Jaarverslag
2021

Leeswijzer
In dit jaarverslag lees je wat de dienstenorganisatie in 2021 aan werk heeft verzet.
• Allereerst zetten we de belangrijkste algemene ontwikkelingen op een rij.
1. Algemene ontwikkelingen
• Vervolgens lees je hoe we gewerkt hebben aan drie aspecten van onze missie om bij te dragen
aan een toekomstgerichte kerk.
2. Versterken van de kern van kerk-zijn
3. Verbinden van geloof en leven, kerk en wereld
4. Keuzes maken voor de langere termijn
• Daarna volgt het jaarverslag van Kerk in Actie, en tot slot een beknopt sociaal en financieel
jaarverslag.
5. Kerk in Actie
6. Sociaal jaarverslag
7. Financieel jaarverslag

Voorwoord
Bezieling

De eerste woorden in het jaarverslag van 2020
gingen over corona. We hadden niet kunnen
vermoeden dat dit virus ons ook heel 2021 nog in
zijn greep zou houden. Opnieuw moesten lokale
gemeenten online samenkomen. Als dienstenorganisatie probeerden we hen te ondersteunen
met advies, praktische tips, (online) events en
trainingen. We zagen hun moeite, maar óók hun
kracht. Gemeenten waren creatief in het zorgen
voor ontmoeting en het omzien naar elkaar.

Ons team van leidinggevenden geeft sturing aan deze
nieuwe ontwikkeling. Het ondersteunen en aandacht
geven aan bezieling
en geestelijk leven is
daarin een belangrijke
component. Met de
visienota zeggen we:
‘Van U is de toekomst’.
We willen gevoelig
zijn voor de weg die
de Geest wijst in een
wereld waarin de rol
van de kerk verandert.

Transitie
Voor de dienstenorganisatie was 2021 ook om
een andere reden een ingrijpend jaar. Dit was
het eerste jaar van het beleidskader 2021-2024:
De toekomst open tegemoet. Deze vier jaar staan
in het teken van het bijdragen aan toekomstgericht
kerk-zijn. Om lokale gemeenten daarin te kunnen
begeleiden, ging de dienstenorganisatie op 1 juni
2021 over naar een nieuwe structuur en een nieuw
dienstverleningsmodel. Het jaar stond grotendeels
in het teken van deze transitie.

Met hart en handen
Terwijl we dit schrijven, woeden er oorlogen in
Oekraïne en Jemen en komt de dreiging van
klimaatverandering steeds dichterbij. En toch: juist
in tijden van crisis kan de kerk met hart en handen
aanwezig zijn. We zagen het dichtbij rond corona,
en ver weg met de inzet van Kerk in Actie in Syrië
en na de aardbeving op Haïti. Dat is de kerk waarin
we geloven: betrokken op God, elkaar en de
wereld.

Samenwerking
De verandering vroeg veel energie van onze
medewerkers en leverde soms de nodige frustratie
op. We zagen ook de eerste winstpunten. Zo is er
een open dialoog gestart met allerlei partners over
het samen ontwikkelen van onze dienstverlening.
Langzaamaan ontstaat een beweging waarin lokale
gemeenten, classes, partners en de dienstenorganisatie samen optrekken richting de toekomst.

Namens het bestuur en de directie van de dienstenorganisatie,

Mr. drs. G.H. (Greetje)
van der Waaij
voorzitter bestuur

>> Bekijk het filmpje over onze toekomstgerichte
strategie.
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Ing. G.J. (Jurjen)
de Groot MBA			
algemeen directeur

1. Algemene ontwikkelingen
Twee thema’s waren heel bepalend voor het werk van de dienstenorganisatie in 2021: de
doorgaande coronacrisis en de transitie van de organisatie. Grote uitdagingen, die tegelijk ook
de veerkracht van de kerk en de dienstenorganisatie lieten zien.

Nieuwe organisatie, nieuw beleidskader

5x in transitie

Op 1 juni 2021 was de nieuwe inrichting van
de dienstenorganisatie een feit. De vorming
van nieuwe teams, het oppakken van nieuwe
thema’s en het inrichten van nieuwe werkvormen
vroegen veel tijd, flexibiliteit en energie. In 2022
werken we verder aan het vormgeven van onze
organisatie. We doen dit samen met de classes
en met partners in het land. Het doel is dat we
beter voorgesorteerd staan voor onze missie:
het bijdragen aan een toekomstgerichte kerk.
Aan de hand van het beleidskader 2021-2024,
De toekomst open tegemoet, zoeken we met
lokale gemeenten en partnerorganisaties naar
duurzame wegen voor de kerk van morgen.

• We zijn van 5 naar 2 clusters gegaan.
• We focussen op 4 inhoudelijke
programmalijnen.
• We zoeken actiever de samenwerking
met partners om elkaar te versterken.
• We werken met een nieuw
dienstverleningsmodel.
• We steken veel tijd in de ontwikkeling
van leidinggevenden en teams.

>> Bekijk het filmpje over onze nieuwe manier
van dienstverlening.

Spiegel
De visiegroep – waarvoor in 2021 plannen zijn
gemaakt – helpt ons bij het doorontwikkelen
van inhoudelijke lijnen van de visienota en bij het
houden van de focus op het toekomstgericht
kerk-zijn. En de Young Board houdt ons een
spiegel voor en denkt mee over de koers.

