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Samenvatting 

Aanleiding/analyse 
De aanleiding van dit onderzoek voor Erfgoed.nu is dat zij het van groot belang vinden dat er meer 

mensen zich betrokken gaan voelen bij herbestemming van religieus erfgoed. ‘Dit omdat nog steeds 

een groot deel van het religieus erfgoed in Nederland gesloopt wordt, terwijl herbestemming zoveel 

kansen biedt voor deze gebouwen. Zodra de betrokkenheid is vergroot zullen mensen eerder bereid 

zijn te helpen met het behouden en herbestemmen van religieus erfgoed in Nederland’, zegt Lilian 

Grootswagers van Erfgoed.nu. 

Leegstaande kerken komen steeds vaker voor in het straatbeeld. In heel Nederland zijn nog 4.200 

kerkgebouwen met een religieuze functie. Door de ontkerkelijking en vergrijzing wordt de komende 

jaren een kwart daarvan aan de eredienst onttrokken. In heel Nederland is nu 58% van de bevolking 

naar eigen zeggen ''gelovig'', maar slechts 19% bezoekt daadwerkelijk wel eens een kerk of moskee 

en is er actief mee bezig. Voornamelijk katholieken en moslims gaan steeds minder naar de kerk of 

moskee (Roggeveen, 2009). Dit fenomeen ook wel bekend als ontkerkelijking komt de laatste tijd 

steeds meer voor in Nederland en zal er in de toekomst voor zorgen dat steeds meer religieuze 

gebouwen leeg komen te staan. In Nederland zijn vanaf 1970 1.340 kerken leeg komen te staan van 

deze kerken hebben er 1.000 een nieuwe functie gekregen. Dit betekende dus dat er 340 kerken 

moesten worden gesloopt. De komende 10 jaar zullen per week 2 kerken hun deuren sluiten. Ook 

hier wordt van verwacht dat enkele van deze kerken moeten worden gesloopt. Maar is dit eigenlijk 

wel nodig?  

Wanneer de Nederlandse bevolking actiever betrokken zou worden bij herbestemming van religieus 

erfgoed, kunnen al deze kerken misschien wel behouden blijven. Bekend is dat er wel degelijk 

mensen zijn die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed, maar dit zijn er bij lange na 

niet genoeg om alle kerken te redden….  

Probleemstelling 
De probleemstelling die uit de probleemanalyse naar voren is gekomen is de volgende: Wat bepaalt 

of Nederlanders vanaf 18 jaar zich wel of niet inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed?  

Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is om: Inzicht te verkrijgen in wat bepaalt of de Nederlandse bevolking 

vanaf 18 jaar zich wel of niet inzet voor herbestemming van religieus erfgoed. Dit alles om advies te 

geven over een effectieve manier van communicatie voor herbestemming van religieus erfgoed aan 

Erfgoed.nu, zodat de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar zich meer gaat inzetten voor de 

herbestemming van religieus erfgoed. 

Onderzoeksvragen 

 Hoe verkrijgen industriële gebouwen en de categorie landgoederen en kastelen aandacht 

voor herbestemming onder de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar?  

 Welke achterliggende waarden hebben mensen die zich inzetten voor herbestemming van 

religieus erfgoed?  

 Hoe is het gesteld met de aandacht van de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar als het aan 

komt op herbestemming van religieus erfgoed, en welke factoren spelen hierbij een rol? 
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 Voor welke vormen van herbestemming van religieus erfgoed is veel draagvlak onder de 

Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar? 

 Welke trends hebben invloed op herbestemming van religieus erfgoed? 

Conclusies  
Allereerst bepaalt de manier van communicatie of men zich wel of niet inzet voor herbestemming. Zo 

geven respondenten die zich vrijwillig in willen zetten voor herbestemming van religieus erfgoed in 

de enquête aan dat zij het liefst via de krant of mond tot mond reclame benaderd worden. Waar 

mensen die zich niet in willen zetten voor herbestemming aangeven, dat zij via de krant maar ook via 

de tv en sociale media benaderd willen worden. Hierin zit dus een wezenlijk verschil. Respondenten 

die zich in willen zetten kunnen dus ook beter persoonlijk benaderd worden.  

Daarnaast speelt een grote rol welke waarden men belangrijk vindt in het leven. Zo is gebleken dat 

de geïnterviewde respondenten die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed de 

volgende waarden belangrijk vinden: vrijheid, ambitie, houden zoals het was, verantwoordelijkheid 

en verbeelding. Wanneer men gaat kijken naar het waardenbeeld van de gemiddelde Nederlander 

ziet men eerder de volgende waarde terug: wereldvrede, vrijheid, plezierig leven, vrolijk en 

ruimdenkend.  

