
 

 

 

Protestant Theological University

Behoefte-onderzoek onder de leden van de Federatie van Diaconieën.

Tromp, T.; van der Ham, K.

Published: 01/11/2022

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Tromp, T., & van der Ham, K. (2022). Behoefte-onderzoek onder de leden van de Federatie van Diaconieën.
Eindrapport. Protestantse Theologische Universiteit.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons). You may freely distribute
the URL identifying the publication in the public portal.

This publication might have been made available through the PThU Research Portal under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright
Act, indicated by the “Taverne” license. More information can be found on the PThU website: https://www.pthu.nl/over-pthu/bibliotheek-
pthu/diensten/article-25fa-taverne-amendement-end-user-agreement.pdf
Takedown policy
If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will investigate your claim and remove
access to the work if necessary: bibliotheek@pthu.nl .

Downloaded from the PThU Research Portal (Pure): https://pure.pthu.nl .

Download date: 23. May. 2023

https://pure.pthu.nl/en/publications/dc734604-1cd5-4d3d-8bbc-4adbc0c1970c


                            

                

 

 1 
 

Behoefte-onderzoek onder de 
leden van de Federatie van 

Diaconieën 
Eindrapport  

Uitgevoerd door Kirsten van der Ham MA en prof. dr Thijs Tromp  

In opdracht van het bestuur van de Federatie van Diaconieën 

November 2022 

www.pthu.nl 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behoefte-onderzoek onder de leden van de Federatie van Diaconieën 
 
In opdracht het bestuur van de Federatie van Diaconieën 
Onderzoekers: Kirsten van der Ham MA en prof. dr Thijs Tromp 
 
Protestantste Theologische Universiteit   
 
Amsterdam, november 2022  
  



 

3 
 

Behoefte-onderzoek onder de leden van de Federatie van Diaconieën 
 
 
Kirsten van der Ham & Thijs Tromp1 
 
 

Samenvatting 
 
Dit rapport bevat de resultaten van een behoefteonderzoek onder de leden van de Federatie van 
Diaconieën. Aanleiding is het verzoek van het bestuur van de Federatie van Diaconieën om te 
onderzoeken wat er bij de leden speelt en wat de Federatie voor hen kan betekenen. De 
deelnemers aan de focusgroepen schetsten een eensluidend beeld van hun praktijk en van waar 
hun behoeften liggen. Diaconieën ontplooien een levendig en rijk geschakeerd palet aan 
activiteiten met en voor mensen in kwetsbare posities. Zij hebben structureel aandacht voor 
mensen in de knel in hun eigen lokale omgeving. Daarnaast bezinnen ze zich op grotere 
maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en het belang van oecumenische samenwerking. Zij 
zijn over het algemeen tevreden met de financiële middelen die zij ter beschikking hebben. 
Diakenen zien zich geconfronteerd met thema’s als krimp en vergrijzing in de gemeente, moeite om 
ambtsdragers te vinden. Ze lopen ook aan tegen de verantwoording van inkomsten en bestede 
gelden; die is ingewikkeld geworden.  

De Federatie van Diaconieën is grotendeels onbekend bij de diakenen. Zij zien echter wel 
mogelijkheden voor de Federatie om voor hen van betekenis te zijn (en andersom). De Federatie 
zou hun kunnen helpen door het geven van concrete, praktisch toepasbare, actuele en eenvoudig 
toegankelijke informatie over vraagstukken waar zij mee te maken hebben. Daarnaast stellen zij 
prijs op een vraagbaak, waar ze over complexere vraagstukken advies kunnen inwinnen. De 
respondenten zijn het erover eens dat dit alleen werkt als zij zelf de Federatie informeren over wat 
hen bezig houdt. Van de Federatie verwachten ze dat zij actief informatie bij de leden ophaalt en 
adequate en eigentijdse communicatiemiddelen gebruikt. De deelnemende diakenen vonden het 
waardevol om met elkaar van gedachten te wisselen en met elkaar te delen wat zij in hun praktijk 
tegenkomen. Een dergelijke uitwisseling zouden zij vaker willen zien. Het werkt inspirerend en zorgt 
ervoor dat niet elke diaconie het wiel zelf hoeft uit te vinden. Ook in het faciliteren van dergelijke 
ontmoetingen zou de Federatie volgens hen kunnen voorzien.  
Het onderzoek sluit af met een aantal aanbevelingen voor het bestuur van de Federatie van 
Diaconieën. 
 
 
  

 
1 Kirsten van der Ham MA is onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Dr Thijs Tromp is als 
bijzonder hoogleraar Diaconaat verbonden aan dezelfde instelling. 
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1. Inleiding 
 
In opdracht van het bestuur van de Federatie van Diaconieën heeft de Protestantse Theologische 
Universiteit onderzoek gedaan naar de behoeften en verwachtingen van de leden van de 
vereniging. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen van de onderzoekers. Eerst 
schetsen we de aanleiding en het probleem. Daarna geven we een korte schets van de huidige 
situatie van de Federatie van Diaconieën. Vervolgens geven we een toelichting op de opzet en 
uitvoering van het onderzoek. Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen. 
 
1.1 Aanleiding  
In haar nieuwsbrief van juni 2020 schrijft het bestuur: 

In maart vorig jaar hebben we de ledenvergadering afgelast wegens gebrek aan 
aanmeldingen. Dat heeft het bestuur aan het denken gezet.2  

Naar aanleiding van het afgelasten van deze Algemene Ledenvergadering in 2019 heeft het bestuur 
van de Federatie zich in 2019 en 2020 bezonnen op haar toekomst.3 

Kennelijk moeten we naar nieuwe vormen zoeken om de leden te bedienen. Want dat is 
waar de Federatie na het verscheiden van de Generale Diaconale Raad in de Hervormde Kerk 
in 1998 weer voor is heropgericht: het dienen van de belangen van de plaatselijke diaconieën 
en die belangen vertegenwoordigen bij de centrale organen van de kerk, nu dus de 
Protestantse Kerk.4 

 
1.2 Probleem 
Het bestuur van de Federatie van Diaconieën ziet momenteel onvoldoende grond voor haar 
bestaansrecht. De leden doen nauwelijks beroep op de Federatie voor advies, ledenvergaderingen 
hebben een lage opkomst en het is onduidelijk of en hoe de leden de activiteiten van het bestuur 
op het gebied van belangenbehartiging in kerkelijke organen waarderen. 

Het bestuur stelt bovendien vast dat de bezinnende en educatieve taken worden behartigd 
door de Academie van de PKN en door het (post academisch) onderwijs van de PThU. Verder 
constateert het bestuur dat Kerk in Actie een aantal activiteiten uitvoert, dat (ook) tot de 
doelstellingen van de Federatie behoort: 

- samenwerkingspartner van lokale diaconieën bij binnenlandse projecten; 

- het verzorgen van publicaties, zoals het tijdschrift Diakonia; 

- het organiseren van bijeenkomsten, zoals een bijdrage leveren aan de Landelijke 

Diaconale Dag; 

- kennisuitwisseling van lokale diaconieën. 

Om vervolgstappen te kunnen zetten, wil het bestuur graag antwoord op de vraag wat de 
leden van de Federatie verwachten. Wat leeft er in de lokale diaconieën en bij de gewone diaken? 
Voor welke (concrete) vragen staan zij? Hoe krijgt samenwerking met andere kerken en 

 
2 Digitale Nieuwsbrief van de Federatie van Diaconieën, juni 2020. 
3 Zie het interne praatpapier ‘De toekomst van de Federatie van Diaconieën’, 2019. 
4 Digitale Nieuwsbrief van de Federatie van Diaconieën, juni 2020. 
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maatschappelijke organisaties vorm? Antwoord op deze vragen kan het bestuur helpen om te 
bepalen of en zo ja wat zij voor de leden kunnen betekenen.  

