkleden als niet-kerkleden
 te bereiken. We constateren dat doelgericht buiten de eigen kring wordt geworven en dat in alle projecten
 zowel kerkleden als niet-kerkleden worden bereikt.

4.  De inzet van het kerkgebouw in het kader van Zorgzame Kerk voor activiteiten die zich ook richten op
 niet-kerkleden versterkt de publieke presentie van de kerk in de (lokale) samenleving.

5.  In alle projecten Zorgzame Kerk wordt samengewerkt met andere organisaties op het terrein van zorg en 
 welzijn. Het meest genoemd worden de burgerlijke gemeente, organisaties op het terrein van ouderenzorg,
 sociale wijkteams en buurt- en wijkorganisaties.

6.  In 10 van de 17 projecten wordt samengewerkt met een diaconaal platform. De meerwaarde daarvan wordt
 omschreven met termen als: wisselwerking, samen sta je sterker, integratie van werkzaamheden, 
 uitbouwen van bestaande organisatie, signaleren, korte lijnen naar diaconieën, gebruik maken van elkaars
 kennis en expertise.

7.  De projecten Zorgzame Kerk worden vrijwel geheel gerund en uitgevoerd door vrijwilligers. Het lukt de 
 projecten om voldoende vrijwilligers te vinden.

8.  Kerken financieren gemiddeld 63% van de kosten. Slechts in één project dragen organisaties waarmee 
 wordt samengewerkt bij aan de kosten. In enkele projecten blijkt dat overheidssubsidies voor activiteiten
 Zorgzame Kerk die zich richten op zowel kerkleden als op niet-kerkleden mogelijk zijn zonder dat dit een
 belemmering vormt voor de ‘kerkelijke’ identiteit.

9.  In de relatie met de burgerlijke gemeente zien de projecten voor zichzelf vooral een taak weggelegd in de
 ‘pleitbezorging voor mensen in een situatie van zorgafhankelijkheid’ en het ‘signaleren van knelpunten’.

10. Het merendeel van de projectgroepen geeft aan behoefte te hebben aan reflectie, feedback en/of uitwisseling
 van ervaringen binnen het kader van het project Zorgzame Kerk. Deze vraag verdient de serieuze aandacht
 van de landelijke stuurgroep nu het netwerk van gemeenteadviseurs van de Protestantse Kerk per 1 januari
 2017 wegvalt.

2. Tien hoofdconclusies uit het onderzoek



7

Zoals in de inleiding vermeld zijn er achttien pilots opgezet. 
Het betrof hier de volgende gemeenten van de Protestantse 
Kerk: Amersfoort, Delft, Ede, Krimpen aan de Lek, Utrecht, 
Leiden, De Bilt, Doorn, Maarssen, Elburg, Muntendam, 
Oegstgeest, Vollenhove, Wierden, Assen, Trynwâlden, 
Deventer, Middelburg. Inmiddels (september 2016) zijn er 
plaatselijk nog tien nieuwe projecten van start gegaan en 
zijn twaalf projecten in ontwikkeling. Deze kerken richten 
zich (in eerste instantie) op de volgende vanuit Kerk in 
Ontwikkeling en Kerk in Actie geformuleerde typen pilots:

Kerk als Schakel (KAS): 
het kerkgebouw wordt gebruikt als ontmoetingsplek voor 
laagdrempelige wijkgerichte zorg- en welzijnsactiviteiten

Kerk als Knooppunt Levensvragen (KL): 
mensen vinden met hun levensvragen een luisterend oor bij 
de kerk

Zorgmaatje (ZM): 
mensen die sterk afhankelijk zijn van zorg en in isolement 
dreigen te geraken, krijgen van het zorgmaatje en deels door 
uitbreiding van het persoonlijke netwerk extra aandacht en 
aanvullende informele ondersteuning die door de professio-
nele zorg niet geleverd worden.

Lokale Belangenbehartiging (BB): 
naar de gemeentelijke overheid toe wordt gesignaleerd waar 
zich in de zorg knelpunten voordoen; een goed informatie-
netwerk en een goede sociale kaart zijn daarvoor belangrijk.

Het karakter van dit onderzoek is exploratief en bedoeld 
om een beeld te krijgen van wat lokaal gebeurt en wat de 
leerpunten, positief en negatief, zijn. De landelijke stuurgroep 
van de Protestantse Kerk die lokale projecten Zorgzame Kerk 
ondersteunt kan deze leerervaringen doorgeven.

De gegevens zijn in dit onderzoek op tweeërlei wijze 
verzameld, namelijk door middel van een online enquête en 
door aanvullende interviews.
De enquête onder de lokale projectgroepen (c.q. project-
houders) vond plaats in mei 2016 met behulp van het 
programma Survey Monkey. Het online onderzoek had een 
aantal clusters van vragen:
∞ wat is de doelstelling van het project?
∞ welke activiteiten worden ondernomen?
∞ hoe wordt het project gefinancierd?
∞ hoe is de projectgroep samengesteld?
∞ welke rol hebben vrijwilligers in het project?
∞ hoe is de (inter)kerkelijke samenwerking?
∞ wat is de samenhang met andere kerkelijke activiteiten?
∞ hoe is de samenwerking met andere organisaties?
∞ hoe is de relatie met de burgerlijke overheid?
∞ welke doelgroepen worden bereikt?

Met plaatselijke projecthouders in vijf van de zeventien 
projecten zijn daarnaast nog aanvullende interviews gehou-
den in mei en juni 2016. Het betrof de gemeenten Deventer, 
Doorn, Elburg, Maarssen en Wierden. De insteek van de 
interviews was primair om een nadere toelichting en verhel-
dering te verkrijgen van het project en de resultaten van het 
Survey Monkey-onderzoek.
Er zijn geen interviews gehouden met de organisaties waar-
mee wordt samengewerkt en evenmin met de vrijwilligers, 
de afnemers, de deelnemers en/of de hulpvragers.
Bij het houden van de interviews is Wouter Kroese betrokken 
geweest. Hij is student theologie (joint bachelor Vrije 
Universiteit/Protestantse Theologische Universiteit). In 
het kader van het zogeheten Honours Programma was hij 
betrokken bij het onderzoek en schreef hij op basis daarvan 
onder begeleiding van prof. H. Noordegraaf het werkstuk 
'Zorgzame Kerk: Contact met de lokale overheid'. Hij was 
een van de interviewers en maakte een analyse van de 
contacten die de verschillende projectgroepen onderhouden 
met de burgerlijke gemeente. Onderdelen van die analyse 
nemen we op in deze rapportage. Wij bedanken hem hier 
voor zijn medewerking. De landelijke stuurgroep heeft 
desgevraagd aanvullende informatie aangeleverd over de 
betreffende pilots / projecten.

3. Opzet en uitvoering van het onderzoek
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De meeste vragen aan zorgmaatjes gaan over de wens 

samen iets te ondernemen. (Elburg)
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In onderstaande tabel 1 geven we de hoofddoelstelling aan van de oorspronkelijke pilot. Ook is de typering van het vervolg-
project aangegeven.

Waar geen sprake is van een projectgroep maar de verant-
woordelijkheid ligt bij diaconie of kerkenraad zijn geen 
aantallen projectgroepleden aangegeven maar is n.v.t. 
ingevuld in de tabel. Bij de ontwikkeling van pilot naar 
project hebben zich enkele verschuivingen voorgedaan.
De pilot in Middelburg heeft geen vervolg gekregen als 
gevolg van een kerkelijke reorganisatie.
De pilots in Doorn, Leiden en Maarssen hebben een vervolg
gekregen waarin het accent verschoof wat betreft de type-
ring.
In Doorn was de ervaring dat insteken op ‘levensvragen’ 
te direct is. “Je hoopt er wel op maar mensen komen niet 
zomaar met hun verhaal. Die levensvragen komen via de 
achterdeur binnen.”
In Leiden is al eerder in de pilotfase, na een doorstart van 
de pilotwerkgroep, gekozen voor een verschuiving naar het 
ontwikkelen van De Wijkplaats als knooppunt van allerlei 
activiteiten in de buurt.
(De Wijkplaats is geen kerkgebouw maar wel het gebouw 
waarin de gemeente kerkelijk present is in de wijk. 
Het wordt ook gebruikt voor vieringen en andere kerkelijke 
activiteiten.)

In Maarssen concludeerde de pilotwerkgroep dat het zelf 
opzetten van een organisatie Zorgmaatje een verdubbeling 
zou zijn van het werk van andere organisaties. De werkgroep 
ging verder op een ander spoor, met als primair doel om de 
kerk op diverse terreinen als samenwerkingspartner in het 
netwerk van andere organisaties in Maarssen te profileren. 
De pilotwerkgroep is opgeheven en de verantwoordelijkheid 
ligt nu bij de diaconie.
De belangrijkste conclusie is dat bijna alle pilots hebben 
geleid tot een vervolgproject. In Middelburg, waar dat niet 
het geval was, is dit veroorzaakt door externe factoren die 
niet konden worden beïnvloed door de projectgroep.
Een andere conclusie is dat in de meeste plaatsen de hoofd-
doelstelling van de pilot is vastgehouden.
Waar de doelstelling is verschoven heeft dat vooral te maken 
met de moeite die kerken hebben om zichzelf te presenteren 
als gesprekspartner voor (zorgafhankelijke) mensen over 
levensvragen (zie ook paragraaf 20).

4. Pilots naar typering en hoofddoelstelling

tabel 1: Overzicht van pilots / projecten naar typering 
en hoofddoelstelling 
plaats pilot pro-

ject
uitvoering onder 
verantwoorde-
lijkheid van:

aantal leden 
project-
groep

Amersfoort KL KL projectgroep 4

Delft KL KL kerkenraad n.v.t.

Ede KL KL projectgroep 7

Krimpen a/d Lek KL KL projectgroep 7

Utrecht KL KL projectgroep 5

Leiden KL KAS kerkenraad n.v.t.

De Bilt KAS KAS projectgroep 4

Doorn KL KAS projectgroep 4

Maarssen ZM KAS diaconie n.v.t.

Elburg ZM ZM stichting 6

Muntendam ZM ZM projectgroep 9

Oegstgeest ZM ZM projectgroep 5

Vollenhove ZM ZM projectgroep 8

Wierden ZM ZM diaconie n.v.t.

Assen BB BB diaconie n.v.t.

Trynwâlden BB BB diaconie n.v.t.

Deventer BB BB projectgroep 10

Middelburg KAS n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Kruispuntgemeente Amersfoort-Vathorst
De Kruispuntgemeente organiseert thema-avonden en stilte-
wandelingen in de wijk. Onder meer via buurt- en wijkorga-
nisaties en organisaties in de sfeer van GGZ worden mensen 
bereikt voor wie deze activiteiten bedoeld zijn. Vanuit het 
sociaal wijkteam ligt er ook de vraag of de werkgroep iets 
kan betekenen in de problematiek van echtscheidingen die 
zich met name voordoen bij jonge gezinnen waar een eerste 
kindje is geboren. Het project werkt onder de naam Zinin-
Vathorst.

Protestantse Gemeente Assen
Doel van het project is opkomen voor de belangen van 
mensen die zorgafhankelijk zijn en door de veranderingen 
in de zorg tussen wal en schip dreigen te raken. Het zijn 
kwetsbare mensen die gebruikmaken van sociale voor-
zieningen of een uitkering, mensen in sociaal isolement, 
ouderen, en jongeren die met jeugdzorg te maken hebben. 
De projectgroep bundelt de krachten van de diaconieën om 
als gesprekspartner van de burgerlijke gemeente te kunnen 
optreden. Ze werkt aan de opbouw van een informatienet-
werk dat knelpunten in de hulpverlening in beeld brengt en 
aan een sociale kaart, zodat vrijwilligers weten waar zij met 
welke hulpvraag terechtkunnen.

Protestantse Gemeente De Bilt,Opstandingskerk
Het project heeft als hoofddoel het verbeteren van buurtcon-
tacten. Daarvoor worden activiteiten ontwikkeld samen met 
het wijkteam en het buurtinitiatief, onder meer op de jaarlijk-
se nationale burendag. Daarnaast worden onder de titel ‘Pret 
op Zondag’ speciaal voor jonge gezinnen en hun kinderen 
activiteiten georganiseerd.

Protestantse Immanuelkerk Delft
Het project biedt buurtgenoten met het Levensvragencafé
een plek waar zij met hun levensvragen (en –vreugden) 
terechtkunnen in één op één-gesprekken. In de gesprekken 
bieden mensen met aandacht, tijd en levenservaring een 
luisterend oor, een warm hart en soms een wijs woord. 
Vooral ouderen en mensen in sociaal isolement maken er 
gebruik van. Een spreekuur voor vragen rond de Wmo en 
rond financiële zorgen is in ontwikkeling. Eens per twee 
maanden is er een goedlopend lunchcafé. Alles vindt plaats 
in het buurtcentrum, dat op zondag ook functioneert als 
kerkruimte.

Protestantse Gemeente Deventer
De kern van het project is het Kruispunt Diaconaal Deventer 
dat in maart 2016 van start is gegaan en een brug vormt 
tussen kerken (en de verschillende kerkelijke en diaconale 
initiatieven in de stad) en de Deventer samenleving en over-
heid. Het Kruispunt wil stem geven aan kwetsbare groepen 
in de stad die zorg en hulp nodig hebben. Daartoe worden 
thematische bijeenkomsten georganiseerd en sociaal-maat-
schappelijke knelpunten geïnventariseerd. Het Kruispunt 
speelt ook in op de actualiteit, bijvoorbeeld door een avond 
te organiseren over de vluchtelingenproblematiek.

Protestantse Gemeente Doorn
Het project profileert de kerk (c.q. het kerkgebouw) als een 
gastvrije ruimte voor individuen en voor groepen uit de 
samenleving die een plek zoeken om te groeien in menszijn 
en zorg voor de aarde. Daarvoor worden activiteiten 
georganiseerd zoals een ontmoetingscafé, een repaircafé, 
een papa-en-mamacafé en taallessen voor asielzoekers. 
De projectgroep onderhoudt contacten met organisaties
op het terrein van zorg en welzijn in de gemeente.

Protestantse Gemeente De Open Hof Ede
Het project is gericht op ‘Omzien naar elkaar’ (One), zowel 
in de kerkelijke gemeenschap als in de wijk. In de kerkelijke 
gemeenschap worden daarvoor One-kringen opgezet. In de 
wijk worden sociale activiteiten opgezet met Woonzorg en 
met de welzijnsorganisatie Malkander. Daarnaast organiseert 
de projectgroep regelmatig een buurtlunch en ondersteunt 
ze Eritrese vluchtelingen in de wijk met ontmoeting, contact 
en taallessen. Het kerkgebouw de Open Hof wordt daarvoor 
gebruikt.

Zorgsaam Elburg
Het project heeft geleid tot de oprichting van een Interker-
kelijke stichting Zorgsaam Elburg die kerken wil faciliteren 
bij het vormgeven van een gezamenlijke, lokale diaconale 
betrokkenheid. Het voornaamste doel is de inzet van zorg-
maatjes bij zorgafhankelijke mensen. Door inzet van maatjes 
wil ze bijdragen aan het bundelen en vergroten van de (inter)
kerkelijke inzet in de informele ondersteuning. Toegang tot 
de doelgroep wordt gerealiseerd via contacten met sociale 
wijkteams en zorgorganisaties. Het aantal hulpvragen neemt 
toe. Hiaten of problemen in de hulpverlening worden via het 
Diaconaal Platform bij de burgerlijke gemeente aangekaart.