Daarnaast zij er nog 2 belangrijke factoren die niet beïnvloedbaar zijn en dat zijn leeftijd en 

opleidingsniveau. Mensen in de leeftijdscategorie 18 t/m 35 geven aan dat zij zich graag inzetten 

voor herbestemming van religieus erfgoed. Terwijl mensen in andere leeftijdscategorieën aangeven 

dat zij hier of geen tijd of geen interesse in hebben. Daarnaast geven mensen met een hoog en met 

een laag opleidingsniveau aan dat zij zich graag inzetten voor herbestemming. Dit is een opvallend 

verschijnsel omdat laag opgeleiden vaak minder vrijwilligerswerk doen dan hoog opgeleiden. Er is 

echter onderzoek gedaan door het PON voor welke organisaties laag opgeleiden vooral vrijwilligers- 

werk doen en hier kwam uit dat zij zich vooral inzetten voor de kerk of de kerkgemeenschap. Het zou 

dus zo kunnen zijn dat wanneer de kerk dicht gaat mensen zich toch in willen blijven zetten voor het 

gebouw.  

Daarnaast speelt ook nog een rol welke functie er in een kerk of klooster komt. Zo geeft een 

overgroot deel van de respondenten de voorkeur aan een gemeenschapshuis en een museum als 

herbestemming. Deze twee functies zijn tevens de functies waarvoor de meeste respondenten zich in 

willen zetten. Echter de respondenten geven ook aan dat zij zich in willen zetten voor een kerk of 

klooster waarin: woningen, een gezondheidscentrum, een boekhandel of een theater of school 

worden gerealiseerd.  

Daarnaast spelen ook trends een kleine rol bij de inzet rondom herbestemming. Dit is echter alleen 

van toepassing voor een kleine doelgroep, namelijk vooral voor hoog en middel opgeleide mensen. 

Zij geven te kennen dat trends hun inzet zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Bij vrouwen 

hebben trends een positief effect op hun inzet.  

Kortom de belangrijkste factoren die van invloed zijn of mensen zich wel of niet inzetten voor her- 

bestemming van religieus erfgoed zijn: de manier waarop ze benaderd worden over herbestemming, 

welke waarden dat ze hebben, hun leeftijd en opleidingsniveau en welke functie er in het her te 

bestemmen kerk of klooster komt.  
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Aanbevelingen 

 De eerste aanbeveling is gebaseerd op het benaderen van mensen over herbestemming van 

religieus erfgoed. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat wanneer men wil dat 

mensen zich in gaan zetten voor herbestemming men dit het beste kan doen via mond tot 

mond, reclame en persoonlijke benadering. Er zullen verschillende bijeenkomsten verzorgd 

moeten worden waarin burgers voorlichting krijgen over de verschillende kansen en 

mogelijkheden van herbestemming. Tijdens deze bijeenkomsten bestaat dan ook de 

mogelijkheid om geïnteresseerden te benaderen om mee te helpen met herbestemming van 

religieus erfgoed. Ook zullen mensen rechtstreeks benaderd moeten worden door mensen 

uit het religieus erfgoed netwerk. Dit omdat de respondenten aangeven dat wanneer zij zich 

in zouden zetten zij dit het meest doen als zij hier rechtstreeks over benaderd worden. 

 De tweede aanbeveling is gebaseerd op het vrijwilligersprofiel bij herbestemming. Men moet 

zorgen voor een duidelijke en specifieke communicatiedoelgroep. In dit geval mensen in de 

leeftijdscategorie 18 t/m 35 jaar met een hoog of laag opleidingsniveau. 

 De derde aanbeveling is gebaseerd op hoe men in contact komt met herbestemming. Er zal 

actief moeten worden gecommuniceerd via verschillende media zoals de krant, een website, 

social media en de tv, aangezien de meeste respondenten zo in aanraking zijn gekomen met 

herbestemming van religieus erfgoed. 

 De vierde aanbeveling is gebaseerd op de best practices. Er zal een platform waarbij 

verschillende erfgoedinstanties zijn aangesloten moeten komen waar vanuit 

gecommuniceerd zal moeten worden over herbestemming. Op deze manier komt de 

boodschap namelijk krachtiger over.  

 De vijfde aanbeveling is gebaseerd op trends. Er zal tijdens de herbestemming in moeten 

worden gespeeld op de trend duurzaamheid en Co-creatie. Dit laatste kan plaatsvinden in de 

vorm van creatieve sessies met de omwonenden.  
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1. Voorwoord 
 

Vanuit Erfgoed.nu is een verzoek gedaan om onderzoek te doen naar de inzet van de Nederlandse 
bevolking rondom herbestemming van religieus erfgoed. In dit onderzoek zullen aanbevelingen 
worden gegeven waardoor de Nederlandse bevolking nog meer gestimuleerd wordt om zich in te 
zetten voor herbestemming van religieus erfgoed.  
 
Allereerst wil ik mijn opdrachtgeefster Lilian Grootswagers van Erfgoed.nu bedanken voor de goede 
begeleiding en de waardevolle afstudeeropdracht. Ook zou ik mijn docent begeleider Frank Kriesels 
graag bedanken voor zijn waardevolle feedback en bijdrage aan dit onderzoek. En tot slot zou ik 
graag alle mensen die hebben meegewerkt aan de enquête en interviews willen bedanken voor het 
vrijmaken van hun tijd en hun waardevolle bijdrage.  
 