12 juni 2021 …
… was de dag dat de generale synode unaniem
uitsprak dat er ruimte is om te differentiëren in het
ambt van dienaar des Woords, zoals verwoord
in het rapport Geroepen en gezonden. Binnen
het mozaïek van kerkplekken werken namelijk
steeds meer kerkelijk werkers en pioniers die vaak
deels hetzelfde doen als een predikant. In een
zorgvuldig traject – dat doorloopt in 2022 en
2023 – wordt de ambtsvisie verder uitgewerkt.
>> protestantsekerk.nl/ambtsvisie
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▲ Hydepark

Een toekomstbestendig Hydepark

Kerkcampus

Veel kerkleden kennen Hydepark als uitvalsbasis
voor conferenties en diaconale vakantieweken.
We werken al een paar jaar aan een plan voor
het Doornse landgoed. In 2021 is daar vaart
in gekomen. Onze projectleider heeft drie
toekomstscenario’s opgesteld, geholpen door
een klankbordgroep van ondernemers met een
frisse blik. Er is ook natuuronderzoek verricht,
zodat we weten wat er mogelijk is op het
landgoed. Samen met alle betrokken partijen
hopen we in 2022 een toekomstbestendig
besluit te nemen.

De afgelopen jaren heeft het bestuur van de
dienstenorganisatie nagedacht over het ontwikkelen
van een kerkcampus in Utrecht. We willen graag
een beweging op gang brengen van organisaties
die elkaar willen versterken. Dat begint nu vastere
vorm te krijgen. In 2021 is een campusregisseur
aangesteld die een plan maakt voor deze campus.
Er zijn al gesprekken geweest met een aantal
partners. Intussen richten we het gebouw in op
deze toekomst. Op de begane grond hebben we
nieuwe projectruimtes gebouwd, zodat we nog
beter hybride kunnen werken. Mensen van binnen
en buiten onze organisatie kunnen daar samen aan
projecten werken. De volgende stap is het inrichten
van flexwerkplekken.

‘Het was bijzonder om de
veerkracht van kerken te zien’
Opnieuw hield corona de kerk bezig: van online dienst naar voorzichtig fysiek
naar toch weer online. Via het Interkerkelijk Contact in Overheidsheidszaken
(CIO) hielden we nauw contact met het ministerie rond corona. Tegelijk praatten de
classispredikanten ons bij over wat er in de lokale gemeenten speelde. Zo konden we het
moderamen ondersteunen bij het ontwikkelen van passende adviezen voor de kerkelijke omgang
met corona. Telkens weer was het zoeken naar een middenweg tussen beperkende maatregelen
en ruimte voor de unieke rol van de kerk. Het was bijzonder om de kracht van kerken te zien.
Ze kwamen met verrassende initiatieven voor erediensten en events. Veel van die ideeën deelden
we online, zodat anderen er profijt van hadden.
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2. Versterken van de kern van kerk-zijn
De kerk is geworteld in de gemeenschap van Woord en tafel. Vanuit die vaste basis kan ze in
vertrouwen werken aan de toekomst. De dienstenorganisatie ondersteunt lokale gemeenten
bij het versterken van deze kern. We doen dat door aandacht te geven aan thema’s zoals
geestelijke vorming en inhoudelijke verdieping.

‘Ik vroeg me af of zo’n training
online wel tot zijn recht zou komen,
maar het bleek juist een pluspunt’

Daarom hebben we in 2021 een start gemaakt
met een hernieuwd aanbod aan trainingen.
Voortaan kun je elke maand instappen bij
een korte online training voor de meest
voorkomende ambten en taken. Als deelnemer
ontmoet je mede-ambtsdragers en -taakdragers
uit heel Nederland: je ervaart echt dat je samen
één kerk bent.

(Marion, ouderling jeugd & gezin)

Als je het ambt van diaken of ouderling gaat
vervullen, of bijvoorbeeld de taak van kerkenraadsvoorzitter op je neemt, is het fijn om snel
te weten hoe je deze rol goed kunt invullen.

>> protestantsekerk.nl/thema/cursussen-entrainingen

2x begeleiding & advies

857.911

• Onze begeleiders hebben een rol in de
ondersteuning van het mozaïek van kerkplekken.
In 2021 hebben we verkend hoe we dit werk
kunnen invullen. We trekken daarin samen op
met de vele zelfstandige gemeentebegeleiders
die al werkzaam zijn binnen de kerk.
• Eind 2021 zijn onze nieuwe adviseurs dienstverlening verbonden aan de classispredikanten.
In deze eerste fase is vooral geïnvesteerd in de
relatie en het luisteren naar wat er in de classes
speelt. We doordenken nu samen hoe deze rol
verder kan worden ingevuld.

unieke
bezoekers

... telde onze site in 2021. De 16 best gelezen
berichten waren allemaal coronagerelateerd.
Door extra aandacht in de e-nieuwsbrief is het
bezoek van themapagina’s sterk gestegen.
>> protestantsekerk.nl

Peilstok voor de gemeente

Toekomstgericht
gemeente-zijn
se-instrument
Aan de slag met het diagno
Nieuw Kerkelijk Peil

Werkboek

Hoe staat onze gemeente ervoor? Wat vinden we van waarde?
En waar willen we naartoe? In een tijd van krimp zijn veel lokale
gemeenten bezig met vragen over hun toekomst. Nieuw Kerkelijk
Peil is een diagnose-instrument van de PThU dat helpt om samen over
dit soort vragen na te denken. Dat levert een profiel van de gemeente op. De
Protestantse Kerk biedt dienstverlening aan om dit proces goed te kunnen doorlopen. Zo is het digitale werkboek Toekomstgericht gemeente-zijn ontwikkeld.
Daarmee kun je zelf aan de slag in de voorbereiding op – en verwerking van –
dit onderzoek. Het werkboek is inmiddels 750 keer gedownload.
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De rode draad
‘Van U is de toekomst’ is het jaarthema van de
kerk. Meer dan in 2020 hebben we dit thema
geïntegreerd in allerlei vormen van dienstverlening.
Het kwam terug in de materialen van de Startzondag,
maar ook in andere materialen voor kerken, in de
Protestantse Lezing, in campagnes rond de feestdagen en in het magazine Petrus. We merken dat
zo’n geïntegreerd aanbod aanspreekt: het jaarthema
is heel goed overgenomen door lokale gemeenten.