Gereformeerde wijkgemeente Ontmoetingskerk 
Krimpen aan de Lek
Het project richt zich op kwetsbare mensen die nauwelijks 
een sociaal netwerk hebben en biedt hen gelegenheid tot 
ontmoeting en gesprek over levensvragen en zingeving. 
Samengewerkt wordt met het Cultuurhuis in de wijk. 
Op deze manier wordt de klassieke werkwijze van een 
pastoraal inloop-uur voor (kerkelijke) gemeenteleden 
verbreed naar een open aanbod voor zinnige gesprekken 
aan alle inwoners van de wijk. Er wordt minder gebruik van 
gemaakt dan was verwacht en gehoopt.

Protestantse wijkgemeente Maranathakerk Leiden
Het project biedt ontmoetingsmogelijkheden voor verschil-
lende groepen mensen. Er is een wekelijkse fietsenwerk-
plaats, een inloopochtend voor (meest allochtone) vrouwen, 
een soos voor buurtkinderen, een tweewekelijks wijkcafé, 
en maandelijks een ontmoetingsmiddag voor ouderen. 
Alles vindt plaats in het wijkgebouw dat de kerk ook huurt 
voor vieringen. Contacten zijn er met verzorgingshuizen, 
buurt- en wijkorganisaties, scholen en de burgerlijke 
gemeente.

5. Korte beschrijving van de afzonderlijke 
    projecten
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Protestantse gemeente Ontmoetingskerk 
Maarssen
Het project positioneert de kerk (met name het kerkgebouw 
Open Hof in Maarssendorp) als open kerk met een functie 
in de buurt. Voornaamste doel is het versterken van sociale 
cohesie. Dit past in de ontwikkeling van de dorpsvisie. 
Het kerkgebouw ligt centraal in een ontwikkelgebied en 
kan met een andere inrichting ook voor andere activiteiten 
worden gebruikt. De Protestantse Gemeente is bij verschil-
lende vormen van zorg en welzijn betrokken in de burgerlijke 
gemeente. Samen met de Welzijnsstichting is het project 
´Kom erbij Maarssen´ opgezet waarin mensen die alleen of 
eenzaam zijn ondersteuning wordt geboden, onder meer 
door koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden.

Hervormde Gemeente Muntendam
Doel van het project – gestart in september 2016 – is om 
het netwerk van zelfstandige thuiswonende zorgbehoevende 
personen te vergroten met de inzet van zorgmaatjes. 
Om deze mensen op het spoor te komen worden met onder 
meer thuiszorgorganisaties en het sociaal team van de 
gemeente contacten gelegd. Op het moment van het onder-
zoek was men bezig om zorgmaatjes te werven.

Protestantse Gemeente Oegstgeest 
Het project werkt met vrijwilligers die als zorgmaatje 
gekoppeld worden aan mensen met een (te) klein netwerk 
om hen te helpen dat netwerk uit te breiden. De doelgroep 
wordt bereikt via vrijwilligers en via de website, folders en 
huis-aan-huisbladen. Daarnaast zijn er contacten met 
organisaties op het terrein van ouderenzorg en met 
GGZ-instellingen.

Protestantse Gemeente Trynwâlden / Hurdegaryp
Doel van het project is om op te komen voor de belangen 
van mensen in sociaal isolement en mensen die afhankelijk 
zijn van sociale voorzieningen en/of een uitkering; veelal 
ouderen. Daarbij probeert men aansluiting te vinden bij 
organisaties in het eigen dorp. Er worden contacten onder-
houden met verzorgingshuizen, organisaties op het terrein 
van ouderenzorg en met de burgerlijke gemeente. Recent is 
een zorgcoöperatie opgericht; de werkgroep zoekt daarbij 
aansluiting. Voorts krijgt men informatie uit de kerkelijke 
gemeente en wil men zelf opmerkzaam en oplettend zijn. 
Kerkelijk maakt het deel uit van het SAGE-traject1 (SAmen-
werkende GEmeenten). 

Protestantse wijkgemeente West-Utrecht
Het project richt zich op de bezoekers van de jaarlijkse 
vrijmarkt in de wijk op 5 mei; het diaconaal inloopcentrum 
– tevens wijkgebouw en kerklocatie – is dan open. Er wordt 
samengewerkt met buurt- en wijkorganisaties. 

Hervormde Gemeente Vollenhove – St. Jansklooster
Het project is gericht op ouderen en mensen die afhankelijk 
zijn van een zorginstelling of thuiszorg, en biedt aanvullende 
ondersteuning met zorgmaatjes. Daarvoor worden contacten 
onderhouden met organisaties op het terrein van ouderen-
zorg en zijn er afspraken met Buurtzorg en de thuiszorg-
organisatie. Het project is succesvol en heeft op moment 
van het onderzoek twintig zorgmaatjes.

Hervormde Gemeente Wierden 
Doel van het project is om vanuit de kerk een bijdrage te 
leveren aan het netwerk van vrijwilligers en zorgmaatjes van 
de plaatselijke afdeling van de NPV2. Zorgvragen die worden 
gesignaleerd in diaconie en kerkenraad worden doorgegeven 
aan de NPV. De NPV heeft ongeveer dertig vrijwilligers van 
wie het merendeel afkomstig is uit de kerken. Er is tot deze 
werkwijze besloten omdat het opzetten van eigen activiteiten 
tot verdubbeling zou leiden. 

1  ‘SAmenwerking GEmeenten’ gaat uit van drie of meer gemeenten (tot acht) die op een of  
     andere manier met elkaar samenwerken. Doel is de vitaliteit van elke afzonderlijke     
     gemeente te behouden of te vergroten, en de werklast te verdelen. Een stimulerings-
     bijdrage voor extra begeleiding is mogelijk. 
2   De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging), een organisatie van protestants-christelijke
     origine met zeventig eigen thuishulpprojecten, heeft volgens opgave op de eigen website   
  (29-07-2016) inmiddels ca tachtig plaatselijke kerken ondersteund bij het opzetten van een
  kerkelijk thuishulpproject.

11
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In de survey hebben we de respondenten gevraagd wat de 
belangrijkste (deel)activiteiten zijn die ze organiseren in het 
kader van het vervolgproject Zorgzame Kerk. Ze konden 
maximaal vier activiteiten noemen. Dat leverde een breed 
palet aan activiteiten op. De respons is voor dit verslag ge-
ordend in enkele rubrieken. Voor een deel zijn de activiteiten 
onder 7.1 en 7.2 nog steeds voorbereidend op de nog uit te 
voeren activiteiten, of ondersteunend aan activiteiten onder 
7.3 die geïmplementeerd en uitgevoerd worden. Daarbij 
moet opgemerkt worden dat de meeste activiteiten onder 
7.3 door de kerkelijke projectgroep worden uitgevoerd, maar 
dat in enkele plaatsen kerken meer aansluiten bij bestaande 
activiteiten van organisaties door bijvoorbeeld vrijwilligers te 
‘leveren’ voor maatjesprojecten. Een aantal activiteiten wordt 
meermalen genoemd.

6.1 Activiteiten die te maken hebben met de  
      ‘interne’ zaken van de projectgroepen
-  maatjes en vrijwilligers werven 
-  trainen en begeleiden / toerusten van maatjes en 
 vrijwilligers
-  vrijwilligersavonden en ontmoeting organiseren voor
 maatjes en vrijwilligers
-  monitoren van de voortgang 
-  website maken

6.2 Activiteiten die te maken hebben met 
      netwerken, geordend naar type organisaties
a. netwerken met kerken
 - andere kerken informeren en bij het project betrekken  
   (een enkele keer in het kader van het project SAGE (zie
   pag. ..)
 - overleggen met het diaconaal platform
 - inventariseren van plaatselijk diaconaal werk met het
   oog op signaleren van knelpunten
 - liturgische inbedding van het project
b.  netwerken met de burgerlijke gemeente
 - deelnemen aan gemeentelijke commissies/werkgroepen
    sociale cohesie
 - relatie opbouwen met sociale wijkteams
c.  netwerken met maatschappelijke organisaties
 - met kerkelijk gerelateerde organisaties zoals NPV
 - met algemene organisaties in buurt, zorg en welzijn
 - met organisaties op het terrein van vrijwilligerswerk
 - met thuiszorgorganisaties, met name om de zorg-
   behoevende mens op het spoor te komen

6.3 Activiteiten die direct gericht zijn op de  
      doelgroepen
a.  organiseren van ontmoeting en contact
 - koppelen van deelnemers en vrijwilligers 
 - koppelen van maatjes en hulpvragers
 - gesprekken voeren met hulpvragers
 - huiskamergesprekken’ (‘levensvragencafé)
 - One-kringen organiseren in de wijk [One = omzien 
    naar elkaar]
 - mogelijkheid bieden voor gesprek in het cultuurhuis
 - ontmoetingscafé
 - wekelijkse inloopmiddag voor (vaak allochtone)
   vrouwen op dinsdag
 - ondersteunen van sociale activiteiten in de wijk, in
   samenwerking met Woonzorg en Malkander
 - maandelijkse ontmoetingsmiddag voor ouderen
 - wekelijkse soos voor buurtkinderen
 - papa-en-mamacafé
 - buurtlunch
 - tweewekelijkse wijkcafé op vrijdagavond
b.  kerk in en voor de buurt
 - thema-avonden organiseren in de wijk
 - wekelijkse fietsenwerkplaats op donderdagavond
 - Kom erbij Maarssen
 - Open kerk 5 mei
 - ZondagsPret
 - repaircafé
 - ondersteunen van sociale activiteiten in de wijk, in
   samenwerking met Woonzorg en Malkander
 - stiltewandelingen organiseren
c.  activiteiten ter ondersteuning van vluchtelingen en 
 asielzoekers
 - taallessen
 - organiseren van ontmoeting en contact
d.  belangenbehartiging
 - Wmo-spreekuur en/of spreekuur voor meer financieel
    gerelateerde zorgen
 - meepraten ouderenbeleid burgerlijke gemeente

We constateren dat het overgrote deel van de activiteiten 
direct gericht is op de doelgroepen en dat bijna alle andere 
activiteiten gericht zijn op het ontwikkelen van het netwerk 
met andere organisaties en met andere kerken.
De projecten doen wat de doelstelling is van Zorgzame Kerk: 
zich richten op zorgafhankelijke mensen en het netwerk 
waarin of waarmee kan worden samengewerkt. Het netwerk 
vergroten van de individuele zorgafhankelijke mensen zou 
nog meer aandacht kunnen krijgen.

6. De activiteiten die georganiseerd worden



13

RKK = Rooms-Katholieke Kerk; RvK = Raad van Kerken; CGK/GKV/NGK = Christelijke Gereformeerde Kerk; 

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt; Nederlands Gereformeerde Kerk

Samenwerking betekent in een aantal projecten dat anderen 
deelnemen in de projectgroep. Meestal gaat het om contact 
hebben met elkaar, elkaar informeren en/of gezamenlijk 
activiteiten organiseren.
Amersfoort meldt: ‘We zijn zelf al een samenwerkings-
gemeente (PKN, CGK en NGK).’ De Bilt, Doorn en Vollenhove 
hebben andere kerken benaderd maar die hebben (tot nu 
toe) afgezien van deelname. Wierden en Trynwâlden hebben 
(vooralsnog) geen andere kerken benaderd. In Krimpen aan 
de Lek wordt samengewerkt met een andere wijkgemeente 
van de Protestantse Kerk.
Onder ‘overig’ vinden we bij de respondenten vermeldingen 
van: Evangelische Gemeente, Baptistengemeente, Leger des 
Heils en Russisch-Orthodoxe parochie.

De samenwerking met een diaconaal platform scoort het 
hoogst. De meerwaarde van deze samenwerking wordt 
omschreven met termen als wisselwerking, samen sta je 
sterker, integratie van werkzaamheden, uitbouwen van 
bestaande organisatie, signaleren, korte lijnen naar diaconie-
en, gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Gezien 
deze meerwaarde is het aan te bevelen dit in alle (nieuwe) 
projecten Zorgzame Kerk vanaf de start als aandachtspunt 
mee te nemen. Geen van de projecten Zorgzame Kerk heeft 
een moskee benaderd. 

Dat was ook niet in de oorspronkelijke opzet meegenomen. 
Bovendien is in een aantal plaatsen geen of zo’n kleine 
moslimgemeenschap dat samenwerken niet mogelijk is. 
In Maarssen en Deventer zijn wel contacten. Compassie 
of barmhartigheid is een belangrijk aandachtspunt in de 
islamitische traditie wat aanknopingspunten geeft voor 
samenwerking op het terrein van de zorg. Bovendien is een 
van de doelstellingen van Zorgzame Kerk ook mensen buiten 
de kerken te bereiken. De ingang van Zorgzame Kerk kan 
wellicht het wederzijds begrip bevorderen dat op dit moment 
in de samenleving zo belangrijk is.

7. Kerkelijke samenwerking in de projecten

tabel 2: Kerkelijke samenwerking in de projecten

plaats type RKK RvK CGK/GKV/NGK moskee overig diaconaal 
platform

Amersfoort KL x

Delft KL x x x

Ede KL x x

Krimpen a/d Lek KL

Utrecht KL x x

Leiden KAS x x x

De Bilt KAS

Doorn KAS x

Maarssen KAS x x x

Elburg ZM x x x x

Muntendam ZM x x

Oegstgeest ZM x x x

Vollenhove ZM

Wierden ZM

Assen BB x x

Trynwâlden BB

Deventer BB x x x x x
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Het gaat doorgaans om financiering van activiteiten. 
De kosten van gebouwen en (kerkelijke) beroepskrachten 
worden hier niet meegerekend. De bijdragen van deelnemers 
zijn giften. We hebben geen afzonderlijke projectbegrotingen 
geanalyseerd. 
In de tabel is door de respondenten aangegeven hoeveel 
procent van het totaalbedrag voor het project afkomstig is 
van welke bron. Van twee projecten zijn er geen gegevens. 
Van Muntendam weten we dat wel een subsidieverzoek is 
gedaan 
aan de gemeentelijke overheid.
Kerken financieren gemiddeld 63% van de kosten. Slechts 
in één project dragen organisaties waarmee wordt samen-

gewerkt bij aan de kosten.

Overheidssubsidies blijken voor activiteiten Zorgzame Kerk 
wel degelijk mogelijk zonder dat dit een belemmering vormt 
voor de ‘kerkelijke’ identiteit. Het gaat dan om activiteiten 
die zowel op kerkleden als op niet-kerkleden zijn gericht. In 
Wierden betreft het subsidie van de lokale overheid voor de 
NPV. 
Ook inloophuizen krijgen voor hun beroepskracht, huisves-
ting en activiteiten vaak financiering van de lokale overheid. 
Als projecten Zorgzame Kerk verder worden uitgebouwd 
zijn hiervoor wellicht ook mogelijkheden. We adviseren de 
landelijke stuurgroep om formats voor de plaatselijke 
gemeenten te maken en aan te bieden voor het aanvragen 
van subsidie.

