
De rol van religieuze instellingen in de wijkaanpak 

 

Op vrijdagmiddag 6 november namen hoofdpredikant Jan Eerbeek en adjunct-hoofdpredikant Roel 

Knol deel aan het Marja van der Werfdebat 2009 over de rol van kerken en moskeeën in de 

wijkaanpak en de stedelijke vernieuwing.  

Het debat werd gehouden in kerkelijk centrum De Kandelaar in Amsterdam Zuidoost.  

Het was een zeer geanimeerd debat. Algemeen werd de betekenis van kerken en moskeeën gezien om 

communicatie en participatie te bevorderen. Via religieuze instellingen kunnen mensen worden bereikt 

die anders niet worden bereikt. Ze hebben een taak in bounding (eigen achterban) en binding (naar de 

maatschappij). Ook werd de grote potentie gezien die deze organisaties in huis hebben.  

De vermaatschappelijking van religieuze instellingen is voor de samenleving als geheel van belang. 

Maar ook voor de religieuze organisaties zelf. Bijvoorbeeld om hun eigen jongeren te blijven bereiken.  

Er werd een initiatief genoemd dat de gemeente Amsterdam heeft genomen om het bestuur van de 

diaconie van de kerk te vragen verbindingen te leggen tussen informatie zorgcircuits en professionele 

zorgcircuits met name met betrekking tot jongeren.  

Een punt waar verschillend over werd gedacht is of instellingen met een godsdienstige identiteit ook 

voor subsidie in aanmerking kunnen komen. In hoeverre is hier de scheiding van kerk en staat aan de 

orde.  

 

Zelf ben ik sterk voor de mogelijkheid van het vervullen van maatschappelijke taken door 

identiteitsgebonden organisaties. Om een aantal redenen: 

1. gelovigen behoren ook tot de burgers en hebben het recht om zichzelf op eigen wijze te organiseren. 

2. De identiteit kan een belangrijke motivatie betekenen om het werk te doen en er ook bezieling en 

compassie aan te geven.  

3. nogal eens heeft identiteitbepaald werk een heel goede kwaliteit. 

Daarbij mag het gesubsidieerde werk van identiteitsbepaalde organisaties geen missie inhouden. Het 

moet een breed aanbod betreffen voor alle burgers. 

De uiteindelijke beslissing of de overheid wel of niet met identiteitbepaald werk in zee gaat, moet 

worden bepaald door de kwaliteit van het werk.  

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan en als het werk beter uit de bus komt, dan moet 

subsidiëring  gewoon kunnen.    

 

Jan Eerbeek 