Een afgeleid probleem betreft de rol van de Federatie in het diaconale veld, naast 
bijvoorbeeld Kerk in Actie. Als de Federatie duidelijk heeft wie of wat zij wil zijn en wat zij in de 
toekomst wil doen, kan het bestuur mogelijk zijn positie innemen in het diaconale veld.  
 
1.3 Onderzoek: doelstelling, vraag en methode 
Doel 
Het onderzoek heeft als doel om het bestuur informatie te verschaffen om een antwoord te 
formuleren op de vraag of de Federatie nog bestaansrecht heeft en zo ja, wat de Federatie voor 
haar leden kan betekenen, hoe dat er concreet uit kan zien en wat daarvoor nodig is. 
 
Hoofdvraag 
Hoe zou volgens de leden van de Federatie van belang kunnen zijn? 
 
Deelvragen 

- Wat speelt er bij de lokale diaconieën? Wat gaat er goed, voor welke vragen staan ze?  

- Waar zijn de diaconieën trots op? 

- Waar zijn ze bezorgd over?  

- Welk beeld hebben de diaconieën van de Federatie? 

- Wat waarderen ze in de Federatie? 

- Wat hebben de leden nodig en wat verwachten ze van de Federatie?  

- Welke suggesties en adviezen hebben de leden en andere betrokken partijen voor de 

Federatie? 

- Wat zouden leden zelf willen bijdragen? 

 
Methode 
Om de vraag te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van focusgroepen. Een focusgroep is 
een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een groep mensen op basis van hun betrokkenheid 
bij een bepaald onderwerp (focus) bij elkaar wordt gebracht om dat onderwerp te bespreken. De 
bedoeling is dat er een gesprek of discussie tussen de deelnemers onderling ontstaat. Daardoor 
wordt het verloop van het gesprek minder beïnvloed door de interviewer dan bij individuele 
interviews.5 De deelnemers vullen elkaar aan, en corrigeren en beïnvloeden elkaar. Dat levert ten 
opzichte van enkelvoudige interviews een verrijkte vorm informatie op, wat voor dit onderzoek een 
meerwaarde is. 

Voor dit onderzoek stelden we als doel om 3 focusgroepen van 10 vertegenwoordigers van 
diaconieën te houden, waarvan maximaal 8 lid zijn van de Federatie en maximaal 2 geen lid zijn van 
de Federatie. Omdat het gaat om een behoefteonderzoek onder leden van de Federatie, achtten 
wij het belangrijk om het perspectief van de leden goed in kaart te brengen. Daarnaast kunnen niet-
leden – ofwel potentiële leden – een interessant buitenstaandersperspectief hebben op de 

 
5 Roest, Henk de. Collaborative practical theology: engaging practitioners in research on Christian practices. Theology in practice, 

Volume 8. Leiden / Boston: Brill 2020, pag. 242-248. 
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Federatie. Het verdient de voorkeur om deze focusgroepen in fysieke vorm te organiseren ten 
behoeve van de onderlinge interactie van de deelnemers.  

In de focusgroepssessie krijgen de deelnemers de ruimte om zichzelf en hun werk te 
presenteren, met aandacht voor wat goed gaat en waar knelpunten liggen. Daarna worden de 
vragen toegespitst op beelden en verwachtingen van en suggesties en adviezen voor de Federatie. 
Voordat we daar verder op ingaan, schetsen we een beeld van de Federatie. 
 
1.4 De Federatie van Diaconieën: de huidige situatie 
Geschiedenis6 
De Federatie in opgericht in 1910 als reactie op de invoering van de Nationale Armenwet. De 
dominante positie van de kerken in de uitvoering van de zogeheten armenzorg kwam met de 
invoering van deze wet te einde. Herbezinning op de nieuwe positie en taak van lokale Hervormde 
diaconieën kwam hiermee op de agenda te staan. Vanaf de oprichting is de Federatie bezig geweest 
met vragen rond de bijdrage van kerken aan de sociale voorzieningen in Nederland. De Federatie 
heeft onder meer een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van tal van zorginstellingen in 
Nederland, voor wezen, jongeren in de knel, mensen met een verstandelijke beperking, 
zorgbehoeftige ouderen en bij een aantal diaconessenhuizen. Vanaf het begin van de jaren ’80 van 
de vorige eeuw komt aan de oprichting van diaconale zorginstellingen een einde, onder meer als 
gevolg van de noodzaak tot kostenbeheersing, vragen over toegankelijkheid van de zorg, 
kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende professionalisering. Vanaf die tijd richt de Federatie 
zich vooral op de vraag wat diaconieën kunnen betekenen in aanvulling op wat via reguliere 
zorgaanbieders geboden wordt.  

De Federatie in haar huidige vorm heeft haar wortels in 1998. Bij diverse diaconieën waren 
aan het eind van de vorige eeuw zorgen gegroeid over de plaats van het diaconaat in de 
toekomstige Protestantse Kerk in Nederland. Die zorg betrof “de structuur die er was voor 
onderling contact en overleg, om de diakenen te inspireren bij hun werk, maar ook ter behartiging 
van de belangen van diaconieën.”7 In de organisatie van de landelijke kerk dreigde een eind te 
komen aan de bovenplaatselijke diaconale werk- en beleidsstructuur. Men vreesde dat de 
zelfstandige positie van de diaconie daardoor ondergesneeuwd zou raken. Om dat te voorkomen is 
besloten tot heroprichting van de Federatie, als een onafhankelijke vereniging die werkt ten dienste 
van de kerken.8 
 
Doelstelling  
De doelstelling van de Federatie is: het helpen behartigen van de belangen van protestantse 
diaconieën in de meest ruime zin, in samenwerking met kerkordelijke organen en, waar mogelijk, 
met inschakeling van werkzame functionarissen. Meer specifiek betreft het:  

1) de bezinning op de diaconale taak in steeds wijzigende maatschappelijke en kerkelijke 

omstandigheden;  

2) kennisneming van elkaars werk en ontwikkelingen daarin, onder andere in onderlinge 

besprekingen op landelijk en regionaal niveau;  

 
6 In de publicatie van de Federatie Samen voor een sterk diaconaat (2015) wordt deze geschiedenis in grote lijnen geschetst. 
7 Samen voor een sterk diaconaat, pag. 15. 
8 Idem, pag. 16 en 17. 
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3) bevordering van samenwerking tussen diaconieën in situaties die een bovenplaatselijke 

aanpak behoeven;  

4) bevorderen dat ‘personen en groepen in de knel’ recht wordt gedaan en meer algemeen 

bijdragen aan tot stand brengen en in stand houden van een rechtvaardige samenleving;  

5) behartiging van de stoffelijke belangen van de diaconieën;  

6) bevorderen dat de diaconale aangelegenheden in de kerkordelijke organen tot hun recht 

komen.9 

 
Beoogde werkwijze  
Bij de heroprichting in 1998 was beoogd dat de Federatie haar doel zou verwezenlijken door middel 
van:  

1) het organiseren van vergaderingen;  

2) het verzorgen van publicaties;  

3) het instellen van een centraal secretariaat;  

4) en alle andere wettige middelen die dit doel kunnen bevorderen. 

