
Onderzoek Federatie van 
Diaconieën en Kerk in Actie 
naar toekomstgericht 
diaconaal beleid 



Doelstelling onderzoek 

• Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht 

beleid kan bijdragen aan het (verder) versterken van 

protestantse diaconieën bij het uitvoeren van hun 

diaconale opdracht uit Kerk 2025. 

• Tevens inzicht krijgen in de ontwikkelingen in 

diaconaal beleid en uitvoering in vergelijking met 

Dienen, Delen, Doen (het onderzoek uit 2014). 

• Op grond hiervan het doen van aanbevelingen en het 

ontwikkelen van handreikingen voor de lokale 

diaconale praktijk. 
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Inhoudsopgave 

 

• Resultaten 

• Conclusies 

• Onderzoeksopzet (in bijlage) 
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RESULTATEN 
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De relevantie van de Protestantse 
Kerk/ gemeente neemt toe door de 
grotere diaconale inzet   

Vraag: De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om meer diaconale inzet. 

Wat is de invloed daarvan op de relevantie van de kerk in de samenleving? 

Neemt de relevantie van de Protestantse Kerk of van uw plaatselijke gemeente 

toe? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

volledig mee eens

enigszins mee eens

enigszins mee oneens

volledig mee oneens

weet het niet

2. relevantie van uw plaatselijke gemeente neemt hierdoor toe 1. relevantie van de Protestantse Kerk in Nederland neemt hierdoor toe
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Weinig “niet” als het om de 
realistische agenda gaat van de 
diaconie, wel veel enigszins 

  

Vraag: En in hoeverre is er in uw gemeente sprake van een realistische agenda 

binnen het diaconaat? – zoals in het beleidsplan genoemd - 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ja, zeker

ja, enigszins

enigszins niet

zeker niet

weet ik niet

anders
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Ten opzichte van 2014 hebben meer 
diaconieën een beleid.  

Vraag: Is er een beleid ontwikkeld waarin beschreven staat welke missie en 

taken uw diaconie heeft of zou willen oppakken in de samenleving? (2016) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ja en dit beleid is up to date

ja, maar dit beleid moet nog up to date worden gemaakt

nee

anders

weet ik niet

2014

2016
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ROLLEN 
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Ook nu (net als in 2014) zijn helper en 
bruggenbouwer de belangrijkste rollen 

Vraag: Wilt u de onderstaande rollen van diaconieën op volgorde van belangrijkheid 

zetten? (zoals dat bij uw diaconie in de huidige praktijk het geval is) 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4

A
an

ta
l 

top 4 
 

bruggenbouwer aanjager aanklager helper

Gemiddeldes: 

Helper = 1,3 

Bruggenbouwer = 2,1 

Aanjager = 2,7 

Aanklager = 3,4 
- Des te lager, des te belangrijker - 
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Toch is de rol van de aanklager gegroeid 
en deze groei zet naar de verwachting door 

Vraag: Hoe heeft de rol van aanklager zich ontwikkeld in de afgelopen 2 jaar in 

uw diaconie? En Hoe verwacht u dat de rol van aanklager in uw diaconie zich 

de komende 5 jaar gaat ontwikkelen? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

sterk gegroeid/groeien

gegroeid/ groeien

enigszins gegroeid/ groeien

enigszins afgenomen/ afnemen

afgenomen/ afnemen

sterk afgenomen/afnemen

weet ik niet

komende 5 jaar afgelopen 2 jaar
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Verschil in toerustende rol ten 
opzichte van 2014 springt er boven uit 

Vraag: Welke rollen zouden diakenen in de toekomst moeten vervullen? – meer 

antwoorden mogelijk -  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

signalerende rol (bij nood of onrecht aan de bel trekken)

stimulerende rol (zorgen dat gemeenteleden gaan helpen)

missionaire rol (present zijn voor mensen in nood buiten de kerk)

uitvoerende rol (zelf hulp geven)

netwerkende rol (mensen met specialistische kennis of ervaring zoeken die
kunnen helpen bij nood)

coördinerende rol (in de gaten houden wie waar hulp geeft)

toerustende rol (stimuleren van gemeenteleden om hulp te geven)

innoverende rol (het opzetten van nieuwe diaconale initiatieven)

beleid makende rol (visie op diaconaat)

