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Presentatie onderzoeksresultaten



Onderzoek en advies over religie en samenleving

Doel van het onderzoek:

• Kerk in Actie vindt het belangrijk om in haar diaconale beleid 
aandacht te besteden aan de problemen in achterstandwijken.     
Om het beleid aan te kunnen scherpen is onderzoek gedaan naar   
de activiteiten van religieuze instellingen.

• Met het onderzoek wil men:
– De betrokkenheid en activiteiten van de protestante gemeenten op de 

leefbaarheid in achterstandswijken vergroten,
– Inzicht krijgen in de wijkgerichte activiteiten van protestantse gemeenten 

om weldoordacht prioriteiten te kunnen stellen
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Onderzoeksvragen:

1. Welke religieuze organisaties zijn in de geselecteerde wijken actief  
op het gebied van sociaal-maatschappelijke thema’s? 

2. Welke wijkgerichte activiteiten vinden er vanuit religieuze organisaties 
plaats? Welke op het gebied van jongeren en in het bijzonder? 

3. Welke (religieuze) organisaties werken samen, of hebben contact, ten 
behoeve van de wijk?

4. Wat zijn stimulerende en belemmerende factoren?
5. In hoeverre zijn religieuze organisaties bekend met het Charter en de 

Wijkactieplannen. Wordt er gebruik gemaakt van lokale 
overheidsfinanciering? In welke gevallen wordt daar gebruik van 
gemaakt? Wanneer wordt er geen gebruik van gemaakt? 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Wat hebben we onderzocht?

1. Inventarisatie naar de aanwezigheid van religieuze organisaties in de 
wijken. Welke organisaties zitten er?

2. Inventarisatie van diaconale activiteiten van religieuze organisaties in 
de wijken. Welke organisaties zijn actief?

3. Diepte interviews: bij 31 organisaties zijn diepte-interviews 
afgenomen naar de activiteiten, samenwerking, financiering vanuit de 
overheid en stimulerende en belemmerende factoren, 3 interviews 
afgenomen met wijkmanagers van achterstandswijken 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Welke wijken zijn onderzocht?

• Almere: Bouwmeesterbuurt en Stedenwijk
• Rotterdam: West, Bergpolder, Vreewijk                           

en de Zuidelijke Tuinsteden
• Nijmegen: Hatert
• Deventer: Rivierenwijk
• Groningen: de Hoogte en Korrewegwijk
• Utrecht: Kanaleneiland en Ondiep
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Wie hebben we gesproken?

• Almere: 
 Diaconaal Dienstencentrum van de Protestantse Kerk; Parochiële Charitatieve 

Instelling van de r.-k. parochie; Jongerencentrum The Rock van de Christelijke 
Gemeente De Wegwijzer; Inloophuis De Ruimte van de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit; De Gereformeerde Kerk; De Rafael Gemeente; De Marokkaanse moskee

• Rotterdam: 
 Pastoraat Oude Wijken; Protestantse Kerk Delfshaven; r.-k. parochie Pax Christi; 

Youth for Christ – The Mall; Leger des Heils - De Sluis; Oud-katholieke kerk –
Citypastoraat; Islam & Dialoog

• Nijmegen:
 Protestantse Kerk – diaconaal werker; Het Apostolisch Genootschap

KASKI



MRKAlmere



De Ruimte - Almere



Pastoraat Oude Wijken 
Rotterdam



Groningen



Werkgroep Samen Leven – Utrecht Kanaleneiland



Onderzoek en advies over religie en samenleving

• Deventer: 
 Protestantse Kerk – Lebuisniskerk; r.-k. parochie H. Joannes Vianney; 

Pinkstergemeente Filadelfia; Mescicdi Aksa moskee; Arahman moskee

• Groningen:
 Protestantse Kerk – Het Pand; r.-k. parochie St. Joseph en St. Franciscus;         

Eyup Sultan moskee; Christelijke Gemeente Groningen

• Utrecht:
 Protestantse Kerk – Buurtpastoraat; Protestantse Kerk – Triumfator kerk;                r.-

k. geloofsgemeenschap van Nicolaas en Monica; Oecumenische werkgroep Samen 
Leven; Het Apostolisch Genootschap; Milli Gorus moskee. 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Onderzoeksresultaten 1:

• Van de 108 geïnventariseerde religieuze organisaties in de 
prachtwijken zijn er 48 in meer of mindere mate actief. Dit is 44%.    
25 organisaties zijn zeker niet actief (23%). Van de religieuze 
organisaties waarvan niets bekend is, mag men op basis van ervaring 
veronderstellen dat ruim driekwart daarvan niet actief is en derhalve 
ongeveer 9 wel actief in de wijken. 

• Samenvattend betekent dit dat er ongeveer 57 organisaties actief zijn 
voor de wijk (53%). 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Onderzoeksresultaten 2:

• Wanneer we alle activiteiten van de 31 onderzochte religieuze 
organisaties in de wijken categoriseren, dan zien we dat de meeste 
activiteiten gericht zijn op inloop, al dan niet met een cursusaanbod 
(19). Daarnaast is men politiserend actief in 14 van de onderzochte 
organisaties. Op de derde plaats is men actief ten behoeve van 
materiële en financiële ondersteuning (12).

