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1. Introductie

E		 diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl

In de maatschappij zijn tal van ontwikkelingen
gaande die vragen om een (her)bezinning
op de rol en taken van de diaconie. Denk
bijvoorbeeld aan de participatiesamenleving,
waarbij de overheid zich terugtrekt en steeds
meer zorgtaken aan burgers zelf overlaat.
Voor een diaconie kan dit vragen oproepen
als: Hoe sluiten we aan bij de veranderingen
in de maatschappij? Op welke manier kan
een diaconie dienstbaar zijn aan zowel
gemeenteleden als aan mensen buiten de kerk?
Hoe geven we onze diaconale taak vorm in de
21ste eeuw?
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Wanneer het gaat om visie en
beleidsontwikkeling is een handig en

GENERALE DIACONALE COMMISSIE
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T		 (0318) 505541
W		 www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat

ook onmisbaar hulpmiddel een diaconaal
beleidsplan. In een dergelijk beleidsplan
worden op hoofdlijnen de doelen voor een
bepaalde tijdsperiode beschreven, bijvoorbeeld
voor vijf jaar. Hierbij kan er onderscheid
gemaakt worden tussen korte termijn doelen en
lange termijn doelen.
De generale diaconale commissie krijgt
regelmatig vragen als ‘Hoe stel ik een diaconaal
beleidsplan op?’ ‘Zijn er ook voorbeelden?’
In dit document wordt ingegaan op het nut
van een diaconaal beleidsplan. Ook worden
er een aantal richtlijnen en aandachtspunten
genoemd voor het opstellen van een diaconaal
beleidsplan.

2. Beleidsvorming
door de diaconie
IN DIT HOOFDSTUK WORDT INGEGAAN OP HET
BELANG VAN BELEIDSVORMING DOOR DE DIACONIE.
2.1 WAT IS EEN BELEIDSPLAN?
Een beleidsplan is een hulpmiddel om na te
denken over het doel en de praktijk van het
diaconale werk in een gemeente. Gezamenlijk
wordt er nagedacht over de diaconale opdracht
en de manier waarop het diaconale werk
vormgegeven wordt. Hierbij worden concreet
een aantal voornemens, doelen en afspraken
vastgelegd.
2.2 WAAROM BELEIDSVORMING
Een vraag die kan opkomen is waarom een
diaconie zich zou moeten bezighouden met
visie en beleid. Het opstellen van een diaconaal
beleidsplan kost tijd en de tijd die er is, is
meestal al beperkt.
Een ander bezwaar wat aangedragen kan
worden is ook ‘beleid is zo zakelijk’. Maar
is dat ook zo? Het doordacht bezig zijn met
het diaconale werk, laat ook juist zien dat
een diaconie haar verantwoordelijkheid en
diaconale taak serieus neemt.
Hieronder worden een aantal voordelen
genoemd van het opstellen van een
beleidsplan:
	
Een beleidsplan maakt inzichtelijk waar

een diaconie voor staat en welke doelen zij
nastreeft. Dat geeft duidelijkheid en rust.
	
Het zwart op wit opschrijven van het beleid
zorgt voor focus en verdieping.
	
Zie hierboven. Het op schrift stellen van
de (voorgenomen) activiteiten geeft een
diaconie de mogelijkheid om samen met
de gehele kerkenraad op een structurele
wijze na te denken over de werkwijze van de
diaconie.
	
Een beleidsplan helpt om het functioneren
van de diaconie te evalueren.

	
Een beleidsplan zorgt voor continuïteit: de

wijze van werken en doelen zijn geformuleerd, waardoor nieuwe diakenen gemakkelijker kunnen worden ingewerkt.
2.3 VERSCHIL BELEIDSPLAN EN HANDBOEK
Een handboek waarin de diaconie haar taken omschrijft (bij veel diaconieën ook wel
‘taakomschrijving diaconie’ of ‘activiteitenoverzicht’ genoemd), is een aanrader. Het zorgt
ervoor dat niet keer op keer opnieuw het wiel
moet worden uitgevonden bij allerlei praktische
zaken. Maar dit handboek is wat anders dan een
diaconaal plan. Diaconie zijn is meer dan een
voortzetting van wat altijd al gedaan werd. Bij
een beleidsplan ligt de nadruk op ‘vooruitkijken’, ‘visie’ en ‘plannen ontwikkelen’. Dit zijn
elementen die in een handboek niet aan de
orde komen. Een handboek kan als bijlage toegevoegd worden bij het diaconaal beleidsplan.
2.4 BIJBELSE OPDRACHT
Steeds meer wordt ook de behoefte gevoeld om
diaconaal beleid te formuleren. Door middel
van een diaconaal beleidsplan kan overzichtelijk in kaart worden gebracht wat de diaconie
doet. Het gaat hierbij om de vraag hoe mensen
en middelen ingezet worden om een Bijbelse
opdracht uit te voeren.
2.5 BEZINNING EN GEBED
Uit de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen wordt duidelijk wat de Bijbel verstaat
onder een ‘diaconale gemeente’. De gemeente
in Jeruzalem is één van hart en één van ziel. Bij
diaconaat gaat het om oog hebben voor en hulp
bieden aan diegenen die geen helper hebben.
Door de diaconale arbeid mag Christus gediend
worden. Hij zegt: Voor zoveel gij dit één van
deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo
hebt gij dat Mij gedaan (Matth. 25:40). Bij alle
activiteiten is bezinning en gebed om de hulp
en leiding van de Heilige Geest daarom steeds
weer nodig.

