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woord vooraf
In deze uitgave geef ik de voornaamste bevindingen weer van het onderzoek dat
ik verrichtte naar het diaconaal opbouwwerk van de Protestantse Diaconie
Amsterdam vanuit mijn functie als bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan de
Protestantse Theologische Universiteit vanwege de Stichting Rotterdam. Naar ik
hoop, zijn de resultaten van mijn onderzoek dienstbaar aan de verdere
ontwikkeling van het diaconale werk in Amsterdam en daarbuiten. Welke rol
kunnen beroepskrachten als diaconale opbouwwerkers en vrijwilligers daarbij
spelen? Met het oog daarop laat ik dit rapport op conclusies en aanbevelingen
uitlopen. Ter bezinning en discussie! Graag bedank ik de diaconale
opbouwwerkers voor de gesprekken, het materiaal dat zij mij verschaften en de
bereidheid om mij aan hun teamvergaderingen deel te laten nemen. Ook dank
aan de betrokken vrijwilligers uit de diverse wijken waarin de opbouwwerkers
actief zijn voor hun bereidheid om door mij geïnterviewd te worden. Dank ook aan
het bureau van de Protestantse Diaconie Amsterdam voor de inhoudelijke en
redactionele ondersteuning bij deze uitgave.

Herman Noordegraaf januari 2018
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I

Ter inleiding

Waarom diaconaal opbouwwerk?
In 2014 besloot de Protestantse Diaconie van Amsterdam om tot aanstelling over
te gaan van een aantal diaconale opbouwwerkers.1 Verschillende overwegingen
speelden daarbij een rol. Als het gaat om de maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn moet gewezen worden op de
verandering van de verzorgingsstaat naar de zogeheten participatiesamenleving,
die lokale kerken nieuwe mogelijkheden en opgaven biedt. Voorts zijn er de
kerkelijke ontwikkelingen met krimp, maar ook nieuwe initiatieven. In het kader van
het ingezette vernieuwingstraject van de Protestantse Kerk in Amsterdam is er het
streven om de krachten te bundelen en de betrokkenheid op wijk en buurt te
versterken. Een derde overweging is de wens, ook bij wijkdiaconieën aanwezig,
om naast diaconale activiteiten en projecten op centraal niveau, het wijkdiaconaat
te versterken. Dat leidde tot een tweeledige taakstelling: - Het ontwikkelen,
organiseren en uitvoeren van activiteiten die de deelname van mensen in de eigen
leefomgeving bevorderen; - het bevorderen van de inzet van de wijkgemeente in
de wijksamenleving en het ondersteunen en toerusten van wijkdiakenen.

Aanstellingen
Voorafgaand aan de aanstelling van de opbouwwerkers vonden gesprekken plaats
met alle wijkkerken in de desbetreffende regio’s. Dat leidde tot de aanstelling van
de volgende opbouwwerkers: Noord – Huub Waalewijn (vanaf 1 november 2014);
Oost – Peter Faber van 1 oktober 2014 – 1 februari 2017) en Jerrit Vellenga (1
maart 2017); Nieuw West – Lisa Borgerhoff van den Bergh (vanaf 1 februari 2015);
Westerpark – Zwanine Siedenburg (al werkzaam als kerk en buurtwerker;
Protestantse Diaconie Amsterdam, Verbinden, bouwen, meedoen. Diaconaal opbouwwerk in Amsterdamse regio’s. Ook
voor het volgende.
1
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uitbreiding van de werktijd met diaconaal opbouwwerk) (tot 1 december 2017);
Zuid – Joke Jongejan (vanaf 1 januari 2014 – 1 oktober 2015) (was al werkzaam bij
de Protestantse Diaconie Amsterdam) en Dorien Keus (vanaf 1 april 2016).
De aanstellingen hebben een omvang van 0,6 fte, behalve in het Westerpark, waar
het om een aanvulling ging op de functie van kerk en buurtwerker van 0,2fte. Elke
opbouwwerker kreeg een klankbordgroep met als leden de vertegenwoordigers
uit de wijkkerkenraden uit het desbetreffende werkgebied.
De financiering vindt plaats vanuit de Protestante Diaconie Amsterdam (PDA) en
enige fondsen, waaronder de Stichting Rotterdam.
Volledigheidshalve vermelden wij nog dat in het voorjaar van 2016 de
mogelijkheden en wenselijkheid van de aanstelling van een opbouwwerker in
Amsterdam Centrum zijn verkend (Keizersgrachtkerk, Noorderkerk, Oude Kerk,
Westerkerk). Een sollicitatietraject in het voorjaar leidde niet tot de aanstelling van
een opbouwwerker. Nadere bezinning leidde tot het besluit om vooralsnog af te
zien van de aanstelling van een opbouwwerker. De PDA zal vanuit haar centrale
bureau samenwerken met de wijkkerken en waar mogelijk activiteiten opzetten.
Feitelijk functioneert het gebouw van de PDA aan de Nieuwe Herengracht, de
Corvershof, als een soort diaconaal centrum, voor de hele stad, maar ook voor
Amsterdam Centrum.
Het perspectief van een inclusieve samenleving
Als perspectief voor het diaconaal opbouwwerk werd het begrip ‘inclusieve
samenleving’ gebruikt. Om dit perspectief verder in te vullen, heb ik hiernaar een
literatuurstudie gedaan en zijn bevindingen verwerkt in de door de Stichting
Rotterdam georganiseerde Diaconale lezing in 2015.2 Het concept ‘inclusieve
samenleving’ stamt uit de burgerrechtenbeweging in de jaren zestig in de
Verenigde Staten waarin ook mensen met een handicap opkwamen voor
gelijkberechtiging. Deze klein begonnen beweging is uitgegroeid tot een
wereldwijde beweging die haar weerslag onder meer vond in het VN-Verdrag
inzake de rechten van de mensen met een handicap. Inmiddels wordt het concept
breder opgevat: het gaat om een samenleving waarin ieder naar zijn/haar
mogelijkheden volwaardig kan deelnemen. Daarbij is belangrijk dat mensen zelf

2

Herman Noordegraaf, ‘Naar een inclusieve samenleving – de rol van het diaconaat. Een verkenning’.
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kunnen bijdragen aan de samenleving (`enabling’, ‘empowerment’3). Ook in de
diaconale theologie is de gedachte van een
inclusieve samenleving inmiddels
opgenomen. Overwegingen daarbij zijn
onder meer: - Elk mens is beelddrager
van God en heeft daarom een eigen
waardigheid ongeacht fysieke en
psychische hoedanigheden, sekse,
leeftijd, seksuele geaardheid, ras
enzovoort. - De bevrijdende praxis
van Jezus die zich kenmerkt door
grensoverschrijding, het toegaan naar
mensen die sociaal, cultureel en religieus
worden buitengesloten om hen te
bevestigen in hun mens zijn als kind van God.
- De praktijk van de tafelgemeenschap: de vroege
christengemeenschappen waren een gemeenschap in verscheidenheid, waarbij
plaats is, of juist plaats was voor armen en al degenen die tot de minsten gerekend
kunnen worden: een gastvrije gemeenschap. In dat opzicht is het ook instructief
om Jezus ’gelijkenissen waarin maaltijden voorkomen te bezien op het punt wie er
tot die maaltijd worden uitgenodigd en eraan deelnemen
Het concept van de inclusieve samenleving richt de aandacht op de vraag of
mensen en groepen die niet volwaardig naar hun levensmogelijkheden aan de
samenleving kunnen deelnemen vanuit kerken en diaconaat ondersteuning
ondervinden om hun positie te verbeteren en of zij zelf daaraan kunnen bijdragen
(empowerment).