 
Leden 
De leden van de Federatie zijn diaconieën, behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland: 
protestantse, hervormde, gereformeerde, evangelisch-lutherse en Waalse diaconieën. De Federatie 
heeft ca. 380 leden, wat overeenkomst met ongeveer een kwart van alle lokale diaconieën van de 
Protestantse Kerk in Nederland. De leden verschillen aanmerkelijk in grootte, zowel qua 
menskracht als qua beschikbaar vermogen of goederen. De contributie voor het lidmaatschap 
bedraagt € 40 per jaar. Het aantal leden laat een dalende trend zien. Gevraagd naar de reden voor 
een opzegging wordt meestal gemeld dat de opzeggende diaconie de meerwaarde van het 
lidmaatschap niet ziet of dat zij zich via Kerk in Actie voldoende vertegenwoordigd zien.10  
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden. Zij doen hun werk onbezoldigd. Het bestuur beschikt 
niet over ondersteuning van een verenigingsbureau of een professionele staf. Secretariële 
ondersteuning ontvangt ze vanuit het bureau van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer 
(voortaan: VKB), met wie de Federatie nauw samenwerkt.  
 
Taken 
De Federatie  

1) behartigt op een kritisch-constructieve wijze de belangen van haar leden, bij de landelijke 

kerk, bij de overheid en bij andere relevante gremia;  

2) onderhoudt met het oog op de belangenbehartiging geregeld contact met de synode en 

bewaakt of het diaconaat voldoende aan bod komt en of diaconieën zich voldoende 

herkennen in het landelijk beleid;  

3) ondersteunt diaken-synodeleden; 

 
9 http://www.federatie-diaconie.nl, laatst geraadpleegd 22 juli 2022. 
10 Bron: bestuur Federatie. 

http://www.federatie-diaconie.nl/
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4) volgt het beleid van de dienstenorganisatie en specifiek dat van Kerk in Actie, voornamelijk 

aan de hand van de (concept)-beleidstukken; 

5) ziet toe op de besteding van bovenlokale gelden, met name de verdeling tussen nationale 

en internationale doelen van Kerk in Actie; 

6) verleent diensten aan haar leden, met name in de vorm van advisering over bestuur en 

beheer. Het gaat daarbij om vragen over de samenwerking met kerkrentmeesters, het 

beheer en de inzet van fondsen en andere kwesties van financiële aard, bemensing in tijden 

van krimp;  

7) adviseert leden over inhoudelijk diaconale vragen, bijvoorbeeld over de relatie tussen 

binnenlands en buitenlands diaconaat; 

8) signaleert maatschappelijke trends en brengt die onder de aandacht van de landelijke kerk 

en de overheid, middels een digitale nieuwsbrief; 

9) organiseert studiedagen en workshops, de laatste jaren voornamelijk op de Landelijk 

Diaconale Dag die door Kerk in Actie werd georganiseerd;  

10) reikt op voordracht van plaatselijke diaconieën erepenningen uit aan diakenen die zich op 

bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.11  

 

Samenwerkingspartners 
De Federatie van Diaconieën ziet zichzelf als kritisch-constructieve partner van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Zij neemt als zelfstandige organisatie een onafhankelijke positie in ten opzichte van 
de kerk.  

Met Kerk in Actie, als uitvoerend orgaan van de landelijke kerk, onderhoudt de Federatie 
nauw contact. Een vertegenwoordiging van Kerk in Actie is in bestuursvergaderingen aanwezig voor 
uitwisseling van relevante informatie. Het bestuur van de Federatie wordt door Kerk in Actie om 
advies gevraagd bij beleidsvraagstukken. 

De Federatie heeft toenadering gezocht tot de VKB om te verkennen of samenwerking 
mogelijk is, bijvoorbeeld rond het omvormen van de website tot een informatieplatform voor 
plaatselijke diaconieën. 
 
Recente activiteiten 
Het bestuur van de Federatie heeft recent onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Commentaar geleverd op de conceptversie voor de visienota ‘Van U is de toekomst’ van 

de Protestantse Kerk.12  

- Deelname aan de commissie ‘Werkzaam Vermogen’, die begin 2020 haar rapport aan de 

synode heeft uitgebracht, wat door de synode is aanvaard.13 

- Twee goed bezochte workshops verzorgd op de Landelijke Diaconale Dag van 2019.  

- Vragen van diaconieën beantwoord. Het aantal vragen is momenteel beperkt en gaan 

met name over financiële zaken.  

 
11 Bron: bestuur Federatie. 
12 Protestantse Kerk in Nederland (2020). Van U is de toekomst. Ontvankelijk en waakzaam leven van genade. Focus voor de 
Protestantse Kerk in Nederland op weg naar 2025.  
13 Gortemaker, J. C. A., Sollman, G. F., Broeke, K. van den, Deetman, W. J., & Klop, J. A. (2020). Werkzaam vermogen. Zet je talenten 

in. Eindrapportage van de Commissie Werkzaam Vermogen. Protestantse Kerk Nederland. 
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- Uitreiken van erepenningen voor leden die zich binnen het diaconale ambt 

onderscheiden hebben. 

Speerpunten voor de toekomst 
Het bestuur van de Federatie heeft naar aanleiding van zijn interne bezinning de volgende 
speerpunten geformuleerd: 

1) Het laten horen van het diaconale geluid bij de kerkelijke en kerkordelijke organen. Daartoe 

moet het bestuur wel gevoed worden door haar leden; 

2) Het verschaffen van bruikbare informatie aan leden middels de website. Deze informatie 

moet gericht zijn op de gewone diaken, die aansluit bij haar/zijn vragen: een soort EHDZ-

doos (Eerste Hulp bij Diaken Zijn), waarop zij/hij kan vinden wat een diaken is, wat er van 

hem/haar verwacht wordt, waar kan hij/zij aanvullende informatie vinden.14  

3) Het geven van advies aan leden, vooral over ‘stoffelijke belangen’, mogelijk in 

samenwerking met de VKB;  

4) Het behartigen van de belangen van diaconieën door bovenplaatselijke samenwerking te 

bevorderen. 

 
  

 
14 Vergelijkbaar met de FAQ-sectie van het Diaconaal Steunpunt: https://diaconaalsteunpunt.nl/faq/ 
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2. Uitvoering van het praktijkonderzoek 
 
Voorafgaand aan de werving van deelnemers voor het praktijkonderzoek bepaalden we de locaties 
voor focusgroepsbijeenkomsten, verspreid over drie regio’s zodat leden uit alle delen van het land 
eenvoudig zouden kunnen deelnemen. We maakten gebruik van kerkgebouwen van diaconieën die 
lid zijn van de Federatie van Diaconieën. We beoogden een omvang van maximaal 12 en minstens 8 
vertegenwoordigers van diaconieën in elke focusgroep. 
 
2.1 Werving en informatie deelnemers 
Met het bestuur van de Federatie maakten we een selectie van 19 diaconieën (15 lid en 4 geen lid) 
die zij representatief achtten voor het ledenbestand, qua grootte, regio, kerkelijke ligging, 
vermogen/bezittingen, al of niet met personeel in dienst of betrokken bij een diaconaal platform. 
Deze diaconieën hebben we op 22 april benaderd om aan de focusgroepen deel te nemen. Een 
week later stuurden we alle leden een uitnodiging voor de focusgroepsbijeenkomst in hun regio. Op 
3 mei plaatsten we een oproep in de digitale nieuwsbrief van de PKN. Op 17 mei stuurden we de 
leden van de Federatie een herinnering. Uiteindelijk hebben 11 diaconieën zich aangemeld, 
waarvan er twee op het laatste moment moesten afzeggen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15 Bij een deel van de leden hebben we geen werkend mailadres kunnen achterhalen. 
16 Drie diakenen namen deel aan deze bijeenkomst, waarvan twee diakenen die horen tot dezelfde diaconie. Deze diaconie wordt 
één keer meegeteld in het totaal aantal diaconieën dat heeft deelgenomen (namelijk 9). 

