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Strategische agenda voor grote kerken - samenvatting
Grote monumentale stadskerken nemen een iconische positie in voor de steden waar zij centraal in staan. Het is ondenkbaar dat
deze gebouwen zouden verdwijnen. Dat brengt wel grote uitdagingen mee voor het langjarig behoud en gebruik en voor de
exploitatie van grote kerken. Berenschot heeft in opdracht van Het Grote Kerken Overleg (GKO) en de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed (RCE) een verkenning verricht, via gesprekken en een enquête onder directies van grote kerken. De verkenning heeft
inzichten opgeleverd ten aanzien van drie strategische uitdagingen waar directies en besturen meer grip op willen krijgen:
• Het gebouw moet niet alleen duurzaam in stand worden gehouden maar ook worden gebruikt. In praktijk zijn er vijf functies
van grote kerken. Het oorspronkelijke kerkelijke gebruik verschuift naar steeds meer culturele en maatschappelijke activiteiten.
Voor commercieel gebruik zijn kerken en de faciliteiten wat minder geschikt. Openstelling voor publiek is immer evident. Dit
leidt tot een nieuwe profilering van de kerken, variërend van huiskamer van de stad en kunsthal tot culturele topattractie.
• We hebben onderzocht in hoeverre de kerken qua organisatie toegerust zijn op de functies die zij vervullen. De kerken kennen
maar weinig formatie (gemiddeld 7 fte). Zij zien het aantal vrijwilligers wat afnemen, wat vraagt om een toename van personeel
in vaste dienst en inhuur. Er zijn middelen nodig voor de gewenste professionaliseringsslag. Kerken zijn ten aanzien van hun
governance nog zoekend naar een goede balans tussen besturen en directie voeren, ook in relatie tot die professionalisering.
• De onzekerheid over de financiën is voor kerken groot. De baten uit exploitatie van grote kerken hangt enerzijds sterk samen
met de functies die er plaatsvinden en de frequentie daarvan, anderzijds met de ontwikkelfase waarin de exploiterende
organisatie zich bevindt. Grote kerken zijn, zo blijkt, sterk afhankelijk van publieke financiering maar die is nogal wisselvallig.
Deze verkenning mondt uit in een strategische agenda voor de grote kerken, die zij kunnen gebruiken in hun gesprekken met de
voornaamste stakeholders. Wij zien dat met name de relatie met de gemeente waar de kerken centraal in staan aandacht behoeft.
2

Strategische agenda voor grote kerken - inhoudsopgave
1

Aanleiding, vraag en aanpak

4

2

Vijf functies van grote kerken

8

3

Strategische uitdaging A: het gebouw

16

4

Strategische uitdaging B: de organisatie

23

5

Strategische uitdaging C: de financiën

33

6

Strategische agendapunten

41
3

1

Aanleiding, vraag en aanpak
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Aanleiding: behoefte aan een strategische agenda voor grote kerken
Grote kerken nemen een bijzondere positie in binnen het religieus erfgoed. De kerken zijn iconen in steden, al is het
oorspronkelijke religieus gebruik nog maar beperkt. De waardering voor dit bezield erfgoed is, zij het vaak latent, breed
gedragen. Het is dan ook volstrekt ondenkbaar dat deze gebouwen zouden verdwijnen. Dat brengt wel grote uitdagingen mee
voor het langjarig behoud en gebruik en voor de exploitatie van grote kerken, Binnen het programma Religieus Erfgoed wordt
daarom extra aandacht besteed aan de toekomst van grote kerken, met een focus op monumentale stadskerken.
Het Grote Kerken Overleg (GKO), waarin de directies van een aantal grote kerken zich hebben verenigd, heeft met de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed (RCE) behoefte getoond aan een onderzoek waarin enerzijds de verworvenheden en gegevenheden
rondom de grote kerken per kerk én collectief in beeld worden gebracht, en anderzijds toekomstperspectieven voor de kerken
zichtbaar worden tegen de achtergrond van een veranderende samenleving. Daarbij is het wenselijk dat de uitkomst van dit
onderzoek input levert voor de exploitatie van kleinere stads- en dorpskerken.
Het GKO en de RCE hebben Berenschot gevraagd een onderzoek uit te voeren. We hebben samen vastgesteld dat er diverse
kwesties spelen voor de gezamenlijke kerken, maar dat elke kerk ook zijn eigen verhaal en problematieken heeft. We hebben
daarom een verkenning uitgevoerd die enerzijds leidt tot een positioneringsstuk en gespreksagenda voor de gezamenlijke kerken
en anderzijds elke kerk de ruimte biedt om met de uitkomsten in de eigen stad en context aan het werk te gaan en lokale
stakeholders te beïnvloeden.
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Ons analysekader voor verkenning van strategische uitdagingen
Hoewel de grote kerken voor veel uitdagingen staan, waaronder niet in het minst bouwkundige, is onze verkenning gericht op
drie strategische uitdagingen waar directies en besturen meer grip op willen krijgen:
• Het duurzaam in stand houden van het gebouw, waaronder het langjarig onderhoud
• Het professionaliseren van de organisatie inclusief governance en aansturing van vrijwilligers
• Het versterken van de financiën door het inrichten van een duurzame, renderende exploitatie
Bij het in kaart brengen van deze drie uitdagingen, hebben wij een kader voor een verschillenanalyse gebruikt. Voor financiën is
het eenvoudig aan te geven: er zijn opbrengsten, er zijn kosten, en het verschil daartussen is de bijdrage aan het resultaat, en die
is mogelijk negatief. Evengoed is het mogelijk om voor het gebouw aan te geven dat er gebruik van wordt gemaakt voor diverse
functies, dat er daarvoor faciliteiten beschikbaar zijn, en dat er een verschil is daartussen, waarbij faciliteiten onbenut of niet
beschikbaar blijken. Ten slotte is voor de organisatie na te gaan in welke mate waarde wordt gecreëerd voor stakeholders, zoals
gebruikers en de stad, en welke inspanningen daar tegenover staan. Het verschil tussen waarde en inspanningen is de
toegevoegde waarde die de organisatie kan leveren. De verschillenanalyse leidt tot meer inzicht en hernieuwde prioriteiten.
Gebouw

