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Voorwoord
Netwerken verbinden is een onderzoek naar diaconale platformen in Nederland met
als doel om de ondersteuning van deze platformen en de kennisdeling tussen deze
platformen verder te ontwikkelen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Diaconaal
Steunpunt in het kader van de masteropleiding Social Work aan de Hogeschool van
Amsterdam.
In deel 1 van dit rapport kunt u meer lezen over de achtergrond en context van dit
onderzoek. In dit deel wordt het praktijkprobleem in kaart gebracht en worden de
doelstelling en de vraagstelling van het onderzoek uiteengezet. Daarnaast wordt de
opzet van het onderzoek beschreven en gaat dit deel in op de aspecten kwaliteit en
betrouwbaarheid.
De resultaten van het onderzoek staan in deel 2. Hier wordt een algemeen beeld
gepresenteerd van de in kaart gebrachte diaconale platformen. Daarna volgt een
beeld vanuit de diaconieën die aan het onderzoek hebben mee gedaan. Hoe draagt
het werken in een platform bij aan hun doelstellingen en tegen welke knelpunten
lopen zij aan? Ook komt hier de ondersteuningsbehoefte aan bod en worden de
mogelijkheden tot kennisdeling binnen platformen beschreven.
In deel 3 komen ten slotte de conclusies en aanbevelingen aan bod. In de reflectie
wordt terug geblikt op het onderzoeksproces en wordt beschreven hoe het
onderzoek bijdraagt aan de verdere professionalisering van het diaconaat van
kerken.
Ik hoop dat u dit rapport met evenveel plezier zult lezen als waarmee ik het
geschreven heb.
Derk Jan Poel
Zwolle, 25 juli 2016
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1 Abstract
The subject of this research are local interdenominal networks of churches working
together in serving their communities. These networks are partly the result of the
Wmo (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) as people are expected to get help from
their social networks. Churches have a long history of caring for those who have no
one the help them, and more and more they are found working together on this in
these local networks. This research is done to get a clearer picture of how these
networks work and what is needed to support them. Another important aspect is to
find out in what ways the sharing of knowledge and practices between these
networks can be facilitated.
This research was done using two questionnaires, one for the networks and one for
deacons from churches participating in these networks. After that seven interviews
were conducted and three focus group discussions have been organized. The data
resulted from these activities was analysed carefully.
In the goals and activities of these networks we find elements of mutual support,
service delivery and campaigning. They can be effective structure for helping people
in need, but they are not by definition a tool that automatically helps churches grow
in serving their own communities. The most important recommendation is that
facilitating the sharing of knowledge and practices is the best way to support these
local church networks. This facilitating is best done working together with different
organizations that have a shared mission to support churches in serving their
communities.
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2 Samenvatting
2.1 Thema en context
Diaconaat, het social work van de kerk kan niet opgesloten blijven binnen de kerk,
maar zal ook in de samenleving zichtbaar moeten worden. In die samenleving
vinden op allerlei terreinen en op verschillende niveaus veranderingen plaats, die
van betekenis zijn voor het diaconaat van deze kerken. Mede daardoor is binnen
kerken weer een groeiende aandacht voor het dienstbaar zijn aan de samenleving.
Door allerlei ontwikkelingen willen kerken de (diaconale) uitdagingen vaker samen
oppakken (Slendebroek-Meints, 2014). Het diaconaal platform is daarvoor een
belangrijk middel. Voor het opzetten en het in stand houden daarvan ook enige
ondersteuning vanuit kerkelijk kader nodig.

2.2 Urgentie
Er zijn meer dan honderd diaconale platformen en op diverse plaatsen ontstaan nog
steeds nieuwe platformen. Omdat wij de komende periode de ondersteuning
richting diaconale platformen meer willen vormgeven, is dit een goed moment voor
nader onderzoek. De uitkomsten kunnen bijdragen aan een meer optimale
ondersteuning.

2.3 Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is kennis te vergaren over het functioneren van
diaconale platformen in Nederland en zo te komen tot een betere ondersteuning van
de kerken bij hun deelname in nieuwe en bestaande platformen.
De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:
Hoe kan de ondersteuning van het opzetten, in stand houden en versterken van
diaconale platformen (verder) worden ontwikkeld in aansluiting op de bestaande
en gewenste praktijk en in samenwerking met de diaconale platformen?
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2.4 Onderzoeksmethoden
Het onderzoek is opgedeeld in een aantal fasen die in de onderstaande figuur
worden afgebeeld:

Via twee vragenlijsten zijn kwalitatieve data verkregen. De vragenlijst is door 55
platformen volledig ingevuld. Daarnaast hebben 58 diaconieën de vragenlijst
volledig ingevuld. Vervolgens is door middel van groepsinterviews en focusgroepen
een verdieping gemaakt. Er is gesproken met vertegenwoordigers van vier
platformen. In dezelfde plaatsen is vervolgens ook gesproken met een afvaardiging
van een diaconie die bij het platform betrokken is. Tenslotte is een focusgroep
georganiseerd met deelnemers van diverse platformen en een focusgroep met
diakenen van bij platform betrokken kerken. In een laatste bijeenkomst is met een
aantal organisaties verder nagedacht over de gezamenlijke ondersteuning van
platformen.

2.5 Belangrijkste conclusies
In zowel de doelstellingen als in de activiteiten van platformen komen zowel
elementen van mutual support, service delivery als campaigning terug.
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2 Samenvatting
Platformen zijn zelf positief over hun functioneren. Volgens de platformen worden
de volgende doelstellingen het beste gerealiseerd:
1. Gesprekspartner voor burgerlijke gemeente (64,5%).
2. Uitwisselen van kennis en ervaring (62,9%).
3. Het gezamenlijk starten en organiseren van initiatieven/projecten (56,5%).
4. Samenwerken met organisaties (54,8%).
Via het platform worden allerlei contacten onderhouden. Zo is bijna 60% van de
platformen rechtstreeks benaderbaar voor burgers. Het platform fungeert ook als
spreekbuis voor de burgerlijke gemeente. Slechts 5% heeft geen contact met de
gemeente. De samenwerking met een veelheid aan organisaties is in de praktijk
goed terug te zien. Veel platformen hebben daarnaast contact met de Voedselbank,
Schuldhulpmaatje en Stichting Present. Platformen zijn positief over die
samenwerking.
Herkenbare pluspunten zijn het wederzijds inspireren en leren van elkaar, sterker
staan in het bieden van diaconale hulp en het beter kunnen helpen van we de
naaste in nood. Knelpunten die worden herkend zijn onder ander de beperkte
betrokkenheid van aangesloten kerken, het ontbreken van kartrekkers en de
beperkte snelheid van handelen.
Platformen dragen volgens diaconieën op verschillende manieren bij aan de
maatschappelijke doelstelling van diaconieën. Een forse meerderheid (87%) van
diaconieën die hebben meegedaan aan het onderzoek ziet dan ook de toegevoegde
waarde van het samenwerken in een diaconaal platform.
Het samenwerken in een diaconaal platform blijkt overigens maar beperkt tot effect
te hebben dat kerken meer diaconaal worden in de samenleving. De vraag is hoe je
de hele diaconie en de gemeente hierin meeneemt.
Naast een website en nieuwsbrief voor de doelgroep, is kennisuitwisseling de
voornaamste manier om ondersteuning van platformen vorm te geven.
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2.6 Belangrijkste aanbevelingen
2.6.1 Aanbevelingen voor het ondersteunen van platformen
Neem als Diaconaal Steunpunt het initiatief en verbindt de verschillende netwerken
rondom platformen met elkaar. Start een pilot project met een werkgroep van
betrokkenen uit de reeds bij dit onderzoek betrokken organisaties en diaconale
platformen. De werkgroep richt zich op de volgende pijlers:
-

Een landelijke website gericht op platformen.

-

Een overzicht van bestaande platformen.

-

Het delen van best-practices en handelingsperspectieven.

-

Ontmoetingen voor uitwisseling van kennis en ervaring.

-

Stimuleren van zowel onderlinge steun, dienstbaarheid als
belangenbehartiging binnen platformen.

-

Ondersteuning van nieuwe platformen met werkvelddeskundigen.

2.6.2 Aanbevelingen voor het ondersteunen van de eigen diaconieën
-

Stimuleer actief de betrokkenheid van diaconieën bij diaconale platformen.

-

Stimuleer diaconaat in de samenleving via diaconale platformen én via
projecten in de eigen kerkelijke omgeving.
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0 Deel 1 praktijkvraagstuk en onderzoeksopzet

Deel 1
praktijkvraagstuk en
onderzoeksopzet

Dit deel bevat het thema en de context van het onderzoek.
In H3 wordt het probleem in kaart gebracht. De doelstelling
van het onderzoek en de vraagstelling komen in H4 en H5
aan de orde. H6 beschrijft de opzet van het onderzoek en
H7 gaat in op de aspecten kwaliteit en betrouwbaarheid.
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3 Het probleem in kaart gebracht
3.1 Inleiding
Het Diaconaal Steunpunt ondersteunt de diaconieën van de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde kerken (NGK) bij het
vormgeven en versterken van hun diaconale werk (meer informatie over het
Diaconaal Steunpunt is te vinden in bijlage A). Dit diaconale werk, dat je het social
work van de kerk zou kunnen noemen, kan als volgt worden gedefinieerd:
“Het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie
geïnspireerde groepen dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen
dan wel mee uithouden van lijden en maatschappelijke nood van individuen en
van groepen mensen, en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in
kerk en samenleving” (Crijns H. , 2004).
Dit social work van de kerk kan volgens Crijns niet opgesloten blijven binnen de
kerk, maar zal juist ook in de samenleving zichtbaar moeten worden (2004, p. 307).
Dit is een belangrijke drijfveer in mijn werk en daarnaast expliciet onderdeel van de
visie van onze organisatie (Generaal Diaconaal Deputaatschap Gereformeerde
kerken, 2013). Deze sociale betrokkenheid van kerken is overigens niet nieuw. ‘In
het diaconale werk laat de kerk al sinds jaar en dag zien dat geloof en dagelijks leven
met elkaar verbonden zijn. Omzien naar elkaar krijgt vorm in verschillende soorten
activiteiten voor mensen binnen en buiten de eigen kerkgemeenschap.’ (Kerk in
Actie, 2012, p. 17).

3.2 Veranderingen in vogelvlucht
In de samenleving en kerken vinden op allerlei terreinen en op verschillende
niveaus veranderingen plaats, die van betekenis zijn voor het diaconaat van deze
kerken en daarmee ook voor de ondersteuning vanuit het Diaconaal Steunpunt.
3.2.1 Veranderingen in de samenleving
Zo zien we op macroniveau bijvoorbeeld dat in de afgelopen periode onze landelijke
overheid een terugtrekkende beweging heeft ingezet. Met de intrede van de
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participatiesamenleving laat zij, als het op zorg en welzijn aankomt, nadrukkelijk
meer over aan de samenleving zelf. Die terugtrekkende beweging krijgt voor een
belangrijk deel vorm via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Doordat
de landelijke overheid zich terug trekt, laat ze meer en meer over aan de civil society
(Tonkens, 2009). Lokaal kan die civil society op een aantal manieren bijdragen aan
de Wmo, bijvoorbeeld via maatschappelijke ondersteuning, sociale samenhang en
als ontvangende samenleving (Metz, 2008). Ook plaatselijke kerken dragen daar aan
bij, zoals blijkt uit onderzoek ‘Kerk en Wmo: de eerste vijf jaren’ van Noordegraaf
(2012).
Een andere grote beweging is de recente instroom van duizenden vluchtelingen met
een verschil in culturele en religieuze achtergrond, die de Nederlandse samenleving
en ook kerken voor nieuwe uitdagingen stelt. Op macroniveau heeft deze instroom
tot gevolg dat kerkengenootschappen zich hierop bezinnen en zich hierover
uitspreken richting hun lokale kerken en soms ook richting de overheid. De
vluchtelingen worden echter lokaal opgevangen en dat heeft gevolgen op meso- en
micro niveau. Plaatselijk werken allerlei organisaties, waaronder ook kerken, met
elkaar samen rondom de opvang en ondersteuning van vluchtelingen.
Kerken hebben zich eeuwenlang ingezet op het terrein van armoedezorg. De
ontwikkeling van het armoedevraagstuk is daarom ook relevant voor kerken.
Recent is weer gebleken dat in ons land de kloof tussen arm en rijk in een snel
tempo groeit (Dekker, 2015). Uit het ‘Armoedesignalement 2014’ (SCP | CBS) blijkt
dat de armoede in Nederland in 2013 volgens de lage inkomensgrens is gestegen
naar 726.000 huishoudens(10,3%.). Volgens het onderzoek ‘Armoede en sociale
uitsluiting 2015’ (CBS) moeten er van de ruim 7 miljoen huishoudens 734.000
rondkomen van een laag inkomen (10,4 %). Dit zijn er 6 duizend meer dan in 2013
(10,3 %).
Ook de toename van mensen met problematische schulden is zorgwekkend. Begin
januari 2016 verscheen het onderzoek ‘Huishoudens in de rode cijfers 2015- Over
schulden van Nederlandse huishoudens en preventiemogelijkheden’ (Panteia). De
cijfers zijn schokkend en laten zien dat de schuldenproblematiek van Nederlandse
huishoudens is verergerd. In totaal loop bijna één op de vijf Nederlandse
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huishoudens een risico op problematische schulden, heeft al problematische
schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Het Nibud heeft recent berekend
dat een problematische schuldsituatie de maatschappij gemiddeld 100.000 euro
kost (Madern, 2014). Dit macro vraagstuk biedt kerken op meso- en micro niveau de
kans om maatschappelijk ‘relevant’ te zijn, bijvoorbeeld via de tachtig bestaande
lokale noodfondsen (Kerk in Actie, 2015), of via het project Schuldhulpmaatje,
waarbij al in meer dan zeventig plaatsen lokale kerken actief betrokken zijn.
3.2.2 Kerken veranderen
Verder zien we bij kerken zelf ook de nodige veranderingen. Zoals beschreven in ‘De
kerk als reddende engel’ (Poel D. J., 2015) heeft de kerk drie kernfuncties. De
bijpassende indeling van vrijwilligersorganisaties zoals Meijs (1997) die heeft
opgesteld staat tussen haakjes:


Getuigenis: het verspreiden van de blijde boodschap van de kerk
(‘campaigning’).



Gemeenschap: samenleven en betrokken zijn op elkaar (‘mutual support’).



Dienen: dienst aan de samenleving (‘service delivery’).

Door onder andere de opkomst van de verzorgingsstaat nam de rol van kerken op
het terrein van zorg af. Veel (lokale) kerken zijn naar binnen gericht geraakt en de
zorg voor de medemens werd veelal beperkt tot eigen leden en de arme medemens
in het buitenland.
De afgelopen jaren is er zowel landelijk als lokaal groeiende aandacht gekomen voor
het derde aspect: dienst aan de samenleving. Kerken zijn zich meer bewust
geworden van hun diaconale rol in de lokale samenleving, vanuit een theologische
herbezinning over kerk-zijn in deze tijd. Een recent voorbeeld daarvan is het boek
‘De naam van God is genade’ van Paus Franciscus (2016). De invoering van de Wmo
heeft daarbij – in Nederland - als een katalysator gewerkt voor die herontdekking.
De invoering van deze wet stimuleerde kerken om opnieuw na te denken over de
vraag hoe ze kerk willen zijn in deze tijd. Bij de invoering ervan hebben
kerkengenootschappen op landelijk niveau zich hierop gezamenlijk bezonnen. Er is
destijds een beleidsmatige keuze gemaakt om lokale diaconieën van de eigen kerken
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te stimuleren met elkaar samen te werken in diaconale platformen. Dat heeft onder
andere geresulteerd in een gezamenlijke uitgave over kerk en Wmo (Kerk in Actie,
2012). Deze informatie was gericht op lokale kerken, maar had ook gevolgen op
mesoniveau. Dat kan ook niet anders, want de uitvoering van de Wmo ligt bij de
burgerlijke gemeente en heeft daarmee gevolgen op meso- en microniveau.
Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de gereformeerde kerken waarvoor
het Diaconaal Steunpunt werkzaam is. Recent onderzoek toont aan dat deze kerken
voor zichzelf een taak zien om meer diaconaal betrokken te zijn in de eigen lokale
samenleving (Slendebroek-Meints, 2014).

3.3 Niet nieuw, wel anders
Deze maatschappelijke rol is voor kerken niet nieuw, maar de manier waarop en de
omstandigheden waaronder zijn dat wel. De kerkelijke zuilen zijn grotendeels
afgebrokkeld en kerken hebben te maken met (fors) teruglopende ledenaantallen.
Vanuit een hernieuwd verlangen om diaconaal betrokken te zijn op de lokale
samenleving, stelt dit de kerk voor nieuwe uitdagingen. Terecht wordt in het boek
´Burgerkracht´, wanneer het gaat over meer structurele zorg en ondersteuning,
geschreven: ‘Eeuwenlang speelden de kerken en charitatieve instanties hier de
hoofdrol. Het is echter de vraag of die na een eeuw van ontkerkelijking die rol weer
op zich zouden kunnen nemen.’ (Boer & Lans, 2011). De kerk van nu is niet meer de
kerk van vijftig jaar geleden.
Het gevolg is onder andere dat kerken meer en meer de (diaconale) uitdagingen
samen op willen pakken (Slendebroek-Meints, 2014). Samenwerking en
krachtenbundeling kunnen bijdragen aan een meer effectieve en efficiënte inzet van
beschikbare (schaarse) middelen. Het versterken, verdiepen en borgen van
diaconale samenwerking is dan ook een van de aanbevelingen in het recente rapport
‘De sociale kracht van de lokale oecumenische samenwerking’ (Berghuis, 2015). Ook
Herman Noordegraaf constateert dat ‘interkerkelijke en ‘interdiaconale’
samenwerking op lokaal niveau inmiddels eigenlijk een vereiste is’. De uitdagingen
die op de samenleving en kerken afkomen zijn immers groot en ondertussen
worden kerken door krimp geconfronteerd met gebrek aan menskracht en financiën
(2012, p. 126). Iets daarvan zie je terug in het armoedeonderzoek (Kerk in Actie e.a.,
22
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2013, p. 20), waaruit blijkt dat bij de bestrijding van armoede er vooral wordt
samengewerkt met andere kerkelijke organisaties en diaconale platformen. Tegelijk
constateert Noordegraaf dat bij het vormgeven van deze interdiaconale
samenwerking ´ondersteuning vanuit het bovenlokale kerkelijke kader hard nodig
is’ (2012, p. 126).
3.3.1 Georganiseerde samenwerking
Een zekere vorm van georganiseerde interdiaconale samenwerking is dus nodig.
Daarnaast is voor het opzetten en het in stand houden daarvan een vorm van
ondersteuning vanuit kerkelijk kader nodig. Dit alles sluit goed aan bij concrete
plannen in mijn organisatie om bij te dragen aan de ontwikkeling en versterking van
het lokale diaconaat van onze kerken, onder andere via het participeren in diaconale
platformen. Daarbij worden hoge verwachtingen gekoesterd van diaconale
platformen (zie kader).
Kader: Verwachtingen van een diaconaal platform:


Plaatselijke kerken bundelen hun krachten op diaconaal gebied en
wisselen onderling kennis en ervaring uit.



Ze gaan de eigen kerkleden voor in dienstbaarheid aan de samenleving,
door bijvoorbeeld concrete projecten uit te voeren.



Het platform fungeert als spreekbuis en contactpunt richting de
burgerlijke gemeente. Ook als het gaat om kritische participatie en om het
uitoefenen van invloed op het plaatselijke Wmo beleid.



Het platform werkt samen met een veelheid van maatschappelijke
organisaties voor de lokale samenleving, zoals schuldsanering
(Schuldhulpmaatjes), buurtzorg (Present), individuele zorg (HiP,
krachtcentrale, Netwerk Ondersteuning), zorginstellingen en dergelijke.

Het doel binnen mijn organisatie is dat in 2020 de meerderheid van alle
gereformeerd vrijgemaakte diaconieën plaatselijk samenwerkt met andere kerken
in een diaconaal platform (Generaal Diaconaal Deputaatschap Gereformeerde
kerken, 2013).
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3.4 Eerdere verkenningen
In 2014 heeft een eerste verkenning plaats gevonden en is via mail aan de
gereformeerde diaconieën gevraagd of ze lokaal samenwerken met diaconieën van
andere kerken. Ook is met een aantal mensen uit verschillende platformen
gesproken en de kennis die dat heeft opgeleverd is verzameld in een praktische
brochure (Diaconaal Steunpunt, 2015). Deze verkenning was een eerste stap, die
duidelijk maakte dat het onderwerp verdere aandacht vereist. Eind 2015 heeft een
vrijwilliger voor het Diaconaal Steunpunt een vooronderzoek gedaan onder enkele
platformen, waarbij hij onder andere inging op het aspect van kennisdeling tussen
platformen. Zijn conclusies zijn meegenomen in deze onderzoeksopzet.