8. Financiering van de projecten en activiteiten

tabel 3: Financiering van de projecten in %

plaats type kerkelijk organisaties gemeente overig deel-
nemers

Amersfoort KL 100

Delft KL 100

Ede KL 25

Krimpen a/d  Lek KL 50 50

Utrecht KL 50 50 (diaconaal centrum)

Leiden KAS 100

De Bilt KAS 30 30 10

Doorn KAS 40 40 16 4

Maarssen KAS 40 50 10

Elburg ZM 10 50 40

Muntendam ZM er is nog geen begroting

Oegstgeest ZM 100

Vollenhove ZM 100

Wierden ZM 100 (NPV)

Assen BB 100

Trynwâlden BB geen informatie

Deventer BB 100

gemiddeld  63 3,3 14,7 11 1



15

Waar geen projectgroep is maar de kerkenraad of diaconie 
zelf het project coördineert is ‘n.v.t.’ vermeld in de kolom 
‘aantal vrijwilligers’. De kerkelijke professionals waarom het 
gaat zijn predikanten (in Doorn en Krimpen) en een diaconaal 
werker (in Deventer).
In drie van de projectgroepen doen ook vrijwilligers en/of 
professionals mee van organisaties waarmee wordt samen-
gewerkt. Soms nadrukkelijk namens deze organisaties, 
soms op persoonlijke titel als kerklid. In het bestuur van 
de stichting Zorgsaam Elburg zitten afgevaardigden van 
verschillende kerken. Onder hen zijn ook professionals 
van zorgorganisaties die op persoonlijke titel als kerklid 
deelnemen aan het bestuur. Twee van de projecten melden 
dat de leden van de projectgroep ook meedoen aan scholing 
/ training.
We constateren dat in de meeste projecten geen sprake 
is van deelname in de projectgroep van vrijwilligers en 
professionals uit organisaties waarmee wordt samen-
gewerkt. Dat is waarschijnlijk deels omdat projectgroepen 
sterk hechten aan hun kerkelijke identiteit, zoals in Wierden 
en Elburg. Mogelijk ook omdat de projecten vanuit de kerk 
zijn gestart met een kerkelijke pilot-werkgroep en in dezelfde 
samenstelling verder gegaan zijn met het project. 

We veronderstellen dat de samenwerking met andere 
organisaties beter van de grond komt als van meet af aan 
mensen uit deze organisaties deelnemen in de projectgroep. 
Of en hoe dat vorm kan krijgen – bijvoorbeeld deelname 
namens de organisaties of op persoonlijke titel – hangt sterk 
van de lokale context af. Het is in elk geval van belang dat al 
vanaf de start wordt nagedacht over deelname vanuit andere 
organisaties in de projectgroep en/of andere afspraken over 
samenwerking.

9. Samenstelling van de projectgroep

tabel 4: Samenstelling van de projectgroep

plaats type aantal leden 
projectgroep

van andere 
organisaties

kerkelijke 
professionals

professionals van 
andere organisaties

Amersfoort KL 4    

Delft KL n.v.t.    

Ede KL 7    

Krimpen a/d Lek KL 7  x  

Utrecht KL 5 x  x

Leiden KAS n.v.t.    

De Bilt KAS 4 x   

Doorn KAS 4  x  

Maarssen KAS n.v.t.   x

Elburg ZM 6    

Muntendam ZM 8    

Oegstgeest ZM 5    

Vollenhove ZM 8    

Wierden ZM n.v.t.    

Assen BB n.v.t.    

Trynwâlden BB n.v.t.    

Deventer BB 10  x  
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De respondenten konden het ‘aantal vrijwilligers’ scoren in 
een categorie (1-5 personen; 6-10 personen, enz.).
We constateren dat de projecten Zorgzame Kerk vrijwel 
geheel gerund en uitgevoerd worden door vrijwilligers en 
dat voor de projecten voldoende vrijwilligers zijn te vinden.
In vier van de projecten (roze gemarkeerd) is dat het geval. 
Elburg geeft expliciet aan dat niet te willen; daar worden 
alleen zorgmaatjes met een kerkelijke betrokkenheid 
geworven. Van de andere projecten weten we niet of dit een 
expliciete keuze is. In acht projecten worden de vrijwilligers 
geschoold of getraind. In vier van die projecten wordt de 
scholing verzorgd door de Dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk. In één project door de NPV, in één project 
door Vluchtelingenwerk. In twee projecten doet de project-
groep zelf de scholing van vrijwilligers. In één project wordt 
scholing niet nodig geacht. In twee projecten is een aanbod 
voor scholing van een van de samenwerkingsorganisaties 
resp. van de burgerlijke gemeente, maar daarvan is nog 
geen gebruik gemaakt. In één project is het er nog niet van 
gekomen en in vier projecten is er nog niet over nagedacht.
Maarssen geeft aan dat er geen scholing is maar in het 
interview blijkt dat de St. Welzijn taalmaatjes schoolt en 
dat Vluchtelingenwerk vrijwilligers begeleidt. Dat zijn echter 
activiteiten die buiten de directe verantwoordelijkheid van 
de projectgroep vallen.
Onderwerpen die als belangrijk genoemd worden voor 
training / scholing zijn: gespreksvoering, grenzen bewaken 
en assertiviteit, wederkerigheid in relaties, sociale kaart, 
kennis van ziektebeelden, herkennen van levensvragen, 
herkennen van signalen, en kennis van de Wmo.

In acht van de 17 projecten is sprake van een taakomschrij-
ving voor de vrijwilligers. Of een dergelijke omschrijving er 
is hangt ook af van het type project en van de fase waarin 
een project verkeert. Muntendam is bijvoorbeeld nog in de 
opstartfase en in Maarssen liggen de taakomschrijvingen 
– vermoedelijk – bij de organisaties waarmee wordt samen-
gewerkt.
Het is aan te bevelen enkele voorbeelden van contracten en 
taakomschrijvingen van vrijwilligers en van zorgmaatjes op 
de website van Zorgzame Kerk te plaatsen zodat ook andere 
projecten daarvan gebruik kunnen maken. Dat zou in een 
besloten gedeelte van de website kunnen, dat alleen 
toegankelijk is voor de projecten die deel uitmaken van 
het netwerk Zorgzame Kerk.
Van vrijwilligersvergoedingen is nauwelijks sprake. In Elburg 
wordt een dergelijke vergoeding verstrekt aan de coördinator 
van de stichting. De gangbare praktijk in de projecten is 
dat vrijwilligers hun werk ‘pro deo’ doen. We hebben niet 
nagegaan of sprake is van onkostenvergoedingen maar gaan 
ervan uit dat dat wel het geval is.
De vrijwilligers bij de stichting Zorgsaam Elburg hebben een 
vrijwilligersovereenkomst getekend en ook een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) overlegd. De Stichting heeft (nog) 
geen onafhankelijke klachtenprocedure. Klachten (over
vrijwilligers) kunnen wel worden gemeld aan de secretaris 
van het bestuur of aan de coördinator. Ook Krimpen aan 
de Lek vraagt van de vrijwilligers een VOG. Van de andere 
projecten weten we niet of dat het geval is.

10. Aantal vrijwilligers in de uitvoering van 
het project
tabel 5: Aantal vrijwilligers in de uitvoering van het project

plaats type aantal vrijwilligers waarvan
zorgmaatjes

contract / 
taakomschrijving

vrijwilligers- 
vergoeding

vrijwilligers- 
scholing

Amersfoort KL 6-10  nee / nee nee nee

Delft KL 11-20  nee / ja nee ja

Ede KL 11-20  nee /nee ? ?

Krimpen a/d Lek KL 11-20  ja / ja nee ja

Utrecht KL ?  nee / nee nee nee

Leiden KAS 11-20 [5]  nee / nee nee nee

De Bilt KAS 6-10  nee / nee nee nee

Doorn KAS 31-40 [4]  ja / ja nee ja

Maarssen KAS ?  nee / nee nee nee

Elburg ZM 11-20 12 ja / ja sommigen ja

Muntendam ZM 6-10 2 nee / nee sommigen ja

Oegstgeest ZM 11-20 [5] 7 nee / ja nee ja

Vollenhove ZM 21-30 20 ja / ja nee ja

Wierden ZM 21-30  ? / ja nee ja

Assen BB 1-5  nee / nee nee nee

Trynwâlden BB 1-5  nee / ja nee nee

Deventer BB 21-30 [3]  nee / nee nee nee
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De meest gebruikte kanalen om vrijwilligers te werven zijn 
het kerkblad en de mond-tot-mond-reclame. Opvallend is 
dat Zorgmaatje meer doet aan externe werving via folder en 
huis-aan-huis-bladen. Er is – bij dit kleine aantal projecten 
– geen significant verband tussen de wervingsmethode en 
de vraag hoeveel niet-kerkelijke vrijwilligers deelnemen in 
de activiteiten (zie tabel 5). Toch denken we dat dergelijke 
publiciteit naar buiten toe in algemene zin belangrijk is voor 
het project en voor de publieke presentie van de kerk in de 
samenleving. Een aantal respondenten geeft dit ook aan.

ZorgSaam Elburg heeft een eigen website: 
www.zorgsaamelburg.nl en een eigen Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/zorgsaamelburg/.

Vollenhove heeft een eigen website:
http://zorgmaatje.hervormdvollenhove.nl.
Wierden heeft op de kerkelijke website een link naar 
de Vrijwillige thuishulp van NPV.
Doorn heeft een link naar het project op de kerkelijke 
website.
In Muntendam zijn enkele verwijzingen op de websites 
van de deelnemende kerken.
Foldermateriaal wordt gebruikt om op strategische plekken 
neer te leggen, zoals bij huisarten.

11. Werving van vrijwilligers 

tabel 6: Werving van vrijwilligers

plaats type kerkblad website folder huis-aan-huisblad mond tot mond

Amersfoort KL x x

Delft KL x x

Ede KL x x

Krimpen a/d Lek KL x

Utrecht KL x x x

Leiden KAS x

De Bilt KAS x

Doorn KAS x x

Maarssen KAS x x x

Elburg ZM x x x x x

Muntendam ZM x x x x x

Oegstgeest ZM x x x x

Vollenhove ZM x x x x

Wierden ZM x x x

Assen BB x x

Trynwâlden BB x x

Deventer BB x x
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Veel mensen komen zonder hulp niet naar buiten. (Elburg)
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12. Gebruik van kerkelijke gebouwen

Voor projecten onder de noemer Kerk als Schakel is gebruik 
van het kerkelijke gebouw voor de activiteiten essentieel. 
Voor projecten onder de noemer Lobby en Belangenbeharti-
ging ligt het minder voor de hand. De zorgmaatjes komen 
bij de mensen in hun thuissituatie.
In Delft vallen kerkelijk gebouw en buurtcentrum samen 
omdat de kerk daar het wijkgebouw huurt voor alle 
activiteiten en de zondagse eredienst. In Leiden is geen 
sprake van een klassiek kerkgebouw maar heeft de 
gemeente een gebouw in de wijk, De Wijkplaats, dat ook 
voor buurtactiviteiten wordt ingezet. In Doorn en De Bilt 
wordt het kerkelijk gebouw heel bewust ingezet voor 
activiteiten.

In Maarssen-dorp wordt het kerkgebouw De Open Hof 
nadrukkelijk gepositioneerd als open kerk met een functie in 
de buurt.
We constateren dat de inzet van het kerkgebouw of het 
kerkelijke gebouw voor activiteiten in het kader van Zorgza-
me Kerk die zich ook richten op niet-kerkleden, de publieke 
presentie van de kerk in de (lokale) samenleving versterkt.
De meeste projectgroepen vergaderen doorgaans wel in een 
kerkelijk gebouw.

tabel 7: Gebruik van kerkelijke gebouwen 

plaats type kerkgebouw buurtcentrum anders

Amersfoort KL

Delft KL kerk gebruikt het buurtcentrum

Ede KL x x

Krimpen a/d Lek KL cultuurhuis

Utrecht KL x x

Leiden KAS De Wijkplaats fungeert ook als buurtcentrum

De Bilt KAS x

Doorn KAS x

Maarssen KAS x x bibliotheek

Elburg ZM

Muntendam ZM

Oegstgeest ZM

Vollenhove ZM

Wierden ZM

Assen BB

Trynwâlden BB

Deventer BB diaconaal centrum mr. Geerthuis
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Bovenstaande tabel 8a geeft aan welke doelgroepen de 
respondenten hebben aangekruist in de vragenlijst. Zij had-
den ook de mogelijkheid nog andere groepen te vermelden. 
Of de doelgroep ook bereikt wordt is aangegeven met een 
‘vinkje’.
Amersfoort richt zich vooral op mensen in sociaal isolement 
maar bereikt vooral jonge gezinnen. Dat is wellicht inherent 
aan het gegeven dat de wijk Vathorst een vinexlocatie is, 
maar het is niet de doelgroep waarvoor het project Zorgzame 
Kerk oorspronkelijk is opgezet.
De Bilt richt zich op mensen die afhankelijk zijn van sociale 
voorzieningen, thuiszorg, enz. maar geeft geen indicatie 
over aantallen mensen die werkelijk worden bereikt en 
beantwoordt de vraag naar bereikte doelgroepen met ‘weet 
niet’. Wel wordt de eveneens beoogde doelgroep van jonge 
gezinnen bereikt. Dat is echter niet de doelgroep waarvoor 
het project Zorgzame Kerk oorspronkelijk is opgezet.
Oegstgeest richt zich op mensen in sociaal isolement maar 
vult de vraag of die ook worden bereikt niet in.
In Deventer zijn al deze doelgroepen wel in beeld maar zij 
zijn alleen indirect de doelgroep van Lobby en Belangen-
behartiging. De directe doelgroep van deze projectgroep 
zijn de kerken.
Muntendam is nog niet van start gegaan; over het bereiken 
van doelgroepen is nog niets te zeggen.

In algemene zin zijn ‘zorgafhankelijke mensen’ de doelgroep 
van de projecten Zorgzame Kerk. In de praktijk is er vooral 
aandacht voor oudere mensen, voor mensen die niet meer 
zelfstandig de deur uit kunnen, voor mensen die vereen-
zamen en geen of een klein sociaal netwerk om zich heen 
hebben, en voor mensen die nergens hun verhaal kwijt 
kunnen. Vaak gaat het om mensen die afhankelijk zijn van 
sociale voorzieningen of een uitkering, en om mensen die 
afhankelijk zijn van thuiszorg of een zorginstelling.
Incidenteel komen ook andere groepen in beeld, zoals 
mensen met een chronische aandoening en/of een 
verstandelijke beperking, mantelzorgers, vluchtelingen, 
jonge gezinnen en hun kinderen.
Mensen die als cliënt te maken hebben met de jeugdhulp- 
verlening zijn weinig in beeld en worden ook niet bereikt.
Het is aan te bevelen nader te onderzoeken op welke wijze 
bepaalde nu niet bereikte doelgroepen beter kunnen worden 
bereikt.
Als in het kader van de pilot of het project een sociale kaart 
is gemaakt, verdient het aanbeveling om deze uitkomsten 
daarmee te vergelijken zodat men kan zien of bepaalde 
groepen die in de sociale kaart voorkomen wel of niet bereikt 
worden.

