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Bezinning rond beleid vergroot verbondenheid
Onlangs verscheen de cd-rom ‘Op weg met beleid……’, ontwikkeld door de dienstenorganisatie van
de Protestantse Kerk in samenwerking met het instituut voor Gemeenteopbouw en Theologie van
de Christelijke Hogeschool Ede. Geheel toegespitst op de praktijk: hoe je als gemeente stap voor
stap een beleidsplan opstelt. Daarbij blijkt het proces net zo belangrijk als het resultaat: bezinning
en reflectie brengt gemeenteleden dichter bij elkaar.
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Belangrijk ingrediënt: neem er de tijd voor. Even geen volle agenda die afgewerkt moet worden,
even uit de ambtelijke tredmolen stappen om echt naar elkaar te luisteren: wat sta jij eigenlijk
voor? Dat leidt tot openheid, begrip en waardering en gaandeweg tot het opstellen een
gezamenlijke visie op de (nabije) toekomst.

Groene weide
Gemeenteadviseur Aart Peters kan er enthousiast over vertellen. Hij begeleidde gemeenten in
onder andere Ede, ’t Harde, Beesd, en is nu bezig in Geldermalsen.
Wat men in de praktijk leerde, werd verwerkt in het materiaal van
de cd-rom. ‘Om te komen tot een gezamenlijke visie, is de
interactie tussen betrokkenen van groot belang. Het blijkt
verhelderend en verfrissend te zijn om de tijd voor elkaar te
nemen, uit te wisselen hoe we beleven wat er binnen de
gemeente speelt en welke persoonlijke waarden daarin eventueel
meespelen. Zo’n “groeneweide” sessie geeft lucht, je leert elkaar
beter kennen, ambtsdragers worden enthousiast en vinden het
over het algemeen een leuke ervaring’. Peters werkt in de regio
zuidoost, voor de classis Bommel in Gelderland. Er is daar veel
gebeurd en veranderd in de afgelopen jaren. Zo is er nu veel
behoefte aan pastorale training. Er zijn relatief veel nieuwe
ambtsdragers gekomen, die graag meer beslagen ten ijs willen
komen, bijvoorbeeld bij het bezoekwerk. Samen bidden en
Bijbellezen, het ligt voor de hand, maar hoe doe je dat eigenlijk?
Hoe kijk je aan tegen de collectemomenten, dat is toch meer dan
materieel meedoen, hoe krijg je zicht op waarom je eigenlijk
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meedoet? Dat alles leidt tot een stuk visieontwikkeling, wat prima opgenomen kan worden in een
meerjarig beleidsplan. Ouderling Frans van Weenen van de Hervormde Gemeente uit Beesd, die als
lid van een beleidscommissie meedeed aan het uittesten van het materiaal op de cd-rom, is zeer te
spreken over het geheel: ‘We hebben het concept van deze cd als rode draad voor ons eigen
beleidsplan gebruikt en het bleek heel bruikbaar’.
Een stevig fundament
Wie zich in de materie verdiept, komt al snel tot de conclusie dat beleidsplannen maken meer is dan
het navolgen van een modieuze trend. Men kan tegenwerpen dat geloofszaken niet goed te
managen zijn, dat beoogde resultaten zich niet laten afdwingen, maar dat betekent niet dat je
dingen dan maar op zijn beloop laat. Een associatie met de woorden uit de Bergrede dringt zich op:
‘Bouw je gemeente(huis) op een rots, niet op los zand’. Voor je aan de slag gaat, een plan maken.
Goed in kaart brengen waar je voor staat (visie) en wat je hoopt te bereiken. Niet zomaar beginnen
te bouwen aan een huis, maar eerst zorgen voor een stevig fundament en een werkbare
bouwtekening. Waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar willen we naar toe – dat
betekent goed gefundeerd op weg gaan met beleid. Hoe concreter, hoe beter.
Niet vrijblijvend
Een plan voor de toekomst maken is niet vrijblijvend. Daarom kan er ook el eens weerstand tegen
bestaan. Maar wie er zelf mee aan de slag gaat – en het programma op de cd helpt je daar stap voor
stap bij, met voorbeelden en eigen invulformulieren – zal ontdekken dat het meer inzicht geeft in de
eigen identiteit van de gemeente en leidt tot bezinning op de toekomst. Alle gemeenteleden mogen
hun mening over een beleidsplan in wording kenbaar maken.
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Prijskaartje
Aart Peters: ‘Het kan een goed idee zijn om het eenmaal vastgestelde beleidsplan mee te sturen
met de jaarrekening en de begroting, want de link tussen beleidsplan en de beschikbare financiën
ontbreekt nog wel eens. Des te meer is het noodzakelijk om als gemeente prioriteiten te stellen,
want je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk. Maar wat je ook wilt, er hangt altijd een prijskaartje aan.
Daarom is het goed om bijvoorbeeld de penningmeester/administrateur bij het opstellen van het
beleidsplan mee te laten denken. Als blijkt dat voor bepaalde plannen te weinig geld beschikbaar is,
hoeft dat op zich geen beletsel te zijn, want als je het toch graag wilt kun je hier rekening mee
houden bij de geldwerving’.
Bronnen voor beleid
De cd-rom is juist toegespitst om zelf en zelfstandig aan de slag te kunnen heel concreet, gebaseerd
op praktijk-ervaringen in diverse gemeenten. Het programma helpt kerkenraden en
beleidscommissies om beleid op een praktische manier te ontwikkelen. Zo bevat de cd:
• een overzichtelijk stappenplan
• een toelichting op de onderdelen van een beleidsplan
• een handige inhoudsopgave met hyperlinks en verwijzingen, zodat u met een paar
muisklikken uw eigen weg in de uitgebreide informatie vindt
• werkbladen die u zelf verder kunt invullen en uitwerken
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veel achtergrondinformatie en praktische tips
verwijzingen naar ‘Bronnen voor beleid’ (werkboek voor beleidsontwikkeling)

De cd-rom ‘op weg met beleid’ kost € 15.00 en is te bestellen bij de Dienstenorganisatie
Van de Protestantse Kerk, e-mail: brochureverkoop@pkn.nl of tel. (030) 880 13 37
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