3. Het opstellen van
een beleidsplan

IN DIT HOOFDSTUK WORDEN EEN AANTAL STAPPEN
GENOEMD DIE EEN DIACONIE KAN DOORLOPEN OM
TOT EEN GOED BELEIDSPLAN TE KOMEN.

wanneer het gaat om WMO/ouderzorg/
ondersteuning/burgerparticipatie et cetera?
	
Welke (diaconale) platforms zijn er?
	
Participeert de diaconie in deze platforms?

3.1 VISIE OP DIACONAAT
Een allereerste stap is om als diaconie zich te
bezinnen op het diaconaat. Wat verstaan we
precies onder diaconaat? Wat is de visie op
diaken zijn? En, het meest belangrijke: Wat
zegt de Bijbel erover? De belangrijke elementen
kunnen samengevat worden in het diaconaal
beleidsplan.
3.2 PERIODE BELEIDSPLAN
Stel gezamenlijk de periode vast waarop het
beleidsplan betrekking heeft. Denk ook na over
evaluatie en eventuele aanpassing van het
beleidsplan gedurende de beleidsperiode.
3.3 VERANDERINGEN IN DE OMGEVING
Wanneer er nagedacht wordt over beleid,
is het van belang om ook te kijken welke
veranderingen en trends zichtbaar zijn in
de maatschappij (denk hierbij bijvoorbeeld
aan vergrijzing, participatiesamenleving
et cetera). Daarnaast is het ook van belang
om te inventariseren welke initiatieven er
ondernomen worden door bijvoorbeeld de
burgerlijke gemeente en welke platforms er
aanwezig zijn. Het beleid van de diaconie kan
hierop afgestemd worden.
Zie hieronder een aantal vragen:
	
Wat is beleid van de burgerlijke gemeente

Zo niet, is er het voornemen om hierbij aan
te sluiten?
	
Welke initiatieven (bijvoorbeeld via
platforms/burgerlijke gemeente of andere
kerkelijke gemeenten) zijn gepland voor de
komende beleidsperiode?
3.4 WAT IS DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN?
Bij het vaststellen van beleid voor een nieuwe
periode, is het belangrijk om stil te staan bij
wat er al gedaan wordt. Op welke terreinen is de
diaconie nu actief en op welke terreinen niet?
Hieronder worden een aantal vragen genoemd
die een diaconie zichzelf kan stellen:
	
Welke activiteiten worden er nu

georganiseerd?
	
Waarom worden deze activiteiten
georganiseerd?
	
Komt elk diaconaal aandachtsveld (gemeente,
eredienst, samenleving, wereld) aan de orde?
	
Over welke gaven beschikken de diaconie, de
gemeente, afzonderlijke gemeenteleden?
	
Waar zijn we goed in en wat gaat minder?
	
Op welke manier willen we de bestaande
activiteiten voortzetten?
	
Zijn er ideeën voor nieuw activiteiten?
Of uitbreiding/aanpassing van bestaande
activeiten?