Nikolaas Sintobin

'VREUGDE
WIJST ONS
DE WEG'
Kerk in Actie in Libanon

HOOPVOL LEVEN IN
EEN LAND IN CRISIS

Piet Jan Moijses

BOEREN MET
GEVOUWEN
HANDEN

Dwight Dissels

WEES BESCHIKBAAR,
GOD CREËERT DE
MOMENTEN WEL
Annika Hakkers
Kerk in Actie in Ghana

HOE BIJBELCLUBS
HELPEN TEGEN
ARMOEDE

ALS NIETS
VANZELFSPREKEND
MEER IS

№ 17 | MAART 2022

Jong in de kerk

№ 18 | JUNI 2022

4 x Petrus

In 2021 namen we onze dienstverlening
voor jonge generaties onder de loep. We
maakten een plan voor seizoenspakketten:
het aanbieden van materiaal vanuit een
duidelijke leerlijn, passend bij het kerkelijk
jaar. In 2022 testen we dit met een pilot.
We ontwikkelden ook een eerste visie op
de opvoedgemeenschap: welke rol kunnen
gemeenten spelen in de context van de
(geloofs)opvoeding van kinderen en jongeren?
Verder hebben we een plan gemaakt om in
gesprek te gaan met jeugdwerkvrijwilligers, om
te kijken hoe we nog beter kunnen aansluiten
op hun behoeften. En tot slot is het aanbod
voor jeugdwerk en gezinnen aangescherpt.

Naast de uitgave van het magazine Petrus
organiseerden we in 2021 ook andere
verdiepende Petrus-activiteiten rond het
jaarthema ‘Van U is de toekomst’.
• In het wekelijkse tv-programma Petrus in het
land – gemiddeld 80.000 kijkers – deelden
lokale gemeenten hun verhaal. Het droeg bij
aan verbinding in deze contactarme tijd.
• De gratis kalenders voor de Veertigdagentijd
en Kerst gaven mensen een dagelijkse portie
diepgang op weg naar de kerkelijke feesten. Van
elke kalender werden zo’n 100.000 exemplaren
verspreid.

>> protestantsekerk.nl/jeugdwerk

Educatie van werkers in de kerk
• De podcast Visioenen voor vandaag zette
luisteraars aan het denken over
de betekenis van het
bijbelboek Openbaring
voor vandaag en
morgen.

De dienstenorganisatie gaat de permanente
(bij)scholing van predikanten en kerkelijk werkers
toevertrouwen aan externe opleidingsinstituten:
dit is immers hun vakgebied. In 2021 zijn we
hierover intensief in gesprek gegaan met de
Protestantse Theologische Universiteit (PThU),
maar ook met de Christelijke Hogeschool Ede
en Hogeschool Windesheim. We hebben ook
onderzocht waar predikanten en kerkelijk werkers
qua training écht behoefte aan hebben. Een grote
wens is het inhoudelijke gesprek en de aandacht
voor spiritualiteit en collegialiteit. Dit gaan we
meer aandacht geven.

• Het gebedenboek
U die voor mij uitgaat
en het inspiratieboek
Vaste grond brachten
hoopvolle perspectieven
op de toekomst.
>> petrus.protestantsekerk.nl

>> protestantsekerk.nl/thema/permanenteeducatie
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3. Verbinden van geloof en leven, kerk en wereld
Kerk-zijn krijgt niet alleen vorm in de geloofsgemeenschap, maar juist ook midden in het leven.
Een toekomstgerichte kerk is betekenisvol aanwezig in de samenleving. Tussen de 17 miljoen
Nederlanders, maar ook wereldwijd. Samen met lokale gemeenten ontwikkelt de dienstenorganisatie vormen om missionair, diaconaal en pastoraal present te zijn.

5x

‘Ik vind het zo fijn dat ik actief kan zijn
en mijn steentje kan bijdragen, in plaats
van nietsdoen in het AZC. Zo help ik
elke dinsdag mee met de Open Kerk’

Met jong en oud creatief aan de slag met
bijbelverhalen, samen vieren en samen eten:
dat is kliederkerk. In 2021:

Niet vóór mensen zorgen, maar sámen met
elkaar zorgen: daar draait het om bij de
diaconale presentieplekken die op allerlei
locaties in het land opschieten – van OostGroningen tot Almere, Utrecht en Nijmegen.
Het aantal plekken steeg in 2021 van drie
x
x
x
x
x
naar zes, per 1 januari 2022 startten er
weer drie. De invulling verschilt sterk, maar
wederkerigheid is belangrijk. Van samen
groeiden we tot 218 kliederkerken: 31 nieuwe
koken en eten met mensen die buiten de boot
kerken, 1 meer dan de doelstelling.
vallen, tot workshops aan diakenen (door
voerde de startbegeleider 18 startgesprekken
ervaringsdeskundigen) over het omgaan met
KLIEDERKERK
met kliederkerken.
armoede. Allemaal projecten waarin lokale
lagen circa 70 kliederkerken stil door corona,
gemeenten samen met de buurt optrekken.
SP
ET
TE
RE
ND
,
CR
EA
TIEF & UITDAGEND
andere vonden alternatieve wegen.
gaven we 3 online trainingen voor
kliederkerken,
onder andere
over de omgang VORM VAN
EEN NIEUWE
MISSIONAIRE
met corona.
KERK-ZIJN VOOR JONG EN OUD
deden ruim 30 ambtsdragers mee aan het
30 oktober 2021 …
online symposium ‘Hoe is kliederkerk kerk?’
TEKENIS VAN
DEdeBE
SAMEN AL KLIEDEREN…D,was
dag van het
TDEKKEN!
OF ON
GELO
Festival,
met
BIJBEL EN CHRISTELIJKPetrus
als hoogtepunt de
jaarlijkse Protestantse
WWW.KLIEDERKERK.NL
Lezing. Zo’n 10.000
bezoekers bekeken de
online toespraak, die aansloot op
het jaarthema. Het woord was aan sterrenkundige
Heino Falcke. Volgens hem is de grootste bedreiging
voor ons klimaat niet een gebrek aan kennis, maar
een gebrek aan hoop: “Als de toekomst van God is,
moeten wij ons voor de toekomst inspannen: de
tuin van Eden bewerken en erover waken.”

31 18 70

•
•
•
•

•

(een vluchteling)

”Elke keer als we langs
het gebouw fietsen
zegt hij: mama, hier is
de Kliederkerk, dat is
leuk!”
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30

“Mijn dochter en kleindochter (die niet kerkelijk
zijn) vonden het heel
bijzonder. We hadden
een probleem, mijn kleindochter wilde niet weg!”
8

“Waarom Kliederkerk?
Mijn kinderen zitten 4
dagen per week op de
opvang. Ik ga ze dan op
zondag niet weer naar een
crèche brengen. Zondag is
voor ons gezinstijd.”

Toekomstbestendig pionieren
We zijn dankbaar dat er ondanks de coronacrisis
19 nieuwe pioniersplekken konden starten in
2021. Dat zijn er 9 meer dan gepland. Verder
ontwikkelden we een inhoudelijk leerkader voor
pioniers. Corona maakte het helaas moeilijker
om contact te houden met de pioniers, want
het online trainen is toch anders dan de fysieke
ontmoeting. Ook de transitie had een grote
impact: in de overgang naar de nieuwe organisatie
kwamen we uren en mankracht tekort. We konden
wel de eerste lijnen schetsen voor de toekomst
van de pioniersbeweging. In 2022 vertalen we dat
naar mensen en middelen en maken we daar tijd
en geld voor vrij.

€ 693.000

… was de opbrengst van onze huis-aan-huiscollecte
voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Rond de
Kerst gingen meer dan 7.500 collectanten langs de
deuren voor deze actie. Zowel het aantal vrijwilligers
als de opbrengst was fors hoger dan bij de eerste
collecte, in 2020.

Dank voor je gift

+24%

Door corona brachten
giften van
de kerkelijke collectes
particulieren
voor het diaconaat in
2021 veel minder op
dan in andere jaren:
een daling van 19%.
Tegelijkertijd gaven particulieren 24% meer.
Daardoor ontvingen we in 2021 toch meer giften
dan het jaar ervoor. Met de opbrengst konden
onze partnerorganisaties veel betekenen voor
mensen in nood.

▲ Pioniersplek Vondst

Pastoraat in de publieke ruimte

Daarom …

Zo’n 20% van alle predikanten en pastores van
de Protestantse Kerk werkt in het zogeheten
categoriaal pastoraat. Dat is: als pastor in
bijvoorbeeld de zorg of het leger, de koopvaardij
of onder studenten. In 2021 hebben we
onderzocht waar zij behoefte aan hebben,
zodat we hen beter kunnen ondersteunen.
Een belangrijk inzicht: deze pastores willen
graag meer verbinding met de kerk, meer
betrokkenheid, meer wederkerigheid. Juist omdat
ze in de haarvaten van de samenleving werken,
vormen ze een linking pin met de 17 miljoen
Nederlanders voor wie we kerk willen zijn. We
gaan stappen zetten om hier iets aan te doen.

Tijdens de campagnes DaaromPasen,
DaaromPinksteren en DaaromKerst konden
mensen een gratis boekje of cd met inspiratie
rond de kerkelijke feesten bestellen. Meer dan
100.000 mensen maakten hiervan gebruik.
Nadat ze het product ontvangen hadden, namen
we contact met hen op om te vragen of ze
wilden bijdragen aan projecten van Kerk in Actie.
Zo verbinden we kerk en wereld met elkaar.
>> daarompasen.nl
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4. Keuzes maken voor de langere termijn
De kerk is volop in beweging. We zien een krimp – en tegelijk ontstaat er een heel nieuw
mozaïek van kerkplekken. Binnen dat kleurrijke palet zoeken we naar nieuwe wegen:
hoe kunnen we lichter kerk zijn, nieuwe doelgroepen bereiken, investeren in de toekomst?

