
 

 

Adviseur 3.0 

Ontwerper van een enthousiasmerende route 

 

 

Hoe word je als kerk een zegen voor mensen? Hoe kun je waarde toevoegen?  

Onze leefomgeving verandert snel. De kerk van de toekomst zal zich steeds meer 'al doende' 

ontwikkelen en leert opnieuw luisteren en antwoord geven.  

 

De kerk van de toekomst is niet langer het instituut dat antwoorden geeft, maar ruimte maakt 

voor dialoog. Stel, een kerk wil present zijn voor mensen in de wijk, die lijden onder 

armoede. Het onderzoek start vanaf het begin met gesprekken waar zoveel mogelijk 

belanghebbenden aan meedoen: de mensen om wie het gaat (binnen en buiten de kerk), 

diakenen en mogelijk hulpverleners. Waar liggen deze mensen wakker van? Wat waarderen al 

deze mensen aan de huidige bijdrage van de kerk? Wat zien zij als de drie beste kansen voor 

de kerk? De volgende stap in het onderzoek is om een thema zodanig puntig te formuleren, 

dat direct betrokkenen meteen zeggen: 'Ja, dat is wat we nodig hebben!' 

 

Stel dat een groot gevoeld probleem immaterieel is: isolement door schaamte. Dan gaat het 

onderzoek verder met het verzamelen van goede voorbeelden, wederom met alle 

belanghebbenden. Wanneer heb je gezien dat mensen de schaamte voorbijgingen en het 

isolement verbraken, al is het maar even? Welke factoren hebben deze doorbraak bevorderd? 

Op basis van deze factoren maken belanghebbenden plannen.  

 

De kerk van de toekomst maakt ruimte voor dialoog en daarmee voor het waaien van de 

Geest. De Heilige Geest werkt immers door mensen heen? Als zij ruimte krijgen, krijgt de 

Heer dat ook. Verder ligt de focus op wat eerder gewerkt heeft. Ofwel leren zoeken naar wat 

goed gaat en voorbij zien aan wat niet goed gaat. Zo'n onderzoek heeft kans, geeft energie en 

maakt enthousiast. Plannen komen niet alleen op papier. Ze staan door het proces geschreven 

in de harten van mensen. 

 

De rol van de adviseur verandert. Hij/zij wordt procesontwerper met als taak om een route te 

ontwerpen, die mensen inschakelt en enthousiast maakt. Om hier goed in te worden, ga ik 

samenwerken met collega's, die deze droom delen. We hopen dat lokale kerken met ons deze 

richting op willen gaan en hierin willen investeren.  

Else Roza  

Al weer zo'n 10 jaar geleden ben ik begonnen met Vonkje. Ik werkte eerder voor 
de kerk en verloor mijn motivatie. Toen de passie er weer was, ben ik als ZZPer 
gaan werken. Als eigen baas kun je zelf bepalen waar je op inzet.  

Zelf ben ik niet binnen de kerken opgegroeid. Ik heb veel van 
geloofsgemeenschappen mogen ontvangen, vooral via de Charismatische 
Werkgemeenschap Nederland (www.cwn-cwj.nl). Op mijn beurt wil ik iets terug 
geven aan de kerk. 

Wat ik zoal doe? Met Margrietha Reinders heb ik ondermeer 'Bakkie Troost' ontwikkeld 
(gesprekgroep in een buurthuis, Pioniersplek Heilig Vuur West Amsterdam). Voor inloophuizen de 



cursus 'Goed op weg', die vrijwilligers zelf de zin en waarde van hun werk laat ontdekken (zie website 
Netwerk DAK). Op dit moment geef ik vooral workshops en begeleid ik kerken met waarderende 
gemeenteopbouw. Laatste is in ontwikkeling. 

Else werkt met ingang van 1 januari 2017 samen met anderen onder de naam 'Met andere 

ogen' aan de kerk van de toekomst.  

 

 