Ik wens u veel leesplezier en ik hoop u een goed beeld te geven van herbestemming van religieus 
erfgoed.  
   
Merel Grootswagers     
7 juni 2013 
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2. Inleiding 

2.1 Aanleiding + achtergrond 
In de aanleiding wordt de achtergrond van de opdrachtgever beschreven en het probleem dat de 

opdrachtgever heeft. Tevens is hier de gerealiseerde competentie beschreven.  

Erfgoed.nu 
Erfgoed.nu is een bureau dat gemeentelijke instanties, coöperaties en 

privé partijen adviseert over erfgoed behoud. Het is gespecialiseerd in 

herbestemming, inventarisaties, onderzoek, subsidies, draagvlak- 

verbreding, proces- en projectbegeleiding, brainstormsessies en publicaties. Erfgoed.nu heeft 

verschillende boeken gepubliceerd over het behoud van erfgoed en het geven van een nieuwe 

invulling daaraan. Erfgoed.nu heeft zich gespecialiseerd in religieus erfgoed omdat er veel behoefte is 

naar nieuwe plannen over herbestemming. De oorzaak hiervan is dat er steeds meer kerkgebouwen 

leeg komen te staan. Tevens is de eigenaresse van Erfgoed.nu al 6 jaar lid van de Task Force 

Toekomst Kerkgebouwen, een stichting van burgers in Nederland die zich inzet voor het agenderen 

van het onderwerp behoud kerkgebouwen en het ondersteunen van initiatieven waarbij burgers zich 

betrokken voelen bij religieus erfgoed (www.toekomstkerkgebouwen.nl). Ook is zij sinds 2 jaar 

bestuurslid van Future Religious Heritage, the European network for historic places of worship (FRH). 

Het doel van Ergoed.nu is betrokkenheid bij religieus erfgoed  te vergroten en het erfgoed weer een 

bijdrage te laten leveren aan de gemeenschap. Erfgoed.nu is direct betrokken bij het herbestemmen 

en herinrichten van verschillende erfgoedlocaties in Nederland, Europa en Canada. 

Erfgoed.nu vindt het van groot belang dat er meer mensen zich betrokken gaan voelen bij 

herbestemming van religieus erfgoed.  ‘Dit omdat nog steeds een groot deel van het religieus 

erfgoed in Nederland gesloopt wordt, terwijl herbestemming zoveel kansen biedt voor deze 

gebouwen. Zodra de betrokkenheid is vergroot zullen mensen eerder bereid zijn te helpen met het 

behouden en herbestemmen van religieus erfgoed in Nederland’, zegt Lilian Grootswagers van 

Erfgoed.nu.  

Herbestemming kerken 
Leegstaande kerken komen steeds vaker voor in het straatbeeld. 

In heel Nederland zijn nog 4.200 kerkgebouwen met een 

religieuze functie. Door de ontkerkelijking en vergrijzing wordt 

de komende jaren een kwart daarvan aan de eredienst 

onttrokken. In heel Nederland is nu 58% van de bevolking naar 

eigen zeggen ''gelovig'', maar slechts 19% bezoekt daadwerkelijk 

wel eens een kerk of moskee en is er actief mee bezig. 

Voornamelijk katholieken en moslims gaan steeds minder naar 

de kerk of moskee (Roggeveen, 2009). Dit fenomeen ook wel 

bekend als ontkerkelijking komt de laatste tijd steeds meer voor 

in Nederland en zal er in de toekomst voor zorgen dat steeds meer religieuze gebouwen leeg komen 

te staan. In Nederland zijn vanaf 1970 1.340 kerken leeg komen te staan. Van deze kerken hebben er 

1.000 een nieuwe functie gekregen. Dit betekende dus dat er 340 kerken moesten worden gesloopt. 

De komende 10 jaar zullen per week 2 kerken hun deuren sluiten. Ook hier wordt van verwacht dat 

enkele van deze kerken moeten worden gesloopt. Maar is dit eigenlijk wel nodig?  

http://www.toekomstkerkgebouwen.nl/
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Wanneer de Nederlandse bevolking actiever betrokken zou worden bij herbestemming van religieus 

erfgoed, kunnen al deze kerken misschien wel behouden blijven. Bekend is dat er wel degelijk 

mensen zijn die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed, maar dit zijn er bij lange na 

niet genoeg om alle kerken te redden.  

Daarnaast is er nog een belangrijke groep die actiever 

benaderd zou moeten worden over herbestemming en de 

mogelijkheden van bijvoorbeeld een nevenfunctie. Uit 

onderzoek is namelijk gebleken dat de eigenaren van 

kerken vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden 

van herbestemming. Zoals in deze grafiek te zien is, geeft 

67% van de kerkeigenaren aan hun kerk niet te willen 

gebruiken voor een nevenbestemming.  