Mobiliteitspool
De afgelopen jaren heeft het ambulant
predikantschap een vlucht genomen. Via
de mobiliteitspool ‘lenen’ we steeds meer
predikanten uit aan gemeenten. Zowel voor
gemeenten als voor predikanten biedt dit
meer flexibiliteit. Gemeenten kunnen tijdelijk
iemand inhuren, en predikanten kunnen
bijvoorbeeld naast hun eigen gemeente
inspringen bij een andere gemeente. Ook de
interim-predikant heeft inmiddels een vaste
plek binnen de kerk, als ondersteuner bij
bijvoorbeeld veranderprocessen, conflicten of
beleidsontwikkeling.

▲ cultuurfestival Graceland

Zingeving voor jongvolwassenen

detacheringen

53,9 fte

Veel jongvolwassenen zijn op zoek naar zin,
maar lang niet altijd in de kerk. In 2021 hebben
we nagedacht hoe we met deze groep kunnen
oplopen. We ontwikkelen daarin twee lijnen:

72 fte
nieuwe
detacheringen
(naar een nieuwe gemeente)

• Breed georiënteerd. Met deze lijn richten we ons
op jongeren die open, zoekend en oecumenisch
ingesteld zijn. We werken hiervoor samen met
kunst- en cultuurfestival Graceland en de EO.
In de zomer hielpen we mee aan het Graceland
Festival 2021. In 2022 hopen we samen ook een
voor- en najaarsevent te houden.

Begeleiding van predikanten
• Bijbels geïnspireerd. Deze lijn focust op jongeren
die belijdend, evangelisch en charismatisch
ingesteld zijn. We doen dit onder meer samen met
de (online) community Move en de HGJB. Met
hen ontwikkelen we een online en offline aanbod
voor jongeren, bijvoorbeeld rond The Passion.

In een veranderende kerk is het voor predikanten
soms zoeken naar de invulling van hun rol.
Daarom hebben we in 2021 besloten dat we
meer aandacht gaan geven aan werkbegeleiding
van predikanten. Belangrijke thema’s daarin zijn
spiritualiteit, collegialiteit en teamvorming – thema’s
die ook in de permanente educatie extra aandacht
krijgen. We houden ondertussen aandacht voor
re-integratie van losgemaakte predikanten, via de
re-integratieconsulent.
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‘Je komt als geroepen!’
… is de slogan van onze campagne om nieuwe
medewerkers te werven. Daar hoort bij dat
we hun een warm welkom geven in onze
organisatie. Daarom hebben we ons introductieprogramma voor startende collega’s compleet
herzien, zodat ze snel hun weg vinden.
>> werkvoordekerk.nl

8x achter de schermen

“Geeft luisteren
vaak niet
het mooiste
antwoord?”

Onze ondersteunende teams hebben in 2021
veel gedaan om te zorgen dat medewerkers en
vrijwilligers hun werk efficiënter en makkelijker
kunnen doen. Een greep uit de werkzaamheden:

Je komt als geroepen.
Ben jij goed in je vak en sta je open voor de visie van anderen? Kom dan eens praten bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Wij zijn een organisatie waar jouw talenten en persoonlijke kwaliteiten optimaal tot hun recht komen. Of dat nu is in Relatiebeheer, Finance, HR of
Communicatie. Wil jij net als wij van betekenis zijn voor de kerk? Je komt als geroepen. Kijk voor meer informatie en vacatures op werkvoordekerk.nl

• Kerkelijke colleges zijn actief ondersteund bij het
online vergaderen vanwege corona.
• We hebben college- en commissieleden geholpen
bij het leren omgaan met Google Workspace.
• De eerste stappen zijn gezet naar een portaal voor
vrijwilligers in de kerk.
• Ons IT-team werkt voortaan agile: een manier van
werken die onze hele organisatie flexibeler maakt.
• Door aanscherping van Finance & Control kunnen
we de dienstenorganisatie beter besturen.
• We zijn gestart met het in kaart brengen van alle
essentiële processen (per team & organisatiebreed),
zodat we nog meer ‘in control’ zijn.
• Er is veel aandacht geweest voor het correct voldoen
aan de privacywetgeving AVG in al ons werk.
• Het ledenadministratiesysteem LRP is gekoppeld
aan de app Donkey Mobile, zodat kerkleden hun
(maandelijkse) bijdrage eenvoudig via de app
kunnen regelen.

98%

Bijna alle lokale gemeenten
– ruim 98% – gebruiken inmiddels
het programma FRIS voor hun financiële beheer.
We zijn voortdurend bezig om FRIS nog beter in te
richten op toekomstbestendig beheer van de kerk.
Zo zijn er in 2021 aanpassingen gedaan zodat FRIS
aansluit op de nieuwe kerkelijke regelgeving. We
werken ook aan een jaarrekening ‘light’: minder
administratieve last voor kleinere gemeenten.

Contactcentrum
Of je nu een vraag hebt over de kerkorde of
over het opstarten van een pioniersplek: bij het
Contactcentrum ben je aan het juiste adres. Door
corona was het centrum in 2021 soms beperkt
telefonisch bereikbaar. Gelukkig konden we veel
vragen via e-mail beantwoorden. Intussen is er hard
gewerkt aan het optimaliseren van dit loket. Door een
nieuw telefoonsysteem kunnen we je als beller straks
meteen persoonlijk te woord staan – zonder dat je
eerst een keuzemenu krijgt. We werken ernaartoe
dat je één vaste contactpersoon houdt voor je vraag
én dat je altijd binnen 48 uur het antwoord hebt.