Tabel 1: Werving 

benaderd respons 

leden niet-leden onbestelbaar15 geen verhinderd positief 

381 6 76 273 26 12  

Tabel 2: Opkomst 

regio provincies plaats datum aanmeldingen aanwezig 

West Zeeland, Zuid 
Holland, Noord 
Holland, Utrecht 

Woerden zaterdag 
11 juni 

3 3 

Noord Overijssel, 
Drenthe, 
Groningen, 
Friesland, 
Flevoland 

Hoogeveen zaterdag 
18 juni 

6 4 

Zuid Gelderland, 
Noord-Brabant, 
Limburg 

Eindhoven zaterdag 
25 juni 

3 316 
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2.2 Uitvoering focusgroepen 
Ondanks het lage aantal aanmeldingen hebben we besloten om de focusgroepsbijeenkomsten door 
te laten gaan. Uitstellen van het onderzoek was niet wenselijk.17 Omdat de opbrengsten van de drie 
bijeenkomsten een grote mate van eenstemmigheid vertoonden verwachten we niet dat een 
aanvullende ronde veel nieuwe inzichten gaat opleveren. De eenstemmigheid geeft aanleiding om 
te veronderstellen dat de opbrengsten voldoende representatief zijn voor de achterban 
(leden/doelgroep) van de Federatie. Een aanvullende schriftelijke enquête kan deze 
veronderstelling naderhand nog toetsen.  

Het relatief kleine aantal deelnemers aan de focusgroep bood volop ruimte voor gesprek en 
discussie. Bovendien bood het de onderzoekers veel ruimte om verhelderende vragen te stellen.  

Na een introductie over aanleiding en doel van het onderzoek gaf de gespreksleider een 
toelichting op het programma. Alle deelnemers hebben expliciet toestemming gegeven om hun 
bijdrage aan het gesprek te mogen gebruiken voor het onderzoeksverslag. De bijeenkomst werd 
vervolgd in twee rondes. De eerste ging over het werk van de diaconieën, waar zij mee bezig zijn, 
wat goed loopt, waar knelpunten zitten, waar ze trots op zijn en waar ze zich zorgen over maken. 
De tweede ronde ging over de Federatie, welk beeld ze van de Federatie hebben, wat hun 
verwachtingen en behoeften zijn en welke aanbevelingen ze hebben. Bij de afsluiting kregen de 
deelnemers de ruimte te vertellen hoe ze het ervaren hadden. Deelnemers kregen een 
reiskostendeclaratieformulier. Met een gezamenlijke lunch werd de bijeenkomst afgesloten.  
 
2.3 Dataverwerking 
Van de focusgroepbijeenkomsten maakten de onderzoekers een schriftelijk verslag. Foto’s van de 
post-its en afbeeldingen zijn hieraan toegevoegd. De verslagen zijn ter accordering aan de 
deelnemers gestuurd. Alle deelnemers hebben het verslag geaccordeerd.  

De verslagen van de groepsgesprekken zijn door de onderzoekers thematisch geordend. 
Deze ordening vormt de basis voor de onderstaande weergave van de opbrengsten.  
 
  

 
17 Om niet (opnieuw) door Coronamaatregelen in de wielen te worden gereden, hebben we de bijeenkomsten doorgezet. 

Tabel 3: Profiel 

 Klein Middelgroot Groot  Wel Niet 

Plaats 3 3 3 Vermogend 7 2 

Bezit (grond / 
vastgoed) 

3 6 

Personeel 3 6 
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3. Opbrengsten 
 
3.1 Gespreksronde 1: De praktijk van lokale diaconieën 
Wat speelt er bij de lokale diaconieën? Wat gaat er goed, voor welke vragen staan ze? 
De volgende thema’s kwamen aan bod in wat de deelnemers vertelden over hun diaconale praktijk: 

 

1) Een levendige praktijk. De diakenen schetsten, vaak op gedreven wijze, een beeld van een 

levendige en veelkleurige diaconale praktijk. Alle diaconieën houden zich bezig met de zorg 

voor gemeenteleden die te maken hebben met nood: eenzaamheid, beperkingen door 

gezondheidsproblemen, praktische vraagstukken of vraagstukken van financiële aard. Dat 

doen ze middels het stimuleren van onderlinge zorg, het coördineren van bezoek, het 

werven van bezoekvrijwilligers en het matchen van vraag en aanbod. De hulp blijft 

uitdrukkelijk niet beperkt tot gemeenteleden, elke diaconie geeft aan er te willen zijn voor 

álle mensen die in de knel komen. Dit krijgt vorm in een grote verscheidenheid aan 

projecten: inzamelacties voor kleding (bv. voor een kledingbank, Kids Kleding of voor 

Dorkas), inzameling van levensmiddelen, betrokkenheid bij de voedselbank, 

schuldhulpverlening (via Schuldhulpmaatje of inloopuren), acties rondom Kerst en/of Pasen 

(pakketten, bonnen, attenties, bijeenkomsten), presentie- of exposureprojecten, vakantie-

acties voor gezinnen met een kleine beurs (van vakantietas tot vakantieweek), projecten 

voor zending en werelddiaconaat, betrokkenheid bij inloophuizen of daklozenopvang, 

vluchtelingenwerk, opvang van Oekraïense vluchtelingen, projecten in Oost-Europa, diverse 

armoede projecten (onder meer rond energiearmoede), dialoogtafels met werkende armen, 

statushouders of met vrouwen met een migratieachtergrond, projecten rond duurzaamheid, 

steun aan pioniersplekken, diaconale jeugdprojecten en zo nog meer. Twee diaconieën 

meldden dat ze het lastig vinden dat ze bij de burgerlijke gemeente, als gevolg van de AVG, 

geen gegevens kunnen krijgen over mensen in armoede, om hen actief te benaderen. Dat 

belemmert doelgericht werken.  

 
2) Krimp en vergrijzing. Zonder uitzondering meldden deelnemers aan het onderzoek dat de 

kerkelijke gemeenten, waar hun diaconie deel van uitmaakt, te maken hebben met krimp en 

vergrijzing.18 De mate waarin dat het geval is, loopt uiteen. In grotere plaatsen, waar de kerk 

onderverdeeld is in wijkgemeenten, zijn het vooral de ‘mainstream’ of vrijzinnig 

georiënteerde wijkgemeenten die krimpen en vergrijzen. Wijkgemeenten met een 

bevindelijk of evangelisch profiel hebben daar minder last van. Krimp en vergrijzing stellen 

de diaconieën voor tal van vragen. Die vragen gaan over (het nut van) de bestuurlijke 

energie die gestoken wordt in het samenvoegen van wijkgemeenten en het afstoten van 

kerkgebouwen. “De aandacht die daarnaar toe gaat, werkt remmend.” Ook maakt een 

 
18 De term vergrijzing kan ten onrechte stigmatiserend uitpakken voor ouderen. Zij hebben immers een volwaardige plaats in de 

christelijke gemeente en nemen een aanzienlijk deel van het diaconale werk voor hun rekening (zie hiervoor het proefschrift van 
Hans de Waal, Diaconaat en ouderen: over de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing, Groningen: PThU 2021). 
Met ‘vergrijzing’ is hier bedoeld dat het percentage ouderen relatief hoog is in vergelijking met de gemiddelde bevolking. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door ontgroening, dat wil zeggen dat steeds minder jonge mensen betrokken blijven of lid worden van de 
kerkelijke gemeenschap.  
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aantal respondenten zich zorgen over jongeren. “Hoe gaat het ons lukken de jongeren die 

enthousiast zijn bij het werk van de diaconie te betrekken?” De krimp doet zich het sterkst 

voelen bij het invullen van vacatures voor het ambt van diaken; dat is lastig geworden. De 

meeste diaconieën werken daarom niet langer met wijkdiakenen, maar met zogenaamde 

taakdragers. Dat zijn gemeenteleden (al of niet in het ambt bevestigd) die verantwoordelijk 

zijn voor één bepaalde diaconale taak of een afgebakend aandachtsgebied, zoals armoede, 

duurzaamheid, werelddiaconaat, jeugd of de betrokkenheid bij een specifiek lokaal project. 