13. Doelgroepen en bereik

tabel 8a: Doelgroepen

Am De Ed Kr Ut Le DB Do Ma El Mu Oe Vo Wi As Tr Dev

KL KL KL KL KL KAS KAS KAS KAS ZM ZM ZM ZM ZM BB BB BB

ouderen  √ x √ x √  x √  x √ x √ x √   x √ x √ x √ x √ x

sociaal isolement x x √ x √ x x √ x √  x √ x √ x √ x x x √ x √ x √ x √ x

sociale 
voorzieningen / 
uitkering / 
zorginstelling / 
thuiszorg

    x √ x √ x x x √  √ x   x √ x √ x √ x

chronische 
aandoening / 
verstandelijke 
beperking

  x     x √  x √ x  x x √   x

vluchtelingen   x √   √ x √  x √   √   x    x √

jeugdhulpverlening      x     x  x  x  x

mantelzorgers   x  √  √    x x √    x   x

anders, nl.  als er een vinkje √ bij staat wordt de beoogde doelgroep ook werkelijk bereikt    √

jonge gezinnen  √      x √           

ieder die 
gesprek wil

 x  x              

buurtbewoners     x √ x √            

(NB: Om deze tabellen op één pagina te houden hebben we de namen van de gemeenten afgekort:
Am=Amersfoort; De=Delft; Ed=Ede; Kr=Krimpen aan de Lek; Ut=Utrecht ; Le=Leiden; DB=De Bilt; Do=Doorn; Ma=Maars-
sen; El=Elburg; Mu=Muntendam; Oe=Oegstgeest; Vo=Vollenhove; Wi=Wierden; As=Assen; Tr=Trynwâlden; Dev=Deventer)
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Alle projecten richten zich volgens de respondenten 
zowel op kerkleden als op niet-kerkleden en in wisselende 
verhoudingen worden beide doelgroepen ook bereikt. Het 
gemiddelde bereik is 50% kerkleden / 50% niet-kerkleden. 
Een van de projecten (Amersfoort) richt zich ‘vooral op 
niet-kerkleden’ en slaagt daarin; de bereikte doelgroep van 
dit project bestaat voor 90% uit niet-kerkleden. Dat hangt 
samen met de wijze waarop de gemeente Kruispunt 
Amersfoort de eigen visie en missie formuleert als vooral 
‘missionair’.

In Wierden werft het project kerkelijke vrijwilligers die als 
zorgmaatjes bij de NPV gaan werken. De verhouding kerk-
leden – niet-kerkleden bij de door de NPV bereikte doelgroep 
is bij de diaconie niet bekend.
Het aantal > 200 in Elburg heeft te maken met de publiciteit. 
Het gaat hier niet om directe contacten met mensen die 
vragen om een zorgmaatje. Het project Zorgzame Kerk is op-
gezet met de nadrukkelijke doelstelling om zowel kerkleden 
als niet-kerkleden te bereiken. Daarin is het project geslaagd. 

tabel 8b: Deelnemers aan activiteiten

 
 

gericht op individuen op 
groepen of beide?

aantal bereikte mensen 
gemiddeld per maand

deelnemers

Am KL beide < 20 10 // 90

De KL indiv < 20 70 // 30

Ed KL beide < 20 80 // 20

Kr KL indiv < 20 50 // 50

Ut KL groep ? 50 // 50

Le KAS beide 60 à 80 25 // 75

DB KAS groep ? 20 // 80

Do KAS beide 40 à 60 70 // 30

Ma KAS indiv ? 30 // 70

El ZM indiv > 200 60 // 40

Mu ZM indiv n.v.t. n.v.t.

Oe ZM indiv < 20 10 // 90

Vo ZM indiv < 20 80 // 20

Wi ZM indiv ? ?

As BB indiv < 20 50 // 50

Tr BB indiv 20 à 40 50 // 50

Dev BB groep ? 90 // 10
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De activiteiten die de projectgroepen op touw zetten,
worden op diverse manieren onder de aandacht van 
de potentiële deelnemers gebracht. Via het kerkblad, via de 
website van de kerk of projectgroep, via huis-aan-huisbladen, 
via sociale media (soms is er een Facebookpagina), via regio-
nale of lokale omroep en ook persoonlijk, mond-tot-mond.
De ‘Kanskaart’ wordt in Assen huis aan huis persoonlijk 
aangeboden. Twee dagen later wordt deze weer opgehaald. 
Op de Kanskaart kan men aangeven of men een hulpvraag 
heeft. Hulpvragen worden vervolgens weggezet bij de 
daarvoor geëigende vrijwilligersorganisaties.
’Koffie en taart’ is het lokkertje voor het publiek op de 
jaarlijkse vrijmarkt in Utrecht-West.

‘Kijk op de wijk’ is de wekelijkse e-mailbrief van de kerkelijke 
gemeente de Open Hof, Maarssen.
De persoonlijke benadering blijkt in de praktijk voor acht van 
de veertien projecten (drie projecten beantwoorden deze 
vraag niet) het best te werken. ‘Via organisaties’ wordt drie 
keer genoemd. Kerkblad en huis-aan-huisblad worden twee 
keer genoemd als het beste middel om mensen te bereiken. 
Website wordt één keer genoemd. Er is – bij dit kleine aantal 
projecten – geen significant verband aan te geven tussen de 
wervingsmethode en de deelname van niet-kerkleden aan 
de activiteiten (zie tabel 8b).
We constateren dat doelgericht buiten de eigen kring wordt 
geworven en dat dit met succes gebeurt.

14. Hoe benader je mensen uit de doelgroep?

tabel 9: Hoe benader je mensen uit de doelgroep?

plaats type kerkblad website sociale 
media

RTV folders huis-aan-
huisbladen

via organisaties anders

Am KL x x x  

De KL x x x x x x x via gemeenteleden

Ed KL x x x Kijk op de Wijk

Kr KL x x x x x  

Ut KL x x x x ‘koffie en taart’

Le KAS x x x mond tot mond

DB KAS x x x x x  

Do KAS x x x x  

Ma KAS x x x x via via

El ZM x x x x x x  

Mu ZM x x x x x x  

Oe ZM x x x x  

Vo ZM x x x x x  

Wi ZM x x via kerkenraad

As BB x x ‘kanskaart’

Tr BB x x x x  

Dev BB x x x   x x  
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15. Het onderhouden van structurele contacten 
met organisaties

In het onderzoek is gevraagd om in een lijst van acht 
typen organisaties aan te kruisen met welk type lokale 
organisaties structurele contacten in het kader van het 
project worden onderhouden. Sociaal team en thuiszorg 
ontbraken in de vragenlijst maar zijn bij ‘overig’ wel in 
zeven projecten genoemd.
Het meest genoemd worden de burgerlijke gemeente, 
organisaties op het terrein van ouderenzorg, en buurt- en 
wijkorganisaties. Structurele contacten interpreteren we 
hier als: er is sprake van geregeld overleg, van afstemming 
van hulpvraag en aanbod, en/of van samenwerking. 
Het overzicht laat wel wat opmerkelijke zaken zien (roze 
gemarkeerd). Zo is er geen structureel contact met 
verzorgingshuizen bij zowel projecten Knooppunt Levens-
vragen als bij projecten Zorgmaatje. De ervaring is dat de 
verzorgingshuizen eigen vrijwilligersorganisaties hebben die 
heel goed draaien. In het begin waren er in een paar plaatsen 
gesprekken waar nieuwe vrijwilligers in die organisatie zelfs 
als bedreigend werden gezien voor de functionerende 
vrijwilligersorganisatie.

Het accent dat in Zorgmaatje wordt gelegd is dat juist de 
thuiswonende zorgafhankelijke mens ondersteuning nodig 
heeft. Dat past ook bij de verschuiving die gaande is waarbij 
verzorgingshuizen worden opgeheven dan wel omgebouwd 
naar verpleeghuis. Zorgafhankelijke mensen blijven daardoor 
langer thuis wonen.
Wat betreft Knooppunt Levensvragen kan een factor zijn dat 
verzorgingshuizen doorgaans de geestelijke verzorging op 
eigen manier organiseren. Er is overigens een trend om de 
geestelijke verzorging weg te bezuinigen.

Ook het ontbreken van contacten met buurt- en wijkorga-
nisaties in de projecten Zorgmaatje valt op. Contacten met 
woningbouw / verhuurorganisaties en met scholen worden 
maar één keer genoemd.
We zien ook dat er weinig contacten zijn met jeugdzorgor-
ganisaties, en constateerden eerder al (paragraaf 14) dat 
mensen die als cliënt te maken hebben met de jeugdhulp-
verlening weinig in beeld zijn als potentiële doelgroep en niet 
worden bereikt.

tabel 10: Contacten met organisaties

Am De Ed Kr Ut Le DB Do Ma El Mu Oe Vo Wi As Tr Dev

KL KL KL KL KL KAS KAS KAS KAS ZM ZM ZM ZM ZM BB BB BB

1. verzorgingshuizen      x   x       x  

2. burgerlijke 
    gemeente

 x    x x  x x x x  x x x  

3. woningbouw/
    verhuur

        x         

4. buurt- en 
    wijkorganisaties

x x x x x x  x x      x   

5. ouderenzorg  x  x    x x x x x x x  x  

6. jeugdzorg        x x         

7. GGZ x       x  x x x      

8. scholen      x            

sociaal team /
thuiszorg

  x   x  x x x x      x
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In het onderzoek hebben we met een vervolgvraag 
aansluitend op tabel 10 nader verkend welke eigen rol de 
projecten belangrijk vinden in hun contact met de burgerlijke 
gemeente. De respondenten konden het belang aangeven 
van vijf mogelijke rollen. Zeven van de tien projecten die 
aangeven dat zij structurele contacten onderhouden met 
de gemeente hebben hierover iets ingevuld. Dat Deventer 
ontbreekt heeft te maken met de opstartfase. Het diaconaal 

platform dat zich vooral moet richten op de gemeente is 
inmiddels wel gerealiseerd, en onze respondent meldt in 
het interview dat er contacten zijn met leden van de 
gemeenteraad. Leiden, Maarssen en Trynwâlden vermelden
wel structurele contacten met de burgerlijke gemeente 
maar specificeren in de enquête niet wat zij daarmee vooral 
beogen.

Wat opvalt is de score op de mogelijkheid van ‘bewerk-
stelligen dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn’. 
Die loopt uiteen van erg belangrijk tot erg onbelangrijk. 
Met een preciezere vraagstelling (zoals: ‘is het de taak van 
de kerk om te zorgen dat de gemeente voor de uitvoering 
van haar beleid over voldoende vrijwilligers beschikt?’) zou 
de beantwoording waarschijnlijk eenduidiger zijn geweest.
In de analyse die Wouter Kroese maakte van deze projecten 
voor zijn studie in het bachelor programma Theologie komt 
nog een andere optie naar voren. Hij constateert dat Elburg 
een gemeente is met overwegend christelijke partijen en 
wethouders van Christen Unie en SGP in het college, en 
veel kerkgaande mensen. De kerken worden hier door de 
burgerlijke gemeente ook actief benaderd om ‘een 
bijdrage te leveren aan het onderling dienstbetoon’ in de 
wijken (Wmo-beleidsplan Elburg). Dat de Stichting Zorgsaam 
Elburg – voor 50% door de gemeente gefinancierd – het erg 
belangrijk vindt om ‘te bewerkstelligen dat er voldoende 
vrijwilligers beschikbaar zijn’ is tegen deze achtergrond te 
begrijpen. Voor de gemeente Delft is dit anders. Het project 
Delft scoort op deze vraag ‘erg onbelangrijk’. We zien 
parallel dat er geen christelijke partijen in het college van 
B&W zitten en dat er in het beleidsplan Wmo van deze 
gemeente geen verwijzingen naar de kerken zijn.
We constateren dat het meeste belang (dat wil zeggen: 
er zijn hier geen scores ‘onbelangrijk’) gehecht wordt 
aan ‘pleitbezorgen voor mensen in een situatie van zorg-
afhankelijkheid’. De tweede hoogste score is het signaleren 
van misstanden.

De informatie die relevant is voor het contact met de 
burgerlijke gemeente wordt blijkens de toelichtingen 
opgepikt uit contacten met kerken, diaconale centra, sociaal 
team, zorgnetwerken, buurtcentra, welzijnsinstellingen, 
vluchtelingenwerk, hulpvragers, maatjes, en ook uit pastora-
le en diaconale contacten. Geen van de respondenten geeft 
bij de beantwoording van de vraag hoe zij aan de informatie 
komen aan of dit op een systematische / methodische 
onderzoekachtige of inventariserende manier gebeurt. 
We bevelen aan om dit bij de huidige projecten alsnog te 
doen door er bijvoorbeeld een format voor aan te leveren 
en in nieuwe projecten een dergelijke inventarisatie direct 
structureel op te pakken.
In een van de interviews komt naar voren dat de wijze 
waarop de gemeente met cliënten het zgn. ‘keukentafel-
gesprek’ voert is te typeren als ‘hard en zakelijk, en met als 
voornaamste doel om de kosten van de zorg zoveel mogelijk 
te beperken’. Dat zal niet overal zo zijn maar maakt wel 
duidelijk dat het van belang is om aan cliënten van de 
gemeente ook ondersteuning te bieden bij het voorbereiden 
of voeren van een dergelijk gesprek. De vraag is of 
projecten Zorgzame Kerk dat zelf moeten doen of beter 
hun eigen cliënten kunnen doorverwijzen naar andere 
organisaties die hier goed in zijn3.

 3  Op de Kerk en Wmo-dag in september 2015 gaf Hans van der Knijff daarvoor een 
     handreiking, zie zijn  bijdrage op www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk.
 

16. Signaleren in de contacten met de 
     burgerlijke gemeente 

tabel 11: Rol van het project in de contacten met de burgerlijke 
               gemeente 
 De DB El Mu Oe Wi As

 KL KAS ZM ZM ZM ZM BB

signaleren van misstanden 0 0 ++ - 0 + ++

pleitbezorging i.v.m. armoede 0 + 0 - - + ++

pleitbezorging i.v.m. zorgafhankelijkheid 0 + 0 ++ 0 + ++

lobby t.a.v. gemeentelijk beleid 0 0 + - - 0 ++

zorgen voor voldoende vrijwilligers -- -- ++ -- 0 + +

++ = erg belangrijk; + = belangrijk; 0 = neutraal; - = onbelangrijk; -- = erg onbelangrijk
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Het is belangrijk dat projecten Zorgzame Kerk niet los komen 
te staan van andere kerkelijke activiteiten. Daarvoor is nodig 
dat de projectgroep goede verbindingen heeft met kerken-
raad en/of diaconie, en dat er sprake is van samenhang 
met andere ‘werksoorten’. We hebben daar expliciet naar 
gevraagd, als volgt: ‘In hoeverre bent u het eens met de 
stelling: Ons project is goed geïntegreerd in / afgestemd op 
de volgende andere vorm van kerkelijk werk dat zich richt op 
dezelfde doelgroepen?’ De genoemde vormen van kerkelijk 
werk zijn: het jeugdwerk, het pastoraat, het diaconaat en 
het missionaire werk van de kerk. Antwoorden kon op een 
vijf puntschaal die liep van ‘helemaal eens’ tot ‘helemaal 
oneens’.
Het totale beeld is dat er sprake is van goede integratie / 
afstemming met het diaconale en pastorale werk van de 
kerk. Bij jeugdwerk en missionair werk is dat in de meeste 
projecten niet het geval. ‘Niet van toepassing’ scoort het 
hoogst bij missionair werk. Bij deze werksoort liggen de 
meeste aarzelingen. Eén respondent geeft expliciet aan dat 
het ‘vooral geen evangelisatie’ mag zijn. In een wat andere 
en meer gangbare opvatting over ‘missionair werk’ gaat het 
vooral om ‘de presentie van de kerk in het publieke domein’.
Inzoomend op jeugdwerk is een vergelijking te maken 
met tabel 16 (structurele contacten met organisaties in de 
jeugdzorg) en tabel 8a (beoogde en bereikte doelgroepen). 
Duidelijke verbanden kunnen we hier echter niet constateren 
en dat vraagt om nader onderzoek.