• Ten aanzien van activiteiten speciaal op jongeren gericht zien we dat 
ook hier de meeste aandacht uitgaat naar activiteiten rond inloop, al 
dan niet met een cursusaanbod (13). Daarnaast gaat de meeste 
aandacht uit naar sport en muziek (10) en aanbod van informatie rond 
maatschappelijke thema’s (8). 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Onderzoeksresultaten 3:

• De persoonlijke visie van de respondenten is dat men:

- meer zou willen doen, maar in het een-op-een contact ervaart men 
zich als doeltreffend,

- met name actief is in de vorm van presentie,
- bijdraagt aan sociale cohesie.

Voor een aantal organisaties is evangelisatie een bijdrage aan de wijk. 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Onderzoeksresultaat 4:

Wie is er bovengemiddeld actief (algemeen)?
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Onderzoeksresultaat 4:

Wie is er bovengemiddeld actief (jongeren)?
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Activiteiten van de Protestantse Kerk 
– samenvattend: 

De Protestantse Kerk is betrokken in 8 van de 19 organisaties die 
bovengemiddeld actief zijn (christelijke kerken en moslim 
organisaties). Wanneer we de vergelijking alleen maken met de 
christelijke kerken, is de Protestantse Kerk betrokken in 8 van de 14 
organisaties. 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de Protestantse Kerk een 
bovengemiddelde bijdrage levert aan de leefbaarheid in prachtwijken. 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Onderzoeksresultaten 5:
Samenwerking:
• Over het algemeen op stedelijk niveau.                          

Op wijkniveau zijn deze meestal summier, doch wel aanwezig. 
• Tussen religieuze organisaties onderling is er de meeste 

samenwerking en contact. Er is weinig contact tussen christelijk
religieuze organisaties en moskeeën. 

• In een aantal gevallen is er samenwerking met hulpverlenende 
instanties in de wijk.                                          
Dit betreft met name die organisaties die actief zijn voor jongeren. 

• De religieuze organisaties geven aan nauwelijks tot geen contact
met de lokale overheid te hebben.
Anderzijds is er echter ook schoorvoetend een zekere bereidheid 
tot samenwerking waar te nemen. 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Onderzoeksresultaten 6:

Charter en Wijkactieplan
Van de 31 respondenten geven er 13 aan bekend te zijn met het 
Charter en 17 met het Wijkactieplan. De betrokkenheid bij het 
opstellen van het Charter en het Wijkactieplan ligt velen malen lager, 
respectievelijk 2 en 8. 

Financiën
Van de 31 onderzochte organisaties worden er 11 financieel 
ondersteund door de overheid. Bijna de helft van de onderzochte 
organisaties heeft geen aanvraag ingediend. Bij 4 van de 31 
organisaties wacht men nog op een beslissing op de aanvraag. 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Conclusie 1:
Insteek van de organisaties:

 Presentie
 Religie als Religare
 Politiserende aanwezigheid en acties

Daarbij bewaakt men ‘zachte waarden’ zoals het belang van: 
aandacht, aanwezigheid, respect, menselijkheid, ontmoeting, 
vertrouwen, trouw en onvoorwaardelijkheid. Hiermee neemt men een 
positie in binnen het maatschappelijk middenveld en is eveneens een 
‘zachte kracht’ in de civil society. 
In de zwakte van het leven, op die momenten waar het leven poreus 
is, daar laten religieuze organisaties in prachtwijken hun 
aanwezigheid zien, en daarin ligt hun kracht. 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Conclusie 2:
Samenwerking

• Men werkt weinig samen, zowel met andere religieuze organisaties
als met organisaties in de wijk. Wanneer dit echter wel het geval is 
bereikt men over het algemeen ook meer mensen.

• De onderzochte religieuze organisaties werken ook nauwelijks samen 
met de lokale overheid. Men zoekt elkaar niet op en is niet gericht op 
samenwerking. Hiermee is ook van een financiële ondersteuning 
vanuit de lokale overheid in de meeste gevallen geen sprake. 
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Onderzoek en advies over religie en samenleving

Conclusie 3:
Succesfactoren
• zichtbare aanwezigheid in de wijk (ruimte)
• langdurige aanwezigheid (lang aanwezig blijven en de tijd nemen om aanbod 

te ontwikkelen en af te stemmen) 
• ‘kartrekkers’ (professionals en/of vrijwilligers) inzetten en waarderen d.m.v. 

voldoende ondersteuning
• samenwerking met andere religieuze organisaties
• samenwerking met lokale overheid
• op de hoogte zijn van de beleidsplannen van de lokale burgerlijke gemeente
• creativiteit in het werven van financiële middelen
• een duidelijke en herkenbare religieuze identiteit hebben
• een expliciet beleid voor activiteiten ten behoeve van de wijken
• bestendigen van de presentie (onvoorwaardelijke trouw en betrouwbaarheid) 

aangevuld of uitgebreid met politiserende activiteiten (doelbewuste acties om 
de situatie voor de wijkbewoners te verbeteren). 
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‘Ik ben gekomen opdat ze 
leven mogen bezitten, en wel 
in overvloed.’
(Joh. 10:10)