:

Gebruikswaarde

Organisatie

:

(Publieke) waarde

Financiën

:

Baten

-

Faciliteiten
Inspanningen
Lasten

=
=
=

Benutting
Toegevoegde waarde
Saldo
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De aanpak van onze verkenning voor en met het GKO
Op basis van de uitvraag die door het GKO en de RCE aan ons is gedaan, hebben we een
aanpak voorgesteld. We zijn begonnen met het voeren van enkele gesprekken met vier
vertegenwoordigers van grote kerken. Op basis daarvan hebben we vastgesteld dat de
kerken in praktijk vijf (hoofd)functies vervullen waaronder alle activiteiten te ordenen zijn.
Vervolgens hebben wij een enquête opgesteld met daarin een aantal kwalitatieve en
kwantitatieve vragen over het gebruik van de kerk voor deze vijf functies en over het
gebouw, de organisatie en de financiën. We hebben hierbij niet alleen de huidige stand van
zaken uitgevraagd, maar ook de trends daarin. De enquête is door vertegenwoordigers van
10 van de 12 kerken ingevuld en de resultaten zijn met de kerken gezamenlijk besproken.
Op 22 september hebben wij bij een bijeenkomst van het GKO de uitkomsten van onze
verkenning getoond, onze analyses en bevindingen besproken en samen bepaald welke
punten op de strategische agenda moeten staan. Deze rapportage bevat een nadere
uitwerking van onze analyses en bevindingen.
We sluiten het rapport af met gesprekspunten voor een strategische agenda. Deze agenda is
gericht op het bieden van handelingsperspectief aan directies en bestuurders van grote
kerken en aan stakeholders, in het bijzonder de gemeenten waar deze kerken staan.

Deelnemende kerken in
overleg en/of enquête
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-kerk Groningen
De Duif Amsterdam
Eusebiuskerk Arnhem
Grote Kerk Breda
Grote Kerk Naarden
Grote Kerk Zwolle
Laurenskerk Rotterdam *
Nieuwe Kerk Amsterdam
Oude Kerk Amsterdam *
Pieterskerk Leiden
Stevenskerk Nijmegen
Westerkerk Amsterdam

* enquête niet ingevuld
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Vijf functies van grote kerken
Ontwikkeling van de activiteiten die in grote kerken plaatsvinden
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Positioneringsmodel toegespitst op grote kerken
Om de strategische uitdagingen te duiden voor de gezamenlijke kerken en elke kerk zelf, hebben we een positioneringsmodel
gehanteerd, dat helpt om de huidige en gewenste situatie per kerk te duiden. Dit positioneringsmodel is gebaseerd op een
concept dat Berenschot heeft ontwikkeld voor maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisaties hebben meestal een
aantal vaste taken, bijvoorbeeld wettelijke taken, en zijn daarin vaak vergelijkbaar. Veel organisaties maken daarnaast eigen
keuzes in hun rollen en activiteiten voor verschillende doelgroepen. Het zijn juist deze keuzes waardoor organisaties een
herkenbaar, onderscheidend eigen profiel krijgen in de ogen van klanten, stakeholders, andere organisaties en het algemeen
publiek. We hanteren dit positioneringsmodel onder meer bij brancheorganisaties, maar hebben het bijvoorbeeld ook bij
archieven toegepast.
Om de grote kerken (en in een vervolg mogelijk ook andere kerken) inzicht te geven in waar zij staan en waar ze willen staan,
hebben we een specifieke versie van het positioneringsmodel opgesteld voor kerken met multifunctioneel gebruik. Dit wordt
zichtbaar in een aantal (min of meer maatschappelijke) functies, die vaak ook gekoppeld zijn aan specifieke doelgroepen. Op de
volgende pagina geven we de vijf functies weer, en geven een aantal voorbeelden van activiteiten die binnen elke functie passen.
Vervolgens hebben we in de enquête aan de grote kerken een aantal vragen gesteld die zijn onderverdeeld naar deze functies.
Daardoor kunnen we op de volgende pagina’s laten zien in hoeverre de Kerken worden gebruikt voor deze functies en hoe dit
gebruik zich door de tijd heen ontwikkeld heeft en zich waarschijnlijk gaat ontwikkelen, in de ogen van onze respondenten. De
analyse in dit hoofdstuk vormt de basis voor de verdieping van de strategische uitdagingen volgens ons analysekader.
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Vijf functies van de grote kerken en de bijpassende activiteiten
A) Kerkelijk
- Reguliere kerkdiensten (zondagen)
- Specifieke kerkelijke vieringen (feestdagen)
- Particuliere kerkdiensten (begrafenissen,
dopen, bruiloften)

E) Commercieel
- Eigen evenementen (markten,
beurzen etc)
- Verhuur voor openbare
evenementen (congressen,
beurzen, presentaties, party’s etc)
- Verhuur voor besloten
activiteiten (bruiloften,
bijeenkomsten, feesten etc)

D) Maatschappelijk
- Eigen activiteiten
(benefietavonden etc)
- Incidentele verhuur aan
onderwijs, gemeente,
verenigingen etc
- Structurele verhuur aan vaste
maatschappelijke huurders

B) Openstelling voor publiek
- Openstelling van gebouw
- Rondleidingen in gebouw
- Beklimming van de toren