3.5 Meer zicht op diaconale platformen
Om platformen goed te ondersteunen is inzicht nodig op een aantal aspecten. Ten
eerste naar het functioneren van platformen. Er zijn diverse onderzoeken gedaan
naar de rol van kerken en de Wmo. Daarbij wordt regelmatig geconstateerd dat er
steeds meer samenwerking is in diaconale platformen, maar hoe die platformen in
de praktijk functioneren, is daarbij niet onderzocht. Vaak blijft het bij beschrijven
van algemene knelpunten als het gaat om kerken en Wmo. Het is de vraag in
hoeverre diaconale platformen de eerder geschetste verwachtingen waar maken. In
onze eigen, niet wetenschappelijk verantwoorde, waarneming lijkt het erop dat
diverse diaconale platformen soms een moeizaam bestaan leiden. Het opzetten en in
stand houden van een platform lijkt moeilijk te organiseren. Kerken lijken vaak niet
ingesteld op het plaatselijk samenwerken met (christelijke) zorgorganisaties, wat
resulteert in een afwachtende of zelfs wantrouwende houding (Generaal Diaconaal
Deputaatschap Gereformeerde kerken, 2013, p. 58). Er is kortom weinig bekend
over het functioneren van diaconale platformen, over hun effectiviteit en in
hoeverre ze in de praktijk ook daadwerkelijk bijdragen aan de maatschappelijke
opgave van kerken zoals hierboven beschreven.
Daarnaast is er nog een ander element van belang is. Er zijn in de loop van de tijd
allerlei lokale initiatieven ontstaan en daarbij is sprake van een diversiteit in
opbouw en uitwerking. Lokaal wordt veel kennis opgedaan en ontwikkeld, maar die
kennis wordt niet gedeeld. Er is tussen de verschillende platformen geen structureel
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contact op ‘bovenlokaal’ niveau en een overkoepelende organisatievorm ontbreekt.
Wanneer een nieuw platform wordt opgestart, vindt men vaak het wiel opnieuw uit.
Hoe zou dat efficiënter kunnen? En welke ondersteuningsbehoefte bestaat er bij de
platformen? En op welke manier kan bovenlokale ondersteuning daar aan
bijdragen?
Tenslotte zijn wij niet de enige organisatie die het belang van samenwerking in
platformen ziet. Diverse andere kerken en organisaties zijn bezig met het
ondersteunen en oprichten van platformen, maar daarbij is er tot op heden
nauwelijks afstemming en samenwerking (Poel D. , 2015). Is het niet verstandig om
te komen tot een meer gezamenlijke aanpak?

3.6 Noodzaak en relevantie in verschillende perspectieven
Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan bovengenoemden verschillende
elementen. De noodzaak en relevantie daarvan wil ik tenslotte nog onderbouwen
door er vanuit verschillende perspectieven naar te kijken.
3.6.1 Beleidsmatig perspectief
Binnen het Diaconaal Steunpunt is beleidsmatig gekozen om diaconale platformen
te ondersteunen via de inzet van een team van deskundigen, die de plaatselijke
diaconieën ondersteunen bij het opzetten en de instandhouding van diaconale
platformen. Maar wringt het eigenstandig willen opzetten van ondersteuning van
diaconale platformen niet met onze eigen visie? We willen immers nadrukkelijk
samenwerken met andere kerken en organisaties:
We gaan samenwerkingsverbanden aan om de ondersteuning
van het diaconaat en het diaconaal handelen meer body te geven.
Daartoe behoort een zo nauw mogelijke diaconale samenwerking
tussen NGK, CGK en GKv1 op zowel bestuurlijk als uitvoerend
niveau. Het GDD/CDC zal zich met deze kerken oriënteren op
organisaties zoals SchuldHulpMaatje, Micha Nederland, Present,
Hulp In Praktijk, Tear, Nederland Zoekt, en dergelijke. Hierbij
gaat het vooral om een bestuurlijke relatie. Geen topdown1 NGK= Nederlands Gereformeerde Kerken, CGK= Christelijke Gereformeerde Kerken, GKv=
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
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benadering, maar het delen van kennis en ervaring die van
onderop ontstaat. (Generaal Diaconaal Deputaatschap
Gereformeerde kerken, 2013)
Het stimuleren van diaconale platformen is een uitgelezen kans om deze
samenwerking inhoudelijk vorm te geven en om kennis en ervaring met elkaar te
delen.
3.6.2 Organisatieperspectief
Zoals hierboven duidelijk is geworden, is het doel dat de meerderheid van onze
diaconieën in 2020 actief is in een diaconaal platform. We hebben in meer dan 260
plaatsen lokale kerken en de meerderheid daarvan zou binnen 5 jaar via een
diaconaal platform actief moeten zijn. Op dit moment hebben we maar globaal zicht
op waar we staan. We weten dat er in ongeveer zeventig plaatsen een vorm van
diaconale samenwerking is, waar ook onze kerken bij betrokken zijn. Dat aantal zegt
nog niets over het functioneren van die platformen. Er van uitgaande dat die
platformen goed functioneren, blijven er in het optimale geval nog meer dan 190
plaatsen over. De vraag is hoe onze organisatie dat kan realiseren? Vraagt dat niet
enerzijds om het delen van kennis, ervaring en resources tussen diaconale
platformen en anderzijds om het bundelen van ondersteuningskracht met andere
organisaties?
3.6.3 Professioneel perspectief
Bij diaconale platformen gaat het in de kern over het delen van kennis en ervaring
en het bundelen van resources. Zou je bij het inrichten van je ondersteuning dan niet
dezelfde insteek moeten kiezen en inzetten op het bovenlokaal delen van de kennis
en ervaring? Daar hebben uiteindelijk alle platformen en de betrokken kerken wat
aan.
Daarnaast ontbreekt fundamentele kennis over het functioneren van platformen en
over de aanwezige ondersteuningsbehoefte. Vanuit professioneel oogpunt zijn deze
echter belangrijke input voor het optimaal inrichten van de ondersteuning.
De afgelopen jaren zijn er vanuit bijvoorbeeld Kerk in Actie al professionals bezig
met het ondersteunen van diaconale platformen. Ook die professionals zijn gebaat
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bij het bundelen van kennis en expertise, omdat ze daarmee in hun eigen praktijk
beter kunnen adviseren en ondersteunen.
Veel platformen werken daarnaast samen met maatschappelijke organisaties zoals
Schuldhulpmaatje, Stichting Hulp in Praktijk, de Nederlandse Patiënten Vereniging,
Stichting Present, et cetera. Is het dan niet logisch wanneer er tussen dezelfde
partijen op bovenlokaal niveau ook afstemming en samenwerking plaats vindt? Het
Diaconaal Steunpunt kan het initiatief nemen om deze verbindingen tot stand te
brengen, waardoor het stimuleren van diaconale platformen een nieuwe, praktische
casus wordt om diverse organisaties met elkaar te verbinden vanuit gezamenlijke
waarden en visie.
3.6.4 Doelgroep perspectief
Platformen zijn een lokaal initiatief en het opzetten er van gebeurt door betrokken
vrijwilligers uit diverse kerken. Er komen regelmatig nieuwe platformen bij.
Doordat er (landelijk) weinig kennis wordt gedeeld over dit fenomeen is er vrijwel
geen mogelijkheid om te leren van de kennis en ervaring van anderen en om het
proces effectief in te richten. Het wiel wordt steeds lokaal opnieuw uitgevonden, of
er wordt ‘klakkeloos’ gekopieerd van een nabijgelegen platform. Zoals een platform
zelf aangeeft ‘ons platform is opgezet naar een model dat op internet is gevonden’.
Daardoor loopt elk nieuw initiatief het risico om onnodig fouten en/of verkeerde
keuzes te herhalen. Op de korte termijn frustreert dat op zijn minst de diaconale
samenwerking en de inzet van vrijwilligers. Op de langere termijn kan het leiden tot
het onnodig ontstaan van meer ineffectieve diaconale platformen. Daar zijn de
kerken, de lokale vrijwilligers en ook de opdrachtgever niet bij gebaat.

3.7 Urgentie
Diaconale platformen zijn er, daar kunnen we niet om heen. Ook onze diaconieën
zijn daar op tal van plaatsen bij betrokken. Op diverse plaatsen ontstaan ook nog
steeds nieuwe platformen, als gevolg van de beschreven ontwikkelingen. Omdat wij
het komende jaar de ondersteuning richting diaconale platformen willen optuigen,
is dit een goed moment voor nader onderzoek. De uitkomsten daarvan kunnen dan
bijdragen aan een optimale ondersteuning.
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4 Doelstelling van het onderzoek
Dit hoofdstuk beschrijft het doel van het onderzoek en plaatst het in het perspectief
van de regulatieve cyclus.

4.1 Regulatieve cyclus
De regulatieve cyclus van van Boeije is een model dat houvast biedt bij het denken
over en werken aan praktijkontwikkeling (Boeije, 2005). Het betreft een cyclisch
model bestaande uit verschillende fasen waar praktijkonderzoek aan kan worden
gekoppeld. Dit model is bedoeld om te komen tot ‘adequaat handelen, met het doel
te veranderen of te verbeteren’ (Lange, Schuman, & Montesano Montessori, 2011).
Met het onderzoeksproces dat in dit plan wordt beschreven wordt een deel van de
regulatieve cyclus doorlopen. Het praktijkprobleem is al voldoende in kaart
gebracht door middel van eerdere onderzoeken (zie ook 3.4). We weten dat de
huidige ontwikkelingen in de
maatschappij ook van invloed zijn op
onze kerken en dat kerken op zoek zijn
naar manieren om daarop in te spelen.
Dat gebeurt onder andere via diaconale
platformen. Die platformen hebben
ondersteuning nodig en het is de
vraag hoe die ondersteuning het beste
kan worden opgezet?
Daarmee bevindt het praktijkvraagstuk zich
op dit moment in de diagnose fase. Daarbij
wordt met behulp van enquêtes en interviews
onderzocht in hoeverre diaconale platformen bijdragen aan de veranderingen die
nodig zijn om in te spelen op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zoals
hierboven omschreven. Verder wordt onderzocht op welke manier de
ondersteuning van platformen het beste kan worden vormgegeven.
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Deze resultaten leveren kennis voor de volgende fase, het maken van een plan om
beter aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de platformen. Door middel
van de focusgroepen worden de eerste stappen gezet in deze planfase binnen de
regulatieve cyclus.

4.2 Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is kennis te vergaren over het functioneren van
diaconale platformen in Nederland en zo te komen tot een betere ondersteuning van
de kerken bij hun deelname in nieuwe en bestaande diaconale platformen.
Daarbij zijn er een viertal subdoelen te onderscheiden:
-

inzicht krijgen in het huidige functioneren van diaconale platformen in
relatie tot de maatschappelijke opgave van kerken.

-

een goed beeld krijgen van de ondersteunings- en informatiebehoefte van
diaconale platformen.

-

een betere kennis- en ervaringsdeling van en tussen diaconale platformen.

-

samenwerking initiëren met voor dit onderwerp relevante organisaties.

4.3 Verkenning van de volgende stap
Kijkend naar de regulatieve cyclus is een logische vervolgstap na dit onderzoek
inzetten op het daadwerkelijk realiseren van een gezamenlijke aanpak voor het
oprichten, in stand houden en versterken van diaconale platformen (dit is de
interventie in de regulatieve cyclus). Het ontwikkelen van deze aanpak is geen
onderdeel van dit onderzoek, maar het onderzoek wil hier wel een eerste bijdrage
aan leveren, door de relevante partijen via de focusgroepen inhoudelijk bij het
onderzoek te betrekken.
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In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beschreven en binnen welk theoretisch
kader het onderzoek wordt uitgevoerd.

5.1 Onderzoeksvraag en deelvragen
De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd:
Hoe kan de ondersteuning van het opzetten, in stand houden en versterken van
diaconale platformen (verder) worden ontwikkeld in aansluiting op de bestaande
en gewenste praktijk en in samenwerking met de diaconale platformen?
Deze onderzoeksvraag is onderverdeeld in een aantal deelvragen:
1. Wat is de aard, het functioneren en de omvang van de huidige diaconale
platformen?
2. Hoe en in hoeverre dragen diaconale platformen bij aan de
maatschappelijke opgave van kerken?
3. Wat zijn voor diakenen van de gereformeerde kerken ondersteunende en
belemmerende factoren om deel te nemen aan een diaconaal platform?
4. Welke ondersteunings-/informatiebehoefte hebben diaconale platformen?
5. Welke mogelijkheden zijn er om te komen tot meer deling van kennis en
ervaring uit en tussen diaconale platformen?
De antwoorden op deze vragen dragen direct bij aan de doelstellingen zoals
beschreven in hoofdstuk 4.

5.2 Theoretisch kader
Diaconale platformen zijn vrijwilligersorganisaties met een diversiteit aan
doelstellingen. Die doelstellingen zijn te vertalen naar de drie functies van
vrijwilligersorganisaties zoals Handy (Understanding voluntary organizations,
1990) en Meijs (2011) die benoemen. Daarmee vormt deze indeling een kader
waarmee het huidige functioneren van diaconale platformen kan worden getoetst.
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‘De kerk is te midden van alle andere samenlevingsvormen uniek’ (Spijker &
Drimmelen, 1992, p. 212). Kerken hebben een eigen taal en hun eigen kerkelijk
recht (Kennedy, 2010, pp. 29-30). Deels passen kerken goed in de civil society, maar
ze hebben ook kanten waardoor zij op zijn minst een bijzondere positie innemen.
Voor nu betrek ik kerken binnen de civil society.
Organisatorisch zijn er binnen de civil society verschillende typen organisaties en
activiteiten, die zijn in te delen naar de drie functies van vrijwilligersorganisaties
zoals Handy (Understanding voluntary organizations, 1990) en Meijs (2011) die
onderkennen:


Onderlinge steun (mutual support): Deze organisaties bestaan met het
doel om mensen met identieke problemen of enthousiasme bij elkaar te
brengen, gericht op wederzijds begrip, advies, steun en bemoediging. Het
uitgangspunt hierbij is wederzijdsheid en het vormen van een netwerk is
hier een belangrijke functie. Hierbij heerst een cultuur van ‘dingen samen
doen’ en gaat het vooral om onderlinge solidariteit en gezelligheid. ‘Mutual
support organisaties richten zich op onderlinge steun en hulpverlening
tussen de leden van de organisatie of het behalen van gezamenlijk voordeel’
(Meijs, 2004).
Het samenbrengen van diakenen uit verschillende diaconieën past hier bij.
Deze categorie is volgens Handy (p13) gebaat bij een minimale vorm van
organisatie om dienstbaar te kunnen zijn aan de leden. De enige voorwaarde
om lid te zijn, is dat je voldoet aan de beschrijving van de organisatie. Er
wordt niet gekeken naar je kennis en vaardigheden en er is ook geen
toelatingsexamen. Deze groepen willen niet gemanaged worden. Een
dienstverlenende vorm van coördineren is voldoende.



Dienstverlening (service delivery): Dit betreft het verlenen van hulp en
diensten aan mensen in nood. Het doel is om de onbekende ander te helpen.
Hieronder valt het daadwerkelijk dienstbaar zijn aan de samenleving door
het diaconaal platform.
Deze categorie vraagt om veel meer organisatie. Het bestaansrecht van deze
organisaties is het verhelpen van bepaalde nood en het verstrekken van hulp
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aan een medemens in nood. Zo´n organisatie is trots op de effectiviteit,
professionaliteit en lage kosten. Hieruit volgt wel dat ze selectiever moeten
zijn waar het gaat om betrekken van mensen en dat ze hoge standaards
hebben. Van mensen die onvoldoende kwaliteit leveren, wordt afscheid
genomen. Om mee te doen is het niet voldoende dat je achter de doelstelling
staat. Je hebt bepaalde kwalificaties nodig. Dit vraagt om een behoorlijke
mate van organisatie.


Belangenbehartiging (campaigning): Dit betreft organisaties die
campagne voeren voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor gelijke rechten
van mannen en vrouwen. Het gaat hier om inspraak en vertegenwoordiging,
Hieronder valt de doelstelling van platformen die valt onder de noemer
kritische participatie. Het betreft het stem geven aan de zwakkere in de
samenleving richting de overheid, organisaties en de samenleving.

Deze drie categorieën zijn in meer of mindere mate in vrijwilligers-organisaties
terug te vinden en zijn daarmee een kapstok om ook diaconale platformen te
analyseren en in kaart te brengen.
Jager gebruikt deze drie categorieën om de verschillende functies van de kerk te
duiden (2012). De kerkelijke functie ‘Dienstbaarheid aan de samenleving’ (dit is met
name de diaconale functie van de kerk) koppelt ze aan de service delivery functie
van vrijwilligersorganisaties. Betekent dit ook dat diaconale platformen daarmee te
typeren zijn als (pure) service delivery organisaties? De uitkomsten van dit
onderzoek toetsen in hoeverre ook de andere twee functies een plek krijgen in de
opzet, doelstellingen en activiteiten van diaconale platformen. Dat is relevant omdat
de indeling van Handy (1990) laat zien dat ´de verschillen tussen deze drie typen
organisaties fundamenteel zijn, zowel in doelgroepen, als in doelstellingen, als in
mogelijkheden als in typen vrijwilligers’ (Baren van, 2016, p. 14).
Zo helpt deze indeling om zicht te krijgen op welke van deze elementen binnen
platformen sterker en minder sterk ontwikkeld zijn en maakt ze daarnaast zichtbaar
wat mogelijke knelpunten cq. uitdagingen zijn. Dat kan vervolgens aanbevelingen
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opleveren voor het aanpakken van deze knelpunten en het versterken van de
afzonderlijke functies binnen het platform als geheel.
Het vaststellen van dit theoretisch kader heeft plaats gevonden tijdens het
onderzoek, nadat de vragenlijsten waren uitgezet. Daardoor komt het element
campaigning in de vragenlijst minder nadrukkelijk aan de orde. In de interviews is
hier meer aandacht aan gegeven en ook de analyse van beleidsplannen, websites en
notulen van vergaderingen geven enig inzicht in dit aspect. Daardoor kan over dit
aspect toch het een en ander worden gezegd.

5.3 Attenderende begrippen
Attenderende begrippen zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en dragen bij aan de
richting van het onderzoek. De begrippen geven aan waarnaar je moet kijken in de
dataverzameling en bij de analyse. En hoewel ze je helpen om te weten waarnaar je
moet kijken, is de lijst van te voren niet onuitputtelijk. Op basis van de gevonden
data wordt deze lijst verder aangevuld (zie ook in de volgende paragraaf die de
analyse van de data beschrijft). De volgend begrippen worden in dit onderzoek
gebruikt:


Activiteiten en taken: In een platform bundelen plaatselijke kerken hun
krachten op diaconaal gebied en wisselen onderling kennis en ervaring uit.
Welke concrete activiteiten worden uitgevoerd en met welk rendement/wat is
het effect ervan?



Contact met de burgerlijke gemeente: In hoeverre fungeert het platform als
spreekbuis en contactpunt richting de burgerlijke gemeente?



Context: Platformen zijn lokaal georganiseerd en hebben te maken met een
bepaalde context waarbinnen ze functioneren.



Leiderschap: De mate waarin het platform afhankelijk zijn van één of meer
voortrekkers of breder gedragen worden door deelnemende kerken.



Loketfunctie: Het diaconaal platform is nadrukkelijk gericht op de lokale
samenleving. In hoeverre is zij wel of niet rechtstreeks benaderbaar door leden
uit die lokale gemeenschap?
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Motivatie en ambitie: De reden voor en het verlangen van het samenwerken in
een diaconaal platform en de mate waarin dit werkelijkheid wordt.



Maatschappelijke bijdrage: De mate waarin platformen een voertuig zijn voor
de dienstverlenende taak van de aangesloten kerken.



Ondersteuningsbehoefte: De mate en vorm waarin diaconale platformen
behoefte hebben aan bovenlokale ondersteuning.



Relatie met achterban: De wijze waarop het platform verbonden is en blijft met
de diverse achterbannen.



Uitdagingen en punten van verbetering: Dit betreft de aspecten waarvan
platformen vinden dat er verbetering nodig is. Dit heeft mogelijk ook een relatie
met de gewenste ondersteuning.



