
 

Klaar voor de toekomst! 
 

Eind 2011 is een enquête afgenomen in de Protestantse Wijkgemeente Baalder. Dankzij de inzet van 

569 mensen die de enquête ingevuld hebben, de contactpersonen die de enquête hebben uitgedeeld 

en opgehaald, en de kerkenraad die de enquête heeft gemaakt, kunnen er veel conclusies getrokken 

worden over wat de mensen boeit op het gebied van kerk en geloof. 

Voor u hebt u de samenvatting van het onderzoeksrapport. Hier zullen de meest opvallende 

resultaten genoemd worden met de te verwachten verklaring, en bijbehorend advies. 

Familiewijk 

Bijna de helft van de respondenten woont samen met zijn of haar partner, met thuiswonende 

kinderen. Ruim een derde van de respondenten woont met zijn of haar partner samen, zonder 

thuiswonende kinderen. Volwassenen met partner is dus de grootste doelgroep in de wijk, al dan 

niet met kinderen. Hier zou dus goed op ingespeeld kunnen worden in de kerkdiensten en overige 

communicatie. 

Zo zou de preek bijvoorbeeld eens kunnen gaan over hoe de bijbel relaties ziet, en de lessen die 

hierin zitten.  

Gemixte gevoelens 
Allereerst moet hier aangegeven worden dat de vraag anders gesteld had moeten worden in de 

enquête. Mensen konden maar 1 antwoord geven, wat wellicht een verkeerd beeld geeft. Zo kan 

iemand behoefte hebben aan een jaarlijks bezoek, en een gesprek in bijzondere omstandigheden, 

maar dat geeft hij dan zelf wel aan. Dit kan niet in de gegevens teruggevonden worden. 

Zoals de vraag nu gesteld is, zijn de meningen zeer verdeeld, waardoor niet een eenduidig advies te 

geven is. Wel is uit de opmerkingen bij de enquête gebleken dat hier veel hartzeer kan ontstaan, 

wanneer de realiteit niet met de verwachtingen overeenkomt. Daarom is het advies om eens bij 

mensen te inventariseren wat hun behoefte is, dit in Scipio, de persoonsdatabase te zetten en dit aan 

de contactpersonen door te geven.  

Wijkgevoel 

De wijknieuwsbrief steekt met kop en schouders uit als meest gewenst communicatiemiddel. 

Daarom is het ook het advies om hier meer aandacht in te stoppen en wellicht de frequentie te 

verhogen. Mensen gaven bij de opmerkingen in de enquête vaak aan dat ze het gemeenschapsgevoel 

een belangrijk pluspunt vonden van de kerk, waar de nieuwsbrief goed aan kan toevoegen. Hier 

kunnen verschillende onderwerpen in behandeld worden, zoals de agenda van de kerkdiensten, 

maar ook nieuwe gezinnen die in de wijk zijn gekomen, eventueel met foto en verhaaltje, 

evenementen in de wijk, en andere nieuwtjes. 



 

 

 

 

 

Bezochte diensten 

De Baalderdienst is verreweg de meest populaire dienst. Ruim een  kwart van de mensen die de 

Baalderdienst bezoekt, heeft behoefte aan 2 Baalderdiensten per maand. In de opmerkingen stond 

vaak dat ze de diensten in samenwerking met de basisscholen het meest waardeerde en bezochten. 

Wellicht dat dit dus vaker gedaan kan worden. 

Er zijn maar weinig mensen die wekelijks naar de diensten in de Höftekerk en de Stefanuskerk gaan. 

De mensen die wel gaan, zijn overwegend 66+. Hier kunnen dus twee afwegingen gemaakt worden: 

1. Er kan voor gekozen worden een duidelijke splitsing tussen doelgroepen te maken voor de 

Baalderdiensten en de centrumdiensten. De jongere groep gaat naar de Baalderdiensten en 

de oudere groep gaat naar de centrumdiensten. 

2. Ook kan er voor gekozen worden tot doel te maken om meer jongere mensen naar de 

centrumdiensten te krijgen. Dit kan gedaan worden door de inhoud en vorm van de dienst 

meer vorm te geven zoals de Baalderdiensten. 

In gesprek 

Qua percentages zijn gespreksgroepen niet interessant, maar in absolute getallen wel. Het advies is 

om te bepalen vanaf hoeveel personen een gespreksgroep interessant is, hier inschrijvingen voor te 

starten, en groepen te beginnen waarbij het minimum gehaald is. Deze groepen zouden 

zelfregulerend kunnen zijn, door bij de eerste bijeenkomst een voorzitter aan te wijzen. 

Hip and happening 

Bijna de helft van de jongeren die nog bij hun ouders wonen, denkt er wel eens aan zich uit te 

schrijven. Dit is een verontrustend gegeven. Uiteraard is het de vraag of ze dit ook daadwerkelijk 

gaan doen. Op dit moment is hét middel om betrokkenheid te vergroten social media. Zo zeggen 

experts dat een klacht een mogelijkheid is om een zeer loyale klant te krijgen. Dit zou ook voor de 

kerk op kunnen gaan.  

Door op platformen als Twitter of Facebook met de jongere doelgroep in gesprek te gaan over wat 

hun tegenvalt in de diensten, wat ze leuk zouden vinden als er aan toegevoegd wordt en meer van 

dit soort onderwerpen, kan de betrokkenheid dus enorm vergroot worden. De wijknieuwsbrief zou 

als start van de discussie gebruikt kunnen worden, met een verwijzing naar de social media accounts 

om te discussie  te voeren. Zo is er meteen aandacht voor de accounts.  

Door middel van deze adviezen, kan goed ingespeeld worden op wat mensen boeit, zodat de 

wijkgemeente een veelkleurige gemeenschap is en blijft waar iedereen de ruimte heeft voor een 

eigen geloofsbeleving.  