De vraag is wel hoe deze uitkomsten zijn te duiden, of 
misschien zelfs een stapje terug: hoe is de vraag door de res-
pondenten geïnterpreteerd? Want wat is ‘integratie’ en wat 
is ‘afstemming’? We hadden hier de vraag wellicht preciezer 
moeten formuleren. Bovendien is het bewust streven naar 
samenhang met andere intern-kerkelijke activiteiten niet een 
expliciet aandachtspunt geweest bij de start van de pilots en 
is hier eerder sprake van een constatering achteraf.
We kunnen wel concluderen dat de activiteiten Zorgzame 
Kerk vooral worden gezien als activiteiten die samenhangen 
met kerkelijk diaconaal en pastoraal werk. Dat is in overeen-
stemming met de oorspronkelijke doelstellingen waarmee 
het project Zorgzame Kerk is gestart.

17. Samenhang met andere kerkelijke activiteiten

tabel 12: Samenhang met andere kerkelijke activiteiten

plaats project pastoraat diaconaat jeugdwerk missionair 
werk

Amersfoort KL oneens eens oneens eens

Delft KL eens eens  eens

Ede KL eens eens neutraal n.v.t.

Krimpen a/d Lek KL eens eens neutraal helemaal eens

Utrecht KL eens helemaal eens eens eens

Leiden KAS eens eens eens neutraal

De Bilt KAS neutraal neutraal neutraal n.v.t.

Doorn KAS eens helemaal eens n.v.t. neutraal

Maarssen KAS neutraal helemaal eens neutraal oneens

Elburg ZM neutraal eens neutraal eens

Muntendam ZM project is nog in ontwikkeling  nee

Oegstgeest ZM helemaal eens eens n.v.t. n.v.t.

Vollenhove ZM oneens eens helemaal 
oneens

helemaal 
oneens

Wierden ZM eens helemaal eens eens neutraal

Assen BB eens helemaal eens eens n.v.t.

Trynwâlden BB eens eens eens  

Deventer BB neutraal eens oneens neutraal
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Tijdens het wachten en repareren in het repaircafé

ontstaan gesprekken. (Doorn)
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18. Begeleiding / ondersteuning van de projecten

19. Tips voor gemeenten die overwegen een  
      project Zorgzame Kerk te starten

Vier projecten melden dat professionals binnen de project-
groep een rol spelen die je kunt beschrijven met termen als 
ondersteuning, kartrekker, enz. Vier van de projecten melden 
dat (nu nog) sprake is van begeleiding door een gemeente-
adviseur. Vier van de projecten melden dat zij om ervaringen 
uit te wisselen contacten hebben gehad met andere 
vergelijkbare projecten:
∞ Delft met Leeuwarden
∞ Deventer met Assen en Trynwâlden
∞ Muntendam met Vollenhove en Oegstgeest

∞ Elburg met Zorgsaam Oldebroek.
Negen van de projecten geven aan behoefte te hebben aan 
reflectie, feedback en/of uitwisseling van ervaringen binnen 
het kader van het project Zorgzame Kerk.

Deze vraag verdient serieuze aandacht van de landelijke 
stuurgroep nu het netwerk van gemeenteadviseurs van de 
Protestantse Kerk per 1 januari 2017 wegvalt. In dit verband 
zal in ieder geval meer gewerkt moeten worden met onder 
meer praktijkvoorbeelden, protocollen, tips en FAQ’s op 
de website, en misschien ook met een besloten interactief 
gedeelte voor de projectgroepen. Een van de suggesties (zie 
interview met Elburg, paragraaf 21.2) is om te stimuleren 
dat er een netwerk ontstaat van kerken die met Zorgzame 
Kerk bezig zijn. Ook een Facebookpagina kan hierin goede 
diensten bewijzen, en is interactiever en toegankelijker dan 
een website.

In het onderzoek hebben we de respondenten gevraagd 
welke twee tips ze zouden geven aan andere gemeenten die 
overwegen een project Zorgzame Kerk te starten. Die tips 
weerspiegelen deels hoe de projecten hun eigen successen 
en missers beoordelen. De meeste tips gaan over het belang 
van goede contacten met andere organisaties en kerken.
We hebben deze tips gerubriceerd, er dubbelingen 
uitgehaald, en komen tot de volgende lijst:

a. met betrekking tot de interne organisatie
 - Zorg voor een gevarieerde werkgroep/denktank waarin
   mensen zitten met verschillende netwerken voor 
   subsidies, contacten met (lokale/regionale) media, 
   contacten met de gemeente, contacten met zorg-
   organisaties.
 - Zorg voor een goede voorzitter, iemand die de kar trekt,
   en vraag ondersteuning bij de Protestantse Kerk.

b. met betrekking tot het proces
 - Bezin je op de roeping van de eigen gemeente in de
   eigen woonomgeving.
 - Leer van de aandachtspunten, knelpunten en valkuilen
   van andere projecten / gemeenten.
 - Wees flexibel en creatief; denk klein en doe groot; 
   realiseer je dat alles anders gaat dan je aanvankelijk
   dacht; heb eindeloos geduld, volharding en doorzet- 
        tingsvermogen.
 - Zorg voor draagvlak.
 - Heb aandacht en waardering voor je vrijwilligers.

c.  met betrekking tot doelstellingen die je 
 wilt bereiken
 - Inventariseer welke behoeften er zijn en waar je 
   werkelijk iets kunt toevoegen.
 - Neem geen taken over die bij de burgerlijke gemeente 
   of zorgorganisaties thuishoren.
 - Leg je niet bij voorbaat vast op één type project.
 - Formuleer een heldere en goed op de eigen context en  
        de eigen mogelijkheden afgestemde doelstelling.

d.  met betrekking tot samenwerken en
 netwerken
 - Zet in op een oecumenische aanpak; betrek er zoveel
   mogelijk kerken van andere denominaties bij.
 - Ga in gesprek met de burgerlijke gemeente en de 
   diverse relevante gemeentelijke organisaties.
 - Zoek de samenwerking in de keten van zorg- en 
   welzijnsorganisaties. (NB: sociale kaart!)
 - Sluit aan bij de bestaande maatschappelijke 
   organisaties en bij activiteiten die al bestaan.
 - Leg contact met organisaties die een signalerende 
   functie kunnen hebben.
 - Zoek contact met het sociale wijkteam.

e.  met betrekking tot communicatie en PR
 - Sta open voor iedereen, ook voor niet-kerkleden.
 - Investeer in je buurt.
 - Transparantie en communicatie dienen centraal te
   staan.
 - Gebruik voor de PR veel verschillende middelen, 
   ze hebben allemaal hun eigen rol en opbrengst, en 
   herhaal ze van tijd tot tijd.

We bevelen aan deze tips in een apart lijstje op de website of Facebookpagina te plaatsen.
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20. Rapportcijfers

We hebben de respondenten twee rapportcijfers gevraagd. Het eerste geeft aan in hoeverre zij erin slagen de doelstellingen 
van hun project te realiseren; het tweede hoe tevreden zij zelf zijn over hun eigen project.

tabel 13: Rapportcijfers

plaats pro-
ject

bereiken van 
doelstellingen

tevredenheid over 
project als geheel

gemiddeld

Amersfoort KL 5 4

6

Delft KL 6 7

Ede KL 7 7

Krimpen a/d Lek KL 3 6

Utrecht KL 7 8

Leiden KAS 8 7

7.5
De Bilt KAS 6 6

Doorn KAS 9 8

Maarssen KAS 8 8

Elburg ZM 7 8

7,4

Muntendam ZM   

Oegstgeest ZM 6 6

Vollenhove ZM 8 9

Wierden ZM 7 8

Assen BB 6 7

6,3
Trynwâlden BB 5 5

Deventer BB 7 8

gemiddeld  6,6 7

Gemiddeld scoort het bereiken van de doelstellingen een 
6,6 en de tevredenheid een 7.
De gemiddelde overall-score per type project is KL: 6; KAS: 
7,5; ZM: 7,4 en BB: 6,5.
In onze Nederlandse zeventjescultuur is deze zelfbeoordeling 
gematigd positief.
Amersfoort, Krimpen aan de Lek en Trynwâlden beoordelen 
hun projecten als onvoldoende.
In Krimpen aan de Lek wordt niet de beoogde doelgroep 
bereikt. (“Ons doel was om mensen te bereiken die graag 
hun hart eens willen luchten, maar dat blijkt niet te 
gebeuren.”)
In Trynwâlden gaat nog veel aandacht uit naar het organise-
ren van de intern-kerkelijke samenwerking en zijn nog niet 
veel resultaten te melden.
In Amersfoort zijn de lage rapportcijfers vooral het gevolg 
van stagnatie die te maken heeft met wisselingen in de 
samenstelling van de projectgroep.
Het meest positief over het bereiken van de doelstellingen en 
meest tevreden over het project zijn de gemeenten met een 
project van het type Kerk als Schakel. Het minst positief zijn 
de respondenten over het type Kerk als Knooppunt Levens-
vragen.

In zijn analyse zegt Wouter Kroese over de score van de 
projecten Knooppunt het volgende:
‘De invulling van Knooppunt Levensvragen lijkt voor kerken 
lastig te zijn. Wanneer men kijkt naar het meest recente 
onderzoek van ‘God in Nederland 1966-2015’4 blijkt er wel 
behoefte te zijn aan zingeving, maar is het antwoord van 
de respondenten dat er weinig plek voor is in een kerkelijke 
of levensbeschouwelijke groep. In het kader van diaconaat 
noopt dit tot verder onderzoek hoe kerken hier vorm aan 
kunnen geven.’

In Doorn en Maarssen (zie de interviews in paragraaf 21) 
zien we bijvoorbeeld dat gesprekken over levensvragen 
pas ontstaan als er eerst via andere activiteiten zoals 
ontmoetingen in de cafés een relatie is gelegd. Er is geen 
indicatie dat het al dan niet ontstaan van dergelijke gesprek-
ken samenhangt met de mate waarin een project zich richt 
op niet-kerkleden.

4  Tom Bernts en Joantine Berghuis, God in Nederland, 1966-2015.
    (Utrecht, Ten Have, 2016), 160-161.
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21.1 Doorn 

Gesprek met ds. Teun Kruijswijk Jansen in Doorn op 2 juni 2016. 

We zijn begonnen als pilot Knooppunt Levensvragen omdat 
daarvoor binnen het geheel van de door de landelijke kerk 
aangeboden pilots nog plaats was. We wisten op dat 
moment niet of we wel of niet op die noemer mensen 
zouden kunnen bereiken. Gebleken is inmiddels dat weinig 
mensen op directe wijze over levensvragen willen praten, 
ook als ze daar wel mee zitten. De mensen komen via andere 
activiteiten binnen. Vandaar de verschuiving naar Kerk als 
Schakel. We zijn zoekenderwijs begonnen met het oprichten 
van twee cafés, het repaircafé en het ontmoetingscafé.
Er kwam een projectgroep die bestond uit mensen van 
buiten de kerkenraad, waarbij we wel gelet hebben op de 
benodigde kwaliteiten: iemand die goed in publiciteit is, 
iemand voor de organisatie, een hoofd repaircafé en een 
hoofd ontmoetingscafé. De predikant fungeert als aanjager. 
Deze groep bestaat nog steeds. Om te zorgen voor goede 
communicatie met de diaconie en de kerkenraad is er een 
klankbordgroep vanuit het diaconaat en het pastoraat. 

We gebruiken het woord ‘café’ om het laagdrempelige en 
informele karakter aan te geven. (Er wordt overigens geen 
alcohol geschonken.) De gedachte aan een repaircafé kwam 
op na een bezoek aan een dergelijk café in Nieuwegein. 
Er was toen een ‘Senseo-middag’ en er kwamen zo’n twintig 
mensen met Senseo’s. Interessant waren de spontaan 
ontstane gesprekken. In Doorn was er nog niet zo’n café. 
Eerst kwamen in de Koningshof alleen kerkelijke mensen, 
maar toen in de krant over het repaircafé werd bericht ook 
niet-kerkelijke. Nu staat het op de agenda van de burgerlijke 
gemeente die in de krant wordt gepubliceerd. De topmiddag 
was er een met 33 reparaties. Tijdens het wachten en het 
repareren ontstaan de gesprekken en maak je een 
praatje. We zijn aangesloten bij de landelijke organisatie 
die een handboek heeft voor het opzetten en draaien van 
een repaircafé. Iemand die net met pensioen was en veel 
technische kennis had was bereid groepsleider te worden. 
Er is vervolgens een avond georganiseerd waarop achttien 
mensen met technische vaardigheden bereid bleken zich 
in te zetten. Voorts zijn via via mensen geworven, ook van 
buiten de kerk.

Het ontmoetingscafé loopt wat moeizamer. Dat moet echt 
nog groeien. Het vindt twee keer in de maand plaats, waarbij 
er één keer per maand een combinatie met het repaircafé 
is. Het punt is hoe je als ‘vreemde’ binnenkomt en wordt 
ontvangen. Het is vooral via de sneeuwbalmethode: men-
sen nemen mensen mee of attenderen hen erop. Interes-
sant is dat zo’n café wel aanhaakactiviteiten stimuleert. 
Zo is op initiatief van een nieuw meelevend gemeentelid 
een papa-en-mamacafé opgezet. Dit is niet kerkelijk. Daar 
ontmoeten moeders elkaar en spreken zij ook over levens-
vragen. Eens in de maand is er op vrijdag een ‘koningsmaal’. 
Mensen die er behoefte aan hebben, kunnen een smakelijke 
driegangenmaaltijd krijgen voor 7 euro. Toen het ontmoe-
tingscafé niet heel goed liep, is op initiatief van vrijwilligers 

contact gezocht met het asielzoekerscentrum. Daar is een 
buddyproject uit voortgekomen met 17 vrijwilligers. Op vrij-
dagmiddag ontmoeten zij elkaar. Er worden dan onder 
meer taallessen gegeven. Het gebouw is op die middag 
gevrijwaard van commerciële verhuur. Dat is een beleids-
beslissing geweest wat betreft de exploitatie van de Konings-
hof. Dat het gebouw en onze initiatieven meer bekendheid 
hebben gekregen, blijkt wel uit het feit dat de Welzijns-
stichting in het dorp overweegt om een aantal activiteiten 
in de Koningshof te laten plaatsvinden nu zij wegens 
bezuinigingen haar gebouw moet verlaten. 

De werving van vrijwilligers loopt vooral via mond-tot-mond-
contacten. 