We weten geen beter woord dan dit Engelse begrip, dat tegenwoordig veel gebruikt wordt. Later gaan we er nader op in
en ook op het punt hoe vanuit het diaconaal opbouwwerk dit ingevuld wordt .
3
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II

Onderzoek

In dit rapport doen we verslag van onderzoek naar dit opbouwwerk. Het betreft de
periode tot omstreeks half 2017. We moeten ons er daarbij van bewust zijn dat het
hierbij gaat om een eerste fase in het opbouwwerk; een in Amsterdam nieuwe
functie, waarvan we parallellen vinden in andere steden, zoals bij Stek (Stichting
voor stad en kerk, de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Diaconie en de
Protestantse Gemeente Den Haag), terwijl er elementen van opbouwwerk
aanwezig zijn in het werk van diaconale werkers in andere grote of middelgrote
steden en in werksoorten als het Oude Wijken Pastoraat en bij inloophuizen. Het
was een fase van verkennen, pionieren (ook diaconaal opbouwwerkers doen dat!)
en uitproberen. Voor een deel komen we nu in een andere fase, waarin bepaalde
patronen zich uitkristalliseren bij alle flexibiliteit die noodzakelijk blijft. Maar de
ervaringen in de eerste periode zijn hopelijk bruikbaar bij het vervolg.
Dit gezegd zijnde geven wij nu de hoofdlijnen weer van de vragen die in dit
onderzoek aan de orde komen.
(1) Wij willen in dit onderzoek vooral in beeld krijgen welke activiteiten de
opbouwwerkers opgezet en ontwikkeld hebben en wat de karakteristieken
daarvan zijn. Vanuit het concept van de inclusieve samenleving is daarbij
vooral aandacht voor de vraag wat de rol en positie van de mensen en
groepen is in de diaconale projecten. Zijn zij naar hun (on)mogelijkheden
mede dragers daarvan? Kort en bondig geformuleerd: zijn zij subjecten of
objecten?
(2) Op welke mensen en groepen richten de activiteiten zich?
(3) Met wie wordt samengewerkt of wil men samenwerken?
(4) Hoe verhoudt het opbouwwerk zich tot de kerkelijke organisatie?
(5) Welke rollen vervullen de opbouwwerkers? We hopen daarmee beter zicht
te krijgen op profielen van opbouwwerk en vereiste competenties.
(6) Het geheel ronden we af met conclusies en aanbevelingen.
Om antwoorden te vinden op deze vragen hebben we rapporten en verslagen
bestudeerd van de opbouwwerkers en van de Protestantse Diaconie Amsterdam.

8

De onderzoeker heeft voorts regelmatig de teamvergaderingen van de
opbouwwerkers bijgewoond en kreeg zo veel informatie over de ontwikkelingen in
het werk en de vragen die zich daarbij voordeden. Voorts zijn er interviews
gehouden met de opbouwwerkers en met een aantal bij het opbouwwerk
betrokken personen (zie het overzicht bij de ‘Bronnen’).
Vooraf geven we nog in grote lijnen enige duidingen van de kerkelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen, die aansluiten bij de aangegeven redenen om
diaconaal opbouwwerk op te zetten.

9

III

enige kerkelijke
en maatschappelijke
achtergronden

Kerkelijke context
Protestants Amsterdam kent negentien wijkgemeenten met ieder een eigen
predikant. Daarnaast zijn er jeugd- en ouderenwerkers, kerk- en buurtwerkers,
pioniers en predikanten met een bijzondere opdracht. Jaarlijks bedraagt de
kerkrentmeesterlijke exploitatiebegroting rond de zeven miljoen euro, waarvan
ongeveer de helft uit levend geld komt en de andere helft uit opbrengst van
vermogen. Het is beleid om ook nieuwe initiatieven te ondersteunen. Door de
terugloop in ledental en daarmee ook in inkomsten is reorganisatie
onontkoombaar. Daartoe is in 2012 het zogeheten Koers-proces ingezet:
PKA2020.4 In de uitwerking van de nota Op weg naar..! Beleidskader 2011-2016
kristalliseerde zich als grote vraag uit: ‘hoe zullen we nu en in de toekomst als
kerken in de stad present zijn? Wat is er nodig om het goede te behouden en om
ruimte te maken voor vernieuwing?’ Er werden drie urgenties geformuleerd: de
geestelijke urgentie, de urgentie van solidariteit en de financiële urgentie. De
nadruk in het Koers-proces ligt tot nu toe op initiatieven en voorstellen vanuit de
wijkgemeenten zelf en niet op centrale sturing. Er zijn regio’s gevormd om
samenwerking te bevorderen tussen de wijkgemeenten. De gedachte is om
uiteindelijk tot zes regio’s te komen. We kunnen vaststellen dat de kerkelijke
context er een is van reorganisatie, waarin wijkkerkenraden en diaconieën in de
onderscheiden regio’s meer zullen gaan overleggen, afstemmen, samenwerken of
samengaan en waarbij ook het aantal predikantsplaatsen en kerkgebouwen in
discussie is. De gedachten gaan uit naar teamvorming van de diverse werkers.
Deze reorganisatie heeft een sterke impuls gekregen vanuit de teruggang in het
aantal betrokken kerkleden. Het is echter het streven om deze ontwikkeling te
4

Zie, ook voor het volgende: Koers: hoe verder op weg naar PKA2020.
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overstijgen door na te denken over de presentie van de PKA in de stad en door
nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Maatschappelijke context
I. Armoede en sociale uitsluiting
‘Het gaat de afgelopen jaren goed met Amsterdam.’ Zo kunnen lezen in de
Amsterdamse Armoedemonitor 2015. Daar wordt echter tegelijk het volgende aan
toegevoegd:
‘Maar deze constatering behoeft nuancering: gemiddeld zijn de ontwikkelingen in
de stad positief, maar niet iedereen profiteert ervan. Zo blijkt uit de Amsterdamse
Armoedemonitor dat 24% van de Amsterdamse huishoudens een laag inkomen
heeft, dat hun aantal stijgt en dat een kwart van de Amsterdamse jongeren
opgroeit in een huishouden met een laag inkomen.’5
Onder een laag inkomen verstaat men een inkomen tot 120% van het wettelijk
sociaal minimum. Het ging om ruim 90.000 huishoudens en ruim 150.000
Amsterdammers (cijfers 2013). Binnen deze groep lage inkomens vormen de
zogeheten ‘minimahuishoudens’ 80% van het geheel: 72.495 huishoudens met
daarin 123.308 personen. Minimahuishoudens vormen 19% van de Amsterdamse
huishoudens.
In de gebieden waar opbouwwerkers werken, is het aantal huishoudens met een
laag inkomen als volgt:
Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum):
Absoluut

%

West

18.072

26

Nieuw-West

14.236

24

Zuid

13.738

19

Oost

12.972

23

Noord

10.352

26

Totaal in Amsterdam 90.364, 24,0%.6
Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Armoedemonitor 2015, p. 5. Deze ‘andere realiteit ’van armoede was reden voor het
College van Burgemeester en Wethouders om met een ‘Aanvalsplan armoede Amsterdam’ te komen: Amsterdam zijn we
samen.
5

6

Amsterdamse Armoedemonitor, p. 27.
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Ruim de helft van de lage inkomensgroep heeft een niet-westerse achtergrond
(55%). 34.717 Jongeren groeiden op in een huishouden met een laag inkomen
(23% van de personen met een laag inkomen). De 65-plussers vormen 17% van
deze groep. Al deze categorieën zijn oververtegenwoordigd in de populatie lage
inkomens. De armoedekans is het grootst voor eenoudergezinnen en
alleenstaanden.7

JANUAR

In de rapportage Armoede in kaart 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau,
die betrekking heeft op heel Nederland, komen onderzoekers tot de volgende

I - JUN

gegevens wat betreft Amsterdam in 2013.8 De drie grootste steden vormden de
top drie wat betreft het aantal huishoudens en personen dat in armoede leeft.
Amsterdam had het hoogste armoedepercentage had (14,4%; landelijk 7,9%).

Deze hoge armoede hangt samen met het relatief hoge aantal mensen dat
werkloos is of slecht betaald werk doet en met de verhoudingsgewijs grote groep
inwoners van niet-westerse afkomst. In absolute aantallen betreft het 103.900
armen. In Amsterdam was in 2013 meer dan één op
de vijf
minderjarige kinderen arm, van de

IINN.KA
.KAS
EEN FR

zelfstandigen 18,9% en van de
uitkeringsgerechtigden 31,1%, van de

ISSE BL

niet-westerse migranten 23 à 24%.
De ongelijkheid in inkomen en
vermogen is in Amsterdam hoger dan
gemiddeld in Nederland. Er wonen
relatief veel mensen met een hoog
inkomen en veel mensen met een
minimuminkomen. Het aantal zeer hoge
inkomens steeg van 7% in 2001 tot 12,4% in

IK OP J

E GELD

EEN FRISSE BLIK OP JE GE

LD

2012.9
Zoals bekend is de huizenmarkt in Amsterdam sterk aangetrokken. Ook hogere
inkomensroepen vestigen zich, al dan niet tijdelijk, in Amsterdam. Bedroeg het
aantal inwoners op 31 december 2010 773632, op 31 december 2016 bedroeg

7

Amsterdamse Armoedemonitor, pp. 32, 28 en 17
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Stella Hof e.a., Armoede in kaart, pp. 64-83. Het armoedecijfer is bepaald op basis van het door het Sociaal en Cultureel
Planbureau gehanteerde niet-veel maar-toereikend criterium (referentiebudget onvermijdelijke en zeer wenselijke uitgaven,
zoals het lidmaatschap van een sport- of hobbyclub of een korte vakantie).
8