Diverse diakenen merkten op dat met name de beleidsmatige kant gemeenteleden afschrikt 

om diaken te worden. “Voor de praktische of uitvoerende taken is het niet moeilijk om 

vrijwilligers te vinden.” Sommige diaconieën hebben dit opgelost door het beleidswerk te 

laten doen door ‘denkers’ en daar de ‘doeners’ niet mee te belasten. Enkele diakenen 

vertelden dat zij moeilijk mensen kunnen vinden voor de financiële kant van het werk, de 

administratie en het penningmeesterschap. Idealiter zijn beide functies gescheiden, maar in 

sommige gevallen lukt dat niet meer. Het doorgeven van de financiële gegevens via het 

FRIS-systeem19 wordt als belastend ervaren. Ook het feit dat de gelden nu via diverse 

kanalen binnenkomen - contant, via collecte-apps en via de bankoverschrijvingen - maakt 

het werk intensief.  

 
3) Betrokkenheid van de gemeente. Vier diaconieën brachten naar voren dat zij er 

onvoldoende in slagen om de gemeente als geheel bij de diaconale praktijk te betrekken. 

“Het is het werk van een beperkt aantal enthousiaste vrijwilligers.” Bovendien merkten 

sommigen op dat ze zelf nog veel meer plannen hebben, maar dat het van belang is in de 

uitvoering ervan aan te sluiten bij wat mensen motiveert. Vrijwilligers vragen om helder 

afgebakende activiteiten met een beperkte tijdsduur.  

 
4) Samenwerking. Voor alle diaconieën geldt dat ze grote waarde hechten aan de 

samenwerking met andere lokale kerken. Die vindt plaats in de lokale Raad van Kerken of in 

een diaconaal platform. De diakenen gaven te kennen (zeer) tevreden te zijn over de 

onderlinge samenwerking. Enkele diaconieën betreurden het dat niet alle kerken eraan 

meedoen. Met name bevindelijk gereformeerde en evangelisch georiënteerde kerken 

blijven buiten de lokale samenwerking. Dat neemt niet weg dat ze juist in samenwerking 

veel kunnen doen, met name rond acute nood.  

Actueel is de samenwerking rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen en rond de 

dreigende energiearmoede. Structureel is samenwerking rond Schuldhulpmaatje, 

voedselbanken en steun aan vluchtelingen. “Als het gaat om de nood van de wereld staan 

we naast elkaar.” Samenwerking helpt ook om het gesprek over de onderlinge taakverdeling 

met de lokale overheid te voeren.  

 

 
19 FRIS (het Financieel Rapportage en Informatie Systeem) is een hulpmiddel dat de landelijke kerk diakenen en kerkrentmeesters 

aanreikt voor het indienen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen. FRIS werd ingevoerd met het oog op de 
vereiste financiële transparantie en was bedoeld om uniformiteit en gemak te bieden. In de praktijk blijkt het met name voor 
kleinere diaconieën een zware last te zijn. Meer info: https://protestantsekerk.nl/thema/fris/, laatst geraadpleegd op 8 juli 2022. 

https://protestantsekerk.nl/thema/fris/
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5) Middelen. Financiële middelen verkrijgen de diaconieën uit collecten en giften. Zij zijn 
zonder uitzondering tevreden over de inkomsten, ondanks een krimpende kerk nemen de 
inkomsten niet af. Drie diaconieën meldden te beschikken over vermogen, bijvoorbeeld 
verkregen uit de verkoop van bezittingen of uit pachtopbrengst van landerijen. Deze 
diaconieën wenden hun vermogen aan om diaconale projecten te initiëren en te 
ondersteunen. Het gaat om inloophuizen, daklozenopvang, buurt- en straatpastoraat, 
sociale ondernemingen. Eén diaconie ondersteunt ook een pioniersplek. De betreffende 
diakenen benadrukten dat zij niet willen fungeren als een diaconaal fonds dat aanvragen 
honoreert, maar als een actief beleidsfonds dat projecten initieert en (bij)stuurt. Zij streven 
naar samenwerking met andere financiers en willen geen initiatieven nemen op terreinen 
waar andere al actief zijn. Op termijn streven ze ernaar succesvolle projecten over te dragen 
aan een zelfstandige stichting of aan de overheid. 
 

6) De waarde van een professional. Een viertal diaconieën heeft een diaconaal werker of een 

diaconaal predikant in dienst. Volgens hen is deze professional de drijvende kracht in de 

diaconale presentie van de gemeente. Zij of hij geeft een impuls aan het diaconale werk, kan 

de transitie van een wijkgemeente naar een buurtkerk begeleiden en staat garant voor 

visievorming en continuïteit van het werk. 
 

Waar zijn de diaconieën trots op? 
Gevraagd naar waar de diaconieën trots op zijn, werden deze onderwerpen het meest genoemd: 

- De vanzelfsprekende bereidheid van zoveel vrijwilligers om anderen te helpen; 

- Hoeveel er wordt gedaan op diaconaal vlak; 

- De no-nonsense mentaliteit van de diaconie, geen woorden maar daden; 

- De flexibiliteit die getoond wordt als er acute nood is; 

- De fundamentele en structurele aandacht voor mensen in de knel, met name voor 

vluchtelingen en dak- en thuislozen; 

- Dat ze de kerk gezicht mogen geven in de samenleving; 

- De oecumenische samenwerking; 

- De contacten met andere maatschappelijke organisaties; 

- Dat ze financieel gezond zijn en op de manier waarop de gelden besteed worden. 

 
Waar zijn ze bezorgd over?  
De zorg van de geraadpleegde diakenen gaat vooral uit naar: 

- De werving van voldoende (toegeruste) ambtsdragers. Naast doeners zijn er vooral ook 

denkers nodig, die zich bezinnen op diaconaal beleid en strategie. Zal er in de toekomst 

voldoende bestuurlijk vermogen zijn, leiderschap en financiële expertise om de 

continuïteit te waarborgen? “Moeten we ons niet bezinnen op een andere invulling van 

het diakenambt, zodat het aantrekkelijker wordt voor meer mensen.” “Maak onderscheid 

tussen het als zwaar ervaren beleidswerk (inclusief vergaderingen) en het praktisch 

uitvoerende werk.” 
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- De werving van vrijwilligers. Hoewel daar nu geen acuut probleem is, stellen sommige 

diaconieën zich toch de vraag of ze in de toekomst kunnen blijven rekenen op zoveel 

vrijwillige inzet. “Zonder vrijwilligers is er geen diaconaat.” 

- De betrokkenheid van de gemeente als geheel bij de diaconale roeping is essentieel, niet 

zozeer voor het diaconaat, maar omdat het diaconaat essentieel is voor het kerk-zijn. 

“Hoe voorkom je dat diaconaat beperkt blijft tot een kleine groep?”  