C) Cultureel
- Concerten en voorstellingen –
eigen programmering
- Concerten en voorstellingen –
verhuur professioneel
- Concerten en voorstellingen –
verhuur amateurkunst
- Exposities – eigen
programmering / collectie
- Exposities – verhuur
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A) Kerkelijke activiteiten zijn er wel degelijk, al nam het gebruik af
Soort activiteiten

# kerken

Frequentie

Bezoekers per keer

Vorige 5 jaar

Komende 5 jaar

Reguliere diensten

6 van 10

Wekelijks of minder

50-100

Enige afname

Gelijk

Feestdagen

7 van 10

1-3 keer per jaar

50-100 / 500-1000

Enige afname

Gelijk

Particuliere vieringen

7 van 10

Maandelijks tot incidenteel

100-500

Gelijk

Gelijk / toename
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B) Publieke activiteiten: de behoefte aan openstelling neemt toe
Soort activiteiten

# kerken

Frequentie

Bezoekers per keer

Vorige 5 jaar

Komende 5 jaar

Openstelling

10 van 10

Dagelijks / 3 keer per week

50-100 of meer

Enige toename

Sterke toename

Rondleidingen

10 van 10

Wisselend

1 – 25 of meer

Gelijk

Toename

Beklimming toren

4 van 10

Dagelijks / 3 keer per week

10 - 25

Gelijk

Sterke toename
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C) Culturele activiteiten: vaak, redelijk goed bezoek, groeimarkt
Soort activiteiten

# kerken

Frequentie

Bezoekers per keer

Vorige 5 jaar

Komende 5 jaar

Concerten/voorstellingen
eigen programmering

10 van 10

40%: 3 keer per jaar;
rest meer of minder

40% 50-100-250
40% 250-500

Gelijk / soms
enige toename

Enige / sterke
toename

Concerten/voorstellingen
verhuur professioneel

9 van 10

Wekelijks tot
maandelijks

250-1000

Gelijk

Enige / sterke
toename

Concerten/voorstellingen
verhuur amateurkunst

10 van 10

70% 1-3 keer per jaar,
30% wat vaker

100-500

Gelijk

Gelijk, wel
wisselend

Exposities eigen
programmering/collectie

8 van 10

1-3 keer per jaar

Vaak 1000+

Gelijk / enige
toename

Sterke toename

Exposities verhuur

9 van 10

1-3 keer per jaar

Vaak 1000+

Gelijk

Toename, wel
wisselend

13

D) Maatschappelijke activiteiten: incidenteel, wisselend beeld
Soort activiteiten

# kerken

Frequentie

Bezoekers per keer

Vorige 5 jaar

Komende 5 jaar

Eigen activiteiten
voor gemeenschap

8 van 10

Maandelijks tot jaarlijks

250-500 of minder

Gelijk

Enige toename

Incidentele verhuur
maatschappelijk

10 van 10

Maandelijks tot 3 keer per
jaar

250-500, wisselend

Gelijk, enige
toename

Gelijk, enige
toename

Structurele verhuur
maatschappelijk

8 van 10

Wisselend

250-500 of minder

Gelijk

Gelijk, enige
toename
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E) Commerciële activiteiten: maandelijks, veel bezoekers per keer
Soort activiteiten

# kerken

Frequentie

Bezoekers per keer

Vorige 5 jaar

Komende 5 jaar

Eigen evenementen

6 van 10

Incidenteel

100-1000

Gelijk, wisselend

Gelijk

Verhuur openbare
evenementen

10 van 10

Maandelijks

250-1000

Gelijk, wisselend

Gelijk / enige
toename

Verhuur besloten
evenementen

10 van 10

Maandelijks of vaker

250-1000 of minder

Gelijk, wisselend

Gelijk / enige
toename
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Strategische uitdaging A: het gebouw
Een analyse van de ontwikkelingen in het gebruik van de kerken
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Grote kerken streven naar zo passend mogelijk hedendaags gebruik
Kerken blijven centrale plekken waar het publiek graag binnenkomt

De grote kerken hebben het kerkelijk gebruik dan wel zien afnemen de afgelopen jaren, de behoefte om de kerk te bezoeken lijkt
juist toe te nemen. Bezoekers maar ook bestuurders van steden vinden het vanzelfsprekend dat de grote kerken toegankelijk zijn.
Het is in Nederland niet gebruikelijk en niet wenselijk om toegang te heffen voor openstelling zonder bijzondere activiteiten. Dat
betekent dat grote kerken zich verplicht voelen brede openstelling te garanderen maar dat daar weinig tegenover staat.
Culturele en maatschappelijke activiteiten passen beter dan commerciële evenementen

De grote kerken zijn graag beschikbaar voor het faciliteren en zelfs organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten. Zij
zien dit ook als een normaal en aanvaardbaar verdienmodel, waarop rendement kan worden gemaakt. De kerken geven hieraan
sterk de voorkeur boven het faciliteren van commerciële evenementen, die soms ook gebouwtechnisch risicovol voor schade zijn.
Het blijkt dat kerken er verschillend mee omgaan of voor maatschappelijke activiteiten kostendekkende of commerciële,
winstgevende tarieven worden gevraagd. Dit hangt af van subsidievereisten, de concurrentie maar ook het lef van de organisatie.
Faciliteiten zijn niet overal voor geschikt
De in de kerk beschikbare faciliteiten sluiten in principe het beste aan op culturele activiteiten. Wel zijn specifieke voorzieningen
incidenteel te organiseren, die bij commerciële gebruikers in rekening worden gebracht. Uit onze verkenning blijkt dat de basis
aan voorzieningen voor alle soorten gebruik verbetering en investering behoeft, zoals garderobe, akoestiek en verwarming.