Gemeente Amsterdam, Onderzoek, Informatie en Statistiek, De Staat van de Stad Amsterdam VIII, hoofdstuk 9, ‘Participatie
en welvaart.’
9

12

I

dat 839285.10 Ook in Amsterdam doen zich verschijnselen voor van ‘gentrificatie’,
‘het omslagproces dat tegenwoordig in vele steden over de hele wereld te zien is:
van verpauperde/goedkope/kleurrijke arbeiderswijk naar welvarend/opgepimpt/
modern yuppenkwartier.’11 Dit kan effecten oproepen die leiden tot opdrijven van
huurprijzen en het opwaarderen van het winkelaanbod waardoor goedkope
winkels in aantal afnemen. Het tot stand komen van verbindingen tussen
bevolkingsgroepen naar sociaaleconomische en sociaal-culturele achtergrond is
geen vanzelfsprekend gebeuren, dat ‘vanzelf’ in het alledaagse leven gebeurt. Er is
sprake van verschillende groepen met verschillende leefwerelden en verschillen in
welvaart en welzijn. Naast de groeiende groep van hoogopgeleiden staan
laagopgeleiden, met relatief veel meer personen met een minimuminkomen,
hogere werkloosheid, slechtere gezondheid en minder vertrouwen in de politiek
en de samenleving.12 De verschillen komen ook nadrukkelijk in het aantal
laaggeletterden, dat in Amsterdam naar schatting 16% van de bevolking bedraagt
en dat uiteraard vooral voorkomt onder mensen met een laag inkomen. De
schatting is in absolute aantallen uitgedrukt dat 85800 personen laaggeletterd zijn
(ondergrens) of 101600 (bovengrens).13 Dit stelt aan het diaconaat de vraag hoe
het zich met deze ontwikkelingen verhoudt en of het er aan bijdraagt dat mensen
uit deze verschillende leefwerelden op elkaar betrokken zijn. Vanuit het
gezichtspunt van mensen die leven in situaties van armoede en sociale uitsluiting
is het van groot belang dat mensen in hogere sociaaleconomische posities hun
levenssituatie kennen en zich inzetten voor verbetering van hun levenssituatie. Zelf
zijn zij immers politiek, maatschappelijk en sociaaleconomisch niet invloedrijk
genoeg om een verbetering van hun levenssituatie te bewerkstelligen behalve via
de individuele weg.

II. Diversiteit
De bevolking van Amsterdam vertoont een grote en groeiende diversiteit.14 In
2015 bestond de bevolking voor 49% uit personen met Nederlandse herkomst
(beide ouders in Nederland geboren), voor 35% uit personen uit niet-Nederlandse

10

Zie de gegevens in Amsterdam (Onderzoek, Informatie, Statistiek), Amsterdam in cijfers 2016, p. 54.

Joris Tieleman, ‘Het stedelijk landschap van Amsterdam 1985-2013’, p. 156. De term gentrificatie is afkomstig van de Britse
sociologe Ruth Glass, die in de jaren zestig van de vorige eeuw een nieuwe stadsadel (gentry) zag ontstaan in Londen.
11

Er is hiernaar inmiddels uitgebreid onderzoek gedaan. Uit de vele literatuur is te noemen: Mark Bovens e.a. (red.),
Gescheiden werelden?
12

13

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt/ROA, Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland

14

De Staat van de Stad Amsterdam VIII, hoofdstuk 2, Bevolking en woningmarkt.
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herkomst en voor 16% uit westerse migranten en hun nakomelingen. Er zijn 180
nationaliteiten. De grootste buitenlandse herkomstgroepen worden gevormd door
Marokkanen (ruim 74.000), gevolgd door Surinamers (bijna 67.000), Turken
(42.000) en Antillianen (12.000). Onder deze herkomstgroepen neemt het aantal
personen van de tweede generatie, degenen die in Nederland zijn geboren, toe.
Dit alles heeft natuurlijk zijn weerslag op het religieuze landschap:13% van de
bevolking is moslim, 7% rooms-katholiek, 2% protestant (Protestantse Kerk in
Nederland). Wat betreft migrantenchristenen is het lastig om een aantal te
noemen, omdat recente tellingen en onderzoek ontbreekt. Volgens een al ouder
onderzoek, Migranten in Mokum (2006), waren er in 2005 zo’n 75.000
migrantenchristenen (westers en niet-westers) in Amsterdam, dat was ruim 10%
van de bevolking.15 Dat zal in de jaren daarna gezien de bevolkingsontwikkeling
zijn toegenomen. Hoe verhoudt het diaconaat zich tot deze diversiteit, die als het
gaat om mensen met een niet-westerse achtergrond overlappingen heeft met een
slechte sociaaleconomische positie.

III. Ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn
Terecht is bij de motivatie voor het aanstellen van
diaconaal opbouwwerkers verwezen naar de
transformatie die plaatsvindt op het terrein
van zorg en welzijn.16 Daarbij is vooral de
Wmo 2015 van belang, maar ook de
Jeugdwet en de Participatiewet. Deze
verandering staat in het bredere
perspectief van de overgang van de
klassieke verzorgingsstaat naar een
participatiesamenleving. Hoewel de invulling
van de participatiesamenleving nog op
verschillende wijzen kan plaatsvinden, is er wel
degelijk een richting aan te wijzen als we haar
vergelijken met de klassieke verzorgingsstaat. De nadruk komt te liggen op
participatie in de samenleving (van ‘zorgen voor’ naar ‘ zorgen dat’ mensen kunnen
deelnemen aan de samenleving), eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
Hans Euser e.a., Migranten in Mokum. De betekenis van migrantenkerken voor de stad Amsterdam. Ook in de publicatie
van Derek Schippers en Wenneker, Religie in Amsterdam, vinden we hierover geen gegevens.
15

Zie voor het volgende: Herman Noordegraaf, Diaconale lezing 2017. Tien jaar diaconaal onderzoek. Voorts bracht ik
onderstaande overwegingen in op een symposium van de Raad van Kerken in Amsterdam op 7 oktober 2017 over ‘Bijbelse
visioenen voor Mokum vandaag’.
16
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en de inzet van maatschappelijke organisaties en vrijwilligers en mantelzorgers.
Voorts op de verantwoordelijkheid van de burgerlijke gemeente voor de
beleidsvoorbereiding, bepaling, uitvoering en evaluatie (decentralisatie). We
moeten ons ervan bewust zijn dat de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet kansen en
bedreigingen geven, mede omdat principiële visies gecombineerd worden met
sterke bezuinigingsdoelstellingen. Positief zijn de invalshoek van participatie, de
ruimte voor nieuwe initiatieven uit de lokale samenleving en politiek. Er is ook een
aantal gevaren: - Zelfredzaamheid kan tot een ideologie worden waardoor er te
weinig aandacht is voor de kwetsbaarheid van het bestaan en onvoldoende
onderkend wordt dat er mensen zijn die niet of in beperkte mate zelfredzaam zijn. Mensen vallen door de bodem van het bestaan en krijgen niet de ondersteuning
en zorg die zij behoeven. - Verschraling van ondersteuning en zorg vooral omdat
de communicatieve dimensie die zorg eigen behoort te zijn niet tot haar recht
komt. - Overbelasting van degenen die zorg verlenen (mantelzorgers). Het is van
belang vanuit het diaconaat om hierop alert te zijn.
Onder het motto ‘Alle Amsterdammers doen mee’ heeft de gemeente Amsterdam
beleid geformuleerd voor het sociale domein.17 Als kerndoelen formuleert zij:
-

Alle Amsterdammers kunnen volwaardig meedoen en krijgen daarbij
waar nodig ondersteuning;

-

Amsterdammers ondersteunen elkaar en zetten zich actief in voor hun
omgeving;

-

Alle Amsterdammers hebben gelijke kansen op een goede gezondheid;

-

De jeugd kan zich optimaal ontwikkelen en groeit gezond en veilig op.

Er wordt om dit beleid vorm te geven ingezet op de ontwikkeling van
wijkzorgnetwerken. Daarin werken onder anderen huisartsen,
wijkverpleegkundigen, verzorgenden, (woon)begeleiders, cliëntondersteuners en
maatschappelijk werkers samen. In overleg met degenen die de zorg en
ondersteuning nodig hebben, stellen zij een plan voor zorg en ondersteuning op
maat samen. Daarnaast zijn er ouder- en kindteams voor gezinnen met kinderen,
activeringsteams voor het bieden van hulp aan degenen die zonder werk zijn en
een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en de Samen DOEN teams, die
hulp bieden aan kwetsbare huishoudens met en onder kinderen waarbij sprake is
van zware/complexe problemen op meerdere levensgebieden.18 De vraag is ook
17

Gemeente Amsterdam, Alle Amsterdammers doen mee. Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015 – 2018.
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Gemeente Amsterdam, Evaluatie Wijkteams en wijkzorgnetwerken.
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hier hoe het diaconaat en het opbouwwerk zich met deze transformatie en haar
vormgeving in Amsterdam verhoudt.