Dhr. Wolters van de Task Force zegt hierover in een 

interview: ‘het is vaak het respect dat ontbreekt ook bij 

de eigenaren, dit komt door de leegloop van kerkgangers en de financiële problemen die dit 

fenomeen met zich meebrengt, de eigenaren denken namelijk vaak dat herbestemming alleen maar 

veel geld kost terwijl het juist ook geld op kan leveren.’ 

Echter biedt herbestemming van kerken veel nieuwe kansen? De 

kerken die worden herbestemd worden veelal gebuikt voor 

particulier gebruik zoals de woonkerk in Utrecht. Hier is de kerk 

van binnen moderner gemaakt en ingedeeld in verschillende 

ruimtes zodat het er uitziet als een huis. Een groot deel van de 

kerken krijgt echter ook een maatschappelijke herbestemming.  

Dit is erg belangrijk omdat: ‘oude gebouwen en terreinen verhalen 

vertellen, verhalen die mensen verbinden met een plaats of een gebouw’ (Pasveer, 2011). Het is dus 

belangrijk dat hier tijdens het herbestemmen rekening mee wordt gehouden.  

Enkele bekende voorbeelden van herbestemming zijn het 

Kruisherenhotel in Maastricht, de boekhandel Selexyz in Maastricht, 

de Grote kerk in Amsterdam waar allerlei tentoonstellingen 

plaatsvinden, de Westerkerk in Amsterdam waar elk jaar modeshows 

worden gegeven, de Van der Aa-kerk in Groningen waar elk jaar 

verschillende popconcerten plaatsvinden, de Laurenskerk in 

Rotterdam die wordt gebruik als cultureel centrum, de 

Lambertuskerk in Raamsdonk die dient als feest- en eetlocatie. 

Kortom er zijn genoeg succesvolle voorbeelden te noemen van 

herbestemming van religieus erfgoed. Het is nu alleen nog zaak dat 

de mensen die zich in willen zetten voor herbestemming van religieus 

erfgoed actiever betrokken worden, zodat zij zich meer betrokken 

voelen en eerder bereid zullen zijn om zich hiervoor in te zetten.  
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In de onderstaande grafiek is te zien welke herbestemmingfuncties het meest van toepassing zijn in 

Nederland. Zoals duidelijk te zien is in de grafiek worden nog steeds de meeste kerken gesloopt. 

Daarnaast worden de meeste herbestemde kerken gebruikt als woongebouwen of kantoren. De 

meest voorkomende maatschappelijke herbestemmingfunctie is onderwijs, cultuur en wetenschap. 

 

Figuur 1.1 Overzicht van functies van herbestemde kerken in Nederland (Belvedere, 2008). 

Deze gegevens zijn erg belangrijk voor de periode tijdens het onderzoek naar herbestemming, omdat 

hierop zal moeten worden ingespeeld. Het zou dus zo kunnen zijn dat wanneer mensen zich in willen 

zetten voor de herbestemming van een kerk dat mensen zich liever inzetten voor herbestemming 

van een kerk met een onderwijs gerelateerde functie omdat zij weten dat dit de meeste kans van 

slagen heeft.  

Tijdens zo’n onderzoek zal het dus ook belangrijk zijn om erachter te komen voor welke vormen van 

herbestemming mensen zich in willen zetten en waarom?  

Competentie 
De competentie die gekoppeld zal worden aan dit onderzoek wordt de competentie van marketing. 

Deze competentie zal worden behaald door middel van het schrijven van een concept en een 

marketing communicatieplan wat ervoor moet zorgen dat de Nederlandse bevolking gemotiveerd 

raakt om zich in te zetten voor herbestemming van religieus erfgoed.  

Om het concept en een marketing communicatieplan op te stellen zal er worden onderzocht waarom 

sommige mensen zich wel inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed en waarom andere dit 

niet doen. Vanuit deze resultaten zullen er aanbevelingen worden geschreven op het gebied van 

communicatie, die ervoor moet zorgen dat de inzet bij herbestemming van religieus erfgoed wordt 

vergroot.  

Doel 
Het doel is het opstellen van het concept en een marketing communicatieplan is het op een leuke 
manier motiveren van de Nederlandse bevolking om zich in te zetten voor herbestemming van 
religieus erfgoed. Dit zal er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de Nederlandse bevolking vanaf 18 
jaar zich actiever in gaat zetten voor herbestemming van religieus erfgoed. 
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2.2 Probleemanalyse 
De probleemanalyse geeft weer welke informatie er nodig is om het probleem op te lossen. Ook 

wordt in de probleemanalyse beschreven welke afbakeningen er worden gedaan tijdens het 

onderzoek.  

Analyse 
Hierin zullen verschillende punten aan bod komen die helpen met het oplossen van het probleem. 