Op de volgende pagina’s tonen we de analyses die tot deze uitkomsten hebben geleid.
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Gebruik van de kerken: wat gebeurt er en hoe vaak ongeveer
Aantal kerken (van 10) waar activiteiten binnen deze
functie plaatsvinden

Commercieel

Maatschappelijk

Kerkelijk
10
8
6
4
2
0

Aantal keer per maand dat er activiteiten binnen deze
functie plaatsvinden

Kerkelijk
20
15
Publiek

Commercieel

10
5

Publiek

0

Cultureel

Maatschappelijk

Cultureel
18

Ontwikkeling in het gebruik: afgelopen en komende 5 jaar
Kerkelijk
5

Commercieel

4

Trend afgelopen 5 jaar

3

De afgelopen vijf jaar was het gebruik
voor de meeste functies behoorlijk
stabiel, alleen het kerkelijk gebruik nam
licht af

2

Publiek

1

Verwachting komende 5 jaar

Maatschappelijk

Cultureel
5 – sterke toename
4 – toename
3 – gelijk
2 – afname
1 – sterke afname

De kerken voorzien dat vooral het
publiek en cultureel gebruik zal
toenemen de komende jaren, lichte
groei in maatschappelijk en
commercieel gebruik en het kerkelijk
gebruik stabiliseert
19

Faciliteiten van de 10 kerken: niet alles is aanwezig voor elke functie
Toiletten
Garderobe

Commercieel

Voorzieningen aanvoer/afvoer materialen
Bar/cateringvoorzieningen
Keuken
Beamers
Beeldschermen
Projectieschermen

Cultureel

Geluidsinstallatie
Podiumverlichting
Podium
Akoestiek
Verwarming
0
Ja

1

2

Soms/tijdelijk

3
Nee

4

5

Nog niet

6

7

8

9

10
20

Faciliteiten: kwaliteit voor cultureel hoger dan voor commercieel
Toiletten
Garderobe

Commercieel

Voorzieningen aanvoer/afvoer materialen
Bar/cateringvoorzieningen
Keuken
Beamers
Beeldschermen
Projectieschermen

Cultureel

Geluidsinstallatie
Podiumverlichting
Podium
Akoestiek
Verwarming
0%
Slecht

10%
Matig

20%

30%

Redelijk

40%
Goed

50%

60%

Uitstekend

70%

80%

90%

100%
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Ontwikkelrichtingen voor profiel op basis van gebruik en faciliteiten
Grote kerken streven naar een profilering die de voorgaande ontwikkelrichtingen inkleurt. De ene kerk is hier verder mee dan de
andere. Zo heeft de Nieuwe Kerk in Amsterdam al tientallen jaren een sterk profiel als tentoonstellingsruimte, vanuit dezelfde
organisatie als de Hermitage. De Pieterskerk in Leiden wordt al vele jaren breed ingezet voor allerlei soorten maatschappelijke
activiteiten, waar ook de gemeente Leiden en de Universiteit Leiden veelvuldig gebruik van maken.
Andere grote kerken zijn, soms naar aanleiding van een gevorderde of afgeronde restauratie, bezig met hun profilering. Daarbij
valt op dat wordt ingezet op de maatschappelijke en culturele profilering. Ondanks dat hier niet het hoogste verdienpotentieel in
zit en er mogelijk ook concurrentie is van de lokale culturele infrastructuur, lenen de grote kerken zich hier toch het beste voor.
We geven enkele voorbeelden van termen die worden gebruikt in de profilering van grote kerken. We zien dat in deze profilering
de monumentale functie beperkt wordt benadrukt. De betekenis van grote kerken als erfgoed is kennelijk vanzelfsprekend.
Huiskamer van de stad

Experience

Kunsthal

Presentatie-instelling

Third place

Culturele topattractie
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Strategische uitdaging B: de organisatie
Duiding van verschillen in omvang en ontwikkeling van organisaties

23

Organisatieaspecten vragen veel aandacht en zijn soms belemmerend
In het gebruik van de kerken en bij de verhuur van het gebouw staan de culturele en maatschappelijke functies voorop. Deze
passen bij de gewenste uitstraling van de kerk en sluiten ook goed aan bij de oorsprong. Om financiële redenen en behoud van
de kerk zijn commerciële functies een goede toevoeging. Vanuit externe partijen en subsidiegevers worden deze laatste ook
gewaardeerd. We hebben onderzocht in hoeverre de kerken qua organisatie toegerust zijn op de functies die zij vervullen.
De meeste kerken hebben een beperkt aantal personen in dienst (gemiddeld 7 fte), daarnaast zijn er vrijwilligers werkzaam
(gemiddeld 3 fte). Daardoor zijn organisaties kwetsbaar bij uitval van personeel of bij piekbelasting. De kerken voorzien over het
algemeen voor de helft een gelijkblijvende formatie en voor de helft een toename, vooral bij personeel in vaste dienst en inhuur.
Tegelijkertijd zien sommige grote kerken de inzet van vrijwilligers en bestuur afnemen. Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkeling
rond inzet van vrijwilligers. Zij zijn minder beschikbaar voor dagelijks routinewerk. De inzet van (een grote groep) vrijwilligers
vereist een welhaast professionele coördinatie, en legt druk op de organisatie. Het is daarnaast een relevante (maar niet goed te
beantwoorden) vraag of er middelen beschikbaar zijn voor de gewenste professionaliseringsslag.
In de governance van de organisatie bestaan bij de grote kerken twee modellen, daarnaast is er een categorie ‘anders’. De twee
modellen zijn een bestuur- en directiemodel, dat zich in sommige organisaties heeft doorontwikkeld naar een Raad van Toezichtmodel. Daarmee is een professionaliseringsslag in de governance ingezet, maar tegelijkertijd is het in de feitelijke werking van de
governance in veel kerken nog zoeken naar de goede balans.
Op de volgende pagina’s tonen we de analyses die tot deze uitkomsten hebben geleid.
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De waarde verschilt licht per functie voor diverse spelers
In de enquête hebben we de waardering
voor de diverse functies bij de kerken zelf
uitgevraagd. We hebben de gemiddelde
waarde van alle kerken berekend, voor de
vijf functies, per speler. Nota bene: de
schaal van de vijfhoek begint pas bij 2,5,
om het verschil te kunnen zien.
Commercieel
Ons valt het volgende op:
• Media waarderen alle functies lager
dan de andere spelers