IV. Eenzaamheid
Eenzaamheid is een toenemend vraagstuk. Ook in Amsterdam is dat het geval.
Onderzoek laat zien dat een op de acht volwassen Amsterdammers (13%) zich
eenzaam voelt en 35% matig eenzaam. Vooral mensen met een lage opleiding,
laag inkomen en zonder betaald werk voelen zich eenzaam, terwijl ook mensen die
alleen wonen en mensen met een niet-westerse achtergrond tot de risicogroepen
behoren.19 De gemeente Amsterdam heeft een actieprogramma opgezet
‘Eenzaamheid pak je samen aan’, dat in samenwerking met maatschappelijke
organisaties en instanties eenzaamheid wil aanpakken. Ook hier de vraag of
kerken en diaconaat hun bijdragen hieraan willen en kunnen leveren.

19

GGD Amsterdam, Gezondheid in Beeld, p. 4.
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IV

Diaconaal opbouwwerk

Verkennen
Op verschillende wijzen hebben de opbouwwerkers zich georiënteerd in hun
werkgebied en in het stadsdeel en de kerkelijke gemeenten waarin zij werkzaam
zijn. Uiteraard is er kennis gemaakt met de mensen in het kerkelijk veld, zoals de
diaconieën, kerkenraden, predikanten en andere werkers binnen de kerk. Ook
hebben twee van de opbouwwerkers een enquete gehouden onder kerkleden
over hun mening over kerk en diaconaat. Daarnaast is het werkgebied verkend:
gesprekken gevoerd met mensen uit groepen en organisaties in de wijken, met
bewoners, onder wie mensen die al lang in de wijk wonen en ook met mensen die
nieuw zijn. Voorts woonden de opbouwwerkers bijeenkomsten en vergaderingen
in de wijken bij, lazen zij rapporten en andere documenten. Een van de
opbouwwerkers maakte een wandeling langs belangrijke plekken.

Geconcludeerd kan worden dat de
opbouwwerkers een veelvoud
van methoden hebben
gehanteerd om het kerkelijk
veld en het stadsdeel te
leren kennen. Belangrijk is
daarbij ook het leren van
andere organisaties en
groepen. Dit zowel met het
oog op het verwerven van
kennis, het leren van hun
ervaringen en visie als op het
aanhaken van kerken op
netwerken en het opzetten door
de opbouwwerkers van activiteiten.
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Activiteiten
In de opgezette activiteiten zijn verschillende typen te onderscheiden, die
overigens in elkaar over kunnen lopen. Vooraf nog dit. Een belangrijk onderscheid
dat in de praktische theologie gemaakt wordt, is dat van kom- en ga-structuren,
ook wel uitgedrukt in de metaforen van tempel en tent. Zo schrijven Brouwer e.a.
over kerkplantingsprojecten:
‘Voor kerkplantingsprojecten is een kerkgebouw echter geen
vanzelfsprekendheid. De ‘kom-structuren’ van de kerk (‘de deuren staan
open’) worden vaak verlaten ten gunste van ‘ga-structuren’. Mensen worden
opgezocht, daar waar hun leven zich afspeelt. Zo ontstaan cafékerkdiensten, huiskerken, geloofsgemeenschappen verbonden aan scholen
en aan andere bestaande netwerken. Ook is sprake van digitale
geloofscommunicatie en –gemeenschap.’20
Dit punt zullen we benoemen als daartoe aanleiding is. We komen tot de volgende
typen van activiteiten:

a) Het creëren van ontmoetingsplekken, waarin gastvrijheid en ongedwongen
gemeenschapsvorming voorop staan. Mensen kunnen hier zonder
verplichtingen elkaar ontmoeten. Laagdrempeligheid en het ontbreken van
‘targets’ zijn kenmerkend. Soms is er ook een stilteruimte. Dit alles wil niet
zeggen dat er geen (gezamenlijk) dingen gedaan worden. Wederkerigheid
is een belangrijk element in de relaties tussen opbouwwerker, vrijwilligers
en deelnemers en bezoekers. Op basis van wat er uit de groep komt,
ontstaan initiatieven.
b) Ontmoetingsplekken met ‘lotgenoten’ voor gesprek, bezinning en
verbetering van de eigen situatie. Voorbeelden hiervan zijn het taalcafé, en
In.kas en Tussen twee banen. Aan het taalcafé nemen mensen deel uit
letterlijk alle windstreken. Door met elkaar over bepaalde onderwerpen te
praten, vergroten zij hun kennis van het Nederlands. In.kas richt zich op
mensen die langdurige hulp willen bij het ordenen en bijhouden van de
eigen financiële situatie. Gedurende langere tijd houden de deelnemers
een kasboek bij en bespreken dat met elkaar. Tussen twee banen is een
Rein Brouwer e.a., Levend lichaam, pp. 95/96. Vgl. de aanpak op sommige pioniersplekken, bijv. Margrietha Reinders,
Heilig vuur.
20
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groep waarin mensen die werkloos
zijn en op zoek naar een baan elkaar
ontmoeten. Zij wisselen ervaringen
en frustraties uit en denken na over
de toekomst.
c) De straat op/ontmoetingen. Dit
type activiteiten hebben een gastructuur: de straat op! Een
voorbeeld zijn een StreetDinner en
de ‘lange eettafels’ op straat. Zo
kunnen buurtbewoners, mensen
uit de kerk en nog anderen elkaar
in een ongedwongen sfeer
ontmoeten. Of op het plein bij de
kerk (in dit laatste geval liggen
ga- en komstructuur dicht bij
elkaar). Weer een ander
voorbeeld is het met ouderen in gesprek gaan over
levensvragen, door wensen in te zamelen die in een boom werden
opgehangen en daarna besproken. Ook is te noemen het presenteren van
de kerk op een bijeenkomst van het buurtplatform alsmede de open
buurtdag waarop bewoners gevraagd werd wat zij van de kerk vinden.
d) Bevorderen van bezinning en dialoog. Een voorbeeld zijn de
dialoogtafelgesprekken met ouderen (‘Wijs met grijs’). Deze werden
georganiseerd vanuit de overweging dat als de kerk zich bezint op haar rol
bij de veranderingen in de ouderenzorg het wenselijk is dat ouderen hierbij
zelf betrokken zijn. Te noemen zijn ook de interreligieuze contacten en
ontmoetingen.
e) Het netwerken in de wijk. Dit is een belangrijk onderdeel van het werk van
de opbouwwerkers. Dat gebeurt bij concrete activiteiten door gericht naar
samenwerkingspartners te zoeken. Een andere manier is om
netwerkbijeenkomsten te beleggen of daaraan deel te nemen om zo tot een
positionering van de kerk in het geheel van de wijkzorgstructuur te komen.
Anderen weten dan waar zij de kerk op aan kunnen spreken en de kerk, de
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diaconie, vrijwilligers in activiteiten weten op wie zij een beroep kunnen
doen of doorverwijzen.
f) Het opbouwen van netwerken in buurten en wijken rondom mensen om
onderlinge betrokkenheid te bevorderen. Dit is van belang vanuit het
oogpunt van eenzaamheidsbestrijding en het bevorderen van onderlinge
ondersteuning en zorg. Een voorbeeld is het stimuleren van contacten
tussen mensen in de buurt (community care).
g) Bewustwording/actie. Voorbeelden zijn het meedoen met mensen uit de
kerk aan de SchipholWake bij de vreemdelingendetentie bij Schiphol. Of
‘Weekje Leefgeld (gedurende enige tijd leven van een laag inkomen). Het
werken aan bewustwording vindt vooral plaats door mensen te betrekken
bij activiteiten of door ontmoetingen in of na de kerkdienst, zoals het
gezamenlijk koffiedrinken van mensen uit de inloopactiviteit met
kerkgangers.
h) Het toerusten en ondersteunen van de diaconie. Te vermelden zijn hier het
ondersteunen van activiteiten van de wijkdiaconieën, bijbellezen met de
diakenen, het toerusten als het gaat om individuele materiële
ondersteuning, het doorverwijzen als ook het ontwikkelen van beleid van
één

wijkdiaconie of diaconieën gezamenlijk, het maken van
beleid in het kader van reorganisaties en het
ontwikkelen van visie op kerkzijn en diaconaat
in de context van buurt en wijk.
Ten slotte stellen we de vraag welke
groepen het opbouwwerk met deze
activiteiten wil bereiken? In de
werkverslagen vinden we de
aanduiding van de volgende groepen/
personen: dak- en thuislozen,
verslaafden, ex-gedetineerden,
ongedocumenteerden, scholieren en
studenten, mensen in een verpleeghuis,
buurtbewoners, zeelieden, uitgeprocedeerde
vluchtelingen, ouderen, tieners, kinderen, mensen met

20

schulden, mensen die financieel klem zitten, mensen zonder betaald werk,
vluchtelingen, mensen met psychische problemen buurtbewoners.