Uit recent onderzoek van SBRCURnet en Delta Marktonderzoek naar herbestemmen en 

transformatie, blijkt dat gemeenten vinden dat vooral vastgoedeigenaren, beleggers, investeerders 

en ontwikkelaars drempels opwerpen. Risicodragende partijen op hun beurt vinden dat vooral 

gemeenten en de overheid drempels voor herontwikkeling en transformatie opwerpen. Als 

gemeenten en risicodragende partijen stoppen met elkaar verwijten toe te werpen, kan er een mooi 

huwelijk ontstaan. Het is tijd om samen te werken om ruimte te geven aan initiatieven van 

(toekomstige) gebruikers voor herbestemming en transformatie (Ridder, 2013). 

Het is daarnaast erg belangrijk om op een effectieve manier te werk te gaan als het aankomt op het 

benaderen van de Nederlandse bevolking rondom inzet voor herbestemming. Uit het onderzoek 

blijkt dat burgers pas later in het proces betrokken worden, terwijl zij de toekomstige gebruikers van 

deze gebouwen zijn. Zij hebben dus ook geen echte inspraak over de invulling van het gebouw 

aangezien de gemeente en investeerders al plannen maken. Op deze manier wordt er dus maar 

weinig draagvlak gecreëerd en ziet men ook dat er soms zelfs protesten worden gehouden tegen de 

herbestemmingplannen. Het is dus van groot belang om een actievere inzet onder de Nederlandse 

bevolking (als toekomstige gebruiker) te genereren, omdat op deze manier meer betrokkenheid 

ontstaat bij de gebouwen waardoor deze gebouwen behouden zullen blijven.  

Een mooi voorbeeld hiervan is de Metaalbuurt in Apeldoorn. Daar werd een convenant over de 

herontwikkeling gesloten tussen de provincie, de gemeente en 

de woningcorporatie. De burgers werden hier dus in eerste 

instantie niet bij betrokken, maar toen zij hoorden wat de 

plannen waren zijn ze gaan protesteren. Hierdoor hebben de 

buurtbewoners de sloop van het hele tuindorp tot twee keer toe 

weten te voorkomen, zowel in de jaren ’70 als omstreeks 2000 

(Tamara van Lint, 2012). Hieruit kan dus worden opgemaakt dat 

het erg belangrijk is om alvorens tot planvorming over te gaan 

bekendheid te vergroten, zodat burgers vanaf het begin af aan betrokken kunnen worden. Op deze 

manier zal de inzet van de burgers veel groter worden en zullen zij ook meedenken over eventuele 

invulling van religieus erfgoed.  

  

http://www.sbr.nl/producten/kennispapers/herbestemming-en-transformatie-stand-van-zaken
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Zoals duidelijk te zien is in onderstaande tabel is herbestemming niet iets van de laatste jaren. Al 

vanaf 1970 is men bezig met het herbestemmen van kerken. De onderstaande grafiek geeft een 

duidelijke weergave van het feit dat er meer kerken worden herbestemd dan gesloopt. Vanaf het jaar 

1970 is het aantal herbestemde kerken elk jaar gegroeid met 3%. Maar daarnaast blijft het aantal 

kerken wat gesloopt wordt ook nagenoeg constant. Wanneer burgers nog actiever betrokken zouden 

worden en zich hierdoor meer in gaan zetten, zouden de kerken die nu nog gesloopt worden ook 

kunnen worden herbestemd. Het is daarom van groot belang dat mensen weten wat de 

mogelijkheden zijn van herbestemming en wat voor kansen het biedt voor hun omgeving. 

  

Figuur 1.2 grafiek met percentage van het aantal gesloopte en herbestemde kerken (Belvedere, 

2008). 

De stichting Task Force Toekomst Kerkgebouwen (een burger initiatief) zegt dat het deel van de 

Nederlandse bevolking dat zich niet inzet voor herbestemming van religieus, dit vooral niet doet 

omdat kerkgebouwen te vaak gesloten zijn. Er zijn veel kerken in Nederland die zowel in het 

weekend als doordeweeks niet open zijn. Spontane bezoekers komen dus bijna altijd aan een 

gesloten deur. Dit heeft er voor gezorgd dat de kerkgebouwen ver van de samenleving af zijn komen 

te staan en dat het beeld wat mensen voorheen van kerken hadden, is veranderd naar het beeld dat 

kerken niet-functionele gebouwen zijn die alleen maar geld kosten. Daardoor worden kansen gemist, 

voor alle betrokkenen. Kansen om te delen in de schoonheid en beleving in die gebouwen en kansen 

om een bredere betrokkenheid tot stand te brengen bij de instandhouding ervan (Toekomst 

Kerkgebouwen). 

Een andere oorzaak is dat vroeger kerken vaak werden gezien als een belangrijke lokale identiteits- 

drager en een belangrijke bron van sociaal kapitaal (het geheel van sociale relaties en netwerken 

tussen mensen), (Dagevos L. J., 2013). Dat is tegenwoordig niet meer. Dhr. Wolters van de Task Force 

Toekomst Kerkgebouwen zegt hierover dat: ‘de kerken te ver van de samenleving af zijn gaan staan.’ 