Werkwijze: Op welke manier functioneren platformen en wat zegt dat over de
diversiteit ervan?
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6 Methode van onderzoek
In dit hoofdstuk wordt het ontwerp en uitvoering van het onderzoek beschreven en
toegelicht. Het onderzoek is opgedeeld in een aantal fasen die in de onderstaande
figuur schematisch zijn afgebeeld:

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief deel en uit een kwalitatief deel. Het
kwantitatieve deel geeft via twee vragenlijsten inzicht in de landelijke situatie en
levert een algemeen beeld van de huidige stand van zaken. Het kwalitatieve deel
brengt verdieping door in gesprek met vier platformen de uitkomsten van het
onderzoek verder te bespreken. In drie focusgroepen wordt met name in gegaan op
de ondersteuningsbehoefte en op de mogelijkheden voor meer uitwisseling van
kennis en ervaring.

6.1 Literatuuronderzoek
De eerste stap was het bestuderen van relevante literatuur. Daarbij is gekeken naar:


Literatuur omtrent de indeling en het functioneren van
vrijwilligersorganisaties. Zie ook het theoretisch kader.
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Het analyseren van websites, statuten en notulen van bestaande
platformen.



Het lezen van (voor)onderzoeken, studies, krantenberichten e.d. over
doelen, activiteiten en knelpunten diaconale platformen etc.

Dit is meegenomen bij het opstellen van de vragenlijsten en in begripsbepaling (zie
hoofdstuk 5). Het concept van diaconale platformen heb ik als zodanig niet terug
gevonden in internationale literatuur. Internationale literatuur ontbreekt daarom in
dit onderzoek.

6.2 Kwantitatief onderzoek via vragenlijsten
Vragenlijst voor platformen
De volgende stap van dit onderzoek betrof het uitzetten van twee vragenlijsten. Met
behulp van mijn kerkelijk netwerk is een basislijst opgesteld met contactgegevens
van bestaande diaconale platformen. De eerste vragenlijst is vervolgens uitgezet
onder alle in kaart gebrachte 98 diaconale platformen. De vragen gingen vooral in
op deelvragen 1, 2 en 4 van het onderzoek.
De concept vragenlijst is met enkele collega´s en ervaringsdeskundigen besproken,
waarna vervolgens de definitieve vragenlijst is opgesteld. De vragenlijst is
opgenomen in bijlage 3.
Vragenlijst voor diaconieën
De tweede vragenlijst is uitgezet onder 156 diaconieën uit de kerkgenootschapen
waarvoor het Diaconaal Steunpunt werkzaam is. De lijst is verstuurd naar alle
diaconieën in die plaatsen waar zich ook een platform bevind (uit de basislijst). Deze
vragenlijst gaat met name in op deelvragen 2 en 3 en levert een beeld op van de
mate van betrokkenheid van deze diaconieën bij diaconale platformen.
De concept vragenlijst is met enkele collega´s en ervaringsdeskundigen besproken,
waarna vervolgens de definitieve vragenlijst is opgesteld. De vragenlijst is
opgenomen in bijlage 4.
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De analyse van de vragenlijsten wordt besproken in §6.4.

6.3 Kwalitatief onderzoek
In de volgende stap ging het om het verdiepen van de data die met de kwantitatieve
onderzoeksmethoden zijn verkregen. Deze verdieping vond plaats via
(groeps)interviews en focusgroepen.
6.3.1

(Groeps)interviews binnen diaconale platformen

Op basis van de kwantitatieve data zijn vier platformen geselecteerd voor
verdieping. De criteria voor selectie van de platformen zijn vastgesteld in overleg
met mijn bestuur. De volgende criteria zijn gehanteerd:
Een platform
-

Met/zonder professional.

-

Stad/plattelandsregio/middelgrote gemeente(50.000 inwoners).

-

Sterk/zwak.

-

Randstad/Noord Nederland.

Op basis van deze criteria zijn vier verschillende platformen geselecteerd. Binnen
elk platform zijn steeds twee interviews gehouden. De eerste met leden van het
platform zelf en daarnaast ook met diakenen van de betrokken kerken. In één geval
heeft, wegens agenda technische redenen, een gesprek plaats gevonden met zowel
een afgevaardigde van het platform als met een diaken. In totaal zijn er dus zeven
semigestructureerde diepte-interviews gehouden die vooral ingingen op deelvragen
2, 3 en 4.
Via deze interviews is data verzameld door middel van het stellen van vragen en de
antwoorden die de respondenten daar op geven. Binnen het praktijkgerichte
onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van deze onderzoekmethode. Het biedt
ruimte voor doorvragen en het opvoeren van nieuwe onderwerpen die van belang
zijn voor het onderzoek. Door diverse betrokken partijen te interviewen, wordt
vanuit diverse invalshoeken een scherp(er) beeld verkregen van het
onderzoeksveld. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de gegevens zoals die zijn
verkregen via het kwantitatieve onderzoek.
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6.3.2 Focusgroepen
Een focusgroep is naast een manier van dataverzameling ook een methode van
kennis-creatie via interactie. Het gaat bij een focusgroep om het uitlokken van
ideeën, opinies en motieven. Door de uitkomsten van het onderzoek verder te
bespreken in focusgroepen is geprobeerd deze uitkomsten breder toepasbaar te
maken en om nieuwe kennis te creëren. Als moderator heb ik me vooral luisterend
opgesteld en heb ik er voor gezorgd dat het onderwerp en de hoofdvragen duidelijk
zijn. In deze focusgroepen stond de interactie tussen de deelnemers centraal
(Swanborn, 2010).
Volgens Swanborn is het verstandig om voor elke stakeholder een focusgroep te
formeren (Swanborn, 2010, p. 192). Daar heeft voor dit onderzoek geresulteerd in
de volgende drie focusgroepen:
Focusgroep met diaconale platformen
In deze focusgroep ging het met name op het ophalen van de ondersteuningsbehoefte en het nadenken over het aspect van kennisdeling. Daarmee gaan deze
focusgroepen in op de deelvragen 4 en 5. Deze focusgroep bestond uit dertien
deelnemers, allen betrokken bij een diaconaal platform.
Focusgroep met diakenen
Deze focusgroep richt zich deelvraag 2 en 3. Ook deze focusgroep bestond uit
dertien diakenen, allen lid van een diaconie die is betrokken bij een lokaal diaconaal
platform.
Focusgroep met maatschappelijke organisaties
In deze laatste focusgroep stond vanuit de tot dan toe verkregen data de vraag
centraal hoe we kunnen komen tot een meer gezamenlijke aanpak. Daarmee geeft
deze focusgroepen voor een belangrijk deel antwoord op de hoofdvraag van het
onderzoek.
Aan dit gesprek namen de volgende organisaties deel: het project Noodfondsen van
Kerk in Actie, Schuldhulpmaatje, Stichting Present en Stichting Hulp in Praktijk.
Stichting Encour was ook uitgenodigd, maar kon helaas niet aanwezig zijn.
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6.4 Analyse
De verkregen data is op twee manieren geanalyseerd. Allereerst zijn de resultaten
van de vragenlijsten statistisch geanalyseerd met behulp van het softwarepakket
SPSS. De relevante tabellen zijn als bijlage los van dit document bijgevoegd.
Daarnaast zijn alle interviews getranscribeerd en is deze data verwerkt door middel
van een techniek die ‘coderen’ heet. Dit coderen is een vorm van labelen aan de hand
van de uitgeschreven verslagen. De tekst wordt eerst verdeeld in betekenisvolle
fragmenten die vervolgens een categorienaam krijgen (van der Donk & van Lanen,
2014). De codeboom die zo ontstaat wordt op twee manieren vastgesteld:


Inductief: de categorieën worden vanuit waarneming en verzamelde data
vastgesteld. Van der Donk noemt dit open coderen (2014, p. 243).



Deductief: Het vaststellen van de categorieën vind plaats voorafgaande aan de
dataverzameling op basis van je oriëntatiefase en het literatuuronderzoek. Op
basis daarvan ga je op zoek naar tekstfragmenten die betrekking hebben op één
of meer van deze categorieën (van der Donk & van Lanen, 2014, p. 245).

De volgende stap is dat de lijst met categorieën wordt ingekort door vergelijkbare
categorieën samen te voegen of te splitsen. Ook kunnen aan de hand van deze
codering verschillende groepen worden geïdentificeerd. Deze stap wordt axiaal
coderen genoemd (Tubbing, 2016).
De laatste stap heet selectief coderen en daarin gaat de onderzoeker op zoek naar
een of meer centrale begrippen en werkt hij deze uit tot een theorie.
Voor het coderen is gebruik gemaakt van het softwarepakket MaxQDA. De
codeboom is te vinden in bijlage 3.
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7 Objectief, kwalitatief en betrouwbaar
Een onderzoek wordt beoordeeld op de betrouwbaarheid van de resultaten, omdat
deze de basis kunnen vormen voor het nemen van beslissingen in een organisatie
(Verhoeven, 2007). Praktijkgericht onderzoek moet daarom aan een aantal criteria
voldoen. Dit hoofdstuk beschrijf op welke manier rekening is gehouden met deze
criteria.

7.1 Betrouwbaarheid en validiteit
‘Validiteit wil zeggen dat je datgene onderzoekt wat je wilt onderzoeken; je
onderzoeksresultaten bevatten zo min mogelijk systematische verstoringen’ (van
der Donk & van Lanen, 2014). Er wordt onderscheid gemaakt tussen interne en
externe validiteit en begripsvaliditeit. Externe validiteit ‘verwijst naar de geldigheid
van de resultaten voor anderen buiten de context waarin het onderzoek is
uitgevoerd’ (van der Donk & van Lanen, 2014). Dit aspect wordt besproken in § 7.3.
Interne validiteit heeft betrekking op de conclusies die uit de resultaten worden
getrokken. Juiste conclusies kunnen stand houden en de kritiek van collegaonderzoekers doorstaan (Verhoeven, 2007). Begripsvaliditeit gaat over de vraag of
je meet wat je wilt meten.
Wanneer we bij onderzoek spreken over betrouwbaarheid dan bedoelen we dat het
onderzoek niet door toevalsfouten wordt verstoord. ‘Je er naar streeft dat het
onderzoek dezelfde resultaten oplevert als het wordt herhaald of door iemand
anders zou worden uitgevoerd. Dit impliceert dat je toevallige verstoringen van je
praktijkonderzoek zoveel mogelijk probeert te voorkomen’ (van der Donk & van
Lanen, 2014).
Er zijn een aantal manieren om de interne validiteit en de betrouwbaarheid te
vergroten. Allereest door middel van triangulatie, of te wel:


het combineren van diverse bronnen (perspectieven).



het gebruiken van verschillende manieren van data verzameling
(methoden).
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het betrekken van verschillende (groepen) personen bij de analyse.

In dit onderzoek zijn al deze drie aspecten toegepast. Daardoor wordt een rijker
beeld verkregen van het praktijkvraagstuk en is het mogelijk om krachtiger
conclusies te trekken.
Verder heb ik diverse mensen betrekken bij mijn onderzoek. Diverse mensen
hebben met mij meegelezen. Naast personen uit mijn organisatie, worden analyses
voorgelegd aan critical friends waarmee de interne validiteit en de betrouwbaarheid
van het onderzoek verder wordt vergroot. Om begripsvaliditeit zoveel mogelijk te
garanderen zijn de vragenlijsten van te voren in overleg met deskundigen getoetst.
Ik probeer daarnaast zo helder mogelijk de stappen in mijn onderzoeksproces te
beschrijven. Alle data, analyses en documenten die in het kader van dit onderzoek
zijn geproduceerd en verzameld (zoals de vragenlijsten, interviews en uitkomsten
van de focusgroepen) zijn systematisch gearchiveerd. Door het transparant en
navolgbaar beschrijven van mijn werkwijze, wordt het mogelijk voor anderen om de
stappen van het onderzoek na te gaan en in principe te herhalen.

7.2 Objectiviteit
Omdat mijn organisatie nadrukkelijk zelf de doelstelling heeft om diaconale
platformen te ondersteunen, ben ik inhoudelijk betrokken bij het onderzoeksgebied.
Het is daarom goed om expliciet de vraag te stellen in hoeverre het verstandig is dat
ik zelf dit onderzoek uitvoer? Kan dat op een objectieve manier? Ik denk van wel.
Een belangrijk voordeel om het onderzoek zelf uit te voeren is dat ik bekend ben
met de kerkelijke wereld en met de betrokken kerken en dat die bekendheid een
gevoel van vertrouwen en herkenning oproept. Verder ken ik de taal van kerken en
van het onderzoeksgebied goed en ben ik daarnaast vertrouwd met de cultuur en de
werkwijze van kerken. Daarnaast heb ik een groot kerkelijk netwerk opgebouwd,
waar ik bij het onderzoek een beroep op kan doen.
Hoe kan ik er dan voor zorgen dat de objectiviteit van het onderzoek zoveel mogelijk
geborgd wordt? De objectiviteit wordt vergroot door de dataverzameling
inzichtelijk te maken. De kwantitatieve data als ook de analyse daarvan zal daarom
beschikbaar en inzichtelijk zijn. Daarnaast worden de interviews binnen dit
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onderzoek uitgeschreven. Ook wordt de analyse gedeeld en besproken met diverse
betrokkenen en met een aantal focusgroepen. De resultaten van die focusgroepen
zijn weer in het onderzoeksrapport beschreven.

7.3 Generaliseerbaarheid
Generaliseerbaarheid (ook wel externe validiteit genoemd) beschrijft in hoeverre de
uitkomsten van het onderzoek valide zijn buiten het onderzoeksgebied. Het
onderzoek geeft via de kwantitatieve aanpak aan de ene kant een breed inzicht van
het onderzoeksgebied. Via de kwalitatieve aanpak is vervolgens de verdieping
gezocht. Door dit vervolgens weer met diverse focusgroepen te bespreken, is
geprobeerd de uitkomsten zo breed mogelijk toepasbaar te maken.
De lezer van het onderzoek kan zelf beoordelen in hoeverre het onderzoek relevant
is voor de eigen praktijk. Dit wordt mogelijk gemaakt door mijn context dusdanig
gedetailleerd te beschrijven dat de lezer op basis van die beschrijving kan nagaan of
de getrokken conclusies ook binnen zijn eigen context zou kunnen gelden.

7.4 Ethische aspecten
Hoe voorkom je dat je andere mensen schaadt met je onderzoek? Ik heb daarvoor
gebruik gemaakt van de richtlijnen, zoals Van der Donk deze weergeeft (2014, pp.
72-73):
Informeer open en transparant en geef terugkoppeling
-

De doelstelling van de interviews en focusgroepen zijn van te voren
duidelijk gecommuniceerd. Daarnaast is gewerkt aan de randvoorwaarden
die nodig zijn voor een veilig klimaat tijdens de interviews en focusgroepen.

-

Er zijn afspraken gemaakt over wel of niet terugkoppelen van de resultaten.

-

Om meningen vrij te kunnen uiten is een anonieme verwerking van de
gegevens toegezegd aan de deelnemers.
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Bewaak de vertrouwelijkheid van de data
-

Steeds is duidelijk aangegeven dat in het onderzoek vertrouwelijk met de
data wordt omgegaan. Dit is relevant omdat de, met dit onderzoek
verkregen, data voor meerdere partijen aantrekkelijk is.

-

Alle gepubliceerde gegevens in dit onderzoek zijn anoniem verwerkt. Zo zijn
ter illustratie van de resultaten in dit rapport steeds diverse uitspraken en
reacties geanonimiseerd opgenomen.

Reflecteer kritisch op de keuzes die je maakt
-

Het onderzoek wordt getoetst aan de gedragsregels uit ‘Gedragscode
praktijkgericht onderzoek voor het hbo’ (Andriessen, Onstenk, Delnooz,
Smeijsters, & Peij, 2010).

-

Ook heb ik mijn keuzes steeds getoetst aan mijn morele, ethische en
esthetische waarden en normen. Daarmee houd ik rekening als ik over
personen schrijf.
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Deel 2 De resultaten
Dit deel bevat de resultaten van het onderzoek. In H8
wordt een algemeen beeld gepresenteerd van de in kaart
gebrachte diaconale platformen. In H9 volgt een beeld
vanuit de diaconieën die aan het onderzoek hebben mee
gedaan. Hoe draagt het werken in een platform bij aan
hun doelstellingen en tegen welke knelpunten lopen zij
aan? In H10 komen ten slotte de ondersteuningsbehoefte
en de mogelijkheden tot kennisdeling binnen platformen
aan bod.
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8 Aard en functioneren van diaconale platformen
In dit hoofdstuk komt deelvraag 1 uit het onderzoek in beeld. Deze vraag wordt
vooral beantwoord aan de hand van de vragenlijst en interviews met diaconale
platformen.
De volgende aspecten komen achtereenvolgens aan bod: in §8.2 de oprichting en
mogelijke leden. De doelstellingen en activiteiten komen terug in § 8.3. In § 8.4 de
structuur en organisatie van platformen en in § 8.5 contact en communicatie. De
positieve effecten en de knelpunten van het samenwerken komen in § 8.6 aan bod.

8.1 Algemeen
De vragenlijst is op 4 maart 2016 uitgezet onder 98 toen bekende platformen. Van
die platformen hebben 66 (67.4%) gereageerd en 55 (56.1%) hebben de vragenlijst
volledig ingevuld. Niet elke respondent heeft alle vragen ingevuld . In de analyse zijn
alleen volledig ingevulde vragen meegenomen en daarbij wordt het aantal
respondenten per vraag steeds aangegeven.
Bij het schrijven van dit rapport zijn er 104 platformen gelokaliseerd en is bekend
dat er daarnaast nog 16 in oprichting zijn. Een eerdere inventarisatie eind 2014
bracht zo’n 75 platformen in kaart. Het lijkt er op dat de groei van diaconale
platformen verder doorzet.

8.2 De oprichting en leden
Platformen zijn geen nieuw fenomeen. De eerste platformen bestaan al tientallen
jaren, zoals blijkt uit de figuur met het aantal oprichtingen per jaar.
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8.2 De oprichting en leden
Rond de invoering van de Wmo in 2007 is een piek zichtbaar in het aantal
opgerichte platformen. Dat beeld komt overeen met het toenmalige advies richting
kerken vanuit de kerkelijke ondersteuningsorganisaties, om in het kader van de
Wmo als kerken samen te werken.
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Figuur 1 jaar van oprichting

In 2011 en de daaropvolgende jaren zien we opnieuw een forse toename van
platformen. In dit onderzoek is daar niet direct een verklaring voor gevonden.
Wellicht heeft het te maken met de gevolgen van de crisis die steeds meer zichtbaar
zijn geworden in de samenleving. Ook werd in die periode duidelijk dat er vanuit de
overheid gewerkt zou gaan worden aan meerdere vormen van decentralisaties en
integraties van regelgeving (Jeugdwet, passend onderwijs, vernieuwing van de Wmo
en participatiewetgeving).
Tabel 1 reden voor invoering

Responses
N
reden
voor
invoering

Total

50

%

% of
Cases

De invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning

20

23,0%

35,1%

Lokale nood was te groot voor individuele
kerken

8

9,2%

14,0%

Er was breed behoefte aan meer onderling
contact

30

34,5%

52,6%

Een persoonlijke initiatief van een of meer
individuen

29

33,3%

50,9%

87

100,0%

152,6%

8 Aard en functioneren van diaconale platformen
Bij de aanleiding voor het oprichten van diaconale platformen (n=66) zien we
diverse aspecten terug die in zekere zin overeenkomen met de aspecten van mutual
support en service delivery.
Soms is een combinatie van factoren aanleiding voor de oprichting van een platform,
zoals bovenstaande tabel laat zien en zoals een respondent het onder woorden
brengt:
De toenemende complexiteit van de hulpaanvragen en voortdurend
veranderende regelgeving vragen steeds meer specialistische kennis.
Ook de wens van de kerken om als volwaardig gesprekspartner van de
gemeente inzake het Wmo-beleid te kunnen fungeren hebben
onderstaande kerkgenootschappen ertoe gebracht te komen tot de
oprichting van het Diaconaal Platform.
In andere gevallen was de oprichting gevolg van concrete ondersteuning van
burgers ‘die niet tot een bepaalde kerk behoren´ of bij een lokale ramp, zoals een
uitbraak van mond en klauwzeer of de aanslag bij de Naald in Apeldoorn op
Koninginnedag (service delivery):
Het platform bestaat om noodhulp te kunnen bieden aan inwoners die
niet tot een bepaalde kerk behoren.
Het huidige platform vindt zijn oorsprong in de mond-en-klauwzeer
crisis die begin deze eeuw ingrijpende gebeurtenissen in onze gemeente
deed plaatsvinden, die de gezamenlijke kerken niet onberoerd lieten.
Ook de recente ontwikkeling rondom het grote aantal vluchtelingen en asielzoekers
blijkt reden voor samenwerking van diaconieën in een platform (service delivery).
Je hebt een probleem nodig, zoals met vluchtelingen. Dat is gewoon een
vliegwiel geweest om het platform weer op de rit te krijgen.
8.2.1 Leden van het platform
Wie kunnen zich aansluiten bij het platform? Alle platformen bestaan in elk geval uit
kerken en christelijke gemeenschappen en meestal blijft het daar bij. Er zijn
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platformen waar ook andere partijen bij kunnen aansluiten. Meestal zijn dat
christelijke maatschappelijke organisaties.
Tabel 2 wie kunnen zich bij het platform aansluiten?