3.5 ZIJN ER BLINDE VLEKKEN?
Als diaconie kunt u nagaan of er diaconale
aandachtsvelden of activiteiten zijn, waar
weinig of geen aandacht aan wordt besteed.
Met andere woorden, waar liggen nog 'witte
vlekken', waaraan eigenlijk toch aandacht
geschonken zou moeten/kunnen worden, maar
waarvan u niet precies weet hoe deze aan te
pakken? Een mogelijkheid om hier achter
komen is door te praten met sleutelfiguren.
Bijvoorbeeld een predikant, ouderling of een
andere persoon of instantie die zich bezighoudt
met mensen in probleemsituaties. Na deze
inventarisatie kunt u deze gegevens 'in kaart
brengen', dit geeft een duidelijk overzicht, maar
ook inzicht in eventuele 'witte vlekken'.
3.6 WAT WIL DE DIACONIE DE KOMENDE JAREN
BEREIKEN EN WAAROM?
Nadat vraag 3.3-3.5 zijn besproken, kan
gesproken worden over de toekomst. Wat staat
de komende beleidsperiode centraal? En wat
wil een diaconie bereiken? Een mogelijkheid
is om een vragenrondje te doen en daarbij alle
deelnemers naar wensen en ideeën te vragen.
Daar kan bijvoorbeeld uitkomen: We willen
als diaconie elke twee jaar een diaconaal
huisbezoek bij de gemeenteleden afleggen om
zo de gemeenteleden met hun gaven en noden
beter te leren kennen en hen toe te rusten
voor hun diaconale taak. Of: We willen graag
jongeren actief inzetten bij het diaconale werk.
Daarom organiseren we 2x per jaar een actiedag
samen met Stichting Present.
3.7 KEUZES MAKEN, PRIORITEITEN STELLEN
Als diaconie is het belangrijk om keuzes te
maken. De capaciteit ontbreekt om alle ‘witte
vlekken’ te vullen. Daarbij is het belangrijk om
vragen te stellen als: Welke nood is het grootst?
Wat komt het meest op ons af? En: is datgene
wat we nu doen vanuit onze roeping wel onze
primaire verantwoordelijkheid? Kunnen we
dingen verbeteren? Moeten we alle dingen die
we doen eigenlijk wel blijven doen, of kunnen
we ze ‘uitbesteden’?
Denk als diaconie ook na over prioriteiten op
korte en langere termijn:

	
Activiteiten op korte termijn: bijvoorbeeld

voor het komende jaar
	
Aandacht voor zaken op langere termijn
	Opstellen van een financiële paragraaf:

financiële beleidsvoornemens kunnen
hier aan de orde komen. En bijvoorbeeld
ook criteria ten behoeve van financiële
ondersteuningen, verhouding pastoraat en
diaconaat, aantal collecten, omgaan met
bezit, bestedingspercentages (bijvoorbeeld
x procent voor buitenlands diaconaat) et
cetera.

4. Aandachtspunten
en aanbevelingen

3.8 HET OPSTELLEN VAN EEN BELEIDSPLAN
Nadat er duidelijkheid is over prioriteiten en
activiteiten kan deze informatie opgeschreven
worden in een beleidsplan. Bespreek met elkaar
het beleidsplan en stel het vast.
3.9 EVALUATIE EN PLAN VAN AANPAK
Als er een beleidsplan gemaak is, is het
gevaar aanwezig en voor de hand liggend,
dat het geschrevene in de kast verdwijnt en
er niet meer naar om gezien wordt. Met een
beleidsplan alleen kan in de praktijk niet
gewerkt worden. Daarom is het van belang
om voor bijvoorbeeld nieuwe initiatieven
en uitbreiding of aanpassing van bestaande
activiteiten een plan van aanpak op te
stellen waarin concrete acties en activiteiten
beschreven worden. Ook is het nodig om met
regelmaat het beleidsplan te evalueren en waar
nodig bij te stellen. Plan hiervoor als diaconie
vaste momenten in.
Tussentijds:
Hoe verloopt de uitvoering?
Liggen we op schema?
Kan iedereen zijn taak aan?
En aan het einde:
Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
Hebben we het, nu we terugkijken, goed
gedaan?
Wat zouden we een volgende keer beter
anders kunnen doen en waarom?

IN DIT HOOFDSTUK WORDEN ER CONCRETE
AANBEVELINGEN GEDAAN. OOK WORDEN ER
PRAKTISCHE TIPS GEGEVEN.
1. EEN BELEIDSPLAN SCHRIJVEN IS NIET HETZELFDE
ALS IN KAART BRENGEN VAN BESTAANDE
ACTIVITEITEN!
Bij het opstellen van een beleidsplan gaat het er
juist om, om te kijken waar ‘witte vlekken’ zijn
en welke activiteiten de diaconie de komende
jaren wil uitbreiden of wijzigen.
2. STEL PRIORITEITEN VAST EN MAAK KEUZES
De mogelijkheden en middelen van een
diaconie en van een gemeente zijn beperkt. Het
is niet mogelijk om alles te doen. Maak daarom
keuzes!
3. WEES SMART
Wees ‘SMART’ bij het opstellen van doelen.
	
Specifiek - Is de doelstelling eenduidig?

