
Vijf   sleutels   voor   succesvolle   samenwerking  

 

Het  PKN-onderzoek 1 Over  speelruimte  en  spanning  benoemt  het  samenwerkingsklimaat  in  de            
relatie  tussen  bestaande  en  nieuwe  kerkplekken  als  een  belangrijk  aandachtspunt.  Het            
vervolgonderzoek 2 Samenwerken  in  een  mozaïek  van  kerkplekken  reikt  een  model  aan  met  vijf              

condities   voor   succesvolle   samenwerking   en   doet   aanbevelingen   hoe   dit   verder   te   ontwikkelen.  

 

In   de   zoektocht   naar   factoren   die   van   invloed   zijn   op   de   samenwerking    tussen    kerkplekken   viel   op   dat  

er   al   veel   zinnigs   is   gezegd   over   dynamieken    binnen    kerkplekken.   Dat   lijkt   ook   vaak   het   accent   van  
gemeente   opbouwwerk.   Dit   artikel   draagt   een   integrale   visie   aan   op   samenwerking   binnen   en   tussen  
kerkplekken   alsmede   de   samenwerking   met   organisaties   buiten   de   kerk   (denk   aan   stichtingen,  

welzijnsorganisaties   en   lokale   overheden).   De   samenwerking   tussen   kerken   kan   daarbij   op   lokaal,  
regionaal   of   landelijk   niveau   liggen   en   bestaande   kerkplekken   of   pioniersplekken   betreffen.  

 

Een   samenhangende   kijk  

Een   vraag   op   voorhand   bij   het   onderzoek   was   of   de   sociologie   en   agogiek   niet   vaak   een   veel   sterkere  

rol   speelt   bij   samenwerking   dan   de   theologie.   Of   omgekeerd:   Staan   theologische   standpunten   juist  
samenwerking   niet   vaak   in   de   weg?   De   stelling   is   dat   juist   een   integrale   visie   beide   kan   verbinden.  
Aan   de   basis   van   dit   onderzoek   ligt   een   visie   die   is   ontleend   aan   het   boek    Leren   samenwerken   tussen  

organisaties    bij   het   promotieonderzoek   van   Kaats   en   Opheij 3 :    “Een   samenwerking   is   kansrijk   als  
mensen   en   organisaties   zich   met   elkaar   weten   te   verbinden   in   een   betekenisgevend   proces   dat   recht  
doet   aan   de   belangen   en   gericht   is   op   een   betekenisvolle   ambitie.   Het   is   de   grote   opgave   om   daarvoor  

de   juiste   condities   te   scheppen.”  
Het   inzicht   dat   in   deze   studie   gegeven   wordt   is   dat   het   hele   brede   spectrum   van  
samenwerkingsfactoren   is   samen   te   vatten   in   vijf   clusters,   ook   wel   condities   genaamd:  

1. Gedeelde   ambitie  
2. Recht   doen   aan   belangen  
3. Relatie   –   goed   persoonlijk   samenwerken  
4. Organisatie   –   professioneel   organiseren  
5. Betekenisgevend   proces  

Hierbij   staat   de   gedeelde   ambitie   centraal,   maar   zijn   
de   vijf   condities   niet   los   verkrijgbaar.   
Een   samenhangende   kijk   op   samenwerkings-  
verbanden   is   daarbij   essentieel.   
De   vijf   condities   worden   nu   verder   worden   toegelicht  
waarna   wordt   afgesloten   met   enkele   aanbevelingen.  