Conclusies en overwegingen
Op grond van de hier boven gegeven karakteriseringen van activiteiten
formuleren we een aantal conclusies en overwegingen.
1) Allereerst kunnen we concluderen dat de diaconaal opbouwwerkers erin
geslaagd zijn om activiteiten op te zetten dan wel bestaande activiteiten te
versterken. Zonder hun inbreng was dit niet of in mindere mate gelukt. Een
aandachtspunt hierbij is wel, zoals de opbouwwerkers aangeven in hun
verslagen, de vraag hoe tot verduurzaming van
activiteiten te komen en minder incidentele
activiteiten te krijgen. Voor een deel hangt dit
laatste samen met de experimenteerfase en het
uitproberen dat daaraan eigen is. Als het
opbouwwerk meer geworteld is in kerk en wijk
liggen er meer mogelijkheden om continuïteit
aan te brengen. Natuurlijk zullen dan ook
kortdurende activiteiten blijven plaatsvinden,
maar deze zijn dan opgenomen in een breder palet
van activiteiten.
2) Er is een duidelijk patroon zichtbaar in de activiteiten. Het gaat om
optrekken met mensen. Diaconaat is dus gefundeerd in relatie-opbouw en
het onderhouden van die relaties en soms ook het beëindigen van een
relatie. In dat kader is ontmoeting, gemeenschapsvorming en
wederkerigheid belangrijk. Het voorzetsel is hier cruciaal: niet werken voor,
maar met mensen. Mensen worden zo in hun subject-zijn erkend en
gewaardeerd. Dit staat tegenover de benadering van mensen als object,
hoe vaak ook gepraktiseerd met de beste bedoelingen.
3) Hieruit vloeit voort de nadruk op empowerment, het betrekken van mensen
in de activiteiten en het oog hebben voor hun kwaliteiten. Zoals eerder
aangegeven is empowerment een centraal onderdeel van het concept van
de inclusieve samenleving. Het werk van de opbouwwerkers sluit hierbij
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aan. Vanwege het belang hiervan gaan we uitvoeriger hierop nader in.21
Empowerment is
‘…een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en
gemeenschappen greep krijgen op hun eigen situatie en hun
omgeving, en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van
kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie.’22
Empowerment en participatie zijn ook centrale gedachten in de Wmo. Het
gaat om ‘enabling’: in staat stellen tot. Nog anders gezegd, in Wmo-jargon:
niet allereerst ‘zorgen voor’, maar ‘zorgen dat’.
Van belang is echter wel vanuit welk perspectief empowerment plaatsvindt:
is het een instrument ter bereiking van bepaalde economische en/of
sociale doeleinden of staat het scheppen van levensmogelijkheden van
individuen voorop?
Empowerment kan plaatsvinden vanuit:
1. een disciplinerend perspectief (bijv. mensen moeten arbeidzaam
zijn);
2. een economisch perspectief (mensen aan betaald werk helpen
omdat dit de collectieve lasten verlicht);
3. emancipatoir perspectief,
waarbij men uitgaat van het
individu en aansluit bij zijn/
haar levensgeschiedenis,
mogelijkheden en
onmogelijkheden.
De empowermentbenadering vanuit
het opbouwwerk is niet
instrumenteel, maar communicatief
gericht met aandacht voor levensverhalen en het alledaagse
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leven van mensen en de betekenissen die zij aan hun leven toekennen,
positief en negatief. Daarmee bevat het werk tevens veel elementen van de
diaconale handelingstheorie van de presentie.23
Huub Waalewijn
h.waalewijn@diaconie.org
0610988550
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welkom!

Zie: Herman Nooordegraaf, ‘Naar een inclusieve samenleving – de rol van het diaconaat. Een verkenning’. Het volgende is
mede hieraan ontleend.
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Kristel Driessens/Tine van Regenmortel, Bindkracht in armoede, p. 101.
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Andries Baart, Een theorie van de presentie; idem, ‘Diaconaal handelen’.
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4) Diaconaat is meer dan hulpverlening. Uit de in zeer grote lijnen neer gezette
typen van diaconaal handelen blijkt dat diaconaat meer is dan hulpverlenen.
Materiële en immateriële hulpverlening is natuurlijk wezenlijk voor
diaconaat. Zij kan ertoe bijdragen dat mensen in materiële, sociale, fysieke
en/of psychische nood zoveel mogelijk uit die nood geholpen worden. En
als dat niet of maar gedeeltelijk mogelijk is, daar zo goed mogelijk mee om
kunnen gaan. Diaconaat omvat echter ook, zoals gezegd,
gemeenschapsvorming, het werken aan bewustwording, pleitbezorging, het
entameren van publiek debat. Immers, de maatschappelijke en politieke
aspecten van noden vergen aandacht, willen die noden bestreden kunnen
worden en zoveel mogelijk voorkomen. Er is in het opbouwwerk een
duidelijke alertheid op het betrekken in de activiteiten van niet-armen. Dit
gebeurt zowel met het oog op het werven van vrijwilligers als op het werken
aan bewustwording door ontmoeting mogelijk te maken met mensen in
nood. Deze komt men anders niet tegen. De vraag is hoe dit ‘learning by
doing’ versterkt en verdiept kan worden door reflectie hierop in te bouwen
en deze ervaringen ook weer in de kerk in te brengen.24 Uit de verslagen
blijkt dat het niet eenvoudig is om mensen uit hogere sociaaleconomische
en hoger opgeleiden groepen, die zich nieuw vestigen in een buurt, bij het
diaconaat te betrekken. Hier is nadere bezinning op werkmethoden
gewenst, mede gezien de ontwikkelingen van gentrificatie.
Als een nagekomen bericht hoe dit kan werken de volgende vermelding
van na de onderzoeksperiode van dit rapport: Vier jonge vrouwen uit de
Indische Buurt die hoogopgeleid zijn, hebben zich los van elkaar gemeld in
de Elthetokerk voor vrijwilligerswerk. Twee van hen zijn niet-kerkelijk, de
andere twee zijn wel christelijk (opgevoed) maar verder niet betrokken bij
de Elthetokerk. Zij zoeken relevant, betekenisvol werk met en voor anderen
naast hun bestaand werk. Twee van hen zijn zelfs een dag minder gaan
werken om hier ruimte voor te maken.

5) Een volgend punt is de vraag naar signalering van noden naar overheden
en instanties met het oog op het ondersteunen van mensen in nood om hun
stem te laten horen in het publieke domein en pleitbezorging vanuit het
diaconaat voor mensen in knelsituaties. Activiteiten zouden hierop bezien
Dit punt van diaconale leerprocessen krijgt uitvoerige aandacht in het in 2018 te verschijnen proefschrift van Bert Roor
Heilzame presentie. Diaconale betrokkenheid als leeromgeving voor protestantse kerken.
24
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moeten worden. Kerken zijn juist omdat zij niet aan de kant staan, maar zich
in concreet werk engageren met mensen geloofwaardig, te meer omdat zij
er geen eigenbelang bij hebben. Bovendien beschikken zij in het werken
met mensen over directe kennis over de leefwereld van mensen. Daarom is
nadrukkelijke aandacht voor signalering en pleitbezorging van belang.
In de notitie over een Diaconaal Centrum voor Amsterdam Oost lezen we
daarover:
‘Wat in het Diaconaal Centrum gebeurt is niet slechts het bieden van
hulp of ondersteuning. Het doel is ook het terugkoppelen van de
signalen die we opvangen aan overheden en instanties. Als we dit
samen met andere kerken en ‘diaconaal betrokkenen’ in Oost kunnen
doen, staan we sterker.’ 25
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Peter Faber, Diaconaal Centrum voor Amsterdam Oost, p. 6
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6) Netwerken. Ook dit is ingebouwd in de werkwijze van de opbouwwerkers
en sluit aan bij de ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn. De
opbouwwerkers hebben de netwerken in hun werkgebied in kaart gebracht
en verbindingen gelegd met een breed scala van groepen en organisaties.
Dit betreft andere kerken, andere religies, wijk- en buurtorganisaties,
scholen, bibliotheek, winkeliersvereniging, ouderenorganisaties, stadsdeel,
Wijk Ondersteuningsteams en zo is er nog meer te noemen. Dit netwerken
heeft meerdere functies, te weten:
-

Het zichtbaar maken van de kerk in de wijk en bij andere organisaties,
zodat men weet heeft van elkaar en weet waar men elkaar op aan kan
spreken.