Kerkelijk
5
Bezoekers

4,5
4

Overheid

3,5

Openstelling

3
2,5

Media

• Medewerkers waarderen de kerkelijke
functie veel hoger dan de externe
spelers
• De culturele functie wordt het meest en
hoogst gewaardeerd
Maatschappelijk
• De samenleving als geheel waardeert
commerciële en maatschappelijke
activiteiten hoger dan bezoekers dat
soort activiteiten waarderen

Samenleving

Medewerkers

Cultureel

5 – zeer hoog
4 – redelijk hoog
3 – gemiddeld
2 – redelijk laag
1 – zeer laag (buiten de as)
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Inzet door personeel en vrijwilligers
Acht kerken hebben personele inzet ingevuld; gemiddeld 10 fte inzet is als volgt verdeeld, waarbij wordt opgemerkt dat de
omvang van de organisatie per kerk nogal verschilt
Soort werkende

Aantal kerken
waar aanwezig

Gemiddeld fte’s in
die kerken

Vooral ten behoeve van

Directie

4

0,9

Algemeen

Personeel in vaste dienst

6

2,8

Cultureel / commercieel

Personeel in tijdelijke dienst

1

1,3

Cultureel / commercieel

Ingehuurd personeel

5

1,2

Cultureel / commercieel

Vrijwilligers

5

3,0

Openstelling

Bestuur

5

0,6

Algemeen

Nota Bene: de Nieuwe Kerk heeft alleen voor culturele functie circa 45 fte en 30 vrijwilligers, en is hier buiten beschouwing gelaten
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Ontwikkelingen in personele inzet naar soort werkenden
Verwachting ontwikkeling inzet per soort
werkende, door % van kerken

Minder

Gelijk

Meer

Directie

0%

50%

50%

Personeel in vaste dienst

0%

50%

50%

Personeel in tijdelijke dienst

0%

75%

25%

Ingehuurd personeel

0%

40%

60%

Vrijwilligers

25%

50%

25%

Bestuur

25%

75%

0%

• De kerken voorzien vooral toename van directie, personeel in vaste dienst en inhuur. Het is natuurlijk wel de vraag of er
middelen beschikbaar zijn voor deze gewenste professionaliseringsslag.
• Tegelijkertijd zien sommige grote kerken de inzet van vrijwilligers en bestuur afnemen. Dit sluit aan bij de landelijke
ontwikkeling rond inzet van vrijwilligers. Zij zijn minder beschikbaar voor dagelijks routinewerk
• De inzet van (een grote groep) vrijwilligers vereist een welhaast professionele coördinatie, en legt druk op de organisatie
27

De totale inspanningen per functie verschillen nogal tussen de kerken
We hebben de totale inspanningen voor
alle kerken in beeld gebracht per functie
(indien aanwezig). Daarbij valt op:

Commercieel
• Culturele activiteiten kosten gemiddeld
veel inspanningen
Maatschappelijk
• Bij maatschappelijke activiteiten vindt
25% van de kerken de totale
Cultureel
inspanningen zeer hoog
• Kerkelijke activiteiten minder
Uit de data (maar niet hier in beeld
gebracht) blijkt verder dat:

• Inzet richting relaties, overheid en
stakeholders, evenals stad en media
worden vaak zeer hoog beoordeeld,
vooral bij culturele en maatschappelijke
activiteiten

Openstelling
Kerkelijk

0%
Zeer laag

10%

20%

Redelijk laag

30%

40%

50%

Gemiddeld

60%

70%

Redelijk hoog

80%

90% 100%

Zeer hoog
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Vergelijking van huidige waarde met de inspanningen per functie
We hebben de waarden per functie
gemiddeld en afgezet tegen de totale
inspanningen per functie (indien
aanwezig). Daarbij valt op:
• Waarde is voor elke functie hoger
ingeschat dan inspanningen; alle
functies voegen dus iets toe
• Bij culturele en maatschappelijke
activiteiten is de waarde het hoogst

Commercieel

• Maar deze activiteiten kosten nog
bovengemiddeld meer inspanningen
dan de andere

Kerkelijk
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Waarde
Inspanningen

Openstelling

• Het verschil (de toegevoegde waarde)
is dus kleiner
Maatschappelijk

Cultureel

5 – zeer hoog
4 – redelijk hoog
3 – gemiddeld
2 – redelijk laag
1 – zeer laag
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Ontwikkeling van waarde en inspanningen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sterke afname