Dit probleem kan door herbestemming worden opgelost, omdat burgers nu zelf kunnen bepalen wat 

zij graag in een kerk zouden willen zien waardoor zij zich weer meer verbonden gaan voelen met 

deze gebouwen. Alleen zullen deze mensen eerst op de hoogte moeten worden gebracht van wat er 

zoal gaande is bij een herbestemming van een kerk bij hen in de buurt.  

Een ander begrip wat van invloed is op de inzet bij herbestemming van religieus erfgoed is 

secularisatie: dit beschrijft het proces waarin de gevestigde godsdienst haar greep op de samenleving 

verliest. Tegenwoordig hebben steeds minder jongeren een geloofsovertuiging en gaan steeds 

minder naar de kerk. Dus is hier sprake van secularisatie.  
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Secularisatie gebeurt al enkele jaren bij kerken. In die gevallen wil dat dan zeggen dat het bisdom 

afstand doet van de kerk en deze dus leeg komt te staan. Veel mensen zien dit als een kans, maar het 

kan ook worden gezien als een bedreiging voor herbestemming, aangezien de mensen die nog wel 

gelovig zijn zich ook niet meer zullen bemoeien met de kerk. Dat zorgt er voor dat er in een dorp 

minder inzet is voor herbestemming van religieus erfgoed, aangezien er in een dorp of stad altijd wel 

een aantal gelovige mensen zijn.  

Ook zou het te maken kunnen hebben met waarden van de Nederlandse bevolking. De site 

herbestemming.nu zegt hierover het volgende: ‘Burgers die een initiatief tot herbestemming nemen, 

zijn niet in de eerste plaats op zoek naar winstmaximalisatie. Zij worden gedreven door andere 

waarden die niet direct in geldelijk gewin te vertalen zijn, zoals betrokkenheid, sociale cohesie, 

duurzaamheid, nieuwe netwerken’ (Herbestemming.nu, 2013). Wanneer er wordt gekeken naar het 

waarde profiel van de gemiddelde Nederlander ziet men dat zij vooral vrede, vrijheid, een plezierig 

leven, vrolijkheid en ruimdenkendheid als waarde hebben (Mulder, 2002). De waarden van de 

gemiddelde Nederlander wijken af van de waarde van iemand die zich inzet voor herbestemming. 

Tijdens dit onderzoek zal er dus rekening mee moeten worden gehouden dat het deel van de 

Nederlandse bevolking wat zich niet inzet voor herbestemming van religieus erfgoed andere 

waarden heeft en dus anders benaderd moeten worden.  

De mate van inzet van de Nederlandse bevolking bij herbestemming van religieus erfgoed wordt ook 

vaak verklaard door middel van de trends individualisering en economische tegenspoed (Velden, 

2011).Individualisering zorgt er vooral voor dat mensen meer met zichzelf bezig zijn en zich bijna niet 

inzetten voor de maatschappij. Deze trend zorgt er dus voor dat 

veel minder mensen zich inzetten voor herbestemming van 

religieus erfgoed, met als reden dat ze daar totaal niet mee bezig 

zijn, want ze zijn vooral met zichzelf bezig. Een andere trend is de 

economische tegenspoed. Omdat het momenteel nog niet zo 

goed gaat met de economie ziet men steeds meer dat mensen veel overwerken en minder geld 

uitgeven. Dit heeft gevolgen voor de herbestemming van religieus erfgoed, omdat mensen minder 

tijd hebben om zich in te zetten. Dit komt omdat ze veelal aan het werk zijn en daarnaast dus minder 

snel geneigd zullen zijn om een herbestemming eventueel financieel te steunen.  

Voor het behoud van religieus erfgoed gingen cultuurhistorische motieven mede een rol spelen. 

Maar er zijn niet alleen monumentale belangen. Met het oog op het tegenwoordig actuele duurzaam 

bouwen bijvoorbeeld, kan heel goed een lans voor herbestemming worden gebroken. Hierdoor is 

herbestemming een actueler onderwerp geworden in de maatschappij. Als er namelijk iets slecht is 

voor een gebouw dan is het wel langdurige leegstand. Hierdoor gaat de kwaliteit van een gebouw 

vaak in een flink verhoogd tempo achteruit. Voor behoud van erfgoed is dit natuurlijk funest. Niet 

alleen voor het pand zelf is leegstand erg, het wordt ook in steeds grotere zin een maatschappelijk 

probleem. In krimpgebieden en kleine dorpen waar al (bijna) geen sprake meer is van natuurlijke 

aanwas van de bevolking is het moeilijk om de leefbaarheid op peil te houden. Door leegstand slaat 

verloedering harder toe en wordt het dorp of gebied minder aantrekkelijk voor mensen om zich te 

vestigen (Jansen, 2013). Mede door de vele leegstand is herbestemming ook een maatschappelijke 

kwestie geworden, want hoe eerder er nieuwe activiteiten plaatsvinden in leegstaand religieus 

erfgoed hoe eerder de leefbaarheid van de buurt weer omhoog zal gaan en de krimpgebieden weer 