 

 

 

  



1. Werk   aan   een   gedeelde   ambitie  

Waar   ga   je   met   elkaar   voor?   Wanneer   je   elkaar   met   regelmaat   deze   vraag   stelt,   helpt   dat   om   een  

gedeelde   ambitie   te   vinden.   Het   gesprek   erover   geeft   een   inspirerend   perspectief,   het   heeft   een  
mobiliserend   effect   (zeker   als   het   even   moeilijk   wordt)   en   het   zorgt   voor   synergie   en   daadkracht.  
Daarbij   is   het   belangrijk   open   en   eerlijk   met   elkaar   te   delen   wat   je   uit   de   samenwerking   wilt   halen,  

maar   ook   wat   je   te   bieden   hebt.   Je   zult   ontdekken   dat   de   spraakverwarring   verdwijnt   en   je   tot   een  
gemeenschappelijk   beeld   komt.   Op   deze   manier   kun   je   voorkomen   dat   je   vastloopt   in   discussies   over  
identiteit.  

Casus:   Een   algemene   kerkenraad   besluit   om   van   vier   wijkgemeenten   met   vier   kerkgebouwen   terug   te  
gaan   naar   twee   wijkgemeentes   met   twee   kerkgebouwen.   De   ambitie   is   om   te   komen   tot   een   gezonde  
financiële   situatie   voor   de   komende   jaren.   Dit   betekent   dat   paarsgewijs   twee   wijkgemeentes   moeten  

fuseren.   Staat   in   dit   proces   nu   de   financiële   ambitie   centraal   of   is   dit   een   moment   om   te   verkennen  
welke   kleur   van   de   nieuw   te   vormen   wijkgemeenten   het   beste   zullen   aansluiten   bij   de   lokale   context?  
Wat   hebben   de   initiële   wijkgemeentes   elkaar   te   bieden   en   waarin   zijn   ze   wellicht   complementair?  
Waarin   kunnen   ze   elkaar   versterken?   Ligt   de   uitdaging   bij   de   afzonderlijke   koppels   of   zou   juist   een  

integrale   herpositionering   kansrijk   kunnen   zijn?   Laat   je   gemeenteleden   hierin   participeren   en   mogen  
ze   straks   kiezen   bij   welke   wijkgemeente   ze   zich   willen   aansluiten?   De   uitdaging   hier   is   het   vinden   van  
een   gedeelde   ambitie   die   een   wekend   perspectief   biedt   voor   een   vitale   toekomst.  

 

2. Doe   recht   aan   belangen  

Vaak   kan   een   samenwerking   vastlopen   op   allerlei   standpunten.   Het   is   dan   belangrijk   om   oog   te  
krijgen   voor   de   onderliggende   belangen.   Om   ieders   belang   te   benoemen   vanuit   een   oprechte  

interesse.   Dit   kan   een   win-winsituatie   opleveren.   Echte   dialoog   is   het   toverwoord.   Wat   zijn   dan   die  
belangen?   Dat   kunnen   individuele,   collectieve   en   organisatiebelangen   zijn.   Ook   kunnen  
loyaliteitsconflicten   opspelen   bij   gemeenteleden   die   zowel   met   de   pioniersplek   als   de   bestaande  

gemeente   verbonden   willen   zijn.   Daarnaast   speelt   angst   voor   ‘concurrentie’   vaak   een   rol:   ‘als   we  
maar   geen   gemeenteleden   kwijtraken’.   

Casus:   Vanuit   een   wijkgemeente   in   een   lokaal   kerkverband   met   nog   twee   andere   wijkgemeenten  

ontstaat   een   pioniersinitiatief   om   mensen   aan   te   spreken   uit   de   middengeneratie   die   randkerkelijk  
zijn.   Er   spelen   hier   tal   van   belangen.   De   pioniers   handelen   wellicht   vanuit   een   persoonlijke   behoefte  
naar   nieuwe   vormen   van   kerkzijn   die   hen   meer   aanspreken.   De   bestaande   wijkgemeente   wil   de   boel  

graag   bij   elkaar   houden   en   is   bang   dat   er   weer   een   nieuw   clubje   zal   ontstaan.   Er   kan   ook   een   gevoel  
heersen   dat   men   het   niet   goed   heeft   gedaan.   Richting   de   andere   wijkgemeenten   en   de   Algemene  
Kerkenraad   komt   de   onderlinge   loyaliteit   onder   druk   te   staan.   Het   elkaar   meenemen   in   dit   proces   en  

bewustzijn   van   dit   soort   dynamieken   en   het   naar   elkaar   uitspreken   van   de   diverse   belangen   kan   dan  
helpen   bij   het   vinden   van   draagvlak.   Het   vinden   van   een   gedeelde   ambitie   om   samen   missionair  
actief   te   zijn   kan   het   draagvlak   ook   vergroten.  