Afname

Gelijk

Toename

Sterke toename
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Fases in de organisatie van de grote kerken
Uit deze verkenning komt naar voren dat de ontwikkelfase waarin de organisatie van de grote kerken zich bevinden nogal van
elkaar verschillen. Dit is afhankelijk van de geschiedenis van een kerk, onder meer van hoe lang de kerk nog vooral is gebruikt
voor kerkelijke functies en wanneer er voor de exploitatie van een kerk een aparte organisatie is opgericht of ingericht. Het hangt
ook af van strategische keuzes die zijn gemaakt of externe factoren die tot herijking dwongen.
Jacqueline Stolmeijer-Arends heeft recent onderzoek gedaan naar ontwikkelfases van culturele instellingen. Een
organisatie groeit mee met de verbreding en verhoging van activiteiten, met name in omvang en specialisatie van
functies. Zij heeft zich gebaseerd op het fasemodel van De Jong en Kooij, die onderscheid maken in drie fasen:
• In de pioniersfase wordt op basis van enthousiasme geëxperimenteerd en geïmproviseerd. Een
groot deel van de werkzaamheden vindt vrijwillig plaats. Er is weinig structuur of houvast.
• In de basisfase worden (enkele) functies versterkt en professioneel belegd, er wordt overlegd,
er worden afspraken gemaakt en de planning & controlcyclus wordt vastgelegd. Medewerkers
worden meer ingezet op basis van expertise. Toch blijft de organisatie klein en kwetsbaar.
• In de duurzame fase kan de organisatie volwaardig professioneel functioneren, zijn functies
hoogwaardig belegd en is er aandacht voor human development en organisatieontwikkeling.
Idealiter zijn de exploitatie en bedrijfsvoering, inclusief financiering, duurzaam verankerd.
In de ontwikkeling van organisaties dienen zich kritieke kantelpunten aan, zoals
groeipijnen en crises, waarop er wezenlijke keuzes worden gemaakt ten aanzien
van management en governance. Zonder hierop in te gaan per kerk, menen wij
dat de grote kerken zelf kunnen identificeren waar zij qua ontwikkeling staan.
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Grote kerken hebben diverse governancemodellen en vraagstukken
In onze verkenning is ons opgevallen dat er best grote verschillen zijn tussen de grote kerken op het gebied van governance. Bij
elke kerk is er sprake van een stichting die de verantwoordelijkheid draagt voor de exploitatie en daarmee de dagelijkse gang van
zaken en activiteiten in de kerk. Maar het varieert per kerk waar (bijvoorbeeld) eigenaarschap en beheer zijn belegd. Er zijn kerken
waarbij het (oorspronkelijke) kerkbestuur een rol speelt en zeggenschap heeft.
Dit brengt onder meer vragen met zich mee of de exploiterende stichting wel kan voldoen aan de principes van de Governance
Code Cultuur. Dat is niet alleen van belang voor het zuiver inrichten van de governance, maar wordt ook in bepaalde gevallen
vereist door subsidiegevers en fondsen. We hebben geïnventariseerd welke governancemodellen bij de 10 kerken voorkomen:
bestuur en directiemodel
bestuur en RvT model
anders

0

1

2

3

4

5

6

We zien dat veel van de grote kerken bezig zijn met een professionaliseringsslag. Daar hoort ook de keuze voor het model bij. Uit
het onderzoek van Stolmeijer dat op de vorige pagina is benoemd, blijkt dat instellingen een model moeten nastreven dat past bij
de fase van ontwikkeling. Een Raad-van-Toezicht-model past goed in de duurzame fase maar niet altijd in de basisfase.
Naast de keuze voor een model, moet de organisatie zich rekenschap geven van dubbele petten in de organisatie en mogelijke
belangenverstrengeling, ook bij de inrichting van het benoemingsproces voor leden van het bestuur en/of de Raad van Toezicht.
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5

Strategische uitdaging C: de financiën
Naar een bruikbaar model voor publieke financiering en prestaties
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Financiën vormen de grootste onzekerheid voor grote kerken
Van de strategische uitdagingen, zo blijkt uit onze verkenning, is de onzekerheid over de financiën de grootste. Het voortbestaan
van de gebouwen lijkt zo vanzelfsprekend, maar de financiering van de instandhouding is dat zeker niet. Met het terugtrekken en
wegvallen van de kerkelijke gemeenschappen die eigenaar waren van de gebouwen, is de oorspronkelijke financieringsbron ook
nagenoeg verdwenen. Grote kerken zijn, zo blijkt, sterk afhankelijk van publieke financiering maar die is nogal wisselvallig en meer
incidenteel dan langjarig, waardoor kerken voor een continuïteitsprobleem staan.
De baten uit exploitatie van grote kerken hangt enerzijds sterk samen met de functies die er plaatsvinden en de frequentie
daarvan, anderzijds met de ontwikkelfase waarin de exploiterende organisatie zich bevindt. Als er al een lange staat van dienst is
opgebouwd met cultureel gebruik, bijvoorbeeld als tentoonstellingsruimte of concertlocatie, maar vooral als er een goede
reputatie is opgebouwd met uitbating voor diverse maatschappelijke en commerciële initiatieven, zijn de baten redelijk hoog.
Andere kerken staan nog aan het begin van het bouwen van renderende exploitatie. De lasten verschillen sterk per kerk.
Voor deze analyse hanteren wij het Iglo-model van Berenschot, waarmee de publieke financiering voor diverse soorten culturele
en maatschappelijke instellingen kan worden gekoppeld aan drie vormen van bestedingen. De invulling van dit Iglo-model voor
kerken toont dat er veel publieke financiering nodig is voor beheer & behoud, maar vaak ook een deel voor exploitatie nodig is.
Op de volgende pagina’s tonen we de analyses die tot deze uitkomsten hebben geleid.
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Baten uit functies: generalisten en specialisten
Inkomstenmix generalisten (€ 2019)
900.000

Specialisten:
• Nieuwe Kerk € 4,5 mio, 100% cultureel
• Pieterskerk € 2,0 mio, 75% commercieel
• Groninger Kerken € 277k, 100% commercieel

800.000
700.000
600.000
500.000
400.000

300.000
200.000
100.000
Eusebius
Kerkelijk

Stadsherstel
Amsterdam

Openstelling

Grote Kerk Breda

Cultureel

Stevenskerk
Nijmegen

Maatschappelijk

Grote Kerk
Naarden

Commercieel

Grote Kerk Zwolle

Sponsoring/subsidie
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Ontwikkeling van de baten en het gebruik per functie
• We hebben gevraagd naar de ontwikkeling
van de baten/inkomsten
• We hebben ook gevraagd naar de ambitie
voor het gebruik (aantal activiteiten, zie ook
eerder)

3

Commercieel

Publiek

2
1

• Voorzien de kerken lagere inkomsten per
gebruiker?