-

Het doelgericht betrekken van organisaties bij activiteiten van het
diaconaal opbouwwerk, zodat daarin de kennis, kundigheden en
toegang tot doelgroepen van die organisaties benut kunnen worden.

-

Het doelgericht betrekken van organisaties bij de activiteiten van de
(wijk)diaconieën.

-

Deskundigheid van andere organisaties inzetten bij de toerusting van
diakenen en vrijwilligers,

-

Deelnemen in activiteiten van anderen door mee te denken en toegang
tot kerkelijke ‘hulpbronnen’ te ontsluiten, bijvoorbeeld vrijwilligers en
ruimte.

Het is overigens opvallend dat op een enkele uitzondering na organisaties
open staan voor samenwerking met kerken als het om diaconale activiteiten
gaat. Zij worden gezien als onderdeel van de civil society. Die enkele
uitzondering had te maken met een terughoudende opstelling vanwege de
gedachte dat de scheiding van kerk en staat dit zou impliceren.
7) Er wordt dus duidelijk ingezet op samenwerking met partners die geheel of
gedeeltelijk hetzelfde nastreven, te weten de dienst aan mensen in
knelsituaties met het oog op het verbeteren van hun levensmogelijkheden.
Dit ‘samenwerkingsmodel’ roept de vraag op naar het eigene van de
kerkelijke inbreng en naar de visie op de kerk (de ecclesiologische vraag).
Het is goed om zich hiervan bewust te zijn om het waarom, hoe en waartoe
van de diaconale activiteiten voor ogen te houden. Enige overwegingen
zouden daarbij de volgende kunnen zijn. Duidelijk is dat kerk/diaconaat zich
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vanuit het christelijk geloof
zich mede verantwoordelijk
weten voor het publieke
domein en vanuit het
diaconaat gezien in het
bijzonder voor mensen in
knelsituaties. Dus geen
afzondering van de wereld!
Kerken kunnen op grond
daarvan zich inzetten voor
mensen in de knel waar
anderen zich niet inzetten. Dat
vereist dus alertheid op de
vraag of daarvan sprake is. Het
adagium van dit
‘plaatsvervangend diaconaat’
is ‘helpen waar geen helper
is’ (zie het indringend betoog
in Job 29:12). Als anderen dit
vervolgens weer overnemen,
kan het diaconaat zich weer op andere zaken richten. Diaconaat heeft voorts
vanuit zijn achtergrond een visie op waarin het in relaties tussen God en
mensen en mensen onderling omgaat. De inhoudelijke visie is dat elk mens
een eigen waardigheid heeft als schepsel en beelddrager van God die
vooraf gaat aan elk criterium op grond waarvan mensen in hoger en lager
geordend worden of zelfs buiten gesloten worden: economische
productiviteit, etnische herkomst, leeftijd, geslacht enzovoort. Een dergelijke
ordening wordt juist onder kritiek gesteld. Diaconaat is het bevestigen van
mensen in hun waardigheid, laten blijken dat zij ertoe doen. Dat uit zich in
houding, omgangsvormen, maatschappelijke en politieke inzet en de
bereidheid om echt naar hen te luisteren en waar te nemen en te leren van
hen (wederkerigheid). Dit kleurt de relaties en omgangsvormen, de inzet en
aard van activiteiten. Hierdoor kunnen kerken zonder pretenties en onder
bereidheid tot zelfkritiek laten zien waar zij voor staan en hoe het, met vallen
en opstaan, zou moeten toegaan in de samenleving. Vanuit die eigenheid
kan in openheid samengewerkt worden met anderen die in hun visies en
doelstellingen overlappingen vertonen in wat kerken en diaconaat
voorstaan. Met overigens weer de bereidheid om van die anderen te leren.
26

Een volgend punt dat wij noemen is de verbinding met de eredienst.
Daarmee is als het goed is een wisselwerking: diaconaat bepaalt in de
eredienst de geloofsgemeenschap bij de noden in de wereld en haar
verantwoordelijkheid in deze. Het diaconaat wordt op zijn beurt weer
geïnspireerd, gevoed en bepaald bij het waarom, het hoe, het wie en het
waartoe van het diaconaat. Dit alles pleit ervoor om een visie te hebben op
de roeping van kerk en diaconaat. Het is dus van belang dat er een
verbinding is tussen het werk van de diaconaal opbouwwerkers en de
eredienst. Dat kan zijn in het kader van eigen diaconale activiteiten en/of de
kerkdiensten van de wijkgemeenten.
8) Duidelijk is dat in het opbouwwerk relaties worden gelegd met mensen in
materiële, sociale, fysieke en psychische problemen, die daardoor niet
volwaardig in de samenleving kunnen participeren. Daarbij is het wenselijk
om goed te analyseren met behulp van gegevens uit de sociale kaart en de
gegevens die andere organisaties leveren of er groepen en mensen zijn die
men niet op het oog heeft en die toch relevant zijn gezien vanuit diaconaal
oogpunt. Voorts zal men goed moeten nagaan of men inderdaad die
mensen en groepen bereikt die men wil bereiken en welke factoren dit
belemmeren.
9) Als belangrijkste belemmering voor het werk geven de opbouwwerkers zelf
en de geïnterviewde betrokkenen aan: de grote werkgebieden. Bovendien
hebben alle werkers een part time aanstelling. Het is daarom moeilijk om in
het desbetreffende werkgebied alle wijken te ‘bedienen’, vooral als het
uiteenlopende geloofsgemeenschappen betreft. Een scherpere focus van
het werk was daarom noodzakelijk. Deze is er vooral in gevonden door één
plek (kerkgebouw) als concentratiepunt van het werk te nemen. Daarnaast
wordt er naar gestreefd om door andere wijkgemeenten hierbij te
betrekken, gezamenlijke activiteiten op te zetten en ondersteuning te geven
aan de wijkdiaconieën, ook de beschikbaarheid voor andere delen van het
werkgebied gestalte te geven. Het is daarom belangrijk dat deze situatie
met haar beperkingen onderkend wordt en er gezamenlijke inzet en beleid
ontwikkeld wordt.
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V

Opbouwwerk als onderdeel
van kerk en diaconaat

De relatie met de (wijk)diaconieën
Zoals vermeld was de opdracht voor het diaconaal opbouwwerk tweeërlei: het
ontwikkelen van nieuwe initiatieven en het ondersteunen en toerusten van de
(wijk)diaconieën. Of de opbouwwerker zich vooral richt op het ondersteunen van
de diaconie in haar werkzaamheden of op het opzetten van nieuwe activiteiten
betrekkelijk los van de diaconie of naar een mengvorm is sterk afhankelijk van de
context en of de diaconie dat wil en er mogelijkheden toe ziet. Algemeen is het
beeld dat de diaconieën een beperkte capaciteit hebben omdat het aantal