- Het diaconale werk vormt het gezicht van de kerk naar buiten toe. Hebben we 

voldoende uitstraling als kerk in de samenleving? Zijn we niet teveel naar binnen gericht, 

bijvoorbeeld door de focus op ons eigen geloofsleven of door de concentratie op intern 

bestuurlijke vraagstukken, zoals fusie, reorganisatie en gebouwen?  

- Zijn we kritisch genoeg op onze eigen manier van leven, bijvoorbeeld op individualisme 

of consumentisme? “Zijn we voldoende gastvrij voor vluchtelingen?” Hebben we daar 

een visie op? 

- Duurzaamheid is het belangrijkste vraagstuk van de toekomst. Wat kunnen we concreet 

doen zodat de aarde een leefbare plaats blijft voor de generatie die na ons komt? Staat 

het thema hoog genoeg op de agenda? Hoe kun je dat aanpakken? Wat kunnen we leren 

van jongeren? 

- Zullen er in de toekomst voldoende financiële middelen blijven?; 

- Zijn we voldoende gericht op het serieus nemen van jongeren? 

- Hoe ga je om met de telkens terugkerende spanning in het diaconaat rond expliciet of 

impliciet het goede doen. Moet je het diaconale werk nadrukkelijk markeren als 

christelijk, of juist niet? Welke rol speelt een evangelisatie-doelstelling? Dit vooral van 

belang in de samenwerking met evangelisch georiënteerde kerken. Het verschil in 

aanpak kan spanning oproepen. Hoe ga je daar mee om? 

 
3.2 Gespreksronde 2: De Federatie van Diaconieën 
Welk beeld hebben de diaconieën van de Federatie? 

We vroegen de deelnemers uit een aantal kaarten van het spel ‘Kaarten op 

tafel’ een beeld te kiezen. Vier deelnemers kozen voor het vraagteken. Bij alle 

deelnemers aan de focusgroepsbijeenkomsten bestond onduidelijkheid over 

wat de Federatie precies doet. Voordat zij de uitnodiging voor de gespreksgroep 

kregen, hadden de meesten niet van de Federatie van Diaconieën gehoord. Een 

enkeling was op de hoogte van het feit dat hun diaconie lid was van de 

Federatie maar wisten niet wat de Federatie doet. Het is hun bovendien niet 

duidelijk waarin de Federatie zich onderscheidt van Kerk in Actie. Het is ook niet 

duidelijk hoe de Federatie communiceert met haar leden. Geen van de 

deelnemers kende de nieuwsbrief.  
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Enkele deelnemers hadden voor de bijeenkomst de 

website van de Federatie opgezocht. Daarop hadden ze gezien dat 

de Federatie de belangen behartigt van diaconieën. Ze 

constateerden dat het erop leek dat op de website al lang niks 

meer gedaan was. Daarom koos een van de deelnemers voor een 

beeld van een slapende persoon. “De Federatie komt op me over 

als een passieve organisatie.” 

Twee deelnemers kenden de Federatie van een workshop op een Landelijke Diaconale Dag. 

Nog eens twee deelnemers gaven aan in de afgelopen jaren contact te hebben gehad met de 

Federatie: één was bij een Algemene Ledenvergadering aanwezig geweest en de ander had met 

twee bestuursleden een gesprek gevoerd over de meerwaarde van het lidmaatschap.  

De meerderheid van de deelnemers vermoedt dat de 

Federatie slechts weinig zicht heeft op haar leden en wat er bij 

hen speelt. Daarom kozen deze twee deelnemers voor 

afbeeldingen van denkende mensen met de uitleg dat het voor 

hen staat voor het nadenken over de vraag: Hoe moeten we 

verder? 

 

Wat waarderen ze in de Federatie? 

Vanwege bovengenoemde onduidelijkheid geven maar weinig deelnemers input over wat zij 

waarderen aan de Federatie. De twee deelnemers die de Federatie kennen van de Landelijke 

Diaconale Dagen spreken hun waardering voor deze dagen uit en hadden achteraf wel willen weten 

dat de Federatie deze dagen mogelijk maakt. Ze voegden eraan toe het jammer te vinden dat deze 

dagen niet langer landelijk georganiseerd zullen worden. Het mooie aan deze dagen was dat er 

zoveel mensen bij elkaar kwamen; dat geeft moed.  

De twee deelnemers die contact hebben gehad met de Federatie waarderen het contact 

met de Federatie wel. Zij gaven aan dat het bestuur adequaat reageerde en dat het fijn was dat het 

bestuur bereid was om mee te denken. 

 

Wat hebben de leden nodig en wat verwachten ze van de Federatie?  

Welke suggesties en adviezen hebben de leden en andere betrokken partijen voor de Federatie? 

Het antwoord op deze vraag ordenen we in wat de diaconieën nodig hebben, gevolgd door 
suggesties over de manier waarop zij denken dat de Federatie in deze behoeften zou kunnen 
voorzien. De thema’s zijn geordend op basis van wat het meest genoemd is. 
 

1) De diaconieën hebben behoefte aan concrete en praktisch toepasbare informatie.  

Die informatie betreft de volgende onderwerpen: 

- Ondersteuning van vluchtelingen; 

- Opvang dak- en thuislozen;  

- Klimaat en duurzaamheid. “Het is een groot thema en dat kan verlammend werken: 

wat kun je als kleine diaconie betekenen bij zo’n groot probleem?” “Het zou fijn zijn 
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als er vanuit een grotere organisatie zoals de Federatie richting gegeven kan 

worden”; 

- De verhouding tot de overheid, specifiek over samenwerking in het kader van de 

WMO, over hoe signalen van diaconieën over armoede bij de lokale overheid terecht 

kunnen komen en over hoe ze van de overheid informatie kunnen krijgen over wie zij 

kunnen ondersteunen als het gaat om armoede; 

- Beheer van financiën; 

- Verantwoorde besteding van middelen; 

- Beleidsvorming voor diaconieën, een gezamenlijke visie voor diaconieën; 

- Herkenbaarheid en zichtbaarheid van diaconieën in de samenleving. “Hoe word je 

het gezicht van Christus in de samenleving, ook als kleinere diaconie?”; 

- Hoe je een diaconaal platform opzet; 

- Krimp en vergrijzing “Hoe kun je als kleiner wordende kerk diaconaal bezig zijn?”; 

- Collecteren en collectedoelen, zodat je de doelen nog beter kunt afstemmen op de 

lokale situatie, passend bij de eigen gemeente;  

- De plaats van diakenen in de kerkenraad; 

- De toekomst van het ambt van diaken, differentiatie tussen doeners en denkers; 

- Samenwerking met andere hulp- en welzijnsorganisaties; 

- Weten waar je welke info kunt krijgen, bijvoorbeeld over regelingen in sociale 

zekerheid zoals toeslagen; 

- Verpachten van grond.  

De deelnemers willen graag dat die informatie gemakkelijk te vinden is. Het moet 
ook gedifferentieerd zijn voor grote en kleinere diaconieën, beide hebben hun eigen vragen. 
De informatie dient goed afgestemd te zijn op de concrete vragen die diaconieën hebben. 
Een van de deelnemers geeft aan dat hij dat een nadeel van nieuwsbrieven vindt, ook van 
die van Kerk in Actie. “Het is alleen maar zenden.” Om dat te voorkomen is het nodig dat het 
bestuur van de Federatie goed op de hoogte is van wat er speelt in het diaconale veld. Dat 
vraagt om systematische verzameling van informatie vanuit de leden. Leden moeten bereid 
zijn om die informatie aan te leveren. Dit vraagt om een doordachte aanpak van 
informatiemanagement. Daar heb je een beroepskracht voor nodig op het bureau van de 
Federatie. 