5 – sterke toename
4 – toename
3 – gelijk
2 – afname
1 – sterke afname

Gebruik

4

• De verdeling tussen de functies is
vergelijkbaar (het patroon klopt)
• Maar waar het gebruik vooral bij Publiek en
Cultureel fors toeneemt, nemen de baten
daar minder toe

Baten

Kerkelijk
5

Maatschappelijk

Cultureel
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Lasten: een gevarieerd maar onduidelijk beeld
Het is niet mogelijk gebleken een eenduidig beeld over de lasten terug te geven:

• De totale lasten variëren tussen € 42.000 (Stevenskerk) en € 5.200.000 (Nieuwe Kerk)
• Niet alle kerken hebben een uitsplitsing naar functies gemaakt
• Niet alle kerken hebben een uitsplitsing naar personele of materiële lasten gemaakt

Wel valt door de oogharen op:
• Inkoop en materiële lasten voor de functies zijn te overzien, zelden hoger dan € 50.000
• Personele lasten zijn evenredig met de mate van cultureel en commercieel gebruik van de kerk

• We kunnen nu geen beeld per kerk over het saldo (de marge) per functie opleveren
• We kunnen dit wel specificeren per kerk met behulp van het Iglo-model (individuele afspraak)
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Het Iglo-model onderscheidt drie onderdelen in de exploitatie
Berenschot heeft een model ontwikkeld, het Iglo-model, waarmee de publieke financiering voor diverse soorten culturele en
maatschappelijke instellingen kan worden gekoppeld aan drie vormen van bestedingen. Een analyse van de financiële
huishouding conform dit Iglo-model levert een goede basis voor een gesprek tussen overheden (rijk maar vooral gemeente) en
instellingen over nieuwe prestatieafspraken die voortkomen uit cultuurbeleid en over de wijze van financiering.
De exploitatie van culturele instellingen en de publieke financiering daarvoor worden in het
Iglo-model in drie onderdelen onderscheiden, waardoor op elk van deze delen apart beleid én
concrete prestatieafspraken kunnen worden gemaakt. Het model maakt namelijk inzichtelijk
welk deel van de publieke / gemeentelijke financiering wordt besteed aan welke soort lasten:

A) Voorziening: huisvesting, infrastructuur en basisorganisatie
− geheel gesubsidieerd op basis van meerjarige vaste lasten
B) Subsidiabele culturele activiteiten met gemeentelijke prioriteit

C

B
A

− deels gedekt door eigen inkomsten, deels gesubsidieerd

C) Vrije ruimte: overige culturele en commerciële activiteiten
− geheel gedekt door eigen inkomsten en private financiering, zonder (gemeentelijke) subsidie
Het Iglo-model is door Berenschot ontwikkeld en daarmee ons intellectueel eigendom
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Het Iglo-model voor de financiering van grote kerken
Het financiële model voor (grote) kerken lijkt op dat van andere culturele instellingen. Het gedachtegoed van het Iglo-model is
dan ook te benutten om de wijze van financiering voor verschillende doelen te duiden. Wij stellen het ons als volgt voor:
A) Beheer & Behoud van het gebouw
•

•

Lasten:

B) Cultureel en maatschappelijk gebruik
•

Lasten:

C) Commerciële exploitatie
•

Lasten:

− Onderhoud en restauratie van
het gebouw

− Inkoop en programmering van
activiteiten

− Variabele lasten voor gebruik
(gas, water licht, inzet personeel)

− Vaste lasten voor beheer van de
organisatie

− Inhuur van tijdelijke faciliteiten

− Inhuur van tijdelijke faciliteiten

− Variabele lasten voor gebruik
(gas, water licht, inzet personeel)

− Vaste lasten voor de exploitatie
van de organisatie

Baten:
− Vrijwillige bijdragen c.q. donaties
− Incidentele of structurele
monumentsubsidie van het Rijk
− Structurele beheersubsidie van
gemeente

− Vaste lasten voor de exploitatie
van de organisatie
•

Baten:
− Culturele verhuuropbrengsten

− Kaartverkoop van eigen
programmering

•

Baten:
− Inkomsten horeca en catering
− Commerciële
verhuuropbrengsten

− NB: géén subsidie

− Bijdragen, fondsen en donaties
− Structurele exploitatiesubsidie
van gemeente
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Publieke financiering is grote onzekerheid voor grote kerken
Het Iglo-model voor grote kerken op de vorige pagina toont een gebalanceerde financiering met een helder onderscheid naar
deel A) beheer & behoud op basis van publieke financiering en delen B) en C) voor het gebruik, waarbij het rendement uit deel C)
bijdraagt aan de exploitatie. In praktijk zijn er onzekerheden en onduidelijkheden rond de (publieke) financiering:
Rijksbijdragen voor onderhoud en restauratie zijn wisselvallig
De grote kerken noemen zelf de toekenning van middelen van het rijk ten behoeve van grote monumenten een tombola. Er zijn
wel regelingen zoals SIM en SRR maar het is onzeker in hoeverre en wanneer grote kerken daar aanspraak op kunnen maken. Het
zijn ook incidentele middelen, terwijl de kosten voor onderhoud structureel doorlopen. De systematiek sluit niet goed aan. In
vorige financieringsrondes ging het landelijke geld naar instandhouding van de ‘stenen’. De grote kerken zien graag dat het Rijk
voortaan inzet op het kapitaliseren van deze investeringen in stenen ten behoeve van de samenleving.
Gemeenten zijn zoekend in hun rol voor financiering van kerken
Gemeenten hebben vanuit verschillende waardenperspectieven belang bij de instandhouding en het gebruik van grote kerken. Er
zijn gemeenten die vooral sterk hechten aan het openbaar gebruik, en dus frequente openstelling vereisen. Kerken stellen terecht
dat openstelling alleen niet rendeert en dat uitbating ook nodig is om het publieke gebruik mogelijk te maken. Er zijn ook
gemeenten die kerken zien en behandelen als onderdeel van de culturele (basis)infrastructuur en er cultuursubsidie aan besteden.
Dit wisselt sterk per stad, en het subsidiebedrag verhoudt zich niet altijd tot subsidies aan andere culturele instellingen,
bijvoorbeeld ten aanzien van bezoekersaantallen en openingstijden. Anderzijds stellen gemeenten ook maar beperkt eisen aan de
culturele en maatschappelijke activiteiten die (in feite in ruil voor de subsidie) in de kerken plaatsvinden. Het Iglo-model leent zich
ervoor om de gemeentelijke financiering te herijken en nadere prestatieafspraken te maken.
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6