4. KIJK NAAR DE SAMENSTELLING EN
MOGELIJKHEDEN VAN DE KERKELIJK GEMEENTE
Kies voor iets wat past bij de samenstelling
van een gemeente. Is de gemeente jong? Dan
kan bijvoorbeeld de jeugdvereniging gevraagd
worden om een bezoek te brengen aan oudere
gemeenteleden.
5. WERK WAAR MOGELIJK SAMEN MET
ANDERE ORGANISATIES
Er zijn al veel andere organisaties actief, zowel
in christelijke kring, als daarbuiten. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan Stichting Present,
SchuldhulpMaatje, Stichting Ontmoeting et
cetera. Onderzoek daarom mogelijkheden om
samen te werken en neem als diaconie niet
iets op wat door andere organisaties al gedaan
wordt. Attendeer gemeenteleden op activiteiten
van deze organisaties. Bedenk wel dat niet
elke organisatie past bij de identiteit van de
kerkelijke gemeente.

	
Meetbaar - Onder welke (meetbare/

observeerbare) voorwaarden of vorm is het
doel bereikt?
	
Acceptabel - Is deze acceptabel voor de
doelgroep?
	
Realistisch - Is het doel haalbaar?
	
Tijdsgebonden - Wanneer (in de tijd) moet
het doel bereikt zijn?

6. INFORMEER GEMEENTELEDEN OVER
DIACONALE ACTIVITEITEN
Veel gemeenteleden weten weinig af van
wat de diaconie doet. Denk daarom na
over mogelijkheden om gemeenteleden
te informeren over het diaconale werk.
Bijvoorbeeld tijdens een gemeenteavond.

5.Voorbeeld opzet
diaconaal
beleidsplan

IN DIT HOOFDSTUK WORDT EEN VOORBEELDOPZET
VOOR EEN DIACONAAL BELEIDSPLAN WEERGEVEN.
DIT IS SLECHTS EEN RICHTLIJN EN KAN NAAR BEVIND
VAN ZAKEN AANGEPAST EN GEWIJZIGD WORDEN.
VAN BELANG IS OM DUIDELIJK DE UITGANGSPUNTEN
EN KADERS OP PAPIER TE ZETTEN.

3. ONTWIKKELINGEN EN TRENDS
Breng ontwikkelingen (zowel binnen de
kerkelijk gemeenten als daarbuiten) in kaart.
Denk na over initiatieven waar de diaconie
mogelijk bij kan aanhaken.
	
Ontwikkelingen en trends (nationaal/

Diaconaal
beleidsplan
Diaconie HHG te XXX
Periode 20xx-20xx
1. INTRODUCTIE
2. BIJBELSE VISIE OP DIACONAAT
Beschrijf hier wat de Bijbel zegt over diaconaat.
	
Wat zegt de Bijbel over diaconaat?
	
Verantwoordelijkheden van diaconie en
gemeenteleden

regionaal/burgerlijke en kerkelijke
gemeente)
	
Initiatieven van de burgerlijke overheid/
andere kerkelijke gemeenten
4. DIACONALE TAKEN
Beschrijf hier op hoofdlijnen de voorgenomen
activeiten voor zowel gemeenteleden en niet
gemeenteleden als de naaste ver weg. De
precieze invulling hiervan kan uitgewerkt
worden in een Plan van Aanpak.
	
Gemeente

5. DOELSTELLINGEN EN PRIORITEITEN
Beschrijf hier concreet een aantal
doelstellingen die afgeleid zijn van de
beleidsvoornemens. Zie hieronder een aantal
voorbeelden (fictief ):
# Type diaconale activiteiten
# Samenwerkingverbanden met andere
organisaties
# Actiedagen JV - stichting Present
# Vaststellen bestedingspercentages,
bijvoorbeeld x % werelddiaconaat, x %
binnenlands diaconaat
# Et cetera

gemeenteleden)

	
Verantwoording aan kerkenraad/gemeente

7. UITGANGSPUNTEN FINANCIEEL BELEID
Geeft een aantal algemene uitgangspunten
weer met betrekking tot het financiële beleid
(bijvoorbeeld reserves/giften et cetera).
8. BEGROTING
9. BIJLAGEN
Voeg relevante bijlagen toe. Zie hieronder een
aantal voorbeelden.
	
Overzicht samenwerkingsverbanden

6. ORGANISATIE EN OPZET VAN DE DIACONIE
Beschrijf hier de opzet en taakverdeling
binnen de diaconie. Beschrijf ook de
taakverdeling tussen diaconie/kerkenraad en
diaconie/gemeenteleden.

	
Plaatselijk/regionaal (ook voor niet
	
Wereldwijd

platforms

	
Opzet en taakverdeling diaconie
	
Samenwerking classis/externe organisaties/

	
Handboek/’takenoverzicht’
	
Vrijwilligersbeleid/overeenkomst
	
Et cetera
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