 
 

3. Zorg   voor   goede   relaties  

Samenwerken   is   mensenwerk.   Je   moet   balanceren   tussen   enerzijds   waakzaamheid   en   anderzijds  
vertrouwen   in   de   relatie   met   anderen.   In   een   samenwerkingsverband   is   er   veel   diversiteit.   Want  

iedereen   neemt   zichzelf   mee:   met   zijn   eigen   kwaliteiten,   ervaringen,   veronderstellingen   en   beelden  
van   de   werkelijkheid.   In   die   diversiteit   is   verbindend   leiderschap   nodig,   om   te   voorkomen   dat   de  



samenwerking   los   zand   wordt.   Samenwerken   vergt   de   moed   om   een   deel   van   je   eigen   autonomie   op  

te   geven   in   het   vertrouwen   dat   dit   opgeven   voor   jezelf   meer   waarde   oplevert.  

Casus:   Een   pioniersteam   is   vol   enthousiasme   aan   de   slag   en   praat   twee   keer   per   jaar   de   zendende  
gemeente   bij.   Het   pioniersteam   vraagt   vertrouwen   en   mandaat   om   op   de   ingeslagen   weg   verder   te  

gaan.   Ondertussen   heeft   de   zendende   gemeente   haar   handen   vol   om   aan   voldoende   vrijwilligers   te  
komen   en   vraagt   zij   zich   af   waarom   zij   op   de   pioniersplek   al   die   leuke   dingen   mogen   doen.   Ook   de  
vraag   wat   het   nu   eigenlijk   oplevert   klinkt   steeds   vaker.   Het   lijken   wel   twee   eilanden   die   steeds   verder  

van   elkaar   afdrijven.   Zou   het   niet   tijd   zijn   om   elkaar   eens   wat   beter   te   leren   kennen?   Hebben   ze   wel  
genoeg   contact   met   elkaar?   Is   er   een   concreet   beeld   wat   beiden   voor   elkaar   kunnen   betekenen?  

 

4. Organiseer   effectief  

Bij   een   effectieve   organisatie   van   de   samenwerking   zijn   de   structuur   en   besturing   afgestemd   op   de  
doelen   van   de   partners.   Niet   alleen   de   rationele   (en   financiële)   kant   speelt   daarbij   een   rol,   maar   ook  
het   emotionele   proces,   waarin   je   gezamenlijk   tot   goede   doordachte   keuzes   komt   die   werken.  
Draagvlak   en   daadkracht   zijn   daarbij   belangrijke   bindmiddelen.   Maak   heldere   afspraken   en   kom   die  

ook   na.   Dat   zorgt   voor   groei   in   betrokkenheid   van   iedereen.  

Casus:   Bij   de   herbestemming   van   een   kerkelijke   locatie   werken   diverse   partijen   samen.   Een  
kerkgenootschap   wil   er   graag   activiteiten   rond   zingeving   organiseren,   een   projectontwikkelaar   heeft  

plannen   voor   zorgwoningen   en   een   zorginstelling   heeft   zich   daar   al   aan   gecommitteerd.   De   gemeente  
wil   dit   initiatief   graag   ondersteunen   omdat   het   ook   een   ontmoetingsplek   voor   de   buurt   kan   worden.  
De   kar   wordt   getrokken   door   een   kerkenraadslid   die   dit   op   vrijwillige   basis   doet.   Inmiddels   duren   de  

gesprekken   al   twee   jaar   en   wordt   de   projectontwikkelaar   ongeduldig.   Tot   overmaat   van   ramp   vertrekt  
de   wethouder   die   dit   in   portefeuille   had   en   zit   het   kerkenraadslid   tegen   een   burnout   aan.   De  
continuïteit   van   het   hele   project   loopt   gevaar.  

