
OPGAVE

Deelnemers wordt verzocht zich van te voren aan te melden bij Marijke Gaastra, 
secretariaat Kerk in Actie Binnenland, 
e-mail: m.gaastra@kerkinactie.nl; 
telefoon: (030) 880 18 86

Geef s.v.p. bij uw opgave aan voor welke middagwerkgroep u belangstelling hebt. 
Wanneer u van plan bent alleen het ochtendgedeelte bij te wonen, horen we dat ook 
graag bij aanmelding.

Deelname is gratis. Wie zich opgeeft, ontvangt als bevestiging nogmaals het 
programma en (op de dag zelf) een exemplaar van het rapport ‘Zwakte als kracht’.

             

Studiedag over kerkelijke presentie in prachtwijkenZWAKTE ALS KRACHT

Dinsdag 23 maart 2010
 10.30 – 15.30 uur

 Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht



Ons land kent ongeveer honderd ‘achterstandswijken’, woonwijken met een op-
eenstapeling van allerhande sociale problemen. Veertig ervan krijgen van de huidige 
regering speciale aandacht: Vogelaarwijken, aandachtswijken of prachtwijken.

Zijn er in die wijken (nog) kerken of religieuze organisaties actief aanwezig en zo ja, 
op wat voor manieren?

Op verzoek van Kerk in Actie deed  onderzoeks- en adviesbureau Kaski  een kwalitatief 
onderzoek in twaalf  van de ‘prachtwijken’, gelegen in de steden Almere, Rotterdam, 
Nijmegen, Deventer, Groningen en Utrecht. Het resultaat geeft een openhartig beeld 
van wat er aan religieus sociaal-maatschappelijke activiteiten plaats vindt, of en hoe 
daarbij met anderen wordt samengewerkt en welke succes- en faalfactoren een rol 
spelen.   

Aan het eindrapport van dit onderzoek, ‘Zwakte als kracht; Religieus sociaal-
maatschappelijke activiteiten in prachtwijken’ (Kaski rapport nr. 592) wijdt Kerk in 
Actie deze studiedag. In het ochtendprogramma wordt een toelichting op de 
resultaten gegeven en klinken reacties uit kerk, samenleving en diaconiewetenschap. 
’s Middags kan in vier thematische werkgroepen dieper op de onderliggende thema’s 
worden ingegaan.

De studiedag is bedoeld voor:
- beroepskrachten, diaken en vrijwilligers uit kerkelijke wijkinitiatieven
 en diaconale instellingen 
- belangstellende predikanten, kerkelijke werkers en gemeenteadviseurs. 
- geïnteresseerde politici en gemeenteambtenaren welzijn/Wmo.

En uiteraard voor iedereen die zich om nog andere redenen bij het thema betrokken 
voelt.

PROGRAMMA

10.15    uur Aankomst en koffi e/thee

10.30    uur Opening door dagvoorzitter Evert Jan Hazeleger (Kerk in Actie)

10.40    uur Toelichting op het rapport ‘Zwakte als kracht’ door 
  drs. Sylvia Grevel (Kaski)

11.00    uur Reacties
  - vanuit Moderamen Synode Protestantse Kerk:  Dr. Arjan Plaisier
  - vanuit diaconiewetenschap:  Prof. Dr. Herman Noordegraaf
  - vanuit samenleving/politiek: Drs. Maarten Davelaar 
   (Verwey-Jonker Instituut)

11.45    uur  Plenair gesprek met de inleiders

12.30    uur  Lunchpauze

13.15    uur Start werkgroepen
  
  1. Draagvlak voor wijkinitiatieven in de lokale kerk?
   Hoe zijn plaatselijke ervaringen met de relatie tussen dit type   
   initiatieven en de lokale kerkgemeenschappen?

  2. Identiteit als pre?
   Uit het onderzoek blijkt dat confessioneel gekleurde initiatieven   
   veel kwaliteit leveren. Wat kunnen we daarvan leren?

  3. Relatie met de lokale overheid
   In het algemeen is er weinig samenwerking met de lokale overheid. Hoe  
   komt dat, hoe is dat te verbeteren?

  4. Aandacht voor speciale doelgroepen
   In een aantal gevallen is er sprake van bijzondere aandacht voor   
   speciale doelgroepen (ouderen of jongeren). Hoe komt die aandacht 
   tot stand? Wat kunnen we van zo’n specifi eke aanpak leren?

14.45   uur  Korte uitwisseling van aanbevelingen uit de werkgroepen    
   en slotreactie van Sylvia Grevel.
 

  Afsluiting




