
“Het opstellen van een kerkenvisie is een doorlopend proces” 
 
De kerkenvisie van de gemeente Waalwijk is opgesteld. Op 1 oktober staat het vaststellen 
van de kerkenvisie op de agenda van de gemeenteraad.  
Hoe is het proces hiernaartoe verlopen? Wij spraken hierover met Ineke de Jongh. 
 
Ineke de Jongh werkt bij Arcadis en was ingehuurd door de gemeente Waalwijk als 
beleidsmedewerker ‘Cultuurhistorie en monumenten’.  
 
Een inwoner en tevens betrokkene van een kerkgemeenschap heeft de burgemeester van 
Waalwijk aangesproken over het opstellen van een kerkenvisie. Dit heeft ertoe geleid dat de 
burgemeester een opdracht tot het opstellen van een kerkenvisie heeft uitgezet. 
Ineke heeft dit opgepakt en het proces vanuit de gemeente begeleid. Ze heeft diverse 
gesprekken gevoerd en plenaire sessies georganiseerd, waaruit uiteindelijk een document 
met de kerkenvisie is ontstaan. 
 
Ineke de Jongh: “Een visie maken is een proces op zich, maar het proces is verrassend goed 
verlopen.”  Alvorens ze om de tafel ging met alle betrokken partijen heeft ze veel gelezen 
over kerken en voorbeelden van andere kerkenvisies bekeken. Er is namens de gemeente 
een visiedocument opgesteld, waarna er een algemene inloopavond is georganiseerd voor 
alle betrokken partijen zoals de parochies, kerkrentmeesters en het bisdom. 
Zij kregen het opgestelde visiedocument vóór de bijeenkomst toegestuurd, zo kon iedereen 
zich voorbereiden en was het gespreksonderwerp direct duidelijk. Vragen zoals 
‘Hoe kijken we als gemeente hiernaar?’ en ‘Waarom een kerkenvisie opstellen?’, ‘Wat is de 
meerwaarde van een kerkenvisie?’ waren hierin verwerkt. 
“Tijdens de bijeenkomst kwam er veel feedback, maar het was een goede bijeenkomst 
waarbij iedereen wilde meedenken. We hebben veel informatie kunnen ophalen, dit werkt 
beter dan een vragenlijst.” aldus Ineke. De commentaren werden gebundeld en verwerkt in 
het visiedocument.  
 
Een paar maanden later werd er een tweede plenaire bijeenkomst georganiseerd met de 
betrokkenen. Hierin werd gesproken over de ambities van de kerken zelf. Wat betekent de 
kerk nu voor hen? Op basis van o.a. de  maatschappelijke waarde, de belevingswaarde, de 
religieuze waarde en de omgevingswaarde wilde de gemeente een bepaalde waarde aan 
een kerkgebouw vaststellen. Ook na deze bijeenkomst werd het visiedocument weer 
bijgewerkt. 
 
Het was goed geweest als we in het begin van het proces ook de wijkcoördinatoren al 
hadden benaderd om informatie vanuit de bewoners op te halen, aldus Ineke. “De omgeving 
hadden we achteraf wellicht eerder kunnen meenemen in het proces. Niet dat we hier 
opmerkingen over gehad hebben, maar dan is de informatie in het begin van het document 
al completer. Het proces begint steeds opnieuw. Een visiedocument blijf je aanpassen, het is 
lastig om uiteindelijk te zeggen dat het klaar is.”  
 
Nu de kerkenvisie opgesteld is stopt het proces niet. Het is belangrijk om met elkaar in 
gesprek te blijven. Elk jaar zal er een bijeenkomst zijn om de stand van zaken te bespreken. 



Ook worden er gesprekken gevoerd bij de parochies, kerkbesturen en 
geloofsgemeenschappen om op de hoogte te blijven van wat er speelt. 
 
Nog tips voor de gemeenten die een kerkenvisie gaan opstellen? 
Het is een mooi uitgangspunt als de gemeente weet wat men wil. Dat ze een visie en ideeën 
hebben gevormd voordat men aan het proces begint. Deze visie hoeft niet leidend te zijn, 
maar het is wel een uitgangspunt. Er is dan een soort procesdocument waarover de 
discussie gevoerd kan worden en iedereen een visie en ideeën kan toevoegen. 
Ineke: “De gemeentelijke visie van Waalwijk was heel duidelijk, dit is een fijn uitgangspunt 
om te beginnen.” 
 
Zodra de kerkenvisie wordt gepubliceerd, voegen we deze toe op onze website. 