De deelnemers doen de volgende concrete suggesties: 
- Een toegankelijke website met antwoorden op concrete vragen; 

- Een digitale nieuwsbrief. Dit vonden de deelnemers minder geschikt omdat ze veel 

digitale nieuwsbrieven ontvangen. “Hoe zorg je ervoor dat je niet op de grote stapel 

belandt?” Een nieuwsbrief kan misschien werken, maar alleen als die aantrekkelijk is, 

actueel, bruikbaar en met vaste regelmaat (bijvoorbeeld eens per 3 maanden); 

- Een digitale diaconale app, waarop diakenen snel praktische tips en informatie 

kunnen vinden. Dat is ook van belang voor de jongere generatie. 

 

2) De diaconieën hebben advies nodig over diaconale vraagstukken, toegespitst op de 

concrete situatie en urgente vragen. Zij zijn dikwijls bezig dingen voor zichzelf uit te zoeken, 
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terwijl andere diaconieën vermoedelijk hetzelfde hebben uitgezocht. Specifiek deskundig 

advies kan hen hierin helpen. 

Dat gaat dan over: 

- Specifieke dilemma’s waar ze voor komen te staan;  

- Vragen over de besteding van middelen, verdeling van lokaal, nationaal en 

internationaal; 

- Specifieke informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, zoals regelingen, 

samenwerking met andere partijen, vergoedingen en adviezen voor particulieren die 

vluchtelingen willen opvangen; 

- Advies over de aanstelling van diaconale professionals; 

- Arbeidsrechtelijke posities; 

- Vragen over verantwoord beheer (beleggen) van financiële middelen 

Het verschil met onderdeel 1 is dat het hier niet gaat om algemene informatie en tips, 
maar om toegesneden advies over concrete vraagstukken. Een van de deelnemers gaf als 
suggestie om te rade te gaan bij de VKB. Zij hebben hen destijds goed geholpen met 
bruikbare financiële adviezen rond de fusie tussen de lokale kerken. 
Daarvoor is het nodig dat het bestuur of het bureau van de Federatie over deze kennis 
beschikt. Concreet doet een aantal deelnemers daarom de suggestie om te investeren in 
een professionele kracht, die goed op de hoogte is, die je kunt bellen of mailen voor advies, 
die constructief meedenkt en ook werkbezoeken kan afleggen; een soort diaconaal adviseur.  
 

3) De diaconieën hebben behoefte aan het onderling uitwisselen van kennis en aan het elkaar 

bemoedigen. 

Ontmoetingen om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen werkt volgens de 
deelnemers stimulerend en bemoedigend. Dat is er steeds minder. De focusbijeenkomsten 
zelf werden als bemoedigend en mooi ervaren, omdat daar ervaringen gedeeld konden 
worden. “Het zou mooi zijn om iets van een netwerk of platform voor dit soort uitwisseling te 
hebben.” 

De volgende suggesties worden gedaan: 
- Regionale ontmoetingen of studiedagen; 

- De Landelijke Diaconale Dag, maar dan minder consumptief opgezet. 

 

4) De diaconieën vinden het belangrijk dat hun belangen worden behartigd op hoger niveau. 

Concreet gaat het dan om: 

- Aandacht voor het diaconaat bij de synode; 

- Belangenbehartiging bij Kerk in Actie; hoe wordt Kerk in Actie gevoed, gaat het om 

hun organisatie waar ze diaconieën bij willen inschakelen, stimuleren ze diaconieën, 

maken ze het werk van diaconieën? Wat is hun mandaat en dat van de Federatie? 

Hier is onduidelijkheid over. 

- Inspraak bij Kantoor Kerkelijke goederen, Silasgroep Amersfoort. 
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- Gezamenlijke belangen oppakken, bijvoorbeeld in het Grote Steden Beraad, dat nu, 

om onduidelijke redenen is gestopt.20 “Dat is jammer, want het voorzag wel in een 

behoefte.” 

Om de belangen goed te behartigen is het nodig dat het Federatiebestuur goed op de 
hoogte is wat de leden bezig houdt zodat ze daar hun strategische agenda op af kunnen 
stemmen. Verder is het van belang dat de Federatie de leden informeert over de 
belangenbehartiging die ze hebben verricht en wat dat voor hen betekent. 
 

Bovenstaande thema’s zijn in alle drie de focusbijeenkomsten aan de orde geweest. Hieronder 
volgt nog een aantal onderwerpen dat veel minder vaak is genoemd. 
 

5) Een aantal deelnemers gaf aan behoefte te hebben aan deskundigheidsbevordering. 

Afgezien van het onderwerp ‘financiële deskundigheid’ is hier geen specifiek onderwerp bij 

vermeld.  

6) Een diaconaal netwerk opbouwen, liefst regionaal, zodat grotere diaconieën de kleinere 

kunnen helpen. 

7) HR-ondersteuning bieden bij het aanstellen en begeleiden van diaconaal werkers. Bij 

bijvoorbeeld de Protestantse Diaconie Amsterdam is dergelijke expertise aanwezig. Ook in 

Groningen overweegt men zo iemand aan te stellen. Zou dat niet landelijk kunnen? 

8) Een mobiliteitspoule oprichten voor diaconaal werkers. 

 
Wat zouden leden zelf willen bijdragen? 

Onderstaande suggesties komen uit de bijeenkomsten in de regio’s Zuid en West. In de bijeenkomst 

met regio Noord was er geen tijd meer over om deze vraag te bespreken. 

De deelnemers zijn bereid het bestuur te informeren over wat er bij hen speelt en wat zij 

nodig hebben. Bij diaconieën is veel kennis beschikbaar, bijvoorbeeld over de genoemde thema’s, 

maar diaconieën zijn doorgaans niet sterk in inzichtelijk maken wat zij doen en waarom. Er wordt 

relatief weinig tijd besteed aan de beleidsmatige reflectie op en verantwoording van wat er gedaan 

wordt. “De Federatie is er niet alleen vóór ons, maar ook ván ons. Dat vraagt ook van de leden dat 

ze zich meer laten zien. Het schort hem aan de onderlinge communicatie. De vraag is: hoe houdt het 

bestuur contact met de leden en vice versa?”  

Als de ondersteuning van diaconieën door de Federatie om een hogere jaarlijkse financiële 

bijdrage vraagt, zijn de deelnemers wel bereid de contributie te verhogen op voorwaarde dat de 

toegevoegde waarde van de Federatie duidelijk is.  

Welk beeld hebben de deelnemers van de Federatie van de toekomst? 

Als afsluiting hebben we de deelnemers gevraagd om een afbeelding te kiezen die past bij hoe zij de 

Federatie in de toekomst zien.  

 
20 Navraag leert dat het Grote Steden Beraad nog wel bestaat. 
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Drie deelnemers kozen voor een afbeelding rondom 

informatievoorziening. Een deelnemer koos bijvoorbeeld voor een afbeelding 

van stromend water: “de Federatie bevloeit ons met informatie waar we wat 

mee kunnen in de praktijk.”  

Een andere deelnemer koos voor een afbeelding van een schaakspel: de 

Federatie als een adviserend orgaan dat diaconieën helpt bij het nadenken 

over welke stappen we moeten zetten om de juiste weg te vinden. Een ander 

koos voor een openstaande deur: “de Federatie als een club waar je altijd 

terecht kunt.”  

Drie deelnemers kozen voor een afbeelding rondom het thema 

verbinding. Zij hoopten dat de Federatie van diaconieën en haar 

leden met elkaar in verbinding kunnen komen een enthousiaste 

groep mensen kan worden.  
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4. Conclusie en aanbevelingen 
 
Het onderzoek bevestigt de hypothese uit de zelfevaluatie van het bestuur van de Federatie: de 
vereniging is niet of nauwelijks bekend bij de leden.  

Op de vraag hoe de Federatie voor haar leden van belang kunnen zijn antwoordden de 
deelnemers aan dit onderzoek dat ze vooral behoefte hebben aan informatie, advies, uitwisseling 
van ervaringen en belangenbehartiging. Daartoe deden ze concrete suggesties.  

In het licht van de opbrengsten van het onderzoek geven we het bestuur van de Federatie 
de volgende gevraagde en ongevraagde aanbevelingen. 

1) Bestaansrecht. Het onderzoek biedt volgens ons voldoende aanknopingspunten om de 

Federatie te continueren. Daarvoor is een nieuw strategisch beleidsplan nodig. In grote 

lijnen sluit dit aan bij de speerpunten die het bestuur zelf al heeft geformuleerd. 

2) Informatie. Overweeg om een digitale applicatie te maken waar diakenen eenvoudig 

bruikbare informatie en praktische tips kunnen vinden. Daarvoor is nader onderzoek nodig 

naar de concrete vragen van de diaconieën. De bovengenoemde lijst van thema’s kan 

hiervoor een uitgangspunt zijn. Verder is een inventarisatie nodig van de informatie die al 

beschikbaar is. Ook basisinformatie en verwijzingen naar scholing kan hiervan onderdeel 

uitmaken. De websites van de PKN (Kerk in Actie) en Kerkpunt bevatten een schat aan 

bruikbare informatie, die mogelijk beter toegankelijk gemaakt kan worden. Verken daartoe 

de mogelijkheid van samenwerking met genoemde organisaties, zodat er geen dubbel werk 

gedaan wordt. Van belang is dat de informatie actueel is en bijgehouden wordt. Een digitale 

nieuwsbrief kan ondersteunend werken om de applicatie onder de aandacht te brengen en 

te houden. Een digitale nieuwsbrief als geïsoleerd informatiekanaal heeft weinig nut. 

3) Advies. Overweeg om een adviseur / beleidsmedewerker aan te stellen die ter zake over 

concrete vragen, vraagstukken en dilemma’s kan adviseren, zowel via de mail, via telefoon 

of via een bezoek aan de diaconie. Deze functionaris is de spil in het ophalen van informatie 

uit het diaconale veld: wat speelt er, welke vragen zijn urgent? Deze wisselwerking is 

voorwaarde om de kennis- en adviesfunctie in te vullen. Ook aan het ontwikkelen en 

actualiseren van visie en beleid voor het diaconaat zou deze functionaris, met partners, een 

rol kunnen spelen. Eventueel kan deze functionaris ook de applicatie actueel houden. 

Overweeg om de functionaris organisatorisch in te bedden in het bureau van de VKB om het 

bestuur van de Federatie niet te zwaar te belasten. 

4) Uitwisseling van ervaringen en kennis. Overweeg om, eventueel samen met Kerk in Actie, 

regionale ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren. Van belang is dat die gericht zijn op 

delen en uitwisseling, waarbij de actieve inbreng van diaconieën en diakenen centraal staat. 

Mogelijk kan dit gecombineerd worden met de regionale Kerk in Actie-dagen. Nu deze nog 

in ontwikkeling zijn, is de tijd daar wellicht rijp voor. 

5) Belangenbehartiging. In het licht van de aanleiding voor de heroprichting van de Federatie 

is het van belang om de doelstelling en strategie van de belangenbehartiging te 

actualiseren. Welke belangen behartigt de Federatie (het belang van kennis van het veld), 

waarom (wat staat er eventueel onder druk) en bij wie? In dat verband is het nodig om de 

verhouding tot Kerk in Actie scherp te formuleren. Wat is de rol en taak van Kerk in Actie en 
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welke rol ziet de Federatie voor zichzelf: zelfstandige partner met afgebakende taken, 

samenwerkingspartner, kritische toezichthouder, adviseur of anderszins? Overweeg ook de 

rol en taak van de Federatie in de synode en bij andere gremia scherp te formuleren. Het is 

van belang over de belangenbehartiging duidelijk te communiceren naar de leden. 

6) Overweeg om bij het strategisch beleidsplan een realistische begroting te maken die de 

kosten van de diverse investeringen zichtbaar maken en de consequenties voor de 

contributie. Op basis daarvan kunnen de leden besluiten of zij de nieuwe koers willen 

steunen. 

7) Overweeg op korte termijn het adressenbestand van de leden te actualiseren, inclusief de 

mailadressen. 

8) Gezien het kleine aantal deelnemers aan de focusgroepen moeten we een slag om de arm 

houden over de representativiteit van de opbrengsten. De eenstemmigheid van de 

opbrengsten in de drie regio’s pleit in het voordeel, maar het is de vraag of we de 

deelnemers, op basis van hun grote betrokkenheid, een betrouwbaar beeld schetsen van de 

behoefte van het merendeel van de leden. Om daar meer zekerheid over te krijgen valt te 

overwegen om een validerend onderzoek te doen met behulp van een digitale enquête. 
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Bijlage 1 
Programma van de Focusgroepsbijeenkomst  
 
9.30 uur  Inloop 

Deelnemers werden verwelkomd op de locatie met een kopje koffie. 
 
10:00 uur  Welkom  
 
10.05 uur Introductie 
 
10.10 uur Vraag omtrent toestemming datagebruik 
 
10.15 uur Gespreksronde 1: Wat houdt u als diaconie bezig? 

1. Zou u uw diaconie kunnen introduceren?  

Waar houdt u zich mee bezig? Wie zijn er betrokken bij het diaconale werk? Om 

hoeveel mensen gaat dat? Wat is typerend voor uw diaconie? Wat gaat goed, 

waar zitten knelpunten?  

2. Waar bent u trots op en waar zit uw zorg?  

De deelnemers wordt gevraagd dit eerst op te schrijven op een post-it (voor elke 

trots en iedere zorg een apart velletje). Deze plakken ze op een flipover waarna ze 

de gelegenheid krijgen de post-its toe te lichten. De andere deelnemers kunnen 

verhelderende vragen stellen.21 

3. Wat zijn, samenvattend, de belangrijkste vragen waar u voor staat? 

 
10.55 uur Pauze 
 
11.05 uur Gespreksronde 2: Diaconieën en de Federatie 

1. Met welke afbeelding associeert u de Federatie en waarom?  

De deelnemers kiezen uit 100 plaatjes uit het spel Kaarten op Tafel een beeld en 

lichten dit beeld vervolgens toe.22  

2. Wat waarderen ze in de Federatie? 

3. Hoe zou de Federatie u kunnen helpen met de belangrijkste vragen waar u voor 

staat?  

4. Met welke afbeelding hoopt u de Federatie in de toekomst te kunnen associëren 

en waarom?  

De deelnemers kiezen opnieuw een plaatje en lichten het beeld toe.  

5. Wat zou u kunnen en willen bijdragen aan de Federatie? 

 
21 We hebben ervoor gekozen om met post-its te werken, zodat alle deelnemers eerst voor zichzelf konden bedenken waar zij trots 
op zijn en waar zij zich zorgen over maken. Dit houdt het speelveld breed en voorkomt dat mensen elkaar (onbedoeld) gaan 
napraten. 
22 Bij dit onderdeel hebben we ervoor gekozen om te werken met afbeeldingen van het spel Kaarten op Tafel, zodat de verbeelding 
van deelnemers werd uitgedaagd. Dit leidt tot een meer dynamische uitwisseling. 