Strategische agendapunten
Onderwerpen voor gesprekken met stakeholders
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Vanuit strategische uitdagingen naar gespreksagenda
Onze verkenning heeft een nadere analyse en bevindingen opgeleverd ten aanzien van de drie strategische uitdagingen voor het
gebouw, de organisatie en de financiën van grote kerken. De grote kerken kunnen deze uitdagingen niet zelfstandig oplossen en
hebben daarom ondersteuning nodig vanuit diverse stakeholders. We schetsen hier de rol van diverse stakeholders waarmee over
bepaalde onderwerpen in gesprek kan worden gegaan, om hiermee de grote kerken meer handelingsperspectief te bieden.
• Ministerie van OCW – verantwoordelijkheid nemen voor instandhouding van monumenten van nationale betekenis
• Gemeente – structurele relatie inclusief financiering en mogelijk opnemen van de grote kerk in de culturele (basis)infrastructuur

• Provincie – ondersteunen is wenselijk vanuit erfgoedopgave ten aanzien van instandhouding in combinatie met beleving
• RCE, Erfgoedveld – ontwikkelingen bij grote kerken zijn niet uniek maar wel grootschalig; daarvoor is extra aandacht nodig
• Publieke en private fondsen – bijdragen op projectbasis, bijvoorbeeld voor restauratie, innovatie of professionalisering
• Culturele partners – plek bieden aan de grote kerk in de culturele (basis)infrastructuur, samen optrekken in marketing et cetera

• Zakelijke partners – op basis van wederkerigheid ondersteuning bieden bij professionalisering van de organisatie van de kerk
• Notabelen – leveren van advies en vervullen van ambassadeursrol voor grote kerken richting stedelijke samenleving
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Onderwerpen voor gesprek van grote kerken met gemeenten
Uitgangspunt: de grote kerk behoort tot de basisinfrastructuur van de gemeente

Doelstellingen – wat streven zowel de kerk als de gemeente na:
• De grote kerk speelt een centrale rol in de stedelijke samenleving
• De grote kerk is toegankelijk en laagdrempelig voor zo veel mogelijk bewoners en bezoekers
• De grote kerk draagt aantoonbaar bij aan de culturele, maatschappelijke en economische waarde van de stad

Aanbod – wat kan de grote kerk hiertoe inbrengen:
• De grote kerk biedt een divers palet aan activiteiten en evenementen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen
• De grote kerk biedt gelegenheid aan andere aanbieders van culturele programmering en maatschappelijke activiteiten
• De grote kerk is beschikbaar voor een brede diversiteit aan (organisatoren van) evenementen

Afspraken – wat heeft de grote kerk nodig om tot de basisstructuur van de gemeente te blijven behoren:
• Speciale aandacht in de gemeentelijke Kerkenvisie, vanuit de in dit rapport benoemde strategische uitdagingen
• Opname in de Cultuurvisie / het Kunstenplan van de gemeente, en daarmee continuïteit door meerjarige financiering
•

Afstemming over aanbod, bijvoorbeeld in de vorm van een Activiteitenplan waarin prestatieafspraken vastgelegd zijn

• Lobby vanuit gemeente naar het rijk voor rijksbijdragen en richting provincie, gericht op het behoud van het gebouw
• Ambassadeurs binnen de gemeente (B&W) die zich hard maken voor gebouw en culturele inhoud
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Onderwerpen voor gesprek met financiers zoals provincie en fondsen
Uitgangspunt – de grote kerk kan vanuit zijn iconische positie betekenis geven aan de samenleving

Doelgroepen – provincie, rijksfondsen (o.a. Mondriaan, FCP), private fondsen (o.a. Vriendenloterij, PBCF, Fonds21, VSBfonds)
Doelstellingen – wat streven zowel de kerk als potentiële financiers na:
• De grote kerk speelt een centrale rol in de stedelijke samenleving
• De grote kerk is toegankelijk en laagdrempelig voor zo veel mogelijk bewoners en bezoekers

• De grote kerk draagt aantoonbaar bij aan de culturele, maatschappelijke en economische waarde voor de omgeving
Aanbod – wat kan de grote kerk hiertoe inbrengen:
• De grote kerk biedt een divers palet aan activiteiten en evenementen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen
• De grote kerk is bereid tot samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en stelt faciliteiten beschikbaar

• De grote kerk is bereid om ervaringen en expertise te delen met andere partijen die hier voordeel van kunnen hebben
Behoeften – wat heeft de grote kerk nodig om deze betekenis waar te kunnen maken:
• Ondersteuning met incidentele middelen om de exploitatie te kunnen versterken en structurele instandhouding te garanderen
• Projectmatige ondersteuning voor onder meer restauraties (gebouw), presentaties (gebruik) en professionalisering (organisatie)
• Ondersteuning via matching waardoor rijks- en gemeentelijke bijdragen maar ook andere fondsen bereid zijn te participeren
• Dergelijke aanvullende financiering kan een impuls geven aan innovatie, transitie en verdienvermogen van grote kerken
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