Extra beleidsondersteuner
Veel lokale gemeenten krimpen, waardoor ze
met minder geld en middelen toch dezelfde
(beheers)taken moeten uitvoeren. Om hen
daar beter bij te helpen, hebben we een
extra beleidsondersteuner aangesteld. Die
ondersteunt bij duurzaam financieel beheer
en regelgeving.

>> protestantsekerk.nl/contact
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5. Kerk in Actie
‘Geloven in delen, delen in geloof’ is het motto van Kerk in Actie. Met kerken dichtbij en ver weg
zetten we ons in voor kwetsbare mensen wereldwijd. Ondanks corona konden we in 2021 hulp
bieden op plekken waar dat hard nodig was. We hebben ook gewerkt aan het vergroten van
onze impact.

4 speerpunten
Kerk in een
Bijbel
minderheidsals
situatie
Levensbron

Kinderen
en
jongeren

Mensen op
zoek naar een
veilig bestaan

Voor Kerk in Actie binnenland is armoede ook een expliciet
speerpunt. In het buitenland is armoede meestal onderdeel
van de context waarin we werken.

▲ diaconale presentieplek in Almere

Meer impact

Management & certificering

In de afgelopen jaren heeft Kerk in Actie speerpunten opgesteld waarop we verschil willen maken.
In 2021 hebben we die speerpunten uitgediept. Wat
is onze ambitie per thema? En hoe vertalen we dat
naar een meerjarenbeleid met concrete activiteiten
per land? We kijken ook welke partners hierbij
passen. Kerken en kerkelijke netwerken spelen
daarin een belangrijke rol: sámen zijn we de kerk
in actie. Zo komt er meer richting in onze aanpak,
waardoor we duurzaam resultaat kunnen bereiken.
Dit verdiepingsproces loopt door in 2022.

Management
Tot voor kort viel Kerk in Actie onder het
management van de dienstenorganisatie.
Sinds 2021 hebben we een tweehoofdig
leiderschapsteam. Programmaleider Karin
van den Broeke zorgt voor de inhoudelijke
verdieping, inbedding in de oecumene en
aansluiting op de programmalijnen van de
Protestantse Kerk. Manager buitenland Pepijn
Trapman houdt zich bezig met de uitvoering.
Jurjen de Groot is algemeen directeur.

Meten
Certificering

We meten zorgvuldig of we onze doelen bereiken.
In de contracten met onze partnerorganisaties staat
het resultaat waarnaar we streven. Onze partners
rapporteren daarover. We controleren die informatie
met bijvoorbeeld dossierstudies, veldbezoeken en
audits. Met het uitwerken van onze speerpunten
scherpen we ook deze manier van meten verder aan.

Kerk in Actie is een ANBI en draagt het CBFkeurmerk voor goede doelen, een teken dat elke
donatie goed besteed wordt. In 2021 behaalden
we ook het certificaat ISO 9001: een maatstaf
voor transparantie en betrouwbaarheid. En
we deden een zelfevaluatie aan de hand van
de Core Humanitarian Standard on Quality
and Accountability (CHS). We gebruiken de
opgedane inzichten om onze kwaliteit verder te
verbeteren.

>> kerkinactie.nl
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7

x bereikt

In 2021 hebben we veel kunnen doen, zowel
in Nederland als daarbuiten. Een greep uit de
resultaten:

Binnenland
• We ondersteunden lokale diaconieën om
diaconaal present te zijn. Het aantal diaconale
presentieplekken steeg van 3 naar 6.
• Het aantal lokale gemeenten dat meedeed aan
een actie of project van Kerk in Actie steeg met
44% – het resultaat van actieve campagnes.
• Met de werving van een
medewerker duurzaamheid
stimuleren we duurzaamheid binnen lokale
gemeenten en de
dienstenorganisatie en
versterken we de band
met GroeneKerken.

Integriteit
Kerk in Actie wil recht doen aan mensen in nood,
aan onze partnerorganisaties, medewerkers en
achterban. Dat kan alleen als we integer werken.
Integriteit is bepalend voor onze aanpak. Ons
integriteitsbeleid is op orde, maar dit beleid is
nooit ‘af’: het thema vraagt continu aandacht.

Eisen
Ons integriteitsbeleid sluit aan op de eisen van de
Erkenningsregeling Goede Doelen en op het beleid
van onze internationale samenwerkingsverbanden
(o.a. de ACT Alliance en het CHS-platform).

Verklaringen
In 2021 hebben alle nieuwe medewerkers een
Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. Ze ondertekenden ook de Act Alliance Code of Conduct
Policy, de Kerk in Actie Child Safeguarding Policy
en de Code of Conduct van IRFC.

Meldingen
Buitenland
• Onze partnerorganisatie in Haïti was meteen ter
plaatse om hulp te bieden na de aardbeving.
• We deden mee aan de Giro555-actie voor
corona en gaven samen met de Samenwerkende
Hulporganisaties wereldwijd noodhulp in de
coronacrisis.
• We ondersteunden ontheemden in Afghanistan
en Ethiopië met noodhulp.
• Naast de acute noodhulp ging het overige
werk van Kerk in Actie gewoon door. Met een
breed kerkelijk netwerk waren we actief in
Azië, Afrika, Midden-Oosten, Latijns-Amerika
en Europa.

Er zijn geen meldingen gedaan van integriteitsschendingen door medewerkers van Kerk in Actie.