aantrekkelijk worden.  
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Het is dus belangrijk om de lokale bevolking te betrekken om zo hun inzet voor herbestemming van 

religieus erfgoed te vergroten, want alleen zo kan het dorps-

/stadsbeeld verbeteren. Een mooi voorbeeld van een 

herbestemming van industrieel erfgoed waarbij dit erg goed 

is gelukt is Strijp S in Eindhoven. Dit terrein heeft van allerlei 

partijen betrokken en ervoor gezorgd dat het oude Philips 

terrein weer toegankelijk werd voor het publiek. Ook zorgt 

Strijp S ervoor dat alle plannen die zij in de toekomst voor het 

terrein hebben openbaar toegankelijk zijn. Dit zorgt voor een 

veel grotere betrokkenheid en vergroot tevens de interesse 

van bezoekers van het terrein. Het is daarom interessant om Strijp S als best Practice te pakken voor 

dit onderzoek.  

Naast Strijp S als Best Practice is er gekozen om Paleis Soestdijk als 2deBest Practice te pakken, omdat 

dit een interessante herbestemming is. Het is in Nederland namelijk het eerste paleis wat wordt 

herbestemd. Ook is het interessant om de bevindingen te horen aangezien zij nog midden in het 

herbestemmingsproces zitten. Daarnaast weten zij het publiek goed te betrekken en zorgen zij er ook 

voor dat wanneer het paleis wordt herbestemd dit ook nog toegankelijk zal blijven voor het publiek 

en hiermee spelen zij goed in op de wensen van het Nederlandse publiek.  

Afbakening 
In dit hoofdstuk zal worden weergegeven voor welke afbakeningen er gekozen is en waarom.  

Best Practices 
Er zal tijdens dit onderzoek gebruik worden gemaakt van 2 Best Practices. Deze Best Practices 
bevinden zich buiten de religieuze herbestemming branche. Hier is bewust voor gekozen om er zo 
achter te komen hoe het er bij herbestemming van ander erfgoed aan toe gaat. Dit is interessant 
omdat hier misschien nog leerpunten in zitten voor herbestemming van religieus erfgoed.  
Zoals hierboven is beschreven zal er allereerst gebruik worden gemaakt van Strijp S als Best Practice. 

Dit is een interessant voorbeeld, omdat zij de burgers zeer goed betrekken bij hun plannen. 

Daarnaast zijn zij ook een goed voorbeeld van hoe beleving de betrokkenheid van mensen nog meer 

kan vergroten. Naast Strijp S wat valt onder industrieel erfgoed is er nog een categorie erfgoed naast 

religieus erfgoed die in dit onderzoek aan bod zal komen namelijk de categorie herbestemde 

landgoederen en kastelen. Hier zal worden gekeken naar de herbestemming van Paleis Soestdijk. 

Voor deze vorm van erfgoed is gekozen, omdat dit vaak grote herbestemmingprojecten zijn met veel 

betrokkenen. Ook hebben deze herbestemmingen vaak een publieke functie. Het is interessant om 

te kijken hoe zij ervoor zorgen dat er publiek naar de herbestemming toe komt en hoe zij de 

geschiedenis van het gebouw hier een bijdrage aan laten leveren. Er is gekozen om gebruik te maken 

van 2 Best Practices, dit omdat er maar een periode van 20 weken voor dit onderzoek staat.  

Doelgroep 
Er is gekozen om onderzoek te doen naar twee verschillende doelgroepen. Hier is voor gekozen 
omdat deze twee groepen een goed overzicht kunnen geven van de informatie die nodig is om de 
hoofdvraag te beantwoorden. Het is namelijk allereerst handig om te weten welke voorkennis er al is 
wanneer het aankomt op de Nederlandse bevolking en hun inzet voor herbestemming. Daarnaast is 
de doelgroep van mensen die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed erg belangrijk, 
omdat hun eindwaarden een referentiekader vormen voor de enquête die onder de rest van de 
Nederlandse bevolking zal worden verspreid.  
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Van de mensen die zich niet inzetten voor herbestemming is het belangrijk om te weten waarom ze 
dit niet doen en wanneer ze dit eventueel wel zouden doen.  
 
Er is bewust gekozen voor een leeftijdsafbakening vanaf 18 jaar, omdat dit de leeftijd is dat mensen 
volwassen zijn en een bredere kijk op de wereld hebben. Wanneer deze afbakening niet was gedaan, 
zouden de resultaten van het onderzoek ook niet betrouwbaar zijn. Aangezien kinderen onder de 18 
jaar zich vaak niet bezig houden met onderwerpen als deze.  
 
Trends 
Er is gekozen om te kijken naar verschillende soorten trends op verschillende niveaus. Dus zowel 

micro, meso als macro niveau. Hier is voor gekozen omdat van tevoren nog niet bekend is welke 

trends van invloed zijn op de inzet bij herbestemming. Daarom is het dus het beste om het begrip 

trends zo breed mogelijk te houden. Tijdens het onderzoek zullen er verschillende trends worden 

voorgelegd aan de respondenten. Zij kunnen vervolgens aangeven of deze trend van invloed is op 

hun inzet voor herbestemming van religieus erfgoed.  