Responses
leden

Alle christelijke kerken en gemeenschappen
Andere religieuze organisaties zoals een moskee of synagoge
Maatschappelijke organisaties op christelijke grondslag
Maatschappelijke organisaties zonder christelijke grondslag

Total

N

%

% of
Cases

65

78,3%

100,0%

5

6,0%

7,7%

10

12,0%

15,4%

3

3,6%

4,6%

83

100,0%

127,7%

Soms staat het platform open voor maatschappelijke organisaties zonder
christelijke grondslag of voor andere religieuze organisaties zoals een synagoge of
moskee. Die laatste groep levert, met name waar het gaat om moskeeën, nog wel
wat vragen op, zoals blijkt uit de reacties van twee respondenten:
Is er contact mogelijk? Zijn er diaconale platformen die al contact
hebben met de islamitische gemeenschap?
Een agendapunt voor de volgende vergadering is of we de twee
plaatselijke moskeeën gaan benaderen om ook deel te nemen aan het
platform.

8.3 Doelstellingen en activiteiten
In zowel de doelstellingen als in de activiteiten zien we elementen terugkomen van
alle drie typen vrijwilligersorganisaties zoals gedefinieerd bij Handy (1990).
Hieronder staat aangegeven in hoeverre volgens platformen zelf de volgende
doelstellingen worden gerealiseerd (n=62) :
Tabel 3 realisatie van doelstellingen

Realisatie
Doelstelling
Gesprekspartner zijn voor de burgerlijke
gemeente
Uitwisselen van kennis en ervaring
tussen diaconieën
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nvt

(geheel) niet
gerealiseerd

enigszins
gerealiseerd

(zeer) goed
gerealiseerd

4

3

15

40

6,5%

4,8%

24,2%

64,5%

3

3

17

39

4,8%

4,8%

27,4%

62,9%

8 Aard en functioneren van diaconale platformen
Realisatie
Doelstelling
Het gezamenlijk starten en organiseren
van (nieuwe) initiatieven/projecten
Samenwerken met (lokale)
maatschappelijke organisaties
Daadwerkelijk hulp bieden aan de
medemens in nood
Coördinatie en afstemming van
diaconale activiteiten en inzet
Belangenbehartiging van kwetsbare
medemensen
Signaleren van knelpunten en/of nood in
de lokale samenleving
Kritische spreekbuis zijn richting
samenleving en/of burgerlijke gemeente
Een effectieve en meer uniforme inzet
van tijd en geld in diaconale
hulpverlening
De eigen kerkleden voorgaan in
dienstbaarheid aan de samenleving
Vanuit de kerken één loket bieden voor
mensen in nood

nvt

(geheel) niet
gerealiseerd

enigszins
gerealiseerd

(zeer) goed
gerealiseerd

4

5

18

35

6,5%

8,1%

29,0%

56,5%

3

4

21

34

4,8%

6,5%

33,9%

54,8%

8

1

20

33

12,9%

1,6%

32,3%

53,2%

5

4

22

31

8,1%

6,5%

35,5%

50,0%

7

3

25

27

11,3%

4,8%

40,3%

43,5%

3

7

27

25

4,8%

11,3%

43,5%

40,3%

6

15

16

25

9,7%

24,2%

25,8%

40,3%

14

6

23

19

22,6%

9,7%

37,1%

30,6%

10

6

25

21

16,1%

9,7%

40,3%

33,9%

13

16

18

15

21,0%

25,8%

29,0%

24,2%

Volgens de platformen worden de volgende doelstellingen (zeer) goed gerealiseerd:
1. Gesprekspartner voor burgerlijke gemeente (64,5%).
Het diaconaal platform is de spreekbuis voor de diaconieën van
alle kerken. Het is de bedoeling om in gesprek te zijn met de
burgerlijke gemeente , om deel te nemen in de Adviesraad Sociaal
Domein en om deel uit te maken van de Ketenpartners.
2. Uitwisselen van kennis en ervaring (62,9%).
Om informatieve bijeenkomsten te organiseren voor de leden van
de deelnemende diaconieën, om elkaar op de hoogte te houden
van nieuwe ontwikkelingen en knelpunten m.b.t. de doelgroep.
3. Het gezamenlijk starten en organiseren van initiatieven/projecten (56,5%).
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Uit het diaconaal platform komen interkerkelijke initiatieven
voort als Schuldhulpmaatje en ZorgSaam. Door gezamenlijk op te
trekken kunnen initiatieven slagen die een enkele kerk niet voor
elkaar krijgt.
4. Samenwerken met organisaties (54,8%).
Het diaconaal platform heeft frequent contact met vele
hulpverlenende organisaties
De volgende mogelijke doelstellingen zijn volgens de platformen geheel niet of
enigszins gerealiseerd:
1. Vanuit de kerken één loket bieden voor mensen in nood (resp. 25,8% en
29%).
2. Kritische spreekbuis zijn richting samenleving en/of gemeente (resp. 24,2%
en 25,8%).
3. Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving (resp. 11,3%
en 43,5%).
4. De eigen kerkleden voorgaan in dienstbaarheid aan de samenleving (resp.
9,7% en 40,3%).
Daarnaast worden niet alle doelstellingen door elk platform ook als mogelijke
doelstelling herkend (antwoord n.v.t.). Dat geldt met name voor:
1. Een effectieve en meer uniforme inzet van tijd en geld in de diaconale
hulpverlening (22,6%).
2. Vanuit de kerken één loket bieden voor mensen in nood (21,0%).
3. De eigen kerkleden voorgaan in dienstbaarheid aan de samenleving (16,1%).
4. Daadwerkelijk hulp bieden aan de medemens in nood (12,9%).
8.3.1 Onderlinge steun, dienstbaarheid en belangenbehartiging
In de doelstellingen die het beste zijn gerealiseerd,, zien we elementen terug van
zowel mutual support, service delivery als campaigning. Het mutual-support aspect
komt nadrukkelijk naar voren in het ‘Uitwisselen van kennis en ervaring’. In ‘Het
gezamenlijk starten en organiseren van (nieuwe) initiatieven/projecten’ zien we
een sterk service delivery element terug. De doelstelling ´Gesprekspartner voor
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burgerlijke gemeente´ scoort erg hoog. In 40% van de platformen is daarnaast de
doelstelling ‘Kritisch spreekbuis zijn’ ook goed gerealiseerd. Daarmee komt binnen
platformen ook het campaigning element terug. Wel blijkt dat deze laatste
doelstelling in 24% van de platformen nog niet is gerealiseerd.
Duidelijk is ook dat voor 12,9% van de platformen het daadwerkelijk hulp bieden en
de loket functie (21%) niet tot de doelstellingen behoren. Deze platformen richten
zich alleen op de onderlinge steun.
8.3.2 Samenhang in doelstellingen
Er is ook gekeken of er doelstellingen zijn die in bepaalde combinaties vaker
voorkomen (zie daarvoor de aparte bijlage met SPSS tabellen). Blijkbaar vullen
doelstellingen die samen goed passen binnen één van de drie functies van het
platform elkaar in de praktijk ook goed aan.
Zo vertonen enkele doelstellingen die goed passen bij de functie van campaigning
een vorm van samenhang. Het blijkt dat het ‘Gesprekspartner zijn voor de
burgerlijke gemeente’ en het ‘Kritische spreekbuis zijn richting samenleving en/of
burgerlijke gemeente’ een significant en redelijk sterke samenhang vertonen.
Verder is er een minder sterk maar nog steeds significant verband met de
doelstelling ‘Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving’. Deze
samenhang is dus niet verrassend.
Ook het ´Uitwisselen van kennis en ervaring tussen diaconieën´ komt als doelstelling
vaker voor in combinatie met ´Coördinatie en afstemming van diaconale activiteiten
en inzet´. Deze beide doelstellingen passen goed binnen het mutual support aspect
van platformen.
Tenslotte zijn er ook binnen de service delivery functie doelstellingen die samenhang
vertonen. Zo komt een ´Effectieve en meer uniforme inzet van tijd en geld in de
diaconale hulpverlening´ vaker voor in combinatie met het ´Daadwerkelijk hulp
bieden aan de medemens in nood´ en het ´Vanuit de kerken één loket bieden voor
mensen in nood´.
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8.3.3 Activiteiten
Binnen platformen wordt een breed scala aan activiteiten uitgevoerd, zoals te zien is
in onderstaande figuur (n=62). Het is niet verrassend dat in de activiteiten van
platformen zowel service delivery als mutual support elementen terug te vinden zijn.
De lijst met activiteiten bevat geen expliciete activiteiten gericht op campaigning.
Deze waren niet in de vragenlijst opgenomen. Wel bestond de mogelijkheid om zelf
nog andere activiteiten toe te voegen. In de vierentwintig reacties kwamen echter
geen concrete activiteiten terug gericht op campaigning.
Schuldhulpmaatjes (of een eigen variant daarvan)

42

Activiteiten rondom uitwisseling kennis en ervaring…

40

Activiteiten voor vluchtelingen

38

Activiteiten voor de voedselbank

36

Diakenen informeren en toerusten

30

Een noodfonds

27

Afvaardiging in WMO raad

25

Werven en leveren van vrijwilligers

23

Een jaarlijkse kerstpakkettenactie

20

Een klussendienst

12

Inloopspreekuur/loketfunctie voor burgers met…

11

Formulierenbrigade / thuisadministratie

10

Andere maatjesprojecten

9

Wij hebben een inloop-/buurthuis

8

Projecten voor werkelozen

5

Activiteiten gericht op (ex-)gevangenen

5

Begeleiding keukentafelgesprekken

4

Bezoekwerk van bijv. zieken, ouderen en eenzamen

3

Werken met kanskaart
Wij hebben een noodwoning

2
0

Figuur 2 overzicht van activiteiten

Op de Landelijke expertise-meeting Kerkelijke Noodfondsen die op 29 mei 2015
werd georganiseerd door Kerk in Actie bleek dat het combineren van een
noodfonds, voedselbank en Schuldhulpmaatje effectief is als het gaat om armoede
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bestrijding. Het noodfonds kan op korte termijn helpen bij financiële problemen. De
voedselbank ondersteunt voor de korte tot middellange termijn en
Schuldhulpmaatje ondersteunt bij het werken aan een oplossing voor de lange
termijn. Deze specifieke combinatie vinden we terug bij een kwart van de
platformen (16 keer).
Als het gaat om mutual support, dan zijn er 47 (75%) platformen die activiteiten
hebben in het kader van uitwisseling van kennis en ervaring of op het terrein van
het toerusten en informeren van diakenen. In 23 (37%) platformen vinden beide
activiteiten plaats en in 19 (30%) platformen vinden beide activiteiten helemaal niet
plaats.

8.4 Structuur en werkwijze
In 90% van de platformen wordt alleen gewerkt met vrijwilligers. In 10% van de
platformen worden vrijwilligers ondersteund door betaalde krachten die dan
parttime aan het platform verbonden zijn. De meeste diaconale platformen zijn
daarmee te kenmerken als vrijwilligers-georganiseerde organisaties. Dat betekent
dat vrijwilligers de doelen van de organisatie vaststellen en ook realiseren,
eventueel ondersteund door beroepskrachten (Meijs & Westerlaken, 1994).
Als het gaat om de rechtspositie van platformen (n=55) dan geeft zo´n 76% aan dat
er geen sprake is van een specifieke rechtspositie. In 36% van de gevallen tekenen
deelnemers wel een convenant of overeenkomst met afspraken. In 22% van de
gevallen is gekozen voor een stichtingsvorm en 2% is een vereniging.
Het platform bestaat vaak uit één of meer onderdelen (n=55), in verschillende
combinaties. De diversiteit daarbij is groot, zoals de volgende overzichten laten zien:
Tabel 4 onderdelen van het platform

Mogelijke onderdelen:
Een dagelijks bestuur dat het platform naar buiten toe
vertegenwoordigt en de dagelijkse gang van zaken afhandelt
Een bredere platformgroep, met deelnemer(s) uit elke
participerende kerk/gemeenschap
Een of meer werkgroepen

35

64%

34

62%

17

31%
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Tabel 5 combinaties van onderdelen

Diverse combinaties:
Dagelijks bestuur, platformgroep en werkgroepen
Dagelijks bestuur en brede platformgroep
Alleen brede platformgroep
Alleen dagelijks bestuur
Dagelijks bestuur en werkgroepen
Anders

10
7
16
12
7
3

18%
13%
29%
22%
13%
5%

In 31% van de platformen wordt met werkgroepen gewerkt. Daarbij zijn de meest
voorkomende:


Werkgroep Noodfonds 22%



Werkgroep Vluchtelingen 16%



Werkgroep Wmo 12 %

In sommige platformen is per project of activiteit een werkgroep ingesteld,
bijvoorbeeld voor de Voedselbank en/of Schuldhulpmaatje.
Wij installeren werkgroepen en elke werkgroep levert een
persoon voor de kerngroep. Samen besluiten we wat te doen.

8.5 Contacten en communicatie
Een belangrijk element van platformen is het gezicht naar buiten toe. Dat betekent
dat er vaak allerlei contacten zijn. Met burgers, de gemeente, diverse organisaties en
met kerken en aangesloten diaconieën.
8.5.1 Burgers
Aan platformen is gevraagd op welke manier burgers al of niet in contact kunnen
komen met het platform (n=61):
Tabel 6 manieren van in contact komen

Mogelijke manieren van in contact komen
Niet benaderbaar voor individuele burgers
Mensen worden alleen doorverwezen door organisaties
Het platform is rechtstreeks benaderbaar door burgers
Anders/onbekend
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n
8
23
36
3

%
13%
38%
59%
5%
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Hieruit blijkt dat bijna 60% van de platformen naar eigen zeggen rechtstreeks
benaderbaar is voor burgers. Rechtstreeks contact gaat bijvoorbeeld via
inloophuizen, maatjesprojecten, spreekuren of via contactgegevens op een website
of in een flyer. Dat is een opvallend gegeven, omdat de loketfunctie voor burgers één
van de doelstellingen is die binnen een fors deel van de platformen (geheel) niet is
gerealiseerd (25,8%) of niet van toepassing wordt gevonden (21%). Dat roept de
vraag op in hoeverre burgers in de praktijk het platform ook weten te vinden.
Bij negen platformen (15%) kunnen burgers zowel rechtstreeks als via
doorverwijzing van organisaties in contact komen met het platform. Voor de route
via organisaties is soms heel bewust gekozen, omdat via die route bijvoorbeeld de
voorliggende voorzieningen al door de organisatie worden gecheckt. Het platform
hoeft dat dan niet zelf te doen. Een andere reden is dat er soms sprake is van
aanvullende problematiek. Dan is het goed wanneer andere organisaties al in beeld
zijn.
Dat heb je soms ook niet altijd direct door. En als bijvoorbeeld de
maatschappelijk werker of MEE met zo’n cliënt komt, dan weet je ook
dat die op andere vlakken hulp krijgt.
In de situaties waarin geen rechtstreeks contact mogelijk is, wordt opgemerkt dat
contact mogelijk is via de diaconale projecten die onder het platform vallen of via
individuele diaconieën. Bij drie platformen moet dit aspect nog worden vorm
gegeven of is er geen antwoord verstrekt op de vraag.
8.5.2 De gemeente
Er zijn vanuit platformen (n=61) diverse contacten met de burgerlijke gemeente,
veelal via de wethouder (55%), ambtenaren (54%) en de sociale wijkteams (42%).
In slechts 5% van de gevallen is er geen contact met de burgerlijke gemeente. Soms
wordt de inbreng van kerkelijke vrijwilligers bij de sociale wijkteams onder de
aandacht gebracht.
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Bij de diverse kerken en diaconale instellingen maakten we een
inventarisatie van de activiteiten op het gebied van ontmoeting,
bezoekwerk, hulpverlening en zingeving. Dit document is aan de
wijkteams aangeboden.
De platformen zijn positief over de contacten met de gemeente. Slechts 10% geeft
aan de contacten als (redelijk) moeizaam te ervaren. Daarbij spelen soms praktische
zaken een rol. Gesprekken met de gemeente vinden vaak overdag plaats en dat is als
kerkelijke vrijwilliger lastig te combineren als je overdag voor je werkgever aan het
werk bent.
8.5.3 Andere partijen
Vanuit diaconale platformen worden diverse contacten met andere partijen
onderhouden, zoals onderstaande grafiek laat zien (n=61).

Voedsel of kledingbank

47

SchuldHulpMaatje of eigen variant

42

Stichting Present

27

Inloophuis/wijkcentrum

16

Woningbouwcooperaties

14

Mantelzorgorganisaties

13

Ander maatjesproject

13

Stichting Hulp in Praktijk

11

Thuiszorg

9

Nederlandse Patienten Vereniging

9

Figuur 3 overzicht van contacten met andere partijen

Naast deze opties worden ook contacten onderhouden met lokale
welzijnsstichtingen, vluchtelingenwerk, het COA, Humanitas en bijvoorbeeld met
een hospice. Een enkel platform (5%) heeft zelf geen contacten met organisaties,
maar laat deze bijvoorbeeld via de individuele diaconieën lopen.
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De deelnemende kerken onderhouden in meerdere of mindere
mate contacten met St. Present, Budget maatjes project,
Voedselbank, Kledingbank, Ontmoetingscentrum, sociale
wijkteams e.a. Bij het platform overleg komen
wetenswaardigheden m.b.t. deze organisaties aan de orde.
De platformen zijn positief over de contacten met deze partijen. Maar 7%
bestempelt de contacten met deze partijen als (redelijk) moeizaam.
8.5.4 Kerken (diaconieën)
Het contact met de kerken en aangesloten diaconieën is voor diaconale platformen
natuurlijk van wezenlijk belang. Een kleine 15% (n=61) vindt dat het contact met de
aangesloten diaconieën (enigszins) moeizaam verloopt.
Er zijn diverse manieren waarop de relatie met de betrokken kerken wordt
onderhouden, zoals uit deze tabel blijkt.
Tabel 7 manieren om contact met diaconieën te onderhouden

Via een afvaardiging van diakenen in het platform
Wij vragen diakenen te inventariseren waar men tegen aan loopt
(signaleringsfunctie)
Achteraf via notulen van vergaderingen
Berichten via email
Vooraf ontvangt elke diaconie de vergaderstukken en kan daar input op
leveren
Via regelmatige artikelen in het kerkblad/parochieblad
Wij presenteren ons regelmatig bij de aangesloten diaconieën
Wij hebben een (digitale) nieuwsbrief die we ook naar de kerken sturen
Via een jaarlijkse toerustingsavond
Jaarlijks via jaarverslag

aantal

%

49

80%

32

52%

27

44%

26

43%

21

34%

19

31%

15

25%

11

18%

10

16%

9

15%

De belangrijkste en meest directe vorm van betrokkenheid is dus die via de
afvaardiging naar het diaconaal platform. Uit gesprekken blijkt dat deze voorname
verbinding tussen het platform en de diaconie een kwetsbare verbinding kan zijn.
Een respondent verwoord dat als volgt:
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Dat komt ook vaak door wisseling van diakenen. Ze zitten
allemaal met een ambtstermijn. En dan komt er weer een nieuwe
diaken en voordat die dan weer ingewerkt is of voordat die de
informatie weer heeft van waar ze allemaal in zitten, duurt soms
wel langer dan een jaar. En dan zeggen ze: ik hoor nooit wat over
het diaconaal platform (…) Wat is nou een diaconaal platform?
En dan denk ik, beste diaconieën, jullie krijgen iedere maand
onze notulen…
Ten slotte is gevraagd in hoeverre het diaconaal platform zich gewaardeerd voelt
door deze verschillende partijen. Daaruit komt een gevoel van hoge waardering
naar boven, zoals uit onderstaande tabel blijkt.
Tabel 8 waardering van platformen door gemeente, andere organisaties en deelnemende kerken (diaconieën)