  

2014 2016
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Voor degenen die de missionaire rol 
noemen (ca. 60 %) geeft bijna 90 % aan dat 
het ook (enigszins) in woord zou moeten 

Vraag: In hoeverre zou die missionaire rol van het diaconaat niet alleen in daad, 

maar ook in woord moeten zijn? 

alleen in daad zeker ook in woord enigszins ook in woord weet het niet
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INZET VAN MIDDELEN 
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De inzet van middelen is per saldo 
gestegen, met name lokaal 

Vraag: Is de inzet van middelen (in Euro en tijd) van uw diaconie gestegen, 

gedaald of gelijk gebleven in de afgelopen 2 jaar? Kunt u hier een globale 

inschatting geven? 

0%

5%

10%
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25%

30%

35%

40%

45%

50%

sterk gestegen gestegen licht gestegen licht gedaald gedaald sterk gedaald weet het niet

1. in Nederland, lokaal 2. in Nederland, niet lokaal (regionaal of landelijk) 3. buiten Nederland 4. totaal

Per saldo: (stijgers min 

dalers) 

Nederland lokaal:        58% 

Nederland niet lokaal  13% 

Buiten Nederland        15 % 

Totaal                           40 % 
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De verwachte inzet van middelen zal 
per saldo stijgen, met name lokaal 

Vraag: Hoe verwacht u dat de komende 5 jaar de ontwikkeling van deze inzet 

van middelen van uw diaconie (in Euro en tijd) zich gaan ontwikkelen? Kunt u 

hier een globale inschatting geven? 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

sterk stijgen stijgen licht stijgen licht dalen dalen sterk dalen weet het niet

1. in Nederland, lokaal 2. in Nederland, niet lokaal (regionaal of landelijk) 3. buiten Nederland Totaal

Per saldo: (stijgers min 

dalers) 

In Nederland lokaal      40 % 

In Nederland niet lokaal 2 % 

Buiten Nederland           7 % 

Totaal                           20 % 
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Toch wordt ca. 2/3 niet lokaal besteed! 

Vraag: Kunt u een globale inschatting maken hoe in uw diaconie de middelen 

(in Euro en tijd) verdeeld worden over … (100 punten te verdelen); - alleen van 

degenen die het weten; 55 % weet het niet - 

  

in Nederland lokaal in Nederland niet lokaal buiten Nederland
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Per saldo zou de diaconie zich meer op 

niet-leden mogen richten 

Huidig 

Dus nog maar beperkt voor niet-leden 

Ruimte voor groei… 

     

 

 

Gemiddeld op een schaal van  

 
                                        +3 

 

 

waarbij 

-  10 alleen gericht op leden naar  

+ 10 ook gericht op niet-leden 

 

 

Gewenst 

minder

hetzelfde

meer

Meer op niet-leden 
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Armoede blijft met stip op 1 

Vraag:  Waar gaat de meeste inzet (n Euro en tijd) naar toe naar schatting? Wilt 

u deze in een rangorde plaatsen? (op 1 het meeste belang en op 8 het minste 

belang, 9 is weet het niet) 
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Astitel 

Armoede Vluchtelingen Eenzaamheid

Jeugddiaconaat Ouderenzorg Specifieke doelgroepen

Noodhulp Acties voor kerken in het buitenland Zending en werelddiaconaat
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Wederom armoede op 1, met nog 
grotere afstand tot de andere doelen 

Vraag: Hoe zou deze verdeling er idealiter uit zien? 
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Astitel 

   

armoede vluchtelingen eenzaamheid jeugddiaconaat

ouderenzorg specifieke doelgroepen zending en werelddiaconaat
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SAMENWERKING 
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Meer samenwerking via diaconaal 
platform? 

