
Ontwikkelplan PKN Culemborg 
- contourenschets voor plan van aanpak 

Culemborg, 17 maart 2015 
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Ontwikkelplan  
- opdracht 

• Opdracht van Algemene Kerkenraad aan College van Kerkrentmeesters, na 
bespreking op 20 januari 2015:   
 
• Stel een ontwikkelplan op, met als doel een levenskrachtige PKN gemeente 

Culemborg op termijn in stand te kunnen houden 
• Het plan bevat maatregelen voor de ontwikkeling van de gemeente en 

maatregelen voor kostenreductie in samenhang. 
• Het plan betreft een termijn van ten minste 10 jaar. 

 
• Het College van Kerkrentmeesters (CvK) zal deze opdracht uitvoeren in samenspraak 

met het College van Diakenen (CvD) en het College van het Pastoraat (CvP). 
 

• Gedurende het jaar 2015 wordt regelmatig gerapporteerd aan de AK. 
Voorstellen worden ook periodiek getoetst in de beide wijkkerkenraden. 
 

• Voortgang wordt periodiek gecommuniceerd met de gemeente: kerkblad en 
gemeenteavond 

 
• Veranderplan gereed: eind 2015. 2 



Ontwikkelplan  
- uitgangspunten 

• Continue ontwikkeling naar een nieuwe situatie 
 

• Tijdens de fusie hebben de beide kerkenraden uitgesproken dat we pluriformiteit in de 
onze gemeente belangrijk vinden en daarom graag in beide wijkgemeenten onze 
eigenheden willen handhaven. 

 Binnen het perspectief van de financiële ontwikkelingen zal blijken of en hoe de 
eigenheden of andere invullingen van de pluriformiteit kunnen worden gehandhaafd 

 
• Maatregelen moeten leiden tot stijging van inkomsten en/of daling van kosten; 

toetsingscriteria (op activiteitenniveau) zijn: continuïteit, flexibiliteit en verbondenheid 
 

• Er zullen toetsbare uitgangspunten worden geformuleerd voor gezond financieel beleid  
 

• Maatregelen worden pas genomen op het moment dat dit nodig is; bij voorkeur op 
‘natuurlijke momenten’, bijvoorbeeld bij het ontstaan van vacatures. 
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Ontwikkelplan  
– aanpak in stappen (nader uit te werken in Kernteam) 

Richting/visie 
Wat voor gemeente willen 
we zijn in 2024, naar een 
nieuwe stabiele situatie 

Inrichting 
Wat betekent dat concreet: hoe 
vullen we de visie in? 
Welke elementen: opbouw 
gemeente, jeugd, pastoraat, 
predikanten, gebouwen, … 

Veranderplan 
Met welke concrete 
maatregelen  bereiken we die 
inrichting + plotten in de tijd 

Uitvoeringsplan 
Uitvoering van het  
Veranderplan, afhankelijk 
van feitelijke ontwikkelingen 
JAARLIJKS ACTUALISEREN 

4 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 

= planvorming 

= toetsing & bijsturing 

legenda 



Ontwikkelplan  
- het proces om te komen tot  

• Eerste stappen in het proces zijn de vragen naar de richting/visie en vervolgens 
inrichting/invulling van de visie: wat voor gemeente willen we zijn, en hoe maken we 
dat concreet 
 

• Als startpunt daarvoor stellen we een aantal scenario’s op t.a.v. de autonome 
ontwikkeling van opbrengsten en kosten, met bv 2% en 4% oplopend tekort per jaar. 
Autonoom = zonder dat we maatregelen nemen. 
 

•  Gedurende de stap 3 – opstellen veranderplan – zullen de vragen van richting en 
inrichting ook weer aan de orde komen; dit is een iteratief proces. 
 

• Discussiepunten tijdens het proces willen we formuleren als dilemma’s; deze dilemma’s 
kunnen we elders toetsen (in de colleges, in de kerkenraden, met individuele 
gemeenteleden of groepen van gemeenteleden, in een gemeenteavond 
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Ontwikkelplan  
– Besluitenkalender (voorlopig) 

Wat Wie Wanneer (voorlopig) 

Opstellen PvA op hoofdlijnen CvK dec 2014 

1e bespreking PvA in  AK AK jan 2015 

Bespreking PvA in WKR OH 
Bespreking PvA in WKR Bar 

Vz WKR 
Vz WKR 

jan 2015 
mrt 2015 

Vaststellen Plan van Aanpak in AK AK mrt 2015 

Start Kernteam Kernteam mrt 2015 

Besluitvorming (voorlopige) richting en inrichting  AK jun 2015 

Voorlopig besluit AK over Veranderplan AK nov 2015 

Gemeenteavond AK jan 2016 

Definitief besluit AK over Veranderplan AK feb 2016 
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Ontwikkelplan  
- organisatie 

• Opdrachtgever en sturing: Algemene Kerkenraad 
 

• Opdrachtnemer: CvK in samenspraak met CvP en CvD 
 

• Kernteam met in totaal 8 leden 
• CvK vz: Judith Ton  
• CvK secr: Henk van Dijk  
• CvK : Benno Slothouwer, Wilco Roke 
• CvP : Helma van Loon, Henri Veldhuis 
• CvD : Dirk Vonk, Erik den Hartog 

 
• Het Kernteam zal voor verschillende onderwerpen werkgroepen instellen, waarin ook 

andere leden uit de colleges  en ook mensen van buiten de colleges zullen participeren 
(bv. bij het nadenken over richting/inrichting, of in een brainstorm over maatregelen). 
 

• Bespreken voortgang in het Kernteam: ten minste 1x per maand, of vaker op afroep 
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Ontwikkelplan  
– communicatie aan de gemeente  

• Communicatie met de gemeente is van groot belang. Communicatie houdt de 
problematiek levend, en leidt tot betrokkenheid 
  

• Communicatie kan ook tot onrust leiden, maar kan juist ook onrust voorkómen door 
steeds helderheid te geven 
 

• Communicatie-vormen 
• regelmatige publicatie in kerkblad, te beginnen met het kerkblad van feb-mrt 
• gemeenteavond tijdens en na afronding Ontwikkelplan; besluiten AK pas na 

gemeenteavond 
• website: op de website een apart pagina voor het Ontwikkelplan.  

Als eerste het Plan van Aanpak op de site, na vaststelling in AK 
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