(zeer) goed

enigszins

(geheel) niet

gewaardeerd

gewaardeerd

gewaardeerd

Gemeente

64%

25%

Organisaties

59%

26%

Kerken

71%

24%

weet ik niet

11%
2%

15%
5%

8.6 Positieve resultaten en knelpunten
Samenwerken in een platform beoogt een aantal positieve effecten. In hoeverre
worden deze in de praktijk ook gerealiseerd? Daarnaast zal het samenwerken in
platformen ook knelpunten opleveren. Welke zijn dat?
8.6.1 De positieve effecten
Het samenwerken heeft volgens de platformen zelf (n=58) een aantal duidelijke
positieve effecten, zoals uit onderstaande tabel is op te maken. Niet alle resultaten
zijn van toepassing op elk platform.
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Tabel 9 positieve effecten van samenwerken in platformen

N=58

(geheel) niet
herkenbaar

enigszins
herkenbaar

(zeer)
herkenbaar

0
0%

10
17,2%

48
82,7%

Door samenwerken staan we sterker in het
bieden van diaconale hulp

1
1,7%

11
18,9%

44
75,8%

Door deze samenwerking kunnen we de naaste
in nood beter helpen

1
1,7%

19
32,7%

37
63,8%

We kunnen samen grotere activiteiten
opzetten en in stand houden

7
12%

12
20,6%

32
55,1%

6
10,3%

21
36,2%

28
48,2%

7
12%

24
41,3%

25
43,1%

We inspireren en leren van elkaar

We vormen namens de kerken een duidelijk
gezicht naar de samenleving
We maken gebruik van elkaars diensten en
professie

In deze positieve resultaten vinden we als hoogst genoteerd resultaat het van elkaar
leren en elkaar inspireren. Dit effect past goed onder het aspect mutual support.
Overigens valt op dat het van elkaars diensten en professie gebruik maken nog wel
verder kan worden ontwikkeld.
Dat je samen sterker staat in het bieden van diaconale hulp, wordt uit bovenstaande
tabel ook duidelijk. Want samen kun je grotere problemen aanpakken en projecten
opzetten waar dat individueel niet lukt. En uiteindelijk kunnen kerken daardoor de
naaste in nood beter helpen. Dat blijkt ook uit de correlatiematrix (zie bijlage met
SPSS tabellen). Daarnaast draagt ook het toegang hebben tot elkaars netwerk en
expertise bij aan de onderlinge inspiratie en aan het helpen van de medemens in
nood. Ook dat blijkt uit dezelfde correlatiematrix (zie bijlage met SPSS tabellen). Dit
zijn overigens mooie effecten die vallen binnen de service delivery functie van
diaconale platformen. Het gezicht naar de samenleving kan daarbij nog sterker vorm
krijgen.
Wat in de reacties en gesprekken verder regelmatig naar voren komt is dat men
dankbaar is voor het tot stand komen van diverse diaconale activiteiten die mogelijk
zijn door de gezamenlijke aanpak. Daarnaast is men heel blij dat zoveel (heel
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verschillende) kerken meedoen in het platform, zoals de volgende respondenten
aangeven.
We zijn blij dat het lukt om in een kerkelijk zeer diverse
omgeving het platform een breed draagvlak van zo'n 25
christelijke geloofsgemeenschappen te realiseren. Daarin zijn
allerlei denominaties van het christendom vertegenwoordigd.
Daarbij zijn we dankbaar dat er ook al gezamenlijke projecten
vanuit het platform zijn gestart: Schuldhulpmaatje, Hulp in
Praktijk, Vluchtelingencontact ed.
Dat we met een bont gezelschap van kerken aan tafel zitten, dat
komt tot concrete gezamenlijke acties: kerstpakkettenactie netwerkbijeenkomst voor diakenen met de gemeente gezamenlijke schuldhulpverleningsorganisatie die in directe lijn
met de gemeente staat.
8.6.2 Knelpunten
Naast deze positieve resultaten worden ook diverse knelpunten herkend (n=58):
Tabel 10 herkenning van mogelijke knelpunten

N=58
Beperkte betrokkenheid van aangesloten
kerken
Het ontbreekt aan kartrekkers
Snelheid van handelen is beperkt
Het ontbreekt betrokkenen aan tijd
De beperkte mate waarin uitwisseling van
activiteiten en kennis tot stand komt
We zijn als platform onvoldoende slagvaardig
Burgerlijke overheid is weinig coöperatief
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(geheel) niet
herkenbaar

enigszins
herkenbaar

(zeer)
herkenbaar

21

20

17

36,2%

34,5%

29,3%

14

25

18

24,6%

43,9%

31,6%

21

16

19

37,5%

28,6%

33,9%

14

24

19

24,6%

42,1%

33,3%

18

23

13

33,3%

42,6%

24,1%

23

23

9

41,8%

41,8%

16,4%

36

6

11

67,9%

11,3%

20,8%
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N=58

(geheel) niet
herkenbaar

Stroeve samenwerking met organisaties
We hebben geen duidelijke gezamenlijke
doelstelling
Onvoldoende deskundigheid aanwezig
Onvoldoende financiën

enigszins
herkenbaar

(zeer)
herkenbaar

44

9

2

80,0%

16,4%

3,6%

37

9

7

69,8%

17,0%

13,2%

32

14

11

56,1%

24,6%

19,3%

32

9

5

69,6%

19,6%

10,9%

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat er binnen platformen niet echt een
gebrek lijkt te zijn aan deskundigheid, financiële middelen of een gezamenlijk doel.
Ook zitten de grootste knelpunten blijkbaar niet in de samenwerking met de
gemeente en andere organisaties.
Wat als belangrijk knelpunt wordt ervaren, is de beperkte betrokkenheid van de
aangesloten kerken. Meerdere respondenten geven dat ook aan in opmerkingen of
tijdens interviews.
Het platform is eigenlijk dat clubje mensen die precies weet waar
ze naar toe moeten, wanneer mensen in de goot liggen, die de kar
trekt en de rest is eigenlijk meer een soort toehoorder.
Als er van het platform iets binnengekomen is, dan staat het op
de agenda en dan komt het naar ons toe en dan doen wij er
verslag van, maar je merkt wel dat diakenen die niet in het
platform zitten, dat die toch weleens effetjes met glazige oogjes
zitten te kijken van waar hebben ze het eigenlijk over?
Ik ben aftredend diaken van de Nederlands Gereformeerde Kerk
en daarom zal dit de laatste bijeenkomst zijn dat ik aanwezig
ben. Mijn opvolger zal ik informeren, wie dat zal zijn is me nog
niet bekend.
Deze beperkte betrokkenheid hangt in enige mate significant samen met het
volgende knelpunt.
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Ook het ontbreken van een of meer kartrekkers is een wezenlijk knelpunt.
Respondenten geven dat ook aan:
In je eentje is het lastig om de kar te trekken.
Er was wel één hele goede kartrekker, maar die trok ook
ongeveer alles alleen (…) Op een gegeven moment was het zo, het
diaconaal platform was hij en hij was het diaconaal platform. En
voor de rest, alles wat eromheen zat, niemand wist het eigenlijk
precies.
Er is daarbij een significante relatie tussen het ontbreken van kartrekkers en het
slagvaardig zijn als platform. Daarnaast hangt dit knelpunt in enige mate significant
samen met het ontbreken van voldoende deskundigheid (zie correlatiematrix in
bijlage met SPSS tabellen).
Beschikbare tijd is ook een knelpunt. Dat past bij het beeld dat mensen
tegenwoordig druk zijn. Een ander element hierbij is het feit dat diaconieën soms te
maken hebben met andere prioriteiten, zoals blijkt uit deze reacties:
Tegenwoordig moet iedereen werken (…). Vroeger kon je de keus
maken: jij werkt, ik niet. Nu hebben jongeren die keus niet. Ze
moeten allebei werken, daardoor is er minder tijd voor
vrijwilligerswerk. Vroeger kwamen er meer mensen, maar nu
moet je misschien tevreden en blij zijn met een ieder die komt.
Mijn ervaring na één jaar meedraaien is dat de ene harder loopt
dan de ander. Dat heeft ook met prioriteiten intern te maken, dat
zeggen ze ook eerlijk. Er zijn een aantal kerken die hebben heel
veel interne uitdagingen. Daar gaat veel aandacht en energie
naartoe en daardoor komen zulke dingen op de tweede plaats.
Er bestaat een significante en vrij sterke relatie tussen het ontbreken van tijd en de
snelheid van handelen van het platform. Daarnaast is er ook een matig significant
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verband met de beperkte mate waarin uitwisseling van informatie tot stand komt
(zie correlatiematrix in bijlage met SPSS tabellen).
Dat die beperkte uitwisseling van kennis en activiteiten als knelpunt naar voren
komt, is enigszins verrassend gezien eerdere uitkomsten (bij positieve resultaten en
bij doelstellingen). Tegelijkertijd wordt dit aspect in gesprekken wel vaker
genoemd.
Je hebt ook maar 2x per jaar een vergadering… je ziet elkaar niet
zo vaak.
Begin de volgende vergadering met het agendapunt Diaconaal
nieuws uit de kerken. Dat krijgt in de vergadering steeds te
weinig aandacht.
Tijdens vergaderingen dan zijn er kerken die hun ervaringen
delen op bepaald gebied, hoe zij met bepaalde dingen omgaan
(…) als er dan iets ter sprake komt, zoals vluchtelingenbeleid of
mensen die aan de rand van de maatschappij staan, hoe die
opgevangen worden, dan pik je wel wat op. Het is niet een vast
stukje tijdens de vergadering, maar natuurlijk tijdens bepaalde
onderwerpen komt dat naar voren. Tenminste zo ervaar ik het.
De slagvaardigheid van het platform wordt niet gezien als één van de grote
knelpunten. Dit punt vertoont wel significante correlaties met de beperkte
betrokkenheid van kerken, het ontbreken van kartrekkers en de snelheid van
handelen. Daarin liggen blijkbaar sleutels om de slagvaardigheid te vergroten.

8.7 Voorlopige conclusie
Al met al is het functioneren van platformen heel divers. Platformen zijn zelf best
positief over hun functioneren. In het functioneren van platformen komen zowel
elementen van mutual support, service delivery als campaigning terug. In het
volgende hoofdstuk kijken we in hoeverre diaconale platformen volgens kerken bij
dragen aan hun maatschappelijke opgave.
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In dit hoofdstuk staan we stil bij deelvraag 2 en 3. Hoe en in hoeverre dragen
diaconale platformen bij aan de wens van kerken om meer diaconaal betrokken te
zijn in de eigen lokale samenleving? En wat zijn voor diakenen van de
gereformeerde kerken ondersteunende en belemmerende factoren om deel te
nemen aan een diaconaal platform?
Daarvoor zijn die GKv en NGK diaconieën benaderd in de plaatsen waar een
platform bekend was. Dat zijn er 156. Daarvan hebben 58 diaconieën de vragenlijst
volledig beantwoord. Van de 83 diaconieën die aan de lijst zijn begonnen, zijn 21
gestopt bij vraag 4. Met een viertal diaconieën is een verdiepend (groeps)interview
gehouden. Waar in de tekst wordt gesproken over diaconieën, zijn dus de
diaconieën van de GKV en NGK bedoeld.

9.1 Bijdrage aan maatschappelijke opgave van kerken
In hoeverre dragen platformen bij aan de eigen doelen van de kerken? Om dat in
beeld te krijgen, is gevraagd in hoeverre de doelstellingen van de platformen voor
diaconieën van belang zijn. Vervolgens is gevraagd in hoeverre diaconieën vinden
dat het platformen lukt om deze doelstellingen te realiseren.
9.1.1 Doelstellingen
Aan diaconieën is gevraagd om aan te geven in hoeverre onderstaande
doelstellingen voor hen van belang zijn. De tabel toont de resultaten.
Tabel 11 mate waarin doelstellingen voor diaconieën van belang zijn

Mate van belang
Doelstelling
Gesprekspartner zijn voor de burgerlijke
gemeente

(geheel)
niet van
toepassing

beperkt van
toepassing

(Zeer)
sterk van
toepassing

8

13

41

12,9%

21,0%

66,1%

Kritische spreekbuis zijn richting samenleving
en/of burgerlijke gemeente

16

27

19

25,8%

43,5%

30,6%

Samenwerken met (lokale) maatschappelijke

3

6

53
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Mate van belang
Doelstelling
organisaties
Uitwisselen van kennis en ervaring tussen
diaconieën
Een effectieve en meer uniforme inzet van tijd
en geld in diac. hulpverlening
De eigen kerkleden voorgaan in dienstbaarheid
aan de samenleving
Het gezamenlijk starten en organiseren van
(nieuwe) initiatieven/projecten
Coördinatie en afstemming van diaconale
activiteiten en inzet
Belangenbehartiging van kwetsbare
medemensen
Signaleren van knelpunten en/of nood in de
lokale samenleving
Vanuit de kerken één loket bieden voor mensen
in nood
Daadwerkelijk hulp bieden aan de medemens in
nood

(geheel)
niet van
toepassing
4,8%

beperkt van
toepassing
9,7%

(Zeer)
sterk van
toepassing
85,5%

0

12

50

0,0%

19,4%

80,6%

13

14

35

21,0%

22,6%

56,5%

11

17

34

17,7%

27,4%

54,8%

4

12

46

6,5%

19,4%

74,2%

5

13

44

8,1%

21,0%

71,0%

4

9

49

6,5%

14,5%

79,0%

1

10

51

1,6%

16,1%

82,3%

14

12

36

22,6%

19,4%

58,1%

4

6

52

6,5%

9,7%

83,9%

Ook is gevraagd in hoeverre diaconieën vinden dat de doelstellingen door het
platform worden gerealiseerd. De resultaten staan in onderstaande tabel:
Tabel 12 mate waarin doelstellingen volgens diaconieën worden gerealiseerd

Mate van realisatie

nvt

(geheel)
niet
gerealiseerd

enigszins
gerealiseerd

(Zeer) goed
gerealiseerd

3

3

22

34

4,8%

4,8%

35,5%

54,8%

8

8

28

18

12,9%

12,9%

45,2%

29,0%

2

1

19

40

3,2%

1,6%

30,6%

64,5%

1

3

26

32

1,6%

4,8%

41,9%

51,6%

3

14

27

18

Doelstelling
Gesprekspartner zijn voor de
burgerlijke gemeente
Kritische spreekbuis zijn richting
samenleving en/of burgerlijke
gemeente
Samenwerken met (lokale)
maatschappelijke organisaties
Uitwisselen van kennis en ervaring
tussen diaconieën
Een effectieve en meer uniforme
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Mate van realisatie

nvt

enigszins
gerealiseerd

(Zeer) goed
gerealiseerd

4,8%

(geheel)
niet
gerealiseerd
22,6%

43,5%

29,0%

7

6

38

11

11,3%

9,7%

61,3%

17,7%

2

7

18

35

3,2%

11,3%

29,0%

56,5%

3

7

17

35

4,8%

11,3%

27,4%

56,5%

2

4

21

35

3,2%

6,5%

33,9%

56,5%

0

2

23

37

0,0%

3,2%

37,1%

59,7%

3

13

26

20

4,8%

21,0%

41,9%

32,3%

2

4

23

33

3,2%

6,5%

37,1%

53,2%

Doelstelling
inzet van tijd en geld in diac.
hulpverlening
De eigen kerkleden voorgaan in
dienstbaarheid aan de samenleving
Het gezamenlijk starten en
organiseren van (nieuwe)
initiatieven/projecten
Coördinatie en afstemming van
diaconale activiteiten en inzet
Belangenbehartiging van kwetsbare
medemensen
Signaleren van knelpunten en/of
nood in de lokale samenleving
Vanuit de kerken één loket bieden
voor mensen in nood
Daadwerkelijk hulp bieden aan de
medemens in nood

In onderstaande figuur worden de scores op de doelstellingen met elkaar
vergeleken. De grafiek toont de (zeer) goede beoordeling van de platformen en die
van diaconieën en de score van doelstellingen die voor diaconieën (zeer) sterk van
toepassing zijn.
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85,5

Samenwerken met (lokale) maatschappelijke
organisaties

64,5
54,8
83,9

Daadwerkelijk hulp bieden aan de medemens in nood

53,2
53,2
82,3

Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale
samenleving

59,7
40,3
80,6

Uitwisselen van kennis en ervaring tussen diaconieën

51,6
62,9
79

Belangenbehartiging van kwetsbare medemensen

56,5
43,5
74,2

Het gezamenlijk starten en organiseren van (nieuwe)
initiatieven/projecten

56,5
56,5
71

Coördinatie en afstemming van diaconale activiteiten
en inzet

56,5
50
66,1

Gesprekspartner zijn voor de burgerlijke gemeente

54,8
64,5
58,1

Vanuit de kerken één loket bieden voor mensen in
nood

32,3
24,2
56,5

Een effectieve en meer uniforme inzet van tijd en geld
in diac. hulpverlening
De eigen kerkleden voorgaan in dienstbaarheid aan
de samenleving

29
30,6
54,8
17,7

Kritische spreekbuis zijn richting samenleving en/of
burgerlijke gemeente

sterk van toep. (Diac)

goed gereal. (Diac)

33,9
30,6
29
40,3
goed gereal. (DP)

Figuur 4 vergelijking van doelstellingen tussen diaconieën en platformen

Wat opvalt is dat de realisatie van een aantal doelstellingen die voor de diaconieën
(sterk) van groot belang zijn, achterblijven. In de gesprekken met diakenen kwamen
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deze doelstellingen ook regelmatig terug. Een dergelijk feit kan negatief doorwerken
in de betrokkenheid van diaconieën bij platformen. Het gaat onder andere om de
volgende doelstellingen:
Samenwerken met (lokale) maatschappelijke organisaties
Het platform is een instrument voor het samenwerken met lokale organisaties zoals
bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje of een lokale vrijwilligersorganisatie. Voor
individuele diaconieën is dat veel lastiger.
Uit het diaconaal platform komen interkerkelijke initiatieven
voort als Schuldhulpmaatje en ZorgSaam. Door gezamenlijk op te
trekken kunnen initiatieven slagen die een enkele kerk niet voor
elkaar krijgt.
Daadwerkelijk hulp bieden aan de medemens in nood
Voor diakenen is het daadwerkelijk helpen van een medemens in nood een
belangrijke doelstelling. Een platform kan daarin ondersteunen.
Wat we zoal doen, is een maaltijd voor minima rond de kerst
samen met de Voedselbank en de Thuiszorgorganisatie. Er is ook
steeds meer vraag naar een noodfondsen. Dat gaan we zelf doen.
We organiseren cursussen voor het begeleiden van mensen bij
keukentafelgesprekken, daar blijkt behoefte aan te zijn.
Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving
In de interviews kwam dit element ook regelmatig terug. Het is een element waar
diakenen mee blijken te worstelen:
Hoe signaleer je armoede binnen je gemeente? Best lastig hoor om
dat als kerk te signaleren.
Hoe signaleer je nood in een samenleving waar veel nood niet
zichtbaar is (achter de voordeur)?
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Deze worsteling zal mede reden zijn dat dit aspect voor diakenen van belang is. Het
is een doelstelling die binnen platformen af en toe expliciet vorm krijgt:
Hoe het werkt, kan ik simpel uitleggen. Stichting Welzijn maakt
elk jaar per wijk een overzicht van welke typen vragen er leven
en de thematieken die zo worden gesignaleerd. Die nemen wij in
de halfjaarlijkse bijeenkomst voor de achterban door om daar
kennis over uit te wisselen. We hebben het gehad over
eenzaamheid en over omgaan met geld. Op die manier brengen
we de thematieken bij diakenen. Op een speelse manier.
Nou ja, kijk, signaleren van nood, in de zin van dat we hopen dat
we dat in ieder geval realiseren met een loket.
Deze bevinding is extra opvallend, omdat de functie van een loket niet sterk
ontwikkeld is, zoals figuur 4 laat zien. Ook de online vindbaarheid van diaconale
platformen is niet altijd even makkelijk. Lang niet alle platformen beschikken over
een website met duidelijke contactgegevens. Terwijl een fysiek en online loket zeker
kunnen bijdragen aan het signaleren van nood in de samenleving.
Uitwisselen van kennis en ervaring tussen diaconieën
Voor diakenen is ook de onderlinge ontmoeting van belang. Mede doordat de
toenemende complexiteit van de hulpaanvragen en voortdurend veranderende
regelgeving om meer specialistische kennis vraagt. Via het platform ontmoet je
andere diakenen en spreek je samen over het werk van de diaconie.
Je leert er wat van, je steekt er wat op. Door het platform zie je
hoe andere kerken het doen.
Het gezamenlijk starten en organiseren van (nieuwe) initiatieven/projecten
Samen sta je sterk. Voor diaconieën is dat een belangrijk argument om in een
platform samen te werken.
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Wij zijn zelf vrij klein. Wil je dat helemaal alleen opzetten? Kun je
het wel behappen met elkaar? En dan is het mooi als je dus met
meerdere aan elkaar kunt haken en samen ben je een stuk
sterker.

