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% deelnemende gemeenten per provincie

Eindstand:
- 240 gemeenten
- 5400 

kerkgebouwen



Kerkenvisie 
- de bouwstenen -

Jorien Kranendijk

Programma Toekomst 
Religieus Erfgoed
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https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/dossier-kerkenvisies
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1. Welk doel wil je (met 
elkaar) bereiken met 
het opstellen van een 
kerkenvisie?

2. Met wie en voor welke 
kerkgebouwen?

3. En welke vorm past 
daar het beste bij? 
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Aansluiten bij 

gemeentelijke 

opgaven en 

cultuur
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1. Wat is de betekenis 
van de kerkgebouwen 
in onze gemeente?

2. Welke winst levert het 
opstellen van een 
kerkenvisie op?

Ook voor 

kerkgenoot-

schappen
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1. Hoe neem je initiatief?

2. Wat vraagt het proces 
voor inzet van 
iedereen?

3. Hoe geef je vorm aan 
het proces?

4. Wie doet wat?
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Je hoeft 

niet alles 

zelf te doen
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1. Welke rol past je als 
gemeente? Zowel tijdens 
opstellen als 
implementatie van de 
kerkenvisie.

Denk ook aan 

je interne     

proces



Lokale Agenda religieus erfgoed Deventer
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1. Waar kan je de 
decentralisatie-uitkering 
aanvragen?

2. Wat kan je als gemeente 
bijdragen aan het 
opstellen van een 
kerkenvisie?

Wees 

creatief
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1. Welke opgave heb je als 
gemeente in brede zin?

2. Welke opgaven heb je als 
gemeente m.b.t. de 
kerkgebouwen, hun 
interieurs en omgeving?

3. Welke aanpak sluit daar 
het beste op aan?
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Wat 

speelt er?
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1. Met wie ga je in dialoog?

2. In welke vorm(en)?

3. Wat moet je voorafgaand 
aan de gesprekken 
weten?
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Wees 

bewust 

van de 

context

We 

spreken 

niet 

elkaars 

taal

Start niet 

met het 

woord 

herbestem-

ming

Jij wilt niet 

diegene 

zijn die de 

deur sluit
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1. Hoe ga je om met 
vertrouwelijkheid versus 
openbaarheid?

2. Wat spreek je af over 
communicatie?

Maak dit 

onderdeel 

van het 

gesprek
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1. Welke data heb je nodig?

2. Wat is al beschikbaar?

Sla niet 

door
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1. Wat wil je waarderen 
en/of wegen?

2. Hoe waardeer je en met 
welke criteria?

Bredere 

blik?
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1. Is er zicht op de 
‘achterban’ van de 
verschillende partijen?

2. Hoe verkrijg/organiseer 
je draagvlak bij deze 
achterbannen?
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Bewust 

meenemen 

in proces



23

1. Een kerkenvisie, en dan?

Vanaf begin 

over 

nadenken