 

5. Zorg   voor   een   betekenisgevend   proces  

Waar   staan   we   in   de   samenwerking?   Welke   activiteiten   gaan   we   ondernemen?   Een   samenhangende  
kijk   op   ambities,   belangen,   relaties   en   organisatie   is   dan   van   groot   belang.   Heb   je   die   verkend   en  

gedeeld,   dan   kun   je   zaken   overeenkomen   en   vormgeven   om   tot   uitvoering   en   vernieuwing   te   komen.  
Deze   stappen   geven   structuur   en   richting   aan   de   pioniersreis.   Ook   een   heldere   rolverdeling   met   een  
duidelijke   procesregie   is   een   belangrijke   succesfactor.   Soms   kan   je   dat   zelf   als   partners,   vaak   helpt   een  

onafhankelijke   buitenstaander   daarbij   als   begeleider.   Bedenk   daarbij   dat   samenwerking   geen   doel   is,  
maar   een   middel.  

Casus:   Veel   gepassioneerde   mensen   in   de   kerk   zijn   doeners   en   werken   hard   voor   de   goede   zaak.   Ook  

zijn   het   vaak   steeds   minder   schouders   die   dat   moeten   dragen,   waardoor   nog   maar   eens   een   tandje  
bij   wordt   gezet.   Totdat   het   echt   niet   meer   gaat   of   men   ontdekt   dat   alle   moeite   voor   niets   lijkt   te   zijn  
geweest.   Tijd   voor   bezinning   en   reflectie   wordt   vaak   te   weinig   genomen   waardoor   de   accu   langzaam  

leegloopt.   Bij   kerkvernieuwing   start   men   vaak   enthousiast   maar   loopt   men   gaandeweg   het   proces  
tegen   frustraties   op,   mede   omdat   men   het   proces   niet   overziet.   Wees   je   ook   bewust   dat   een    proces  
begeleiden   als   je   zelf   onderdeel   bent   van   het   systeem   bijzonder   lastig   is.  

 

Aanbevelingen  

Zoals   uit   bovenstaande   casusbeschrijvingen   wel   blijkt,   zijn   de   vijf   sleutels   voor   samenwerking   niet  
alleen   van   toepassing   in   het   mozaïek   van   kerkplekken,   maar   gelden   ze   ook   voor   andere  
samenwerkingen   dan   tussen   pioniersplekken   en   bestaande   kerkplekken.   Samenwerking   is   immers  



overal   belangrijk,   ook   binnen   (kerk)teams.   Uit   mijn   onderzoek   blijkt   dat   er   voor   kerkelijk   opbouwwerk  

al   heel   veel   hulpmiddelen   en   ondersteuning   voor   handen   is,   maar   dat   de   onderlinge   samenhang   niet  
altijd   even   duidelijk   is.   Daardoor   kan   het   voor   betrokkenen   als   los   zand   overkomen   of   weer   als   model  
of   tool   gezien   worden.   En   waar   moet   je   dan   beginnen?   Dit   werd   ook   onderstreept   door   de  

pionierbegeleiders   die   de   workshop   over   samenwerking   hebben   gevolgd.   Iedereen   vond   dat   het   tot  
de   professionele   bagage   van   begeleiders   zou   moeten   behoren   om   deze   samenhangende   kijk   op  
samenwerking   in   de   praktijk   te   kunnen   toepassen.   Ook   kan   het   kerkenraden   helpen   inzicht   te  

verkrijgen   in   de   opbouwprocessen   van   hun   gemeentes.  
 

Symon   Jagersma   is   kerkelijk   werker   en   zelfstandig   trainer   &   coach   bij   vraagstukken   rond   leiderschap  

en   samenwerken   ( symon.jagersma@carewhy.nl ).  
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