diakenen en vrijwilligers sterk is terug gelopen en er sprake is van een vergrijzing.
Bij een aantal diaconieën is de spankracht eruit en wil men geen nieuwe taken op
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zich nemen. Soms is er daarbij naast het gebrek aan menskracht sprake van een
verschil in visie en wil men vast houden aan dat wat men al doet, omdat men dat
zinnige activiteiten vindt. Of heeft men geen behoefte aan bezinning, omdat men
liever concreet bezig is dan tijd te besteden aan wat men ervaart als abstracte
besprekingen over beleid. Nog een factor zijn de reorganisaties, die tijd en
aandacht vergen. Ook kunnen teleurstellende ervaringen bij soortgelijke
activiteiten in het verleden belemmerend werken.
Er kristalliseren zich verschillende lijnen uit:
I. Ondersteuning van de diaconie in haar werkzaamheden door mee te
helpen bij het opzetten en uitvoeren van werkzaamheden en door
toerusting te verzorgen (al dan niet met anderen), bijvoorbeeld op het punt
van doorverwijzen en individuele hulpverlening. Voorts kan de
opbouwwerker bijdragen aan beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld door
voorstellen te doen voor meer samenhang in de bestaande activiteiten,
lacunes op te sporen en samenwerking met externe partners te
organiseren. Ook kan de opbouwwerker bijdragen aan visieontwikkeling en
meedenken in de aanpak om tot meer samenwerking te komen tussen
diaconieën in het kader van de in het Koers-proces voorgestane
regiovorming.
II. De diaconie is niet de drager van een activiteit, maar faciliteert deze wel.
Bijvoorbeeld door financiële ondersteuning, hand en spandiensten te
verrichten, de inzet van vrijwilligers of door het beschikbaar stellen van
ruimte.
III. De diaconie is niet betrokken bij een activiteit, maar wel doet een aantal
leden van de kerk, onder wie zich diaconale vrijwilligers kunnen bevinden,
mee. De activiteiten kunnen een door de opbouwwerker opgezette
activiteit zijn of een activiteit van anderen waaraan de opbouwwerker
deelneemt.
IV. De opbouwwerker zet projecten op maar de diaconie is daarbij niet
betrokken.
V. Er is bij dit alles een lijn mogelijk van een kleine diaconie en een
veelvoud van vrijwilligers van wie een aantal zich inzet voor de
samenleving. Sommige activiteiten zijn verbonden met de diaconie, andere
weer niet. Op minder institutioneel gebonden wijze wordt vanuit de kerk
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dan de verbondenheid met de buurt vorm gegeven. De opbouwwerker is
daarbij een spin in het web.
Hoewel de lijn naar de diaconieën duidelijk aanwezig blijft, ook wat betreft het
ondersteunen van werkzaamheden en het toerusten, is het accent komen te liggen
op het initiëren en opzetten van projecten door de opbouwwerkers.
Het beeld is divers. Het is van belang om per werkgebied te bezien en
beleidsmatige afspraken te maken of de lijn van werken vooral die via de
wijkdiaconieën is of dat die loopt via de door de opbouwwerker ontplooide
activiteiten. Dan weet men wat men aan elkaar heeft en hoeft een wijkdiaconie zich
niet extra belast te voelen.

De inbedding in de wijkgemeenten
De Protestantse Gemeente Amsterdam is, zoals aangegeven, in reorganisatie. In
het kader van het Koers-proces zijn de verschillende regio’s wijkgemeenten met
elkaar in gesprek om tot afstemming en samenwerking en een gezamenlijke visie
te komen op de presentie van de kerk in het desbetreffende gebied. Daaruit moet
een nadere prioritering voortkomen. Concrete stappen moeten grotendeels nog
gezet worden.
Ook is het de bedoeling om tot teamvorming te komen waarin de predikanten,
pioniers, jeugdwerkers, pastorale werkers, ouderenwerkers, missionaire werkers,
diaconale opbouwwerkers en nog andere beroepskrachten samenwerken om tot
afstemming en een gezamenlijke inzet te komen. Daar is tot nu toe weinig sprake
van, maar het is wel nodig. De opbouwwerkers hebben hun contacten met de
predikanten en andere collega’s maar dat is vooral op ad hoc basis. Ook zijn zij
voor het merendeel niet direct betrokken in het Koers-proces. Waar de
opbouwwerker wel betrokken is in het teamverband wordt duidelijk dat het
mogelijk is om gezamenlijk visie te ontwikkelen, samen projecten op te zetten en
activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Enerzijds zal ervoor gewaakt moeten
worden om in allerlei overlegsituaties terecht te komen, anderzijds is het wel
noodzakelijk dat vanuit het diaconaat mede nagedacht wordt over het kerkzijn in
de desbetreffende regio en de plaats van het diaconaat daarin. Bij het punt
teamvorming moet nog genoemd worden de teamvorming onder de
opbouwwerkers zelf zoals dat vooral vorm kreeg in het maandelijkse overleg. Dat
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bood de mogelijkheid om gezamenlijk vragen waar men op stuitte te bespreken,
ideeën op te doen en van elkaar te leren.

Leefgemeenschappen
In Amsterdam zien we nieuwe leefgemeenschappen ontstaan, die zich vanuit een
gelovig engagement met de stad, wijk en buurt willen verbinden. Hiermee
hernemen zij een eeuwenoude traditie binnen de kerk. Zij vestigen zich in de
buurt. In twee werkgebieden is dat het geval, te weten bij de Elthetokerk en bij de
Regenboog gemeente/de Ark. Vanuit deze leefgemeenschappen wordt
geparticipeerd in de buurt en activiteiten ontwikkeld in het kerkgebouw. Genoemd
kunnen worden de aandacht voor spiritualiteit (bijvoorbeeld in de vorm van een
avondgebed waarin ruimte is voor stilte en liederen), huiskamerbijeenkomsten, de
verzorging van de Kerst Inn en zo is er meer te noemen. Deze
leefgemeenschappen zijn in ontwikkeling en zoeken hun weg. Zij hebben een
experimenteel karakter. Welke relatiepatronen zullen zich daarbij ontwikkelen
tussen de leefgemeenschappen, het diaconaat en de institutionele kerk met haar
wijkgemeenten? Het is goed om gezien dit stadium van ontwikkeling nog niet te
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veel vast te leggen, maar wel tot werkafspraken te komen (die er voor een deel al
zijn) en de ontwikkelingen en opgedane ervaringen goed te volgen en te
evalueren. Hoe kunnen wijkgemeenten, diaconaat en leefgemeenschappen elkaar
stimuleren en bevruchten en van elkaar leren met het oog op een voller
geloofsleven inclusief de levenspraktijk? De wijkgemeenten en de
leefgemeenschappen zijn verschillende gestalten van geloofsgemeenschappen.
Hun onderlinge verhouding (bestuurlijk en financieel), de betrokkenheid bij het
beheer en het gebruik van kerkruimte en de relatie tussen de activiteiten van de
leefgemeenschap, de wijkkerk en het diaconaal opbouwwerk vereisen daarbij een
praktische en principiële doordenking van het kerkzijn.

Het gebouw
Het kerkgebouw is een belangrijke ‘hulpbron’ voor kerk en diaconaat en is dat ook
voor het diaconaal opbouwwerk. In toenemende mate hebben de
opbouwwerkers, zoals eerder aangegeven, ervoor gekozen om vanuit een gebouw
te werken. Dat biedt de mogelijkheid om een herkenbaar kerkelijk/diaconaal punt
te hebben in wijk en buurt en om ruimte te hebben voor activiteiten.
Opbouwwerkers hebben er mede aan bijgedragen dat over het gebruik van het
gebouw meer beleidsmatig is nagedacht en dat er gericht aanverwante, ook nietkerkelijke, onderverhuurders zijn gevonden. De opbouwwerkers hebben
verbindingen gelegd tussen deze onderhuurders en de kerkelijke en diaconale
activiteiten of deze, als zij er al waren, versterkt. De ervaringen wijzen uit dat er dan
nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan, nieuwe groepen bereikt worden, er
doorverwijzingsmogelijkheden ontstaan, vrijwilligers zich soms ook voor andere
organisaties in het gebouw gaan inzetten, dat bezoekers aan meerdere activiteiten
gaan deelnemen en het netwerk verbreed wordt. Voorts kan men van elkaars
ervaringen en inzichten leren. Kortom, synergie!
Als deze gebouwen diaconale centra worden betekent dat een verdere stap in de
ontwikkeling van het opbouwwerk. Daarbij moet er aandacht blijven voor
activiteiten een aanwezigheid elders in het werkgebied alsook voor het belang van
de ga-structuur: het gaan naar waar mensen zijn als zij niet in het gebouw komen.
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VI

het profiel van een
diaconaal opbouwwerker

Als we nu het geheel overzien, hoe ziet dan het beroepsprofiel van een diaconaal
opbouwwerker eruit? Uit wat in het bovenstaande is vermeld en wat de
geïnterviewden, opbouwwerkers en betrokkenen er over zeggen, komt een
duidelijk beeld en eensgezindheid naar voren.
Het eerste is dat een opbouwwerker zich bewust moet zijn van zijn kerkelijke en
maatschappelijke context en daar ook kennis van moet hebben. Immers de
invulling van de taken hangt mede hiermee samen. Dat betreft zowel de
maatschappelijke vraagstukken als de (on)mogelijkheden van de kerkelijke
gemeenschap en het diaconaat en de beschikbare ‘hulpbronnen’ (vrijwilligers en
hun capaciteiten). Hij/zij moet dus in staat zijn om deze context in beeld te
brengen en op flexibele wijze al naar gelang (on)mogelijkheden en behoeften de
taak in te