Uitleg over beleid
We hebben onze partnerorganisaties
geïnformeerd over ons beleid en het melden van
integriteitsschendingen (bij ons interne of externe
meldpunt). Ze ontvingen deze documenten:
• Code of Conduct Kerk in Actie
• Kerk in Actie Anti-fraud and -Corruption
Management Paper
• Complaints and Appeal Procedure Kerk in Actie
• Kerk in Actie Whistleblower Process
Onze nieuwe medewerker voor integriteit heeft
een training gevolgd bij Goede Doelen Nederland
en is lid van de werkgroep integriteit van deze
organisatie.

Werkplan
In 2021 is ons werkplan voor 2022 vastgesteld, met
daarin een methode voor het organiseren van een
moreel beraad. De morele beraden voor 2022 zijn
inmiddels voorbereid. Onderdeel van het werkplan
is ook een inventarisatie van het integriteitsbeleid
van onze partnerorganisaties. We willen hen
ondersteunen in de ontwikkeling van dit beleid, in
lijn met de CHS.
In de uitgebreide jaarrekening lees je meer over
o.a. ons beleid voor fondsenwerving, beleggingen
en salariëring.

6. Beknopt sociaal jaarverslag
Mensen vormen het hart van de dienstenorganisatie. In dit jaar van transitie – én van corona –
vroeg het welzijn van onze medewerkers extra aandacht. De infographic hiernaast geeft een
beeld van de belangrijkste ontwikkelingen rond personeel en organisatie. We lichten ze kort toe.

Transitie

Thuiswerken tijdens corona

2021 was een veelbewogen jaar voor de organisatie:
een andere structuur, verschuivingen in functies,
een ander fte-plaatje. Tegelijk had corona nog
steeds forse impact: we werkten vooral online,
soms hybride. Met elkaar zochten we manieren
om toch verbonden te blijven. We hebben ook
nagedacht over het werken ná de pandemie: welke
inzichten nemen we mee naar de toekomst? En
verder kreeg team- en leiderschapsontwikkeling
veel aandacht. Juist bij een transitie vormt een
goed team van leidinggevenden de basis voor
optimale samenwerking en resultaten.

Toen we in het najaar van 2021 weer volledig thuis
moesten werken, hebben we bij medewerkers
gepeild hoe ze dat beleefden. Met ruim de helft van
de respondenten ging het gelukkig goed (53,5%),
met een grote groep ging het redelijk (39,5%).
Met een enkeling ging het niet (zo) goed (7%).
Er was behoefte aan (meer) verbinding met
collega’s, bij voorkeur in kleine live ontmoetingen.
Daarnaast was er behoefte aan meer social talk,
organisatiebrede activiteiten en meer contact met
de leidinggevende. Naar aanleiding van de peiling
hebben we een aantal adviezen opgesteld voor
leidinggevenden en medewerkers.

Personeel

Veilige werkomgeving

De dienstenorganisatie had in 2021 iets minder
fte’s dan in 2020. Dit heeft voornamelijk te maken
met de transitie: we verwachten dat het aantal
fte’s in 2022 weer iets zal toenemen. De komende
jaren stemmen we onze formatiebegroting elk
jaar af op de ontwikkeling van onze inkomsten.
Volgens de meerjarenprognose dienen we elk jaar
iets te krimpen in formatie.

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich
veilig voelen op hun werk. Als je te maken krijgt
met ongewenst gedrag, moeten er extern én intern
plekken zijn waar je terechtkunt. Daarom hebben
we in 2021 niet twee éxterne vertrouwenspersonen
aangesteld, maar één externe en één interne. Verder
is er gewerkt aan een nieuwe klachtenprocedure en
aan de klokkenluidersregeling.

Opleiding en ontwikkeling
Van het opleidingsbudget is in 2021 maar 45%
gebruikt. Door de transitie lag er minder nadruk
op individuele opleiding en meer op teamontwikkeling. Bovendien gingen veel trainingen
door corona niet – of alleen online – door.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim steeg met 0,6%, in lijn met de
landelijke trend. We hadden regelmatig overleg
met de bedrijfsarts over de stijging. We zien geen
directe link met de transitie, wel met corona.
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Medewerkers

244

*excl. mobiliteitspool

*

118 126

195,1

• uitvoering geven aan transitie
en sociaal plan
• verbondenheid en nieuwe
manier van werken ten
tijde van corona
• inzet op leiderschapsontwikkeling
• inzet op teamontwikkeling
• onboarding-beleid/nieuwe
introductiedag

Totaal fte

100

248,4

Klachtencommissie

Vertrouwenspersonen

1 x ✔ 3x

klacht

Kernpunten personeelsbeleid

*

mobiliteitspool

1

Fte

afgehandeld

contact met
vertrouwenspersoon

Er is één nieuwe externe en één nieuwe
interne vertrouwenspersoon aangesteld

Opleidingen in aantal medewerkers

18

(online)
assessment
leidinggevenden

120

trainingen/
opleidingen
(incl. Life Languages,
24 medewerkers)
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Ziekteverzuim

coaching

norm

€

2021
2020

Opleidingsbudget

€ 582.000
begroot

€ 263.519

45%

uitgegeven

=

2019
2018
2017
2016

3,5%

3,7%

3,1
2,5
3,2
3,1
3,4

Peiling onder de medewerkers naar aanleiding van het thuiswerken in coronatijd
Hoe ging het toen er (na een periode van weer deels op kantoor) weer volledig thuisgewerkt moest worden?
Hoe gaat het met jou in je werk?
redelijk

39,5 7
53,5
goed

niet
(zo) goed

Voor leidinggevenden van belang om deze
medewerkers extra aandacht te geven.