9.2 Kanttekeningen
In hoeverre helpt het samenwerken in een platform diaconieën om diaconaat in de
samenleving duidelijker vorm te geven. Maakt het de kerkelijke gemeente als geheel
ook meer diaconaal? Dat zijn belangrijke uitkomsten van het onderzoek Help!
(Slendebroek-Meints, 2014). Deze vragen zijn in sterke mate leidend voor de
organisatie waarvoor ik zelf werkzaam ben: het Diaconaal Steunpunt in Zwolle.
Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek Help! is om het diaconaat in de
samenleving goed te organiseren. Het platform is een manier om dat vorm te geven.
Maar draagt dit bij aan kerken die meer diaconaal worden? Het beeld dat uit de
diepte-interviews komt is dat het effect van een platform op de eigen diaconie maar
beperkt is:
Ik ben een doorgeefluik. We zetten het wel standaard op
de agenda (van de diaconie [DJP]), dat ik terugkoppeling geef
van wat is besproken (…) Ze zien mij als aanspreekpunt naar het
platform, als vertegenwoordiger. En het is niet zo dat zij
daadwerkelijk betrokken zijn bij initiatieven of wat dan ook. Nee,
ook daar zie ik een scheiding. Onze eigen diaconie intern en ik
dan een beetje meer extern, naar buiten toe gericht. Daar zit wel
een scheidslijn tussen. Het heeft weinig effect op het functioneren
van de diaconie in zijn geheel zeg maar. Die gaat gewoon door.
Je moet als kerk ook over je kerkmuren kijken (…) Eigenlijk is het
platform wel de grootste verrekijker voor ons naar buiten, want
verder doen we (de diaconie, [ DJP]) op dat vlak zelf weinig.
Vanuit mijn oogpunt vind ik het belangrijkste hoe we als kerk de
handen ineen kunnen slaan om er te zijn voor de samenleving.
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Lukt dat? Op dit moment niet (… ) Ja, het is heel erg stroperig
helaas.
Een ander belangrijk doel is het stimuleren van gemeenteleden tot dienstbaarheid.
In hoeverre spelen diaconale platformen daarin een rol? Ook als het gaat om het
stimuleren van de diaconale gemeente is het effect niet altijd even sterk. Dit is
relevant omdat diakenen daar zelf tegen aan lopen:
Ik denk dat dat wel een vraag is die bij veel diaconieën lig. Hoe
kun je mensen activeren en op wat voor manier? Dat ze daar dan
gewoon mee zitten, maar nog niet echt handvatten hebben
kunnen vinden. Zo van, zouden we graag willen, maar de nood is
nog niet zo hoog.
Ondertussen is dit element in de praktijk van platformen nog niet altijd even goed
uitgewerkt:
Een van de dingen die we nog niet goed hebben geregeld is het
helpen van diaconieën bij het inschakelen van gemeenteleden.
Vooral het activeren van gemeenten, dat kan echt nog beter.
Dat is de vraag die eigenlijk bij ons als platform terecht moet
komen als het gaat over jullie faciliteren gemeenteleden te
activeren (...) Maar dat is nog een ondergeschoven kind bij ons in
het platform. Maar we weten dat we dat op moeten pakken.
We hebben nu een beeld gekregen hoe platformen bijdragen aan de opgave van
diaconieën. Het lijkt er dus op dat platformen zeker bijdragen aan de
maatschappelijke opgave van de diaconieën. Tegelijkertijd zijn er ook belangrijke
doelstellingen die door samenwerking in een platform (nog) een stuk beter kunnen
worden gerealiseerd.
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9.3 Ondersteunende en belemmerende factoren voor deelname
Naast voor diaconieën belangrijke doelstellingen is ook gekeken in hoeverre
diakenen de positieve effecten en knelpunten van het werken in platformen
herkennen.
Een forse meerderheid (87%) van de diaconieën ziet de toegevoegde waarde van
het samenwerken in een diaconaal platform. Van de 83 diaconieën, zijn tien niet bij
een platform aangesloten. Van die tien hebben vier de intentie om zich alsnog aan te
sluiten. Als redenen om niet bij een platform aan te sluiten worden genoemd:


Wij hebben onze handen vol aan het diaconaat in de eigen gemeente en
hebben onvoldoende capaciteit.



We vinden het platform onvoldoende bijdrage leveren aan onze diaconale
opdracht.



We wisten niet van het bestaan.



We willen vooral kerk zijn in onze eigen buurt.

Tabel 13 positieve effecten volgens diaconieën

nvt
We inspireren en leren van elkaar
Door samenwerken staan we sterker in
het bieden van diaconale hulp
We vormen namens de kerken een
duidelijk gezicht naar de samenleving
We kunnen samen grotere activiteiten
opzetten en in stand houden
We maken gebruik van elkaars
diensten en professie
Door deze samenwerking kunnen we
de naaste in nood beter helpen

(geheel) niet
herkenbaar

enigszins
herkenbaar

(zeer)
herkenbaar

0

4

16

38

0,0%

6,9%

27,6%

65,5%

0

3

12

43

0,0%

5,2%

20,7%

74,1%

1

7

17

33

1,7%

12,1%

29,3%

56,9%

2

8

11

37

3,4%

13,8%

19,0%

63,8%

1

7

25

25

1,7%

12,1%

43,1%

43,1%

1

2

20

35

1,7%

3,4%

34,5%

60,3%

Er springen geen positieve effecten uit die door diakenen (geheel) niet als zodanig
worden herkend. Als we de scores van diaconieën vergelijken met de beoordeling
van de platformen zelf, dan zien we dat diaconieën en platformen redelijk
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eensgezind zijn. De onderstaande figuur maakt dat inzichtelijk.
Een belangrijk verschil is de waardering op het vlak van onderling inspireren en
leren. Daar zijn diaconieën wat kritischer over dan de platformen zelf. Dit heeft
wellicht te maken met het belang dat diaconieën stellen in het onderling uitwisselen
van kennis en ervaring en omdat ze hier zelf geen ervaring in hebben opgedaan.
Tabel 14 vergelijking van positieve effecten tussen diaconieën en platformen

63,8

Door deze samenwerking kunnen we de
naaste in nood beter helpen

60,3
43,1

We maken gebruik van elkaars diensten en
professie

43,1
55,1

We kunnen samen grotere activiteiten
opzetten en in stand houden

63,8
48,2

We vormen namens de kerken een duidelijk
gezicht naar de samenleving

56,9
75,8

Door samenwerken staan we sterker in het
bieden van diaconale hulp

74,1
82,7

We inspireren en leren van elkaar
65,5

platformen

diaconieën

Het lijkt er verder op dat een aantal effecten een positief significante samenhang
vertonen (zie bijlage met SPSS tabellen). Voor diakenen blijkt dat het vormen van
één gezicht naar de samenleving positief significant correleert met de mate waarin
samen activiteiten opgezet en in stand gehouden kunnen worden en met het
daadwerkelijk helpen van de naaste in nood.

78

9 Platformen vanuit diaconieën bekeken
9.3.1 Knelpunten
Naast deze positieve resultaten worden door diaconieën ook diverse knelpunten
herkend, zoals uit onderstaande tabel blijkt.
Tabel 15 herkenning knelpunten door diaconieën

nvt
Beperkte betrokkenheid van
aangesloten kerken
Het ontbreekt aan kartrekkers
Onvoldoende financiën
Snelheid van handelen is beperkt
Het ontbreekt betrokkenen aan tijd
Onvoldoende deskundigheid aanwezig
De beperkte mate waarin uitwisseling
van activiteiten en kennis tot stand komt
Burgerlijke overheid is weinig
coöperatief
Stroeve samenwerking met organisaties
We hebben geen duidelijke gezamenlijke
doelstelling
We zijn als platform onvoldoende
slagvaardig

geheel niet
herkenbaar

enigszins
herkenbaar

zeer
herkenbaar

1

20

23

14

1,7%

34,5%

39,7%

24,1%

0

23

14

21

0,0%

39,7%

24,1%

36,2%

3

30

19

6

5,2%

51,7%

32,8%

10,3%

1

20

18

19

1,7%

34,5%

31,0%

32,8%

0

18

21

19

0,0%

31,0%

36,2%

32,8%

0

39

14

5

0,0%

67,2%

24,1%

8,6%

1

22

23

12

1,7%

37,9%

39,7%

20,7%

2

24

21

11

3,4%

41,4%

36,2%

19,0%

2

37

15

4

3,4%

63,8%

25,9%

6,9%

1

35

13

9

1,7%

60,3%

22,4%

15,5%

2

29

19

8

3,4%

50,0%

32,8%

13,8%

Als we deze gegevens vergelijken met de beoordeling van platformen zelf, valt weer
een behoorlijke mate van eensgezindheid op. De knelpunten die het minst worden
herkend zijn die van onvoldoende financiën, onvoldoende deskundigheid, een
stroeve samenwerking met organisaties of het ontbreken van een duidelijke
gezamenlijke doelstelling. Dat beeld komt goed overeen met de indruk van de
platformen zelf.

79

9.3 Ondersteunende en belemmerende factoren voor deelname
Verder zijn er een aantal knelpunten die vaker een significant verband vertonen (zie
correlatiematrix in de bijlage met SPPS tabellen). Zo blijkt dat het ontbreken van een
duidelijke doelstelling er voor zorgt dat de snelheid van handelen wordt beperkt en
dat de slagvaardigheid van het platform naar beneden gaat. Daarnaast wordt de
snelheid van handelen significant beïnvloed door het ontbreken van kartrekkers en
het ontbreken van duidelijke doelstellingen. Ook vertoont het ontbreken van
deskundigheid een significant positief verband op het samenwerken met andere
organisaties.

16,4
13,8

We zijn als platform onvoldoende slagvaardig
We hebben geen duidelijke gezamenlijke
doelstelling
Stroeve samenwerking met organisaties

13,2
15,5
3,6
6,9
20,8
19

Burgerlijke overheid is weinig coöperatief
De beperkte mate waarin uitwisseling van
activiteiten en kennis tot stand komt

24,1
20,7
19,3

Onvoldoende deskundigheid aanwezig

8,6
33,3
32,8

Het ontbreekt betrokkenen aan tijd

33,9
32,8

Snelheid van handelen is beperkt
10,9
10,3

Onvoldoende financiën

31,6

Het ontbreekt aan kartrekkers

36,2
29,3

Beperkte betrokkenheid van aangesloten kerken

platformen

24,1
diaconieën

Figuur 5 knelpunten vergeleken tussen diaconieën en platformen

80

9 Platformen vanuit diaconieën bekeken
De beperkte betrokkenheid van aangesloten kerken wordt door een groot deel van
de kerken in enige mate herkend als knelpunt. In de gesprekken met diaconieën is
dat een aantal keren ook nadrukkelijk naar voren gekomen. Hoe geef je dat vanuit
de diaconie nou op een goede manier vorm? Het is een onderwerp waar
ondersteuning voor gewenst is.
Het zorgen voor continuïteit blijkt lastig. Het is ook een punt
waar lastig grip op te krijgen is. Je hebt niet een vast iemand. Bij
ons is het een diaken. Misschien is het handiger om een gewoon
gemeentelid het te laten doen.
Het vervullen van de ambten, we hebben moeite om de eigen
taken rond te krijgen. Burn-out, ziekte, gemeenteleden hebben al
2 à 3 jaar geen bezoek van een diaken gehad. Ik zie nog genoeg
problemen in m´n eigen wijk. Het platform is dan iets wat extra
is.
Om het te laten slagen zou eigenlijk elke kerk gewoon één
fulltime diaken moeten hebben die betrokken is bij het platform.
Die dus niet in zijn eigen gemeente actief is, maar puur betrokken
bij het platform. Dan kun je ook vaker bij elkaar komen. Want nu
is het maar vier keer per jaar en dat is weinig. Er zit daardoor
heel weinig continuïteit in het werk. Het is al weer twee maanden
geleden dat we als platform bij elkaar hebben gezeten. Wat
hebben we ook al weer besproken?
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In dit hoofdstuk staan we tenslotte stil bij de ondersteunings- en informatiebehoefte
van diaconale platformen en de mogelijkheden die er zijn om meer uitwisseling van
kennis en ervaring. Dit betreft respectievelijk deelvraag 4 en 5 van het onderzoek.
Informatie is verkregen via de vragenlijsten en via interviews en focusgroepen met
platformen en diakenen.

10.1 Gewenste ondersteuning
In de vragenlijsten en in de focusgroep voor platformen is gevraagd naar de
ondersteuningsbehoefte en gewenste manieren van kennisdeling. De onderstaande
tabel geeft inzicht in die ondersteuningsbehoefte:
Tabel 16 ondersteuningsbehoefte in kaart

Betrokkenheid van de kerkelijke achterbannen
Beter signaleren van nood
Communicatie en PR
Effectiever en daadkrachtiger samenwerken
De samenwerking met de burgerlijke gemeente
De samenwerking tussen kerken
Het werken met een gezamenlijk beleidsplan
Belangenbehartiging
We hebben geen ondersteuning van buitenaf nodig
Betere samenwerking met (landelijke) organisaties

Platformen
(N=55)
34
62%
20
36%
19
35%
17
31%
16
29%
15
27%
9
16%
8
15%
7
13%
6
11%

Diaconieën
(N=58)
29
50%
15
26%
9
16%
18
31%
19
33%
22
38%
2
3%
5
9%
9
16%
12
21%

In de focusgroep met platformen is gekeken naar situaties waar behoefte bestond
aan ondersteuning. Het blijkt dat kennis en ondersteuning gewenst is bij de
oprichting van een platform. Dat is een belangrijk moment waarop er veel vragen
zijn.
Daarnaast wordt aangegeven dat platformen moeite hebben om zicht te krijgen op
mensen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld op financieel vlak. Dat komt overeen
met de score op ‘Beter signaleren’ in bovenstaande tabel. De focusgroep heeft de
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idee dat dit ook een onderwerp is waarbij geleerd kan worden van andere
platformen.
De grote toename van vluchtelingen is ook iets waar platformen voor zichzelf een
taak zien weggelegd. De resultaten van de vragenlijst en de reacties uit de
focusgroep laten zien dat diverse platformen hier al enige ervaring mee hebben of
hier nu tegen aan lopen. Eén van de aanwezige platformen heeft op dit terrein
succesvol samengewerkt met Stichting Present. Die goede samenwerking is
inmiddels breder bekend geworden en het platform wordt incidenteel door andere
platformen benaderd met de vraag ‘hoe doen jullie dat?’. Een meer structurele vorm
van kennisdeling zou meerdere platformen verder kunnen helpen.
Een probleem dat in de vragenlijsten terug komt (zie bijv. § 8.6.2) en ook door de
deelnemers van de focusgroep herkend wordt, is dat de bij een platform aangesloten
diaconieën wel meedoen, maar eigenlijk vooral aan de zijlijn staan toe te kijken.
Diakenen zijn enthousiast na een bijeenkomst, maar na 3
maanden ebt dat weg en zijn diakenen en de achterban weer een
stuk minder betrokken´. Hoe krijg je ze meer actief betrokken bij
het platform? Een platform kan immers alleen maar bestaan bij
de gratie van de betrokkenheid van de deelnemers. Hoe doen
anderen dat?
In hoeverre wordt wat het platform doet gedragen door al die
kerken die er bij horen? Te weinig denk ik nog. Te weinig…
In de focusgroep is men benieuwd hoe andere platformen hier mee omgaan en
welke succeservaringen hierbij gedeeld kunnen worden.
Ook kan er geleerd worden van ervaringen van anderen, waar het gaat om
samenwerking met de burgerlijke gemeente. Hoe stel je je daarin op als platform?
Want is de overheid soms niet heel makkelijk in haar verwachtingsvol kijken naar
de kerken? Hoe doen anderen dat?

84

10 Ondersteuning en kennisuitwisseling
Tenslotte wordt duidelijk dat het thema jeugdzorg voor diverse platformen nog
onontgonnen terrein is. Kunnen we daarin samen verder komen door het delen van
kennis en ervaringen?

10.2 Manieren van ondersteuning
Er is ook gevraagd naar de manieren waarop die ondersteuning vorm gegevens kan
worden. Op de genoemde manieren van ondersteuning wordt als volgt gereageerd:
Tabel 17 mogelijk gewenste manieren van ondersteuning

Een website met relevante, praktische en actuele
informatie
Kennisuitwisseling met andere platformen
Een landelijke nieuwsbrief met tips en praktische,
relevante informatie
Een praktische handreiking met tips en voorbeelden uit
de praktijk
Cursussen voor leden van het platform
Een deskundige die met ons mee kan denken over ons
functioneren
Praktische tools voor het beheren van diaconale vraag
en aanbod
Een digitale sociale kaart voor onze eigen plaats
Een landelijke helpdesk waar we met onze vragen
terecht kunnen
Ondersteuning bij opzetten en inrichten van een website
Ondersteuning vanuit landelijke organisaties via een
gezamenlijke aanpak
Tools voor effectiever beheer en inzet van vrijwilligers

Platformen
(N=55)
19
35%

Diaconieën
(N=58)
15
26%

19
18

35%
33%

16
10

28%
17%

17

31%

18

31%

14
14

25%
25%

10
8

17%
14%

13

24%

15

26%

11
10

20%
18%

15
12

26%
21%

7
7

13%
13%

11
3

19%
5%

7

13%

13

22%

10.3 Ondersteuning door kennisdeling
Uit bovenstaande tabel blijkt dat kennisdeling een van de meest gewenste manieren
is waarop platformen ondersteund willen worden. Dat beeld komt ook naar voren in
de focusgroep met platformen.
Zoals aangegeven is ondersteuning gewenst is bij de oprichting van een platform.
Enkele platformen hebben daarbij ondersteuning gehad van een gemeenteadviseur
vanuit de Protestantse kerk (PKN) en zijn daar positief over. Die vorm van
ondersteuning valt echter weg door veranderingen binnen de PKN.
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Een platform heeft bij oprichting informatie ingewonnen bij een ander platform,
waar toevallig bekenden actief waren. Opgemerkt werd dat er veel “gestoeid wordt
binnen diaconale platformen, terwijl er elders wel veel kennis aanwezig is”.
Bij bepaalde personen lijkt er enige terughoudendheid te zijn als het gaat om het nut
van kennisdeling. Anderen geven nadrukkelijk aan behoefte te hebben aan de kennis
en ervaring uit andere platformen. Hun ideeën kunnen anderen weer inspireren.
Ondertussen bleek de behoefte tijdens het gesprek ook gewoon aanwezig te zijn,
want regelmatig ontstond er spontaan een vorm van kennisdeling tussen de
aanwezigen. Daarnaast bleek dat her en der ook al onderling informatie was
uitgewisseld tussen platformen en daar werd veel waarde aan gehecht.