Wat betreft de financiering moet gezegd worden dat het 
belangrijk was dat de diaconie een geldelijke bijdrage gaf. 
Vanwege een tekort kon de kerkenraad niet zorgdragen voor 
financiering. Inmiddels komen er gelden binnen uit verschil-
lende bronnen. In het repaircafé staat een fooienpot. Een 
landelijk kerkelijk fonds gaf een bijdrage voor publiciteit in 
de plaatselijke krant. De gemeente Heuvelrug wijk Doorn 
geeft een subsidie van 1500 euro. Aan die subsidie zijn geen 
specifieke voorwaarden gebonden. Omdat de activiteiten in 
de Koningshof plaatsvinden, zijn er geen huurkosten. 
De kosten betreffen vooral de publiciteit. Voorts is het plan 
om een reparatiekit en een computer te kopen voor mensen 
uit het AZC.
Wat betreft contacten met andere organisaties kan gezegd 
worden dat er relaties zijn met het wijkteam van de 
gemeente en met Vluchtelingenwerk. De interkerkelijke 
samenwerking is er niet als het gaat om de activiteiten in de 
Koningshof.
De publiciteit verloopt het meest succesvol via de twee 
huis-aan-huisbladen. De kerk heeft in december huis aan 
huis het kerkblad verspreid met daarin ook de vermelding 
van de cafés. Dat leverde niet veel op, maar draagt er wel 
aan bij dat de kerk beter zichtbaar wordt in het dorp. Er is 
geen eigen website van de cafés. Deze staan op de website 
van de kerk onder de werknaam ‘Saam’. Uiteraard wordt in 
het kerkblad geregeld aandacht besteed aan de activiteiten.

Belangrijke aandachtspunten
∞ Ga niet uit van grote getallen, neem de tijd om op en uit
 te bouwen. Speel in op vragen en suggesties die 
 opkomen in de ontmoetingen en gesprekken. Van het 
 een komt het ander.
∞ Het gebruik van het kerkgebouw voor activiteiten opent
 mogelijkheden tot een meer publieke benutting hiervan.
∞ Levensvragen komen moeilijk in directe zin aan de orde, 
 maar wel via gesprekken bij andere activiteiten. 
∞ De financiering vindt vanuit verschillende bronnen plaats:
 diaconie, eigen vrijwillige bijdrage, landelijk fonds, 
 burgerlijke gemeente.
∞ De werving van vrijwilligers vindt vooral van mond tot
 mond plaats. Deze blijkt effectief. Denk daarbij ook aan 
 mensen van buiten de kerk.
∞ In de publiciteit blijkt het gebruik van huis-aan-huis-
 bladen goed te werken.

21. Interviews (beknopte weergave)
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21.2 Stichting ZorgSaam Elburg 

Gesprek met Hanneke Hiscock (coördinator) en Annemarie Bergstra 
(secretaris van het bestuur) in Elburg op 1 juni 2016.

Het heeft langer geduurd voordat we daadwerkelijk de 
doelstellingen van de pilot in aantallen konden halen. 
Het was erg ambitieus. Nu zijn er 19 zorgmaatjes waarvan 
er 16 aan de slag zijn. De hulpvragers zijn blij met wat we 
kunnen bieden. We hebben een aantal openstaande hulp-
vragen. De mensen waar hulp geleverd wordt zijn positief.

In de pilotfase hebben we overwogen om niet zelf 
Zorgmaatje te starten maar om maatjes te werven voor Vrij-
willigershulp en de NPV. Deze organisaties drongen er echter 
op aan dat vanuit de kerken zelf ingezet zou worden op het 
bieden van informele ondersteuning. Daarom hechten we 
ook aan het vasthouden van die (inter)kerkelijke identiteit. 
Niet omdat we ‘betere’ vrijwilligers zouden hebben, maar 
omdat we het belangrijk vinden dat mensen de inspiratie 
en motivatie van ZorgSaam Elburg (in het Evangelie) delen. 
Overigens wordt kerkelijke betrokkenheid ruim geïnter-
preteerd.
De organisaties, het sociaal team en de gemeente kennen 
ons en er zijn goede contacten op de werkvloer. De orga-
nisaties voor formele zorg hebben samen één loket. Voor 
de informele zorg is er sinds kort een ‘regisseur informele 
ondersteuning’. Deze regisseur moet de verbinding leggen 
tussen de formele en de informele organisaties en samen-
werking stimuleren. Wij hebben goed contact met deze 
regisseur.
De kerken die vanaf het begin betrokken waren hebben hun 
achterban meegenomen in het proces door het plaatsen van 
berichten in de kerkbladen. Bij andere kerken is nog veel 
onbekend, maar ze beseffen dat er meer van hen gevraagd 
wordt om naar buiten toe gericht te worden. Die onbekend-
heid heeft ook te maken met de stichtingsvorm waarmee we 
los staan van de kerkelijke infrastructuur. De naam ZorgSaam 
en het eigen logo hebben wel geholpen om meer bekend-
heid te krijgen. Terugkoppeling naar de kerken gebeurt 
deels via het diaconaal platform, maar daarin zijn niet alle 
kerken vertegenwoordigd en soms blijft het ook liggen bij 
de diaconie. We informeren daarom ook de scriba en de 
predikant van de kerken. Juist de verbinding tussen kerken, 
diaconieën en ZorgSaam Elburg is wat ons kenmerkt en 
onderscheidt van andere vrijwilligersorganisaties. Die facili-
terende rol benoemen we expliciet op onze website en onze 
documenten. In Oldebroek is ook een Diaconaal Platform 
opgericht en daar kwam het idee om ook actief te worden 
in de informele zorg. Ze hebben contact gezocht met ons en 
zijn gestart met ZorgSaam Oldebroek met hetzelfde logo in 
een andere kleur. Er is af en toe contact over de aanpak van 
een en ander.

Het worden van een stichting helpt om het geheel meer 
body te geven. (De voorzitter van ZorgSaam was betrokken 
bij de oprichting van Stichting Schuldhulpmaatje in Elburg,
waardoor hij ervaring had met het oprichten van een 
stichting.) Daarbij is de diversiteit van betrokken kerken en 

de gevarieerde expertise van bestuursleden (de coördinator 
is een kerkelijk werker) een sterk punt. Op financieel gebied 
draagt de positieve houding van gemeente Elburg bij door 
een subsidie te verstrekken waardoor je een financiële basis 
hebt. Zo hebben we in een jaar tijd iets moois weten neer 
te zetten, met een beleidsplan, jaarcijfers, inschrijving bij de 
KVK, een ANBI-status, vrijwilligerscontracten, een gedrags-
code en voor de vrijwilligers een Verklaring omtrent Gedrag 
(VOG). Voor klachten hebben we (nog) geen onafhankelijke 
procedure. Hulpvragers kunnen een klacht indienen bij de 
coördinator of secretaris.

De hulpvragen (sinds augustus 2015 waren er 49) komen 
binnen via de organisaties waarmee we contact hebben, 
soms particulier via website of flyer, en soms via (het 
pastorale of diaconale werk van) de kerk. De helft van 
de hulpvragen komt van niet-kerkelijken. De coördinator 
doet de intake bij hulpvragen en brengt de match tussen 
hulpvrager en maatje tot stand. De gesprekken met de 
hulpvragers gaan over behoeften, wensen en mogelijkheden. 
Ook wordt gevraagd naar de inzet van het eigen netwerk en 
mogelijk van een kerkelijk netwerk als dat aan de orde is. 
De coördinator voert ook selectiegesprekken met de 
maatjes. Een van de selectiecriteria is dat een maatje 
kerkelijk betrokken is. 
Er is een introductie voor maatjes die onder meer gaat over 
inspiratie en motivatie en over onderwerpen zoals weder-
kerigheid en het aangeven van grenzen. Deze introductie 
wordt gekoppeld aan twee keer per jaar een ontmoetings-
avond waar een terugkoppeling plaatsvindt met maatjes. 
Er worden ervaringen gedeeld en vragen gesteld. Het is dus 
een soort combi van introductie en ‘intervisie’.

De meeste vragen hebben betrekking op het verminderen 
van eenzaamheid en samen iets ondernemen. Veel mensen 
komen zonder hulp niet buiten. Dat is schrijnend.
Bij sommige hulpvragen vragen we aan de kerk waartoe 
de hulpvrager behoort. Uiteraard in overleg met de hulp-
vrager. Af en toe komt het voor dat we een vraag bij de kerk 
neerleggen of zij iets kan betekenen in een bepaalde 
situatie. Het is mooi als die samenwerking en wisselwerking 
er kan zijn. Maatjes zijn schaars, en een maatje is ook niet 
altijd de goede oplossing.
Soms komen er complexe hulpvragen (meestal via 
maatschappelijk werk, soms via de kerk), bijvoorbeeld van 
gezinnen waar kleine kinderen zijn en een van de ouders 
is weggevallen en waar (tijdelijk) enige praktische onder-
steuning is gewenst (de vroegere gezinshulp), of een vluch-
telingengezin dat ondersteuning nodig heeft bij tal van taken/
activiteiten en deze ondersteuning niet (meer) ontvangt 
van Vluchtelingenwerk. Soms krijgen we hulpvragen van 
mensen die veel hebben meegemaakt, soms trauma’s, waar 
je dan wel een vrijwilliger moet hebben die daar mee om kan 
gaan. Als we die niet hebben gaat de vraag naar een andere 
organisatie.
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We administreren de gegevens over hulpvragers en maatjes, 
en de coördinator houdt een logboek bij van ontwikkelingen, 
afspraken contactmomenten, enz. Naarmate de organisatie 
groter wordt met meer hulpvragen en meer maatjes is het 
belangrijk om een duurzaam registratiesysteem te ontwik-
kelen. Dat brengt ook vragen met zich mee die te maken 
hebben met privacy. We weten nog niet goed hoe we dat 
moeten doen.

Maatjeswerk impliceert dat het langer is dan één bezoekje. 
Je bouwt contact op, vertrouwen, dat is in principe langer 
durend. We bieden ook hulp bij klusjes aan, aanvullend op 
stichting Present die grotere klussen doet met groepen, 
maar tot nu toe is daar weinig vraag naar. We richten ons 
op thuiswonende mensen en over het algemeen is het één 
maatje op één persoon. Eén keer vroeg een mantelzorger 
ons om ondersteuning voor zijn moeder om zo zelf ontlast 
te zijn (‘respijtzorg’). De jongste van de maatjes is 21 en de 
oudste is rond de 70.
Wij willen geen gaten vullen in het zorgaanbod die zijn 
veroorzaakt door overheidsbeleid, wel hiaten opsporen in 
de informele zorg. Met name de huishoudelijke hulp is 
geminderd, maar onze maatjes zijn daar niet voor. Wij gaan 
niet structureel bij iemand de keuken doen, dat moeten 
betaalde banen zijn. Wat we horen over het ‘keukentafel-
gesprek’ dat de gemeente voert met mensen is dat het 
hard en zakelijk is, en erop gericht dat mensen zoveel 
mogelijk zelf doen. Ons aanbod is aanvullend en ligt buiten 
het reguliere zorgaanbod. Professionals gaan niet wandelen 
met iemand. De hoofmoot van de vragen heeft betrekking 
op eenzaamheid, isolement en naar buiten willen. Wij bieden 
aandacht en geven iemand de gelegenheid geven zijn 
verhaal te doen.

Belangrijke vragen en aandachtspunten
∞ Is er een netwerk aan het ontstaan van kerken die met
 Zorgzame Kerk bezig zijn? Dat zou wel goed zijn.
∞ Hoe regel je op een goede manier de administratie van
 gegevens en de privacy?
∞ Zou je op de website van Zorgzame Kerk een FAQ-rubriek
 kunnen maken met o.a. tips over administratie, VOG
 (onder andere de hoge kosten), privacy, vrijwilligers-
 vergoedingen, enz. Dat is zinvol voor startende 
 organisaties.
∞ Er komt heel veel kijken bij gebruik van digitale 
 middelen en bijvoorbeeld het opzetten van een website
 of Facebookpagina. Ondersteuning daarbij zou fijn
 zijn.
∞ In het bestuur van de stichting zitten mensen met 
 bestuurlijke ervaring en met ervaring in de zorg, en zo
 hebben we met elkaar echt wat in huis. De vorm van een
 stichting (rechtspersoonlijkheid) heeft ook als voordeel
 dat je bijvoorbeeld een bankrekening kunt openen en
 subsidie kunt aanvragen.
∞ De onderlinge ontmoeting van maatjes maakt duidelijk
 dat je deel bent van een groter geheel, dat stimuleert. 
 En het bestuur ontmoet zo ook de maatjes, waardoor het
 breder wordt getrokken dan alleen de coördinator.
∞ Complexe hulpvragen kun je soms beter doorverwijzen
 naar een andere organisatie.

∞ Vragen van mensen met een beperking zijn soms lastig
 te matchen. Moeilijk om precies te zeggen waar dat door
 komt.

21.3 Wierden

Gesprek met Gerjan Mensink (voorzitter van de diaconie Wierden en 
voorzitter van het project van Zorgzame Kerk) in Utrecht op 6 juni 2016.

De projectgroep heeft in de pilotfase geconstateerd dat er in 
Wierden al met Zorgmaatje vergelijkbare projecten waren, 
en relaties vanuit de kerk met dergelijke groepen mensen en 
stichtingen. In de Wmo-raad is de kerk al vertegenwoordigd, 
evenals in lokale adviesraden van zorginstellingen en bij de 
zorg voor terminaal zieken. De focus werd het versterken 
van de taak van de kerk in de informele zorg, en van de 
relaties met de genoemde organisaties, vooral met de NPV 
waarin de diaconie is vertegenwoordigd. De NPV levert met 
ongeveer dertig vrijwilligers aanvullende zorg, en de meeste 
van die vrijwilligers komen uit de kerken. Wanneer de NPV 
te weinig vrijwilligers heeft, zorgt de kerk voor vrijwilligers. 
De NPV is ruimte geboden voor het werven van vrijwilligers. 
Zij traint ook de vrijwilligers. De burgerlijke gemeente geeft 
subsidie aan de NPV; de diaconie hoeft nooit financieel bij te 

springen.
Er zijn twee diakenen die Zorgmaatje uitvoeren binnen de 
kerken in Wierden. Het project wordt de komende periode 
uitgebouwd in verschillende kerkelijke vergaderingen en 
commissies, de twee wijkkerkenraden, de algemene 
kerkenraad en het college van diakenen. Daarnaast in de 
(kerkelijke) gemeente zelf, en daarbuiten; het moet niet 
alleen een project van de diaconie zijn. Een belangrijk effect 
van deze pilot is dat er bewustwording is gekomen binnen 
de diaconie en de kerkenraden. Contacten met zorgorga-
nisaties en de burgerlijke gemeente moeten onderhouden 
worden.

Een van de aandachtspunten is dat de banden met maat-
schappelijk werk vanuit de diaconie verder aangehaald 
moeten worden. De ambitie om als diaconie een sociale 
kaart te maken is van tafel; dat wordt gezien als een taak 
voor de overheid, die heeft daar meer zicht op. De vraag van 
een van de predikanten is ook belangrijk: hoe een gespreks-
partner worden voor/met andere zorgpartijen? Dan moet je 
wel weten hoeveel beroep er wordt gedaan op de gemeente.