Er was behoefte aan (meer) verbinding met collega’s, bij voorkeur
in kleine groepjes en via een live ontmoeting. Daarnaast was er
behoefte aan meer social talk, organisatiebrede activiteiten en
meer contact met de leidinggevende.

De behoefte aan extra ondersteuning

63x

geen behoefte
aan extra
ondersteuning

18x

3x

behoefte aan
tips over gezond
thuiswerken

15

behoefte aan een
gesprek met een
vitaliteitscoach

Voor leidinggevenden
en medewerkers zijn
adviezen opgesteld
met betrekking tot het
thuiswerken en het
gesprek met elkaar
over hoe het gaat.

7. Beknopt financieel jaarverslag
De dienstenorganisatie gaat zorgvuldig om met het geld dat haar wordt toevertrouwd. In de
infographic hiernaast zetten we de kerncijfers van 2021 op een rij. Belangrijke afwijkingen
lichten we hieronder toe. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de financiële jaarrekening.

Balanstotaal

Continuïteitsreserve

In 2021 is het balanstotaal met € 8 miljoen gedaald.
Dat komt door:
• Een stijging van reserves en fondsen met
€ 1,3 miljoen. Het gaat hier om het resultaat
2021 op de bestemmingsreserves en fondsen
(€ 3,1 miljoen positief) en op de continuïteitsreserve (€ 1,8 miljoen negatief).
• Een daling van kortlopende schulden en liquide
middelen met € 10 miljoen door restitutie van de
inleg van Oikocredit aan plaatselijke gemeenten.

Het resultaat op de continuïteitsreserve is vrijwel
gelijk aan de begroting. Dit is € 1,8 miljoen negatief.
De belangrijkste afwijkingen van de begroting:
• Lagere transitiekosten (€ 0,5 miljoen), onder meer
door het doorschuiven van uitgaven naar 2022.
• Een toevoeging aan de transitiereserve vanwege
voorziene kosten in 2022 (€ 0,7 miljoen).
• Het opnemen van bijzondere posten (eigenrisicodragerschap € 0,15 miljoen, Petrus in het land
€ 0,2 miljoen).
• Hogere quotumopbrengsten ten opzichte van de
begroting (€ 0,4 miljoen), een daling ten opzichte
van 2020 (€ 0,3 miljoen).

Bestemmingsreserves en fondsen
Het resultaat op de bestemmingsreserves en
fondsen is € 3,1 miljoen positief ten opzichte van
een begroot resultaat van € 7,5 miljoen negatief.
De belangrijkste afwijkingen van de begroting:
• Een ongerealiseerd koersresultaat (€ 7,5 miljoen).
• Lagere subsidies en bijdragen (€ 2,1 miljoen).
• Hogere collecteopbrengsten voor Kerk in Actie
(€ 1,8 miljoen).
• Lagere opbrengsten uit nalatenschappen door
een nieuwe richtlijn (€ 1,7 miljoen).
• Een toevoeging aan de transitiereserve
(€ 0,7 miljoen).

Besteding aan de doelstelling
De besteding aan onze doelstelling is door de
coronacrisis achtergebleven op de begroting.
Intussen stegen de kosten voor beheer en
administratie significant doordat we (t.o.v. 2020)
hieronder nu ook de kosten voor directie en
HR meenemen. Verder waren de uitgaven voor
informatisering en automatisering hoger, mede
door de problematiek rond cybersecurity.
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Balans

Besteding aan het doel

Het balanstotaal is de optelsom van bezittingen
en vorderingen aan de ene kant, en vermogen en
schulden aan de andere kant.

In 2021 konden we bijna 83% van de lasten
besteden aan onze missie: het bijdragen aan een
toekomstgerichte kerk die betrokken is op God,
elkaar en de wereld.

Balanstotaal

€ 130.187* € 138.038
2021

% Besteding
aan het
doel

2020

Continuïteitsreserve
Om toekomstige risico’s te kunnen opvangen,
heeft de dienstenorganisatie een buffer opgebouwd.
Dit noemen we de continuïteitsreserve.

% Besteding
aan het
doel

82,7

86,5

12,6 4,7

8 5,5

% Kosten
voor beheer &
administratie

% Kosten
voor
werving

% Kosten
voor beheer &
administratie

% Kosten
voor
werving

Continuïteitsreserve

€ 16.352 € 18.141
2021

Resultaat continuïteitsreserve

€ -1.789
2021

2021

2020

Personeel

€ 150

Personeelskosten

€ 19.164

2020

2021

Continuïteitsreserve in %
(de norm is 33% - 67%)

2021 =

51,2 %

2020

2020 =

58,7 %

€ 18.569
2020

Basisformatie in fte

195,1
2021

204,1
2020

Baten & lasten
Bijzondere formatie in fte
Dit is de inhuur van predikanten en kerkelijk werkers
vanuit de mobiliteitspool (door plaatselijke gemeenten)

De baten laten zien hoeveel geld de dienstenorganisatie heeft ontvangen (bijvoorbeeld uit
subsidies, nalatenschappen en giften). De lasten
geven aan hoeveel geld er is besteed aan onze
doelen en aan bijkomende kosten.
Totaal baten

€ 61.721
2021

Totaal lasten

€ 60.437
2021

53,3
2021

€ 57.884

42,6
2020

Ziekteverzuim

2020

€ 57.874
2020

* Voor alle bedragen geldt: x € 1000
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3,7 %

3,1 %

2021

2020
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