vullen.
De opbouwwerker moet een netwerker
zijn, dat wil zeggen relaties weten op
te bouwen en te ontwikkelen met
organisaties en groepen in de
wijk en deze te beëindigen als
deze niet meer zinvol zijn.
Hierdoor is het mogelijk om
verbindingen te leggen met
andere organisaties en kerken
in activiteiten van organisaties
te betrekken en organisaties te
betrekken bij kerkelijke en
diaconale activiteiten. De
opbouwwerker moet in staat zijn om
kerk/diaconaat in deze netwerken te
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vertegenwoordigen.
Wat betreft activiteiten: hij/zij moet in staat zijn om bestaande activiteiten te
ondersteunen, nieuwe activiteiten te initiëren, op te zetten en te organiseren.
Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten bij de leefwereld van de desbetreffende
mensen en gemeenschapsvorming, wederkerigheid en empowerment te
ondersteunen.
Hij/zij moet vrijwilligers weten te werven gericht op bepaalde specifieke
werkzaamheden.
Naar de kerk toe: draagvlak voor diaconaat weten te creëren of versterken en mee
te denken in het beleid vanuit de invalshoek van het diaconaat. Voorts: het leggen
van verbindingen en andere kerkelijke activiteiten als eredienst, pastoraat,
jongeren- en ouderenwerk.
Naar het diaconaat toe: toerusting, ondersteunen van activiteiten (bestaande en
nieuwe), samenhang in het werk te bevorderen, beleid te ondersteunen alsmede
visieontwikkeling als het gaat om de roeping van kerk en diaconaat.
Hij/zij moet kunnen organiseren, coördineren ‘managen’.
Hij/zij moet pr kunnen verzorgen en fondsen weten te werven.
En als toevoeging van mijn kant: het signaleren van noden en de daaraan
gerelateerde pleitbezorging mede vorm weten te geven.

Kortom, een breed scala aan relationele, organisatorische, beleidsmatige en
inhoudelijke capaciteiten. Daarbij zal al naar gelang de context en de
beschikbaarheid van kennis en kunde bij andere betrokkenen de accenten
verschillend gelegd kunnen en moeten worden. Als er bijvoorbeeld onder de
vrijwilligers iemand is die goed is in pr hoeft de opbouwwerker dat niet te doen.
Dat vereist nog een competentie: menen op hun gaven weten aan te spreken.
Maar is dit niet alles te veel? De accenten liggen verschillend tussen de
opbouwwerkers, maar in meerdere of mindere mate komen de zojuist genoemde
punten in hun werk voor!
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VII

conclusies en
aanbevelingen

We hebben eerder in de loop van de tekst al conclusies en daaraan gerelateerde
overwegingen geformuleerd. We geven onze voornaamste bevindingen kort en
bondig weer.
1. Geconcludeerd kan worden dat de opbouwwerkers een veelvoud van
methoden hebben gehanteerd om het kerkelijk veld en het stadsdeel te
leren kennen. Belangrijk is daarbij ook het leren van andere organisaties
en groepen. Dit zowel met het oog op het verwerven van kennis, het leren
van hun ervaringen en inzichten als op het aanhaken van kerken op
netwerken en het opzetten door de opbouwwerkers van activiteiten.
2.

3.

De diaconaal opbouwwerkers zijn erin geslaagd om activiteiten op te
zetten dan wel bestaande activiteiten te versterken. Een aandachtspunt
hierbij is wel de vraag hoe tot verduurzaming van activiteiten te komen en
minder incidentele activiteiten te krijgen.
De activiteiten kenmerken zich door het optrekken met mensen en het
versterken van hen in hun kracht (empowerment): mensen worden actief
betrokken in de activiteiten naar hun (on)mogelijkheden. Deze

4.

empowerment heeft een waarde in zichzelf om mensen zoveel mogelijk te
laten functioneren naar hun levensmogelijkheden.
Diaconie is meer dan hulpverlening, maar omvat ook het werken aan
bewustwording, pleitbezorging en de deelname aan het publieke debat.
Op basis van het werken met mensen zal steeds bezien moeten worden

5.

hoe deze andere vormen van diaconaal handelen actief vorm gegeven
kunnen worden en elkaar kunnen versterken.
Nagegaan zal moeten worden hoe diaconale ervaringen tot
leerervaringen kunnen worden bij mensen in de kerk en in de
samenleving.

6.

Het betrekken van mensen van buiten de doelgroepen is in de werkwijze
ingebouwd. De vraag is hoe meer mensen met hogere inkomens een
vermogens en hoger opgeleiden, die zich nieuw vestigen in een wijk, bij
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het diaconale werk betrokken kunnen worden. Dit zowel met het oog op
7.

de inzet als vrijwilliger als het werken aan bewustwording.
Het opbouwwerk kenmerkt zich door een netwerkbenadering en het
streven om kerken deel uit te laten maken van de netwerken in de wijken
en buurten of op zijn minst daarmee verbonden te doen zijn. Dat maakt
het mogelijk om op vruchtbare wijze met andere organisaties en groepen
samen te werken. Dit samenwerkingsmodel
vereist wel een visie op waartoe kerk en

8.

diaconaat geroepen zijn.
Opvallend is dat vrijwel alle
organisaties open staan voor
samenwerking met kerken in
concrete diaconale activiteiten.

9.

Het opbouwwerk bereikt een
diversiteit aan mensen in
materiële, sociale, fysieke en/of
psychische nood. Het is gewenst
om zich daarbij gericht de vraag te
stellen of er mensen en groepen zijn
die het niet bereikt, hoe dat komt en of
actie wenselijk en mogelijk is.

10. Gezien de omvang van de werkgebieden en de part time aanstellingen is
het noodzakelijk om tot een scherpe prioriteitstelling te komen. Het
nemen van een locatie als concentratiepunt van het werk biedt die focus.
Het is wel gewenst de andere wijkgemeenten uit het werkgebied hierbij
te betrekken, gezamenlijke activiteiten en beleid te ontwikkelen en ook
activiteiten in andere wijkgemeenten te ondersteunen. Het is echter
onvermijdelijk dat bepaalde dingen niet gedaan kunnen worden.
11. Hoewel de lijn naar de diaconieën duidelijk aanwezig blijft, ook wat betreft
het ondersteunen van werkzaamheden en het toerusten, is het accent
komen te liggen op het initiëren en opzetten van projecten door de
opbouwwerkers. Sommige diaconieën komen niet meer toe aan het zelf
ontplooien van nieuwe activiteiten. Per werkgebied zal bezien en
afgesproken moeten worden wie het diaconale werk draagt
12. Het is wenselijk dat in de te vormen regio’s van de Protestantse Kerken in
Amsterdam teamvorming plaatsvindt van de beroepskrachten. Diaconale
opbouwwerkers moeten daarin hun plaats hebben. Ook dienen zij hun
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bijdrage te kunnen leveren in het kader van de beleidsontwikkeling die in
het kader van het Koers-proces plaatsvindt.
13. In de Elthetokerk en de Regenbooggemeente de Ark zijn er relaties met
leefgemeenschappen. Deze vestigen zich vanuit een gelovig engagement
met de buurt en ontplooien activiteiten mede in samenwerking met de
wijkgemeente en het diaconaal opbouwwerk. Zo kunnen zij elkaar
versterken en stimuleren. Met het oog op het experimentele karakter en
het ontwikkeling zijn van de leefgemeenschappen is het goed om deze
relaties niet te sterk vast te leggen, maar werkafspraken te hanteren die op
basis van opgedane ervaringen aangepast worden. Wel is een praktische
en principiële doordenking vereist om tot een goede bepaling van de
relaties tussen deze verschillende vormen van geloofsgemeenschappen
te komen.
14. Het kerkgebouw is een belangrijke ‘hulpbron’ voor het diaconale
opbouwwerk. Het schept de mogelijkheid om een herkenbaar punt in de
wijk en buurt te creëren en biedt ruimte voor diaconale activiteiten. Voorts
kan door onderverhuur aan verwante organisaties er intensievere
samenwerkingsvormen komen tussen diaconaat/kerk en deze
organisaties. Het stimuleren van beleidsmatig nadenken over het gebruik
van het gebouw behoort tot de taak van de opbouwwerker. De
ontwikkeling van diaconale centra is een verdere stap in deze
ontwikkeling. Daarbij moet er aandacht blijven voor activiteiten een
aanwezigheid elders in het werkgebied en voor ga-structuren.
15. Het verrichten van diaconaal opbouwwerk
vereist een breed scala aan relationele,
organisatorische, beleidsmatige en
inhoudelijke capaciteiten. Daarbij zal al
naar gelang de context en de
beschikbaarheid van kennis en kunde
bij andere betrokkenen de accenten
verschillend gelegd kunnen en
moeten worden.
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