2.3 Probleemstelling + onderzoeksvragen 

Probleemstelling 
De probleemstelling, ook wel de hoofdvraag van het onderzoek, is de belangrijkste vraag; deze geeft 

richting aan het onderzoek. 

Wat bepaalt of Nederlanders vanaf 18 jaar zich wel of niet inzetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed?  

 

Onderzoeksvragen 
In dit hoofdstuk worden de nieuwe onderzoeksvragen op basis van het theoretisch kader 

weergegeven.  

 Hoe verkrijgen industriële gebouwen en de categorie landgoederen en kastelen aandacht 

voor herbestemming onder de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar?  

 Welke achterliggende waarden hebben mensen die zich inzetten voor herbestemming van 

religieus erfgoed?  

 Hoe is het gesteld met de aandacht van de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar als het 

aankomt op herbestemming van religieus erfgoed en welke factoren spelen hierbij een rol? 

 Voor welke vormen van herbestemming van religieus erfgoed is veel draagvlak onder de 

Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar? 

 Welke trends hebben invloed op herbestemming van religieus erfgoed? 
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2.4 Doelstelling 
Een onderzoeksdoelstelling geeft het eindresultaat weer dat een opdrachtgever wil 

bereiken met het onderzoek. De doelstelling bestaat uit de probleemstelling en het 

doel van een doelstelling is altijd om ergens inzicht in te krijgen om vervolgens advies 

(aanbevelingen) te geven.  

Het doel van het onderzoek is om: Inzicht te verkrijgen in wat bepaalt of de 

Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar zich wel of niet inzet voor herbestemming van religieus erfgoed. 

Dit alles om advies te geven over een effectieve manier van communicatie voor herbestemming van 

religieus erfgoed aan Erfgoed.nu, zodat de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar zich meer gaat 

inzetten voor de herbestemming van religieus erfgoed.   

2.5 Vooruitblik rapport 
In dit rapport wordt vanuit verschillende kanten gekeken naar inzet rondom herbestemming van 
religieus erfgoed. Er is allereerst onderzoek gedaan bij bekende herbestemmingsprojecten in andere 
branches. Daarna zijn er interviews gehouden met 12 mensen die zich inzetten voor herbestemming 
van religieus erfgoed en tot slot zijn er 410 enquêtes afgenomen in heel Nederland om te kijken hoe 
de Nederlandse bevolking aankijkt tegen herbestemming van religieus erfgoed. Vervolgens zijn aan 
de hand van de uitkomsten verschillende conclusies en aanbevelingen naar voren gekomen, deze 
zullen in dit onderzoeksrapport aan bod komen.  
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Eindproduct  

3.Theoretisch kader  
In het theoretisch kader worden modellen/theorieën en begrippen die in het onderzoek worden 

gebruikt toegelicht. Ook zal de samenhang van deze modellen/theorieën en begrippen worden 

toegelicht.  

3.1 Conceptueel model 
Allereerst is er een conceptueel model gemaakt dat tevens het verloop van het onderzoek beschrijft. 

In dit onderzoek is sprake van 2 verschillende groepen die met elkaar vergeleken worden: allereerst 

zijn er de mensen die zich actief inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed. Daarnaast zijn 

er mensen die zich niet inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed. In dit onderzoek zal men 

kijken welke factoren van invloed zijn op de inzet rondom herbestemming van religieus erfgoed. Dit 

conceptueel model laat zien welke aspecten aan bod komen en welke modellen hierop aansluiten. 

Allereerst is er bij mensen die zich inzetten voor herbestemming gekeken naar hun waarden. Dit is 

gedaan aan de hand van het mean end chain model en de eindwaarden van Oppenhuisen. Daarna 

werd gekeken via welk communicatiekanaal men in aanraking is gekomen met herbestemming. Ook 

is er gevraagd welke trends en welke beleving van invloed zijn op hun actieve inzet rondom 

herbestemming. Bij de mensen die zich niet inzetten is gekeken op welke manieren hun inzet kan 

worden vergroot. Dit is gedaan door middel van de volgende 2 communicatiemodellen: het AIDA 

model en het Elaboration Likelihood model. Daarnaast is er gekeken naar andere erfgoedbranches 

die een hoge mate van betrokkenheid hebben. Ook is er gekeken welke trends een negatieve invloed 

hebben op hun inzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.3 Conceptueel model. 
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3.2 Waarden 
Allereerst is er in dit onderzoek gekeken naar waarden, omdat dit voor een groot deel bepaalt 

waarom mensen zich wel of niet inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed. Dit is gedaan 

door middel van de middeldoel keten en het waarden model van Oppenhuisen.  

Middeldoel keten 
De middel doel keten of ook wel de means-end chain is een model wat bestaat uit verschillende