10.4 Vorm van kennisdeling
Hoe kan kennisdeling worden vormgegeven? Welke mogelijkheden hebben daarbij
de voorkeur? Die vraag is gesteld in de vragenlijst (n=55) en in de focusgroep met
platformen. Op de genoemde manieren van kennisdelen wordt als volgt gereageerd:
Tabel 18 manieren van kennisdeling

Manier
Een website waar relevante, praktische en actuele informatie van
platformen wordt gedeeld
Via best-practices die beschrijven hoe bepaalde problemen, situaties
en taken het beste aangepakt kunnen worden
Een landelijk overzicht van platformen met contactgegevens, zodat we
zelf contact kunnen leggen met andere platformen
Regionale bijeenkomsten met relevante informatie, inspiratie en
uitwisseling tussen platformen
Landelijke bijeenkomsten met relevante informatie, inspiratie en
uitwisseling tussen platformen
Via een landelijke organisatie die kennisdeling van platformen actief
faciliteert en coördineert
Andere manieren van kennisuitwisseling

N

%

28

50,90%

22

40,00%

20

36,30%

14

25,40%

13

23,60%

13

23,60%

11

20,00%

Er moet naar de mening van de aanwezigen in elk geval geen zware organisatie of
structuur worden opgetuigd. Als je aan iets begint moet het ook voor de langere
termijn te onderhouden zijn.
In §10.1 is gebleken dat platformen op diverse terreinen graag leren van de goede
ervaringen van andere platformen. Het inventariseren en aanbieden van deze best86
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practices is dan ook één van de gewenste vormen van kennisdeling en
ondersteuning. Zo kun je leren van elkaars succesvolle dingen. Daarnaast merkt
iemand op dat je ook veel kunt leren van de fouten die anderen hebben gemaakt.
Er is ook behoefte aan een centraal overzicht van bestaande platformen met globaal
de activiteiten die ze doen. Dan kun je jezelf vergelijken met anderen en makkelijker
met elkaar in contact komen. Platformen kunnen zich dan bijvoorbeeld zelf
registreren en met elkaar delen waar ze trots op zijn en waar ze anderen mee
kunnen helpen. Die informatie kan centraal en laagdrempelig via een website
worden aangeboden. Dat kan worden gecombineerd met het aanbieden van
praktische en relevante informatie. Zo hebben in de focusgroep enkele van de
platformen gebruik gemaakt van documenten van andere platformen. Biedt daarom
op een centrale plek verschillende documenten aan, zoals convenanten of
beleidsplannen. Ook de praktische brochure ‘Samen sta je sterker’ (Diaconaal
Steunpunt, 2015) heeft enkelen goed op weg geholpen. Ook deze informatie kan
meer centraal worden gedeeld.
Daarnaast kunnen bijeenkomsten als middel voor kennisdeling ook inspirerend zijn.
Er wordt daarbij gewezen op de expertisedagen voor noodfondsen die door Kerk in
Actie zijn georganiseerd. Deze zijn als heel inspirerend ervaren. Dergelijke
bijeenkomsten kunnen regionaal of landelijk worden georganiseerd, waarbij wordt
opgemerkt dat er ook al diverse landelijke dagen worden georganiseerd. Er is een
lichte voorkeur voor regionaal georganiseerde bijeenkomsten. De deelnemers van
de focusgroep geven aan dat ze graag nog een keer zou samenkomen om inhoudelijk
met elkaar door te praten en kennis en ervaringen te delen. Daarmee wordt de
behoefte aan het delen van kennis en ervaringen onderstreept!

10.5 Betrokkenheid van landelijke organisaties
De uitkomsten van het onderzoek zijn tenslotte gedeeld met een aantal landelijke
partijen die lokaal vaak samenwerken met diaconale platformen. Concreet zaten aan
tafel: het project Noodfondsen van Kerk in Actie, Schuldhulpmaatje, Stichting
Present en Stichting Hulp in Praktijk. Daarbij is hen gevraagd welke mogelijkheden
zij zien om diaconale platformen meer gezamenlijk te ondersteunen.
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Er is een sterke relatie tussen de projecten van deze organisaties en diaconale
platformen. Als er in een plaats al een platform is, wordt het makkelijker om daar
aan de slag te gaan met bijvoorbeeld een noodfonds. Andersom gebeurt het ook. Als
Schuldhulpmaatje in een plaats start, komt er vaak ook een platform.
De uitkomsten van het onderzoek zijn voor de organisaties erg herkenbaar. Ook zij
komen in aanraking met hele positieve en krachtige en hele stroperige platformen.
De organisaties werken vaak ook met diakenen en lopen daarbij dan aan tegen het
aflopen van ambtstermijnen en de gebrekkige opvolging.
De organisaties herkennen ook de honger naar kennis en voorbeelden. Veel mensen
vinden het wiel opnieuw uit, ze weten niet hoe het ergens anders geregeld is.
Daarbij wordt geconstateerd dat er in Nederland niet iets is als de Nationale
Diaconale Platformvereniging. Er ontbreekt een structurele manier om platformen
te ondersteunen.
De organisaties zien zeker mogelijkheden om hierin meer gezamenlijk op te trekken.
Daarbij is er een gezamenlijk verlangen dat kerken en christenen meer dienstbaar
zijn in de samenleving. De suggestie wordt gedaan om ook de katholieke kerk erbij
betrekken. De visie wordt gedeeld dat diaconale platformen daarin kerken en
christenen meer kunnen ondersteunen. De handelingsperspectieven vanuit de
verschillende organisaties bieden daarvoor ook concrete mogelijkheden.
Het nut van kennisuitwisseling wordt gedeeld. Zo waren er afgelopen jaar vanuit het
project noodfondsen twee expertise-meetingen gepland. Dat werden er uiteindelijk
zes. Het succes zit er met name in dat het gefocuste onderwerpen zijn en dat er veel
ruimte was voor het delen van kennis en ervaringen van onderop.
De algemene indruk is dat er enorme kansen zijn om organisatorisch een slag te
slaan. De organisaties willen daarin meedoen en zijn enthousiast. Het idee is om een
pilot te starten en geen zware structuur neer te zetten. In die pilot kan het idee van
een centrale website (www.diaconaleplatformen.nl) verder worden uitgewerkt. Het
kan een plek worden waar alle diaconale platformen zich op kunnen aanmelden. Na
een jaar kijken we hoeveel platforms meedoen. Het Diaconaal Steunpunt kan hierin,
als kerkelijke organisatie, de leiding nemen.
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Deel 3
Conclusies,
aanbevelingen
en reflectie
Dit deel bevat de conclusies en aanbevelingen. In H11
worden eerst de conclusies gedeeld waarmee de
hoofdvraag en deelvragen van het onderzoek worden
beantwoord. Op basis daarvan worden in H12 enkele
aanbevelingen gedaan. In H13 volgt een reflectie op het
geheel van het onderzoek.
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11 Conclusies
Dit hoofdstuk bevat een aantal conclusies op basis van de hiervoor gepresenteerde
resultaten. Daarbij komen ook de hoofd- en deelvragen van het onderzoek terug.
Eerst volgen conclusies over het algemene beeld van de in kaart gebrachte diaconale
platformen (deelvraag 1). Verder volgen conclusies vanuit de diaconieën die aan het
onderzoek hebben meegedaan. Hoe draagt het werken in een platform bij aan hun
doelstellingen en tegen welke knelpunten lopen zij aan (deelvraag 2 en 3)? Daarna
volgen de conclusies gericht op ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden tot
kennisdeling (deelvraag 4 en 5). En ten slotte wordt de hoofdvraag van het
onderzoek beantwoord.

11.1 Aard en functioneren van platformen
Deelvraag 1: Wat is de aard, het functioneren en de omvang van de huidige diaconale
platformen?
In het kader in § 3.3 is een overzicht gepresenteerd van de verwachtingen die
binnen het Diaconaal Steunpunt bestaan omtrent diaconale platformen. In hoeverre
worden die verwachtingen gerealiseerd in de praktijk? Met name het voorgaan van
de eigen kerkleden in dienstbaarheid aan de samenleving en het kritische
participeren zijn elementen die achterblijven.
We zien dat platformen geen nieuw fenomeen zijn. De eerste platformen bestaan al
tientallen jaren. Bij het schrijven van dit rapport zijn er 104 platformen
gelokaliseerd en is bekend dat er daarnaast nog 16 in oprichting zijn.
Alle platformen bestaan in elk geval uit kerken en christelijke gemeenschappen en
meestal blijft het daar bij. Platformen zijn zelf best positief over hun functioneren.
Volgens de platformen worden de volgende doelstellingen het beste gerealiseerd:
5. Gesprekspartner voor burgerlijke gemeente (64,5%).
6. Uitwisselen van kennis en ervaring (62,9%).
7. Het gezamenlijk starten en organiseren van initiatieven/projecten (56,5%).
8. Samenwerken met organisaties (54,8%).
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De volgende doelstellingen zijn geheel niet of enigszins gerealiseerd:
1. Vanuit de kerken één loket bieden voor mensen in nood ( 25,8% en 29%).
2. Kritische spreekbuis zijn richting samenleving en/of gemeente ( 24,2% en 25,8%).
3. Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving ( 11,3% en 43,5%).
4. Eigen kerkleden voorgaan in dienstbaarheid aan de samenleving ( 9,7% en 40,3%).
In zowel de doelstellingen als in de activiteiten van platformen komen zowel
elementen van mutual support, service delivery als campaigning terug.
Via het platform worden allerlei contacten onderhouden. Zo is bijna 60% van de
platformen rechtstreeks benaderbaar voor burgers. Dat is een opvallend, omdat de
loketfunctie één van de doelstellingen is die binnen een flink deel van de platformen
(geheel) niet is gerealiseerd (25,8%) of niet van toepassing wordt gevonden (21%).
Dat roept de vraag op in hoeverre burgers in de praktijk het platform ook weten te
vinden.
Het platform fungeert ook als spreekbuis voor de burgerlijke gemeente. Dat aspect
zien we in de praktijk duidelijk terug. Slechts 5% heeft geen contact met de
gemeente. Veel platformen zoeken daarnaast de verbinding met wijkteams (42%).
Platformen zijn positief over die samenwerking, slechts 10% waardeert de
contacten als (redelijk) moeizaam. Wat opvalt is dat in de contacten het aspect van
kritisch spreken achterblijft, zowel qua doelstelling als qua realisatie.
De samenwerking met een veelheid aan organisaties is in de praktijk goed terug te
zien. Veel platformen hebben contact met de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en
Stichting Present. Platformen zijn positief over die samenwerking. De effectieve
combinatie van een Noodfonds, Voedselbank en Schuldhulpmaatje zien we terug bij
een kwart van de platformen.
Herkenbare pluspunten zijn het wederzijds inspireren en leren van elkaar, sterker
staan in het bieden van diaconale hulp en het beter kunnen helpen van we de
naaste in nood.
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Herkenbare knelpunten zijn onder ander de beperkte betrokkenheid van
aangesloten kerken en diaconieën, het ontbreken van kartrekkers en de beperkte
snelheid van handelen.

11.2 Diaconale platformen en diaconieën
Deelvraag 2: Hoe en in hoeverre dragen diaconale platformen bij aan de
maatschappelijke opgave van kerken?
Platformen dragen op verschillende manieren bij aan de maatschappelijke opgave
van diaconieën. Een forse meerderheid (87%) van diaconieën die hebben
meegedaan aan het onderzoek ziet dan ook de toegevoegde waarde van het
samenwerken in een diaconaal platform.
Die ligt bijvoorbeeld in de krachtenbundeling bij het starten van gezamenlijke
projecten en in de onderlinge kennisuitwisseling. Beide zijn voor diaconieën van
groot belang.
Ook draagt het samen opzetten en in stand houden van activiteiten er aan bij dat de
kerken een duidelijk gezicht naar de samenleving vormen en daardoor de naaste in
nood beter kunnen helpen. Daarnaast draagt het gebruik van elkaars diensten en
professie bij aan het beter kunnen helpen van de naaste in nood. Voor diaconieën is
dat een belangrijke conclusie, aangezien het helpen van de naaste voor hen een
belangrijke doelstelling is.
Deelvraag 3: Wat zijn voor diakenen van de gereformeerde kerken ondersteunende en
belemmerende factoren om deel te nemen aan een diaconaal platform?
Er zijn kanttekeningen. Zo is de beperkte betrokkenheid van aangesloten kerken een
zorgpunt waar ondersteuning voor gewenst is. Het samenwerken in een diaconaal
platform blijkt daarnaast maar beperkt tot effect te hebben dat kerken meer
diaconaal worden in de samenleving. Het samenwerken in een platform blijkt niet
altijd sterk bij te dragen aan het stimuleren van gemeenteleden tot dienstbaarheid
in de samenleving. De vraag is hoe je de hele diaconie en de gemeente hierin
meeneemt.
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11.3 Ondersteuning en kennisdeling
De knelpunten die het minst worden herkend zijn die van onvoldoende financiën,
onvoldoende deskundigheid, een stroeve samenwerking met organisaties of het
ontbreken van een duidelijke gezamenlijke doelstelling.

11.3 Ondersteuning en kennisdeling
Deelvraag 4: Welke ondersteunings-/informatiebehoefte hebben diaconale
platformen?
Op de volgende aspecten is ondersteuning gewenst:
-

Het vergroten van de betrokkenheid van de kerkelijke achterbannen.

-

Het signaleren van nood.

-

Communicatie en PR.

-

Effectiever en daadkrachtiger samenwerken.

-

De oprichting van het platform.

Voor het laatste aspect, het ondersteunen bij de oprichting van platformen, valt de
eerdere ondersteuning vanuit Kerk in Actie grotendeels wegvalt. Voor het Diaconaal
Steunpunt ligt daar een kans om dit, in samenwerking met anderen, verder vorm en
inhoud te geven.
Bij de genoemde manieren van ondersteuning komen de volgende voorkeuren naar
boven:
-

Een website en nieuwsbrief voor de doelgroep.

-

Kennisuitwisseling met andere platformen.

-

Een praktische handreiking.

Deelvraag 5: Welke mogelijkheden zijn er om te komen tot meer deling van kennis en
ervaring uit en tussen diaconale platformen?
Kennisuitwisseling is een van de gewenste manieren om ondersteuning vorm te
geven. Op welke manieren kan die kennisuitwisseling worden vorm gegeven? Er
moet in elk geval geen zware organisatie of structuur worden opgetuigd. Als je aan
iets begint moet het duurzaam te onderhouden zijn. De voorkeur gaat concreet uit
naar:
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Een website voor de doelgroep.
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-

Delen van best-practices.

-

Delen van een overzicht van platformen met contactgegevens.

-

Ontmoetingen gericht op onderlinge uitwisseling.

Het project Noodfondsen van Kerk in Actie, Schuldhulpmaatje, Stichting Present en
Stichting Hulp in Praktijk zijn van harte bereid om hierin meer gezamenlijk op te
trekken.
11.3.1 Positie van het Diaconaal Steunpunt
Het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen diakenen in platformen heeft
mogelijk ook gevolgen voor de plek van het Diaconaal Steunpunt als helpdesk voor
diaconieën. In hoeverre wordt door al die platforms het werk van het Diaconaal
Steunpunt overbodig? Die vraag is door betrokkenen in het onderzoek een paar keer
gesteld.
Daarbij wordt opgemerkt dat advies vanuit het eigen steunpunt minder op
weerstand zal stuiten bij de kerkelijke gemeente en de kerkenraad, dan het advies
van een interkerkelijk platform. Ook heeft het Steunpunt volgens diakenen
meerwaarde door het bieden van ondersteuning in je algemene taken als diaken. De
brochures en website zijn daarin belangrijke elementen.
Het ondersteunen van platformen en het faciliteren van uitwisseling van kennis en
ervaring biedt ook kansen voor het Diaconaal Steunpunt. De concrete ondersteuning
van platformen door de PKN valt weg. Als kerkelijke organisatie kan het Diaconaal
Steunpunt hierin een leidende rol vervullen, zoals blijkt uit gesprekken met
platformen, diakenen en de betrokken organisaties.

11.4 Slotconclusie
De hoofdvraag van het onderzoek is:
Hoe kan de ondersteuning van het opzetten, in stand houden en versterken van
diaconale platformen (verder) worden ontwikkeld in aansluiting op de bestaande en
gewenste praktijk en in samenwerking met de diaconale platformen?
Gezien bovenstaande conclusies is het faciliteren van uitwisseling van kennis en
ervaring een belangrijke sleutel in de ondersteuning van platformen. Bijeenkomsten
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gericht op deze uitwisseling zijn daarvoor een goede vorm. Daarnaast kan deze
uitwisseling worden ondersteund met een website gericht op platformen. Die
website biedt een overzicht van bestaande platformen, praktische informatie,
concrete handelingsperspectieven en best-practices. Daarbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de onderwerpen waarvoor ondersteuning gewenst is. Het Diaconaal
Steunpunt kan in dit alles, als kerkelijke organisatie, een leidende rol vervullen.
Daarbij dient in samengewerkt te worden met het project Noodfondsen van Kerk in
Actie, Schuldhulpmaatje, Stichting Present en Stichting Hulp in Praktijk en de
platformen zelf.
Daarnaast dient het Diaconaal Steunpunt de eigen diaconieën nadrukkelijker te
stimuleren en ondersteunen bij het vormgeven van de participatie in diaconale
platformen.
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Op basis van de resultaten en conclusies worden in dit hoofdstuk een aantal
concrete aanbevelingen gedaan. Een aantal daarvan is gericht op het ondersteunen
van platformen en een aantal op het ondersteunen van de eigen diaconieën.
Daarnaast volgt ten slotte een aanbeveling voor verder onderzoek, gericht op het
versterken van de betrokkenheid van kerken bij platformen.

12.1 Aanbevelingen voor het ondersteunen van diaconale platformen
De volgende aantal aanbevelingen zijn gericht op het ondersteunen van diaconale
platformen.
Netwerken verbinden
Kijkend naar de regulatieve cyclus is een logische vervolgstap om in te zetten op het
daadwerkelijk realiseren van een gezamenlijke aanpak voor het oprichten, in stand
houden en versterken van diaconale platformen (dit is de interventie in de
regulatieve cyclus). Neem daarom als Diaconaal Steunpunt het initiatief en verbindt
de verschillende netwerken rondom platformen met elkaar. Start een pilot project
met een werkgroep van betrokkenen uit de reeds bij dit onderzoek betrokken
organisaties en diaconale platformen. Evalueer deze pilot na een jaar.
De werkgroep richt zich op de volgende pijlers:
Een landelijke website gericht op platformen
Lanceer de landelijke website www.diaconaleplatformen.nl waar, naast de compacte
resultaten van dit onderzoek, ook algemene informatie en praktische tips voor
platformen te vinden zijn. Biedt daar ook diverse, voor platformen relevante
documenten aan. Geef hier ook de informatie uit de brochure ‘Samen sta je sterker’
(Diaconaal Steunpunt, 2015) nadrukkelijk een plek.
Een overzicht van bestaande platformen
Vraag de reeds geïnventariseerde platformen toestemming om hun gegevens op te
nemen in het overzicht van bestaande platformen. Biedt daarnaast de mogelijkheid
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dat nieuwe of nog onbekende platformen zich aanmelden op de website. Bouw zo
een overzicht op van platformen met hun contactgegevens en activiteiten.

Het delen van best-practices en handelingsperspectieven
Breng met name voor die onderwerpen waarvoor toerusting gewenst is bestpractices in kaart en beschrijf deze op de website als bron van inspiratie. De
effectieve combinatie van een noodfonds, voedselbank en Schuldhulpmaatje is een
goed voorbeeld.
Wijs daarnaast op de bestaande handelingsperspectieven vanuit onder andere het
project Noodfondsen van Kerk in Actie, Schuldhulpmaatje, Stichting Present en
Stichting Hulp in Praktijk als mogelijkheid om het diaconaat vanuit kerken praktisch
vorm te geven.
Breng verder huidige mogelijkheden van toerusting vanuit deze organisaties in
beeld en biedt deze via de website aan.
Ontmoetingen voor uitwisseling van kennis en ervaring
Initieer een aantal regionale expertmeetings, gericht op uitwisseling van kennis en
ervaring, in aansluiting op de genoemde ondersteuningsbehoefte. Het doel is om van
elkaar te leren en elkaar te inspireren. Ieder heeft ervaringen opgedaan en expertise
in huis. Door dit met elkaar te delen, krijgen we handvatten en ideeën. Zo kunnen we
aan de slag in onze eigen omgeving. Dit sluit aan bij het concept van de expertisemeetings voor noodfondsen, waarin via workshops vooral praktijkervaringen
centraal staan.
Stimuleren van zowel onderlinge steun, dienstbaarheid als
belangenbehartiging binnen platformen
Voor diakenen zijn dit belangrijke elementen om deel te nemen aan een platform.
Het is daarom belangrijk dat al deze elementen in het doel en de activiteiten van het
platform een duidelijke plaats krijgen. Het samen opzetten en in stand houden van
daadwerkelijke activiteiten draagt er aan bij dat de kerken een duidelijker gezicht
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naar de samenleving vormen en de naaste in nood beter kunnen helpen. Ook het
meer gebruiken van elkaars diensten en professie draagt daar positief aan bij.
Ondersteuning van nieuwe platformen met werkvelddeskundigen
Binnen het Diaconaal Steunpunt liggen concrete plannen om via
werkvelddeskundigen ondersteuning te bieden bij het oprichten van nieuwe
platformen. Daarnaast kunnen deze werkvelddeskundigen helpen bij het versterken
en verduurzamen van diaconale samenwerking in een diaconaal platform.
Organiseer een pilot om deze plannen verder in te vullen en tot uitvoer te brengen
en biedt deze vorm van ondersteuning via de website aan.