In de signaalfunctie vallen nog stappen te maken. Hoort die 
signaalfunctie wel bij Zorgmaatje, is de vraag. Die signaal-
functie van diaconie / kerk / NPV is in ieder geval nog niet 
honderd procent. Er worden veel bezoeken afgelegd, maar 
bezoekers kunnen signalen slecht kwijt. Dat geldt voor de 
bezoekers uit de kerkelijke sectieteams én voor de vrijwilli-
gers bij NPV. Zorgmaatje is niet alleen een diaconaal maar 
ook een pastoraal vraagstuk. Voor psycho-pastorale proble-
men is het min of meer vanzelfsprekend om door te verwij-
zen naar de predikant. Voor diaconale en zorggerelateerde 
vragen is dat onduidelijk. De predikant kan niet het loket 
zijn voor al dit soort vragen. De diaconie zou dan eerder een 
gesprekspartner van de overheid moeten zijn. De drie 
protestantse gemeenten hebben een periodiek overleg met 
kerkelijke gemeenten, niet met de overheid. 
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Er ligt wel een uitnodiging van de wethouder voor een 
gesprek. Het is belangrijk om dat aan te gaan, met de 
juiste mensen. In de Wmo-raad zijn meerdere kerken 
vertegenwoordigd. Er is geen diaconaal platform.

Een van de projectleden heeft een leidinggevende functie 
gehad bij een thuiszorgorganisatie en heeft daar nog con-
necties. Ze verwacht dat de echte nood moet nog komen. 
Nu is er nog geld en is de transitie gaande. Er is zelfs budget 
over bij een aantal gemeenten op het sociaal domein. 
Het project komt wat dat betreft misschien een jaar te vroeg. 
Er zijn overigens geen grote signalen dat het echt mis gaat.

Belangrijke vragen en aandachtspunten:
∞ In de startfase hadden de doelstellingen scherper 
 geformuleerd kunnen/moeten worden.
∞ Uitwisseling van ervaringen is een goed idee. Maar een
 landelijke dag (vrijdag 30 september) op een werkdag is
 niet voor iedereen mogelijk.
∞ Voor het werken met vrijwilligers als Zorgmaatje is 
 samenwerking met de NPV een uitstekende mogelijkheid
∞ Het is belangrijk om binnen de kerken te (blijven) werken
 aan draagvlak.
∞ Om meer projecten te starten, belangrijk voor de uit-
 wisseling, moet er subsidie zijn maar ook trekkers.  
 Het valt niet altijd mee om die trekkers te vinden.

21.4 Deventer 

Gesprek met Aagje Papineau-Salm (lid kerngroep Kruispunt) en Henk-Jan 
Gosseling (diaconaal werker Protestantse Gemeente Deventer) op 31 mei 
2016.

In het kader van Zorgzame Kerk heeft de Protestantse 
Gemeente Deventer zich gericht op de pilot ‘lokale belangen-
behartiging’. Er werd een werkgroep gevormd waarin ook 
mensen uit de Raad van Kerken en evangelische kerken op 
persoonlijke titel zitting namen. De gedachtewisselingen 
leidden tot het initiatief om te komen tot een diaconaal 
platform. Dit maakt het mogelijk om als kerken op diaconaal 
vlak samen te werken en om naar de gemeente toe een 
gesprekspartner te zijn. Op 27 mei 2015 werd daartoe een 
bijeenkomst belegd voor genodigden uit kerken en met 
kerken verbonden organisaties als Stichting Present en 
House of Hope. Na die bijeenkomst zette de werkgroep op 
basis van deze inspirerende bijeenkomst haar werkzaam-
heden voort. Aanvankelijk was het voornemen om in 
september een tweede avond te beleggen. Dat bleek echter 
mede vanwege de zomerperiode te snel. Bovendien had de 
werkgroep meer tijd nodig om te doordenken hoe de visie 
en missie verwoord zouden kunnen worden, hoe de 
structuur zou moeten zijn en de verhouding tot de al 
bestaande diaconale initiatieven. Een aandachtspunt is ook 
het feit dat de burgerlijke gemeente Deventer niet alleen 
de stad Deventer omvat, maar ook omringende dorpen. 
Deze hebben nog zelfstandige kerkelijke gemeenten. 
Het Diaconaal Platform richt zich op de kerken in de hele 
gemeente Deventer. De werkgroep doopte zich om tot ‘initia-
tiefgroep Kruispunt Diaconaal Deventer’ (roepnaam ‘Kruis-
punt’). Een kerngroep vormt het dagelijks bestuur. 
Op 17 december 2015 is een brief verstuurd aan bijna dertig 

kerken en verwante organisaties met daarbij gevoegd een 
‘Startdocument Kruispunt Diaconaal Deventer’. Daarin 
werden als taken geformuleerd: het bundelen van krachten, 
het gesprekspartner zijn van de gemeente, het signaleren 
van structurele noden en zorgelijke ontwikkelingen, 
informatieverstrekking aan en deskundigheidsbevordering 
van kerken/diakenen/kerkleden, en het opzetten van 
projecten of activiteiten. De aangeschreven organisaties 
werden uitgenodigd om lid te worden. Een duidelijk 
aandachtspunt was of er niet verdubbeling zou optreden 
met bestaande activiteiten. Daar zal Kruispunt alert op zijn. 
Besloten is om het al bestaande Diaconaal Café voort te 
zetten in de vorm van netwerkbijeenkomsten voor iedereen 
die diaconaal betrokken is. Het Kruispunt is verantwoordelijk 
voor de organisatie.

Op 7 maart 2016 vond de oprichtingsvergadering plaats met 
Leo Fijen en Jan Vlug (advocaat in Deventer) met als thema 
‘kerkzijn in deze tijd’. Plaats van samenkomst was het 
gebouw van een pinkstergemeente in een achterstandswijk. 
Er waren tachtig aanwezigen. Naast de inleidingen werden 
drie diaconale projecten gepresenteerd en zetten vertegen-
woordigers van aanwezige kerken en organisaties een 
handtekening onder een document. Er is een dagelijks 
bestuur gevormd. Er komen bijeenkomsten van de leden 
waarop bepaalde thema’s aan de orde zullen komen, 
onder de noemer van het Diaconaal Café gecombineerd 
met huishoudelijke zaken van het Kruispunt.
Wat betreft de financiën: de Raad van Kerken schonk een 
startkapitaal om de eerste kosten, o.a. het opzetten van een 
website, te financieren. De leden betalen vijftig euro per jaar.

Een eerste activiteit is het inventariseren van wat kerken en 
organisaties doen. Er is veel onderlinge onbekendheid. In 
wisselende samenstelling voeren leden van de initiatiefgroep 
gesprekken met kerken en organisaties. Een van de leden 
van de initiatiefgroep schrijft een afstudeerscriptie over 
het Kruispunt voor haar HBO-opleiding. Zij organiseert de 
gesprekken. In het gesprek over wat er diaconaal gebeurt 
gaan soms werelden voor je open. In het gesprek met een 
pinkstergemeente bleek dat zij recent veertien Iraniërs heeft 
gedoopt. Met deze asielzoekers hebben andere kerken 
weinig contacten. 
Punten die naar voren komen in de gesprekken zijn onder 
meer het werven van vrijwilligers en het omgaan met 
armoede en financiële problemen. De uitkomsten van de 
gesprekken zullen mede de basis van een werkplan vormen. 
Voorts zullen we ons bezinnen op de vraag hoe kerken en 
het Kruispunt zich in het Sociale Domein kunnen presenteren
en wat de verhouding tot de wijkteams en de Adviesraad 
voor het Sociale Domein zal zijn. De initiatiefgroep heeft in 
november 2015 al met twee leden van het sociale wijkteam 
overlegd en gerapporteerd over de voortgang van het 
Diaconaal Platform. Inmiddels hebben ongeveer twintig 
kerken en organisaties zich aangesloten bij het Kruispunt 
Diaconaal Platform.
Om mensen buiten de kerken te bereiken worden berichten 
in kerkbladen geplaatst en in de lokale media. Voorts zullen 
gericht mensen worden uitgenodigd, bijvoorbeeld van 
maatschappelijke organisaties. 
Toevoeging na het interview: In juni 2016 vond een nieuwe 
bijeenkomst plaats. Deze ging over angst voor (grote aan-



33

tallen) vluchtelingen. De avond verliep in een open sfeer, 
in de gesprekken kwamen wel zorgen over de grote 
aantallen aan de orde. Uitwisseling van ervaringen en 
nadere kennismaking werden gewaardeerd.

Belangrijke aandachtspunten:
∞ Het is mogelijk om op diaconaal vlak een breed spectrum
 van kerken en verwante organisaties in een Diaconaal
 Platform samen te laten komen.
∞ Neem de tijd voor overleg en bestuurlijke processen
 binnen kerken en organisaties.
∞ Het inventariseren waarmee kerken diaconaal bezig zijn
 draagt bij aan het van elkaar leren en aan een gezamen- 
 lijk doordenken en aanpakken van knelpunten.
∞ Verbreed de eigen kring door bijvoorbeeld op thema-
 bijeenkomsten gericht mensen te vragen van de 
 gemeente en andere organisaties om aan het gesprek
  deel te nemen.

21.5 Maarssen

Gesprek met Henriëtte Korevaar-Visser (voorzitter van de diaconie van de 
protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen-dorp) in Utrecht op 
6 juni 2016.

In eerste instantie was gekozen voor Zorgmaatje, maar in 
de pilotfase bleek dat andere organisaties zich daar al mee 
bezighouden. De projectgroep Zorgmaatje werd daarom 
opgeheven. Gekozen werd voor een samenwerkingsmodel. 
De focus werd verlegd naar kerk als schakel en als knoop-
punt, met een buurtfunctie. Er zijn goede contacten met 
organisaties als De Zonnebloem, Handje Helpen en het Leger 
des Heils, met de gemeente en enkele wethouders, en met 
leden van het sociaal wijkteam. In dit projectfase werd 
contact gelegd met Stichting Welzijn, woningbouwcorpora-
ties en zorgcorporaties. 
De diaconie van de Ontmoetingskerk is initiatiefnemer. 
Zaken worden zoveel mogelijk teruggekoppeld naar de 
kerkenraad. Ook andere kerken in de gemeente Stichtse 
Vecht, waar Maarssen deel van uitmaakt, zijn hiermee bezig. 
Waar nodig wordt informatie doorgegeven via het College 
van Diakenen naar de andere wijkgemeenten en naar andere 
kerkgenootschappen, zoals de Christelijke Gereformeerde 
Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk.
Daarnaast bestaat het Platform Diakonaal Overleg Maarssen 
met daarin de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk, de 
Christelijke Gereformeerde Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk 
en de CAMA-gemeenschap. Het Platform is o.a. betrokken 
bij de Wmo-raad, voedselhulp en schuldhulpverlening. 
De kerkelijke gemeenschap in Breukelen is geïnformeerd en 
gaat ook een platform opzetten.

In september 2015 vroeg de burgerlijke gemeente de 
inwoners van Maarssen-dorp om mee te denken met de 
dorpsvisie voor Maarssen. Henriëtte Korevaar meldde zich 
als diaken vanuit de wijkgemeente Ontmoetingskerk aan 
om mee te denken. Het onderdeel Sociale Cohesie was voor 
haar het meest interessant. De bevindingen koppelde ze 
terug naar moderamen, diaconie en kerkenraad. 
De dorpsvisie is aangenomen door de gemeenteraad en 
van daaruit is weer het uitvoeringsplan ontstaan. Vanuit het 

uitvoeringsplan, waarin het onderdeel Sociale Cohesie was 
opgenomen, zijn allerlei activiteiten ontstaan.
Als lid van de diaconie van de Ontmoetingskerk is Henriëtte 
Korevaar lid van de werkgroep Sociale Cohesie. Een van de 
activiteiten die begin 2016 ontstond is het project ‘Kom Erbij’ 
in Maarssen-dorp naar het voorbeeld van Maarssenbroek 
en Breukelen. Het project houdt in dat de activiteiten van 
verschillende organisaties waar mensen niet of nauwelijks 
voor hoeven te betalen – zoals Inloop, maaltijden, koffieoch-
tenden – op elkaar worden afgestemd en per kwartaal in één 
gezamenlijke programmafolder verspreid.
De kerk organiseert zelf enkele activiteiten maar wil voor 
activiteiten in bijvoorbeeld de zomerperiode aansluiten bij 
maatschappelijke organisaties. Vorig jaar zomer is het kerk-
gebouw ter beschikking gesteld aan het Rode Kruis en 
De Zonnebloem; men kon gebruikmaken van de catering. 
in het najaar gebeurt dat weer voor een cultuurfeest/maaltijd 
voor en met vluchtelingen.
Geconstateerd is dat er niets is voor hoogopgeleide demen-
terende mensen. Die hebben geen zin in bingo of sjoelen. 
Wel in krantlezen of klassieke muziek luisteren. De vraag of 
iets organiseerd kan worden voor deze groep wordt opge-
pakt in samenwerking met Handje Helpen.

Wat de kerk zelf gaat doen heeft te maken met ‘Kerk als 
Kruispunt’. Het gebouw de Open Hof, wijkgemeente 
Ontmoetingskerk, ligt centraal in het dorp en kan een buurt-
functie hebben. De gemeente wil dat gebied ontwikkelen. 
Het theater gaat weg, de bibliotheek blijft voorlopig 
(in kleinere vorm), een deel van het gebouw gaat gebruikt 
worden door een basisschool en de spelotheek. Voor de 
kinderopvang moet nog een plaats gezocht worden. Twee 
scholen worden vernieuwd. 
Er zijn groepen die in de Open Hof ruimte willen huren. 
De diaconie zou daarom het gebouw graag willen aan-
passen met een open vloer en een andere inrichting. 
Dat maakt ook andersoortige kerkdiensten mogelijk of 
concerten op zondag. Het sociale gebeuren moet bevorderd
worden; als er ’s avonds een toneelgroep aanwezig is 
terwijl de kerkenraad vergadert, komen ze elkaar tegen. 
In projectgroep ‘Kom Erbij’ bleek dat de meeste organisaties 
’s middags activiteiten hebben. De Open Hof wil nu een café 
openen op de woensdagmorgen, Koffie & Meer, net als in 
de bibliotheek met een grote leestafel en goede koffie. 
Een styliste gaat zich buigen over de inrichting. Beide predi-
kanten denken mee. Zij zijn beschikbaar voor levensvragen 
die binnenkomen via bijvoorbeeld de Zonnebloem, het Rode 
Kruis of een particulier.
Toen bij ‘Kom Erbij’ gemeld werd dat er een gespreksgroep 
is voor jongvolwassenen deden er ook mensen van buiten 
de kerk mee. Inmiddels is de folder voor de laatste vier 
maanden van het jaar klaar en zijn alle activiteiten vanuit 
de burgerlijke gemeente en van verschillende kerkelijke 
gemeenten erin opgenomen.

Er zijn ook contacten met de moslimgemeenschap. Zij wil 
wel gebruikmaken van de ruimte maar daar mogen dan bij-
voorbeeld geen bijbels zijn. Of ze een eigen moskee kunnen 
financieren is de vraag.
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De diaconie praat mee over het beleidsplan ouderenbeleid 
dat voorbereid is door de seniorenraad. Op een niet georga-
niseerde manier verwijst de diaconie ouderen wel eens naar 
mensen die kunnen helpen met bijvoorbeeld het invullen van 
belastingpapieren.
Ouderlingen en diakenen bezoeken ouderen in zorgcentra, 
net als een grote groep medewerkers. 
Mensen die naar de kerkdienst op zondagmorgen willen 
maar niet zelf kunnen komen, worden gehaald. Mensen 
die de kerkdiensten volgen via de kerkradio krijgen elke 
vrijdag de liturgie thuisbezorgd door leden van de diaconie 
en vrijwilligers.

