
      Jaarplan/werkplan 2017/2018 Yvonne Smit   

           kerkelijk werker/opbouwwerk PGZO   
    Waar, wat en hoe 

Waar? Vrijwilligerszorg en netwerk organisatie en communicatie: 18 uren pw 

 Na drie maanden inwerken en op basis van informatie projectplan/beleidsplan PGZO. 

Wat en hoe? 

Voor vrijwilligerszorg (VWZ): 
De werkgroep VWZ. Mijn rol is aansturend in goed overleg met moderamen/kerkenraad en 

uiteraard in eerste instantie met de werkgroep zelf. We gaan samen kijken wat er nodig en 

mogelijk is om toe te werken van een werkgroep naar een kerngroep. Hierbij bied ik 

begeleiding, ondersteuning. Ik zal tevens een begin maken in het schrijven van beleid voor 

vrijwilligerszorg. Het schrijven van een jaarplan voor het bloemblad vrijwilligerszorg hoort 

daarbij ook tot mijn taken, in samenspraak met de werkgroep VWZ. En verder: 

- Werving: het blik nieuwe vrijwilligers kan ik ook niet zomaar opentrekken, maar wel 

samen met de werkgroep en moderamen nadenken over nieuwe wegen om 

vrijwilligers te vinden. Nadruk blijft op relationele werving via bestaande en nieuwe 

netwerken.  Meer samenwerking zoeken op dit gebied met samenwerkende kerken 

behoort ook tot het plan en ligt met name op mijn bordje. Daarnaast ook digitale 

werving inzetten via o.a. website, kerkblad, facebook, etc. vacatures schrijven 

hiervoor. Mogelijk een gerichte bijeenkomst en workshop dit jaar organiseren voor 

inspiratie en werving. Tevens digitaliseren ‘talenten/gaven” en bijhouden in 

overzichtelijk schema, en contact met Venzo. Idee is nog om doelgericht een groep te 

benaderen met een mailing/bezoek. Snelkookpanmethode, een andere manier om 

vrijwilligers te werven, loopt op dit moment al.  

- Zorg: Ik zal regelmatig aanwezig zijn bij kerkelijke activiteiten/vergaderingen en 

individueel contact met u als vrijwilliger hebben, zodat ik goed op de hoogte blijf, 

hoor wat u doet, waarom en hoe u het doet, en hoe het hierin met u gaat, 

ondersteund door de werkgroep. Hopelijk zullen we samen ook zorgen voor de 

nodige inspiratie door gesprekken, uitwisseling met u en ook inzetten op toerusting. 

Hier is al budget voor inmiddels. En zorg is geen pastoraat, hoewel er soms wel 

degelijk raakvlakken zijn en hierover is dan afstemming met pastoraat. 

Voor communicatie en netwerk organisatie  
- Ik ben een partner van de kerngroep communicatie: ik vergader mee, denk mee ook 

over het jaarplan, ondersteun vanuit eigen expertise waar nodig, maar neem geen 

taken over die de kerngroep zelf goed kan. De nadruk in mijn taken ligt op:  

1. de organisatiestructuur van de gemeente, het bloembladmodel helder en 

zichtbaar maken i.s.m. de kerngroep.  

2. ‘bloembladen’ verder langsgaan en kijken wat daar nodig is als het gaat om 

heldere lijnen van communicatie richting andere leden van het bloembladmodel, en 

per groep tevens bekijken wat handig is als het gaat om de structuur. Dit alles zodat 

hopelijk de diverse bloembladen en wat daar onder valt elkaar nog beter weten te 

vinden en van elkaars gaven/talenten en kennis gebruik maken. 



3. in beeld te brengen, voor zover dat nog niet gebeurd is, met welke externe 

partners de diverse bloembladen contact hebben en dit op handige wijze delen.  

4.  Samen verder nadenken met de kerngroep over welke doelgroep je via welk 

medium wilt bereiken (kerkblad, website, facebook, app, etc.)  is daarin een 

speerpunt en hoe? En in dit alles streven naar opener, communicatiever, relevanter 

te worden zowel voor intern als extern met gebruikmaking van een en dezelfde 

‘huisstijl’, het logo van de PGZO: vieren, omzien en verbinden. 

En verder…door, naast dit alles 
Meedenken over pastoraat: Ik heb al heel wat ervaring opgedaan zowel in uitvoerend als 

organisatorisch pastoraat en deel mijn kennis graag, afgestemd op wat er nodig is. Ik zal zelf 

geen pastoraat verrichten, behalve in vakanties en noodsituaties na overleg met  

Justine/moderamen.  

 

Vergaderingen kader: moderamen, kerkenraadsvergaderingen, kerngroep communicatie en 

werkgroep vrijwilligerszorg. Tevens zal ik als partner van de kerngroep communicatie en lid 

moderamen de diverse kern/werkgroepen langsgaan (samen met een lid/leden van deze 

kerngroep/moderamen) om te zoeken naar verbeterpunten structuur en communicatie, 

zowel van de groepen zelf, onderling, als van de kerngroep communicatie zelf. 

 

Team: regelmatig overleg met Justine en André: voor een goede verbinding en afstemming 

met elkaar en ondersteuning voor elkaar. 

 

Vieringen: Ik zal een enkele keer voorgaan voor de verbinding met u als gemeente en af en 

toe ‘gewoon’ een viering bezoeken van hetzij de PGZO (incl. OKV) en voor zover de tijd het 

toelaat ook vieringen van andere gemeenten. Planning 2018 dienst met ZO!Yes, Perki en 

eentje nog in te vullen, verrassing. 

 

Netwerk/fondsenwerving(extra): Ik zal waar handig/nodig contact hebben met diverse 

sleutelpersonen intern als extern en ik denk al actief mee hoe er gebruik gemaakt kan 

worden van fondsenwerving. Tevens zal ik in het netwerk, zowel in de PGZO als daarbuiten 

zoveel mogelijk informatie delen die handig is, zodat het wiel niet steeds opnieuw 

uitgevonden hoeft te worden.  

 

Nascholing: ik studeer nog aan de VU in de master Exploring the Discipline 

(Religiewetenschappen en Theologie), en ik volg dit studiejaar 2017/2018 de vakken ‘religion 

and popular culture’ en het masterseminar.  

 

Ideeën (extra) meedenken met bestaand werk of ‘omdenken’ van activiteiten die al bestaan, 

over nieuwe ideeën voor de toekomst, overeenkomstig het beleid en passend bij het 

bloembladmodel.  