12.2 Aanbevelingen voor het ondersteunen van de eigen diaconieën
De volgende aanbevelingen zijn specifiek gericht op diakenen van de GKv en NGK.
Stimuleer actief de betrokkenheid van diaconieën bij diaconale platformen
Blijf het samenwerken van diaconieën in platformen gericht aanmoedigen. Maak
duidelijk wat de toegevoegde waarde van het samenwerken in een platform is. Deel
ook goede voorbeelden uit de praktijk en faciliteer het uitwisselen van kennis en
ervaring. Laat dit element van het diaconale werk nadrukkelijk terugkomen op de
website en nieuwsbrief van het Diaconaal Steunpunt. Wijs daarbij ook op de
mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het oprichten van nieuwe
platformen. Onderzoek daarnaast hoe vrijwilligers (diakenen) beter betrokken
kunnen worden bij de verschillende functies van diaconale platformen (zie ook §
12.3).
Stimuleer diaconaat in de samenleving langs twee wegen
Stimuleer diaconieën om het diaconaat in de samenleving langs twee wegen vorm te
geven: enerzijds via samenwerking in het diaconaal platform en anderzijds via een
aantal concrete (eigen) projecten in de eigen buurt van je eigen kerk. Voor dat
laatste kan gebruik worden gemaakt van het Umoja concept waarbij het Diaconaal
Steunpunt betrokken is. Umoja is een initiatief van Tear in samenwerking met
Stichting Present. Het doel is kerken in Nederland bewust maken van hun eigen

99

12.3 Hoe verder?
capaciteit en van concrete mogelijkheden om kerk voor de buurt te zijn. Zo kunnen
kerken relevant en actief bijdragen aan de samenleving waarin ze leven.
Gebruik daarvoor ook de uitkomsten van het onderzoek naar initiatieven rond
diaconaat in de samenleving in de kleine protestantse kerken. Dit onderzoek wordt
de komende periode uitgevoerd door bureau Kerkwerk in samenwerking met onder
andere het Diaconaal Steunpunt. De best practices die dit onderzoek oplevert
kunnen diaconieën inspireren en stimuleren.

12.3 Hoe verder?
In dit onderzoek zijn diaconale platformen en hun doelstellingen in kaart gebracht.
Daarbij is gebruik gemaakt van de typologie van Handy (1990) en die van Meijs en
Westerlaken (1994). ‘De verschillen in doelstellingen van de drie typen organisaties
zijn ook van belang vanwege de toenemende veranderingen in het individuele
vrijwilligerspotentieel, die deze organisaties allemaal verschillend zullen ervaren
(Hustinx et al., 2009)’ (Baren van, 2016, p. 15). In het onderzoek is duidelijk
geworden dat de betrokkenheid van kerken bij diaconale platformen nadrukkelijk
verder aandacht behoeft. Daarmee is deze bevinding ook voor het functioneren van
platformen relevant.
Meijs beschrijf twee manieren waarop vrijwilligers in organisaties betrokken
kunnen worden: via ledenmanagement en programmamanagement (Meijs, 2004).
Vervolgens maken Meijs en Hoogstad een koppeling met de typologie van Handy
(1990) en die van Meijs en Westerlaken (1994).
Tabel 19 drie indelingen gecombineerd (Meijs en Hoogstad, 2000)

Het verdient aanbeveling om te onderzoeken hoe deze theoretische koppeling in de
praktijk kan bijdragen aan het verder versterken van de betrokkenheid van
diaconieën bij diaconale platformen.

100

13 Reflectie en discussie
In dit hoofdstuk reflecteer ik op mijn rol als onderzoeker en op de geleverde
bijdrage van het onderzoek in termen van professionalisering en verandering.

13.1 Mijn rol als onderzoeker
Binnen dit onderzoek heb ik allereerst de rol van onderzoeker aangenomen. De
opzet en uitvoering van het onderzoek lagen daarbij in mijn handen. Daarbij was het
een voordeel dat ik dat ik bekend ben met de kerkelijke wereld en met de betrokken
kerken. Die bekendheid werkte mee aan een gevoel van vertrouwen en herkenning.
Die bekendheid gold overigens niet voor alle platformen.
Wat verder een voordeel is, dat ik de taal van kerken en van het onderzoeksgebied
goed ken en dat ik daarnaast vertrouwd ben met de cultuur en de werkwijze van
kerken. Ook heb ik een groot kerkelijk netwerk opgebouwd, waar ik bij het
onderzoek een beroep op kan doen. Op die manier ben ik bijvoorbeeld vanuit Kerk
in Actie goed geholpen bij het in kaart brengen van de bestaande platformen.
Daarnaast ben ik vanuit mijn werk als consulent ook betrokken bij de ondersteuning
van diaconieën en lokale platformen. Zo draag ik in samenwerking met hen bij aan
het verandervraagstuk van de kerken. Ik ben in dit onderzoek dus niet alleen bezig
geweest met het verzamelen van data en gegevens, maar daarnaast ook met het
beïnvloeden en veranderen van de praktijk (zie §13.2). Daarbij heb ik maximaal
gebruik willen maken van kennis en ervaringen in het netwerk van platformen, om
daarmee optimaal bij te kunnen dragen aan de veranderingen die hierboven zijn
beschreven. Deze verschillende rollen vragen wel om een transparante en
verantwoorde manier van onderzoek doen. Daarover heb ik een en ander
geschreven in § 7.2.

13.2 Professionalisering en verandering
Met dit onderzoek draagt het Diaconaal Steunpunt bij aan het professionaliseren
van het diaconale werk van kerken. Allereerst in het stimuleren van het
gezamenlijke leerproces door de uitwisseling van kennis en ervaring tussen
platformen te initiëren en faciliteren. Daarnaast draagt het doen van onderzoek bij
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aan de ontwikkeling van de praktijk, zoals uit reacties van platformen blijkt.
Tenslotte is het onderzoek een manier geweest om verbinding te maken met diverse
expertises en organisaties, om vanuit een gezamenlijke visie te werken aan een
betere ondersteuning van platformen.
Het Diaconaal Steunpunt wil kerken ondersteunen bij het samenwerken in
diaconale platformen en zo bij dragen aan het professionaliseren van het diaconale
werk van die kerken. Dat gaat ook over aspecten van samen leren in
leergemeenschappen en ideeën zaaien en oppikken in platformen, zoals Vermaak
deze beschrijft (Vermaak, 2009). Het werken aan deze maatschappelijke opgave
vormt voor zowel kerken als ook voor het Diaconaal Steunpunt een leerproces en
een zoektocht. Noordegraaf (2014) merkt daarover op: ‘Kerken en diaconieën zullen
zich er goed van bewust moeten zijn dat zij zich in een proces van zoeken en leren
bevinden. Het is daarbij van belang om de opgedane ervaringen goed te registreren
en te evalueren met het oog op een adequaat kerkelijk optreden (…) zodat opgedane
ervaringen doorgegeven kunnen worden en we elkaar zo kunnen ondersteunen en
inspireren’. Met dit onderzoek draagt het Diaconaal Steunpunt bij aan dat leerproces
door de uitwisseling van kennis en ervaring tussen platformen te initiëren en
faciliteren.
Daarnaast draagt het doen van onderzoek zelf al bij aan de ontwikkeling van de
praktijk. Dat wordt bevestigd door reacties van platformen zelf:
Bedankt voor je onderzoek. Het heeft ons een beeld gegeven van wat we
zouden kunnen worden.
Je hebt ons aan het denken gezet. We hebben dus nog wat huiswerk te
doen.
Vermaak laat zien hoe veranderen, professionaliseren en onderzoeken elkaar
beïnvloeden en versterken (Vermaak, 2009). Ook Kwakman illustreert dit wanneer
hij zegt: ‘leren is samen met anderen kennis ontwikkelen’ en dat leren vindt plaats
‘door activiteiten te verrichten, gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennis’. Het
verrichten van die activiteiten vindt dan plaats in nauwe samenwerking tussen
deelnemers van de platformen, onderzoekers en de ontwikkelaars van de
ondersteuning (Kwakman, 2003). In het onderzoek kwamen deze drie elementen bij
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elkaar. Dit sluit ook aan bij de definitie van praktijkgestuurd effectonderzoek zoals
Veerman en van Yperen (2008) die hebben geformuleerd: Het gaat volgens hen om
onderzoek waarbij samen met de betrokkenen in een diaconaal platform informatie
is verzameld waarmee het effect van het praktisch handelen van het diaconaal
platform nader verhelderd en getoetst wordt en waardoor vervolgens het werk van
de platformen verbeterd en tevens ten opzichte van buitenstaanders gelegitimeerd
wordt.
Tenslotte was één van de doelen van dit onderzoek om verbinding te maken met
andere organisaties, om zo krachten te bundelen en gezamenlijk de uitdagingen op
te pakken. Dit vraagt om professionals, die vanuit hun eigen professie verbinding
kunnen maken met andere expertises. Dit wordt ook wel aangeduid met de term Tshaped professional. In dit onderzoek heb ik die rol ingevuld, door verbinding te
maken met zowel platformen als andere relevante organisaties.

13.3 Reflectie op het onderzoek
Bij de beoordeling van mijn projectplan kreeg ik van mijn beoordelaars de
opmerking mee dat het een ambitieus plan was. Dat kan ik nu beamen  Overigens
had ik daar rekening mee gehouden, door in mijn plan een langere doorlooptijd in te
plannen. Maar nog steeds was het hard werken om op tijd klaar te zijn. En nu is het
onderzoek dus afgerond.
Terugkijkend had ik vooral mijn theoretisch kader eerder duidelijk willen hebben,
zodat ik dit explicieter in de vragenlijsten mee had kunnen nemen. Daarnaast heb ik
gemerkt, bijvoorbeeld uit reacties die ik kreeg, dat niet alle platformen bekend
waren met het Diaconaal Steunpunt. Achteraf gezien was het handig geweest om
bijvoorbeeld via de kanalen van Kerk in Actie vooraf over dit onderzoek te
communiceren en het te introduceren.
Wat me tijdens het onderzoek positief is opgevallen is de mate van betrokkenheid
en interesse van diverse partijen. Zo had ik voor twee focusgroepen een aantal
mogelijke data opgegeven, waarbij deelnemers konden aangeven wanneer ze wel of
niet konden. Uiteindelijk kwamen in beide focusgroepen veel meer mensen dan was
verwacht op basis van de aangegeven voorkeuren. Veel mensen hadden hun
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agenda’s zo geplooid, dat ze toch bij focusgroep aanwezig konden zijn. Ook was er
regelmatig interesse vanuit platformen naar de resultaten van dit onderzoek.
Daarnaast vond ik het prettig om te merken dat het doen van onderzoek al bijdraagt
aan de ontwikkeling van de praktijk, zoals ook beschreven is in §13.2. Al met al kijk
ik met vooral positief terug op het onderzoek en hoop ik met het vervolg verder bij
te kunnen dragen aan de ontwikkeling van het diaconaat van kerken in de
samenleving.
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16 Bijlage 1: Diaconaal Steunpunt
Het Diaconaal Steunpunt is een professionele organisatie die lokale kerken en
diaconieën ondersteunt bij het realiseren van bovenstaande maatschappelijke
opgave. In de afgelopen vijftien jaar heeft het DS zich ontwikkeld tot een herkenbare
en toegankelijke helpdesk voor diakenen uit de Gereformeerde Kerken en de
Nederlands Gereformeerde Kerken, een toerustingscentrum voor diaconieën en een
kennis- en adviescentrum voor het diaconaat in de kerken. De dienstverlening van
het DS werd ingevuld tegen de achtergrond van de verzorgingsstaat. Het diaconale
werk van onze kerken was mede door de verzorgingsstaat vooral gericht op de
eigen gemeenschappen en werd daarnaast voor een belangrijk deel uitgevoerd door
de diakenen.
Het Diaconaal Steunpunt is een eenmansorganisatie en fungeert als:
•

Herkenbare en toegankelijke helpdesk voor diakenen.

•

Toerustingscentrum voor diaconieën.

•

Kennis- en adviescentrum voor het diaconaat in onze kerken.

Het Diaconaal Steunpunt opereert vanuit Zwolle en ruim 370 lokale kerken kunnen
gebruik maken van haar diensten. Diakenen kunnen voor advies en voorlichting
rechtstreeks contact opnemen met het Diaconaal Steunpunt. De website
www.diaconaalsteunpunt.nl bevat veel relevante en actuele informatie en vormt een
belangrijke pijler in de ondersteuning. Een deel van de dienstverlening wordt
regionaal aangeboden via cursussen en trainingen. Daarnaast is het Steunpunt
betrokken bij beleidsvorming op het diaconale terrein. Tenslotte verzamelt het
Diaconaal Steunpunt diaconale kennis, praktijkervaringen en materialen en stelt
deze breed beschikbaar.
Het Diaconaal Steunpunt wordt aangestuurd door het Generaal Diaconaal
Deputaatschap, bestaande uit 9 deskundigen, welke opdracht heeft gekregen van de
synode om het diaconaat van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt te stimuleren
en te ontwikkelen.
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17 Bijlage 2: Codeboom interviews
doelen
diaconaat voor de samenleving
motivatie
bijdrage aan diaconale doelen
gemeentediaconaat
afstemmen activiteiten
campaigning
signaleren
kritische participatie
Activiteiten en taken
knelpunten
tijd
kwetsbaar
kartrekker (leiderschap)
organisatie
effectiviteit
loketfunctie
communicatie en PR
financiën
projecten
structuur
relatie kerken
afvaardiging
draagvlak
betrokkenheid
bijeenkomsten
deelnemers
relatie overheid
wijkteams
relatie organisaties
waardering
kennisdeling
kennisdeling extern
kennisdeling intern
ondersteuningsbehoefte
Opmerkingen
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18 Bijlage 3: vragenlijst diaconale platformen
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19 Bijlage 4: vragenlijst diaconieën
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20 Bijlage 5: Topiclijst focusgroep 1
Introductie:
-

Koffie en thee

-

Uitleg onderzoek

-

Uitleg focusgroep

Bespreking vragen:
1. Kunt u een concrete situatie noemen waarin u behoefte had aan
ondersteuning en/of specifieke informatie? (binnen uw platform) en hoe
heeft u dat toen opgelost / aangepakt?
2. Hoe had kennis / ervaring van een ander platform u hierin kunnen helpen?
3. Welke kennis heeft u al eens gebruikt van andere platformen en hoe bent u
daar aan gekomen?
4. Wat voor soort kennis / ervaring zou volgens u meer structureel gedeeld
moeten worden tussen platformen?
5. Hoe kunnen we tot meer kennisuitwisseling komen? Wat is daarvoor nodig?
6. Welke manieren / middelen zou je daarbij willen gebruiken? Denk aan
digitaal, bijeenkomsten, anders.
7. Welke rol kan het DS daarin innemen? Ook in relatie met andere organisaties.

Afronding:
-

Afspraken delen verslag en presentielijst

-

Declaratieformulieren en presentje uitgedeeld
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21 Bijlage 6: Topiclijst focusgroep 2
Introductie:
-

Koffie en thee

-

Uitleg onderzoek

-

Uitleg focusgroep

Bespreking vragen:
1.

Vul om beurten de volgende zin eens aan: Het lid zijn van een DP helpt ons in
onze eigen diaconale opdracht en doelen doordat…


Kun je dat zo concreet mogelijk maken?



Wat levert lid zijn van een DP op dat je zonder het DP niet zou
hebben? Wat maakt het de moeite waard?



Wat maakt het werken in een DP lastig? Waar lopen jullie als diaconie
tegen aan?



Zou je nog zonder het DP kunnen/willen? Waarom wel/niet?

2. Op welke manier zijn jullie concreet betrokken bij het platform?
3. Herken je de algemene tendens dat betrokkenheid vanuit kerken sterker
kan? (nu scoort 50% deze als redelijk)
4. Wat zijn hier oorzaken van? Welke factoren staan een grotere betrokkenheid
bij het DP in de weg staan?
5. Wat is nodig om de concrete betrokkenheid van jullie bij het platform te
versterken?
6. Op welke manier krijgt kennis deling tussen diaconieën in het platform
vorm?
7. Hoe kan deze kennisdeling verder worden versterkt?
Afronding:
-

Afspraken delen verslag en presentielijst

-

Declaratieformulieren en presentje uitgedeeld
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22 Bijlage 7: Topiclijst focusgroep 3
Introductie:
-

Korte kennismaking

-

Koffie en thee

Presentatie onderzoeksresultaten
Bespreking vragen:
1. 1e reactie op resultaten
2. Wat zijn jullie (vanuit de organisatie) + en - ervaringen met diaconale
platformen?
3. Welke gezamenlijke mogelijkheden zien jullie om diaconale platformen te
inspireren, stimuleren en informeren?

Afronding:
-

Afspraken delen verslag en presentielijst.

-

Afspraken over vervolg.
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23 Bijlage 8: Protocol interview platformen
Introductie
-

Bedanken voor gesprek en voor invullen van de vragenlijst

-

Voorstellen: Persoonlijk – ds

-

Onderzoek: doelstelling en methode/opzet

-

Opbouw interview

-

Opnemen, anonimiteit en verslaglegging

Kern
Vragen over functioneren van het platform:
Voor elk platform werden vragen gesteld op basis van ingevulde vragenlijst. Met
name de elementen die afweken van het algemene beeld kwamen daarbij aan bod.
Vragen omtrent ondersteuningsbehoefte en kennis uitwisseling
-

Hoe verloopt de kennis deling binnen het platform?

-

Wat werkt goed en waarom?

-

Wat zou beter moeten en waarom?

-

In hoeverre is dit punt een probleem?

-

Op welke manier zou meer kennis uitwisseling tussen platforms bij kunnen
dragen aan uw praktijk?

-

Hoe zou kennis uitwisseling tussen platformen er idealiter uitzien? Hoe moet
dat worden georganiseerd? Welke soorten kennis zou u graag willen
uitwisselen?

-

Zouden uw contact gegevens op de lijst met platformen gepubliceerd mogen
worden? Mag die lijst algemeen publiek toegankelijk zijn, bijv. op de website
www.diaconaleplatformen.nl?

-

Als u ondersteuning nodig heeft, waar gaat u dan nu heen voor die
ondersteuning? Wat voor ondersteuning betreft het dan?
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-

Er zijn verschillende kerken betrokken bij het DP. Hoe zou de ondersteuning
van DP’s er volgens u idealiter uit zien? Welke organisaties zijn daar bij
betrokken en hoe?

-

Wat zou u mijn organisatie daarin willen adviseren?

-

Wat voor informatie wilt u kunnen vinden op een landelijke website /
nieuwsbrief?

Afronding:
-

Wat wilt u nog kwijt? Zijn er nog zaken die genoemd moeten worden?

-

Terugkoppeling
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24 Bijlage 9: Protocol interview diaconieën
Introductie
-

Bedanken voor gesprek en voor invullen van de vragenlijst

-

Voorstellen: Persoonlijk – ds

-

Onderzoek: doelstelling en methode/opzet

-

Opbouw interview

-

Opnemen, anonimiteit en verslaglegging

Kern
Vragen over functioneren van het platform:
Voor elke diaconie werden vragen gesteld op basis van ingevulde vragenlijst. Met
name de elementen die afweken van het algemene beeld kwamen daarbij aan bod.
Vragen omtrent ondersteuningsbehoefte en kennis uitwisseling
Kennisuitwisseling:
-

Hoe verloopt de kennis deling binnen het platform?

-

Wat werkt goed en waarom?

-

Wat zou beter moeten en hoe zou dat kunnen? Op welke manier zou meer
gebruik gemaakt kunnen worden van elkaars diensten en kennis?

-

Op welke manier zou meer kennis uitwisseling tussen diaconieën bij dragen
aan jullie eigen diaconale werk?

-

Hoe zou kennis uitwisseling binnen het platform er idealiter uitzien? Hoe
moet dat worden georganiseerd? Welke soorten kennis zou u graag willen
uitwisselen?

Ondersteuning:
-

Van welke ondersteuning, gericht op het werken in een DP zouden jullie
graag willen maken?

-

Als je ondersteuning nodig hebt, waar ga je dan nu heen voor die
ondersteuning? Wat voor ondersteuning betreft het dan?
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-

Wat verwacht je van ondersteuning op betrokkenheid van kerkelijke
achterbannen?

-

En idem voor betere samenwerking met landelijke organisaties

-

Er zijn verschillende kerken betrokken bij het DP. Hoe zou de ondersteuning
van DP’s er volgens u idealiter uit zien? Wat zou u mijn organisatie daarin
willen adviseren?

Afronding:
-

Wat wilt u nog kwijt? Zijn er nog zaken die genoemd moeten worden?

-

Terugkoppeling
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