Voor vluchtelingenwerk werd een benefietdienst georgani-
seerd. Er zijn kerkmensen als vrijwilliger actief bij Vluchtelin-
genwerk. De kerk doet mee met de dag van de mantelzorg. 
In de kerk zijn ook mantelzorgers. Het is lastig om hen te 
bereiken. Dat geldt ook voor eenzame mensen die vaak niet 
willen dat er iemand op gesprek komt. 

Stichting Welzijn en Handje Helpen krijgen subsidie, de Zon-
nebloem krijgt giften. Dat geld komt via via bij de activiteiten 
terecht. De diaconie financiert enkele activiteiten in het dorp 
mede. 
Afgelopen voorjaar heeft Zorgcentrum Meerenhoef een gift 
gekregen om een fietslabyrint te kopen zodat ouderen 
kunnen fietsen vanuit hun stoel of rolstoel.

De deelname aan activiteiten verschilt. Bij verschillende 
activiteiten komen per keer twintig mensen, van binnen 
en van buiten de kerken. Vanuit de kerk zijn er taalmaatjes 
(ongeveer dertig) en vrijwilligers die vluchtelingen begelei-
den via het Leger des Heils (ongeveer vijftien) en Stichting 
Welzijn. 

Belangrijke aandachtspunten:
∞ Zorg dat je contacten hebt met andere organisaties en
 met de burgerlijke gemeente.
∞ Organiseer niet alles zelf maar kijk wat er voorhanden 
 is en sluit daarbij aan.
∞ Communiceer heel goed met de eigen kerkelijke mensen,
 dan creëer je draagvlak en enthousiasme.
∞ Ideaal is een huis midden in het dorp, waar iedereen 
 naar binnen kan lopen. Dat idee is al eens geopperd bij
 de burgerlijke gemeente.
∞ Dat het kerkgebouw een buurtfunctie krijgt is goed. 
 Er is ook belangstelling voor gebruik van de ruimte bij
 niet-kerkelijke organisaties.
∞ Dat predikanten beschikbaar zijn voor een gesprek over
 levensvragen is positief. Andere organisaties bieden die
 mogelijkheid niet.
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1.  Van de 18 pilots hebben er 17 geleid tot een vervolg-
 project. Waar dat niet het geval was kwam dit door
 externe factoren die niet konden worden beïnvloed door
 de projectgroep. Inmiddels zijn tien nieuwe projecten
 Zorgzame Kerk van start gegaan en zijn er twaalf in 
 ontwikkeling.

2.  In veertien projecten is de hoofddoelstelling van de pilot
 vastgehouden. In drie projecten is die verschoven. 
 In twee daarvan was dat een verschuiving van Kerk als
 Knooppunt Levensvragen naar Kerk als Schakel.  
 Dat heeft te maken met de moeite die kerken hebben
 om zichzelf te presenteren als gesprekspartner voor
 (zorgafhankelijke) mensen over levensvragen. Gesprek- 
 ken over levensvragen ontstaan pas als er eerst via 
 andere activiteiten een relatie is gelegd.

3.  Het overgrote deel van de activiteiten van de projecten is
 direct gericht op de doelgroepen. Bijna alle overige 
 activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van het 
 netwerk met andere organisaties en met andere kerken.

4.  De projecten doen wat de doelstelling is van Zorgzame
 Kerk: zich richten op zorgafhankelijke mensen. In de
 praktijk is er vooral aandacht voor oudere mensen, voor
 mensen die niet meer zelfstandig de deur uit kunnen,
 voor mensen die vereenzamen en geen of een klein
 sociaal netwerk hebben, en voor mensen die nergens
 hun verhaal kwijt kunnen. Vaak gaat het om mensen 
 die afhankelijk zijn van sociale voorzieningen of een 
 uitkering, en om mensen die afhankelijk zijn van 
 thuiszorg of een zorginstelling.
 Incidenteel komen andere groepen in beeld, zoals 
 mensen met een chronische aandoening en/of 
 verstandelijke beperking, mantelzorgers, vluchtelingen,  
 jonge gezinnen en hun kinderen. Mensen die als cliënt  
 te maken hebben met de jeugdhulpverlening zijn weinig  
 in beeld en worden niet bereikt.
 Als in het kader van de pilot of het project een sociale  
 kaart is gemaakt, verdient het aanbeveling om deze 
 uitkomsten daarmee te vergelijken.
 Het is aan te bevelen nader te onderzoeken op welke
 wijze bepaalde nu niet bereikte doelgroepen beter 
 kunnen worden bereikt.

5.  Het project Zorgzame Kerk is opgezet met de na-
 drukkelijke doelstelling om zowel kerkleden als 
 niet-kerkleden te bereiken. We constateren dat 
 doelgericht buiten de eigen kring wordt geworven 
 en dat dit met succes gebeurt. In alle projecten worden  
 zowel kerkleden als niet-kerkleden bereikt en daarin is het  
 project geslaagd.

6.  De inzet van het kerkgebouw of het kerkelijke gebouw  
 voor activiteiten in het kader van Zorgzame Kerk die zich  
 ook richten op niet-kerkleden versterkt de publieke 
 presentie van de kerk in de (lokale) samenleving.

7. Het totale beeld is dat er sprake is van goede integratie /  
 afstemming met ander kerkelijke werk.
 In zeven van de 17 projecten ligt de leiding van het  
 project bij de kerkenraad of diaconie. De afstemming 
 betreft met name het diaconale en pastorale werk van  
 de kerk. Dat is in overeenstemming met de oorspronke- 
 lijke doelstellingen waarmee het project Zorgzame Kerk 
 is gestart.

8.  In tien van de 17 projecten wordt samengewerkt met 
 een diaconaal platform. De meerwaarde daarvan wordt
 omschreven in termen als wisselwerking, samen sta je  
 sterker, integratie van werkzaamheden, uitbouwen van
 bestaande organisatie, signaleren, korte lijnen naar  
 diaconieën, gebruik maken van elkaars kennis en    
 expertise. Gezien de meerwaarde die samenwerking met  
 een diaconaal platform heeft is het aan te bevelen dit  
 in alle (nieuwe) projecten Zorgzame Kerk vanaf de start  
 als aandachtspunt mee te nemen.

9.  In alle projecten wordt samengewerkt met andere 
 organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Het meest  
 genoemd worden de burgerlijke gemeente, organisaties
  op het terrein van ouderenzorg, sociale wijkteams en  
 buurt- en wijkorganisaties. In de meeste projecten is  
 geen sprake van deelname in de projectgroep van 
 vrijwilligers en professionals uit organisaties waarmee
 wordt samengewerkt. In enkele projecten maken mensen  
 uit deze organisaties op persoonlijke titel deel uit van de
 projectgroep.
 We veronderstellen dat de samenwerking met andere
 organisaties beter van de grond komt als van meet af aan
 mensen uit deze organisaties deelnemen in de project-
 groep. Of en hoe dat vorm kan krijgen – bijvoorbeeld  
 deelname namens de organisaties of op persoonlijke 
 titel – hangt sterk van de lokale context af. Het is in elk  
 geval van belang dat al vanaf de start wordt nagedacht  
 over deelname vanuit andere organisaties in de project- 
 groep en/of andere afspraken over samenwerking.

10. Er zijn weinig contacten met jeugdzorgorganisaties.  
 Mensen die als cliënt te maken hebben met de jeugd-
 hulpverlening zijn weinig in beeld en worden als 
 potentiële doelgroep niet bereikt. Ook de relaties 
 met kerkelijk jeugdwerk zijn minimaal.

22. Conclusies en aanbevelingen

In het rapport staan in elke paragraaf enkele conclusies en soms aanbevelingen. In deze paragraaf 

vatten we die samen in één overzicht. Soms staan er wat meer details in de paragrafen. 
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11. De moskee is door geen van de projecten Zorgzame  
 Kerk benaderd. Dat was ook niet in de oorspronkelijke  
 opzet meegenomen. Bovendien is er in een aantal   
  geen of zo’n kleine moslimgemeenschap dat samen- 
 werken niet mogelijk is. In Maarssen en in Deventer zijn  
 wel contacten. Wel ligt hier een aandachtspunt; 
 ‘compassie’ of ‘barmhartigheid’ is een belangrijk    
 aandachtspunt in de islamitische traditie. Dat geeft 
 aanknopingspunten voor samenwerking op het 
 terrein  van de zorg. Bovendien is een van de doel-
 stellingen van het project Zorgzame Kerk om ook 
 mensen te bereiken buiten de kerken. Een relevant 
 argument is daarnaast dat de ingang van Zorgzame Kerk  
 wellicht de samenwerking en het wederzijds begrip kan  
 bevorderen die op dit moment in de samenleving zo
 belangrijk zijn.

12. We constateren dat de projecten Zorgzame Kerk vrijwel  
 geheel gerund en uitgevoerd worden door vrijwilligers, 
 en dat voor de projecten gemakkelijk en voldoende 
 vrijwilligers zijn te vinden.
 De meest gebruikte kanalen om vrijwilligers te werven 
 zijn het kerkblad en de mond-tot-mondreclame. 
 Opvallend is dat Zorgmaatje meer doet aan externe 
 werving via folder en huis-aan-huis bladen. Er is bij dit 
 kleine aantal projecten geen significant verband tussen 
 de wervingsmethode en de vraag hoeveel niet-kerkelijke
 vrijwilligers deelnemen in de activiteiten (zie tabel 5).
 We denken dat een dergelijke vorm van publiciteit naar  
 buiten toe in algemene zin belangrijk is voor het project  
 en voor de publieke presentie van de kerk in de 
 samenleving.

13. In acht van de 17 projecten is sprake van een taak-
 omschrijving voor de vrijwilligers. Of een dergelijke  
 omschrijving er is hangt af van het type project en van  
 de fase waarin een project verkeert. Soms is er geen  
 eigen taakomschrijving maar heeft de organisatie 
 waarmee wordt samengewerkt die wel. Het is aan te  
 bevelen enkele voorbeelden van contracten en taak-
 omschrijvingen van vrijwilligers en van zorgmaatjes op  
 de website van Zorgzame Kerk te plaatsen zodat ook  
 andere projecten daarvan gebruik kunnen maken.

14. Van vrijwilligersvergoedingen is nauwelijks sprake.  
 De gangbare praktijk in de projecten is dat vrijwilligers  
 hun werk ‘pro deo’ doen. Enkele projecten vragen hun  
 vrijwilligers een overeenkomst te tekenen en om een  
 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. 
 Desondanks kan er in de contacten van maatjes of   
 andere vrijwilligers met cliënten iets gebeuren dat 
 aanleiding geeft tot het doen van klacht bij een onaf-
 hankelijke partij. Daarvoor ontbreken in de projecten,  
 voor zover we dat kunnen overzien, de procedures. 
 We bevelen de landelijke stuurgroep aan daarvoor 
 een handreiking te doen.

15. Voor de projecten – en met name voor de projecten  
 Zorgmaatje – is soms registratie van persoonlijke 
 gegevens noodzakelijk. Daarmee komt ook de 
 bescherming van privacy in beeld. We raden de 
 landelijke stuurgroep aan hiervoor een handreiking te  
 doen aan de lokale projecten.

16. Kerken financieren gemiddeld 63% van de kosten.   
 Slechts in één project dragen organisaties waarmee  
 wordt samengewerkt bij aan de kosten. Overheids-
 subsidies zijn voor activiteiten Zorgzame Kerk die zich  
 richten op zowel kerkleden als niet-kerkleden mogelijk  
 zonder dat dit een belemmering vormt voor de 
 ‘kerkelijke’ identiteit. Ook inloophuizen krijgen voor
 hun beroepskracht, huisvesting en activiteiten vaak  
 financiering van de lokale overheid. Als projecten 
 Zorgzame Kerk verder worden uitgebouwd zijn 
 hiervoor wellicht ook mogelijkheden. We adviseren de  
 landelijke stuurgroep om formats voor het aanvragen van  
 subsidie voor de plaatselijke gemeenten te maken.

17. In de relatie met de burgerlijke gemeente zien de 
 projecten voor zichzelf vooral een taak weggelegd in 
 het ‘pleit bezorgen voor mensen in een situatie van  
 zorgafhankelijkheid’ en het ‘signaleren van mis-
 standen’. De informatie die relevant is voor het contact  
 met de burgerlijke gemeente wordt blijkens de toe-
 lichtingen opgepikt uit contacten met kerken, diaconale
 centra, sociaal team, zorgnetwerken, buurtcentra, 
 welzijnsinstellingen, vluchtelingenwerk, hulpvragers, 
 maatjes en ook uit pastorale en diaconale contacten.  
 Geen van de respondenten geeft bij de beantwoording
 van de vraag ‘hoe zij aan de informatie komen’ aan of 
 dit op een systematische / methodische onderzoek-
 achtige of inventariserende manier gebeurt. We bevelen
 aan om dit bij de huidige projecten alsnog te doen door  
 er bijvoorbeeld een format voor aan te leveren en in 
 nieuwe projecten een dergelijke inventarisatie direct
 structureel op te pakken.

18. Negen van de projecten geven aan behoefte te hebben  
 aan reflectie, feedback en/of uitwisseling van ervaringen 
 binnen het kader van het project Zorgzame Kerk. Deze 
 vraag verdient serieuze aandacht van de landelijke
 stuurgroep nu het netwerk van gemeenteadviseurs 
 van de Protestantse Kerk per 1 januari 2017 wegvalt. 
 In dit verband zal in ieder geval meer gewerkt moeten 
 worden met onder meer praktijkvoorbeelden, proto-
 collen, tips en FAQ’s op de website, en misschien ook  
 met een besloten interactief gedeelte voor de project 
 groepen en offline ontmoetingen waar ervaringen kunnen
 worden gedeeld. Ook een Facebookpagina kan hierin 
 goede diensten bewijzen en is interactiever en toeganke-
 lijker dan een website.
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19. De projecteigenaars beoordelen hun projecten zelf 
 positief. Gemiddeld scoort het bereiken van de 
 doelstellingen een 6,6 en de tevredenheid een 7. 
 De gemiddelde overall-score per type project is: 
 KL: 6; KAS: 7,5; ZM: 7,4 en BB: 6,5. Het meest positief  
 over het bereiken van de doelstellingen en meest 
 tevreden over het project zijn de gemeenten met een
 project van het type Kerk als Schakel.

20. Het minst positief zijn de respondenten over het type 
 Kerk als Knooppunt Levensvragen. In Krimpen aan de 
 Lek wordt niet de beoogde doelgroep bereikt. (“Ons doel
 was om mensen te bereiken die graag hun hart eens 
 willen luchten, maar dat blijkt niet te gebeuren.”) 
 In Doorn is om deze reden het project verschoven naar 
 Kerk als Schakel. Ook Maarssen signaleert dat levens-
 vragen pas aan de orde komen als eerst via andere 
 activiteiten een relatie is gelegd. Dit vraagt om 
 verder onderzoek.

21. Alle projecten geven enkele tips aan gemeenten die 
 een project Zorgzame Kerk willen starten.
 We bevelen aan deze (in paragraaf 20) in een apart 
 lijstje op website of Facebookpagina te plaatsen.

Colofon

Zorgzame kerk – kerkzijn in een participatiesamenleving
vervolgonderzoek 2016
Protestantse Kerk / Kerk in Actie
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