Vraag: Wordt er vanuit uw diaconie samengewerkt met anderen, bijv. andere 

kerkgenootschappen als het gaat om de maatschappelijke inzet? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ja

binnen de kerkelijke gemeente

met andere kerkgenootschappen (structureel; bijv. via diaconaal platform)

met andere kerkgenootschappen (incidenteel)

met andere gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland

met burgerlijke gemeenten

met andere (maatschappelijke) organisaties

nee

anders

  

2014 2016
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Samenwerking wordt per saldo positief 
ervaren (weinig matig/ slecht) 

Vraag: Hoe ervaart u op dit moment de samenwerking met andere partijen? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Uitstekend Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht Weet het niet
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Ondanks dat men tevreden is over de 
samenwerking moet deze wel 
geïntensiveerd worden  

Vraag: Moet er intensiever of anders worden samengewerkt om de diaconale 

ambitie/ opgave te halen? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ja

binnen de kerkelijke gemeente

met andere kerkgenootschappen

mer andere gemeenten binnen de Protestantse Kerk

met de burgerlijke gemeente(s)

met andere (maatschappelijke)organisaties

nee

weet ik niet
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Nog veel “enigszins” op de vraag of 
we als relevante partij worden gezien 

Vraag: Wordt uw diaconie als relevante partij gezien als het gaat om de 

maatschappelijke inzet door … 

0%

10%

20%
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40%

50%

60%

volledig mee eens enigszins mee eens enigszins mee oneens volledig mee oneens weet ik niet

1. burgerlijke gemeenten 2. maatschappelijke organisaties

3. hulpvragers binnen kerkelijke gemeente 4. hulpvragers buiten kerkelijke gemeente

24 



Voedselbank speelt grote rol. Zorgzame 
Kerk zou meer ingezet moeten worden. 

Vraag: Wordt er nu samengewerkt met c.q. deelgenomen aan? – meer 

antwoorden mogelijk – en met welke partijen zou de samenwerking met/ 

deelname aan (verder) ingezet moeten worden om de diaconale opgave te 

halen? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

de Voedselbank

Vluchtelingenwerk

Schuldhulpmaatje/ maatjesprojecten

Noodfondsen

Zorgzame Kerk

Groene Kerk

Exodus

Present

HiP

Inloophuis

Vakantiebureau

andere partij

geen van deze

  

meer nu
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CONCLUSIES 
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5 Conclusies 

• Diakenen doen hun diaconale werk vanuit een sterke 

intrinsieke christelijke motivatie om Gods liefde te 

tonen in de wereld. 

 

• Diakenen vinden dat het diaconale werk van 

toenemend belang is om relevant kerk te zijn in een 

seculiere samenleving. Ze werken daarin samen met 

anderen zonder daarbij in te leveren op hun identiteit.  
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5 Conclusies 

 

• Diaconieën kijken positief naar de toekomst, ze zien 

kansen het diaconale werk te versterken ondanks 

een krimpende kerk. Dit doen ze vanuit een 

realistische agenda. 

 

•  Diaconieën zetten in op meer samenwerking, meer 

kwaliteit, meer pr, meer focus op niet-leden en het 

stimuleren van hun gemeente om in actie te komen. 
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5 Conclusies 

 

• Diaconieën willen zich blijvend inzetten voor de 

meest kwetsbaren in onze samenleving, in 

toenemende mate voor niet-leden. Dit in 

samenwerking met andere partijen die (mede) 

verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast onderschrijft 

men het belang om wereldwijd betrokken te zijn via 

zending en werelddiaconaat 
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ONDERZOEKSOPZET 
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Onderzoeksopzet 

• Onderzoeksmethode: online survey 

• Respons: 255 (20 % respons) 

• Veldwerkperiode: (26/10-26/11/16) 

• Vragenlijst in bijlage 

• Opgezet door de Federatie van Diaconieën en Kerk 

in Actie 

• Uitgevoerd door de onderzoeksunit van de 

Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 
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Wie hebben gereageerd? 

  

Beantwoordt u de vragen vanuit … 

uw wijkgemeente een centrale gemeente

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

minder dan 100 leden

100-250 leden

250-500 leden

500-1000 leden

meer dan 1000 leden

weet het niet

Hoeveel leden telt uw wijkgemeente om 
en nabij? 
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Wie hebben gereageerd? 

  

Is de gemeente gevestigd op het 
platteland of in een stedelijk gebied? 

platteland stedelijk gebied

Welke gemeente? 
 

evangelisch gereformeerd hervormd protestants
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Contact en colofon 

• meer informatie, mail dan naar  

  onderzoek@protestantsekerk.nl 

• overnemen resultaten met   bronvermelding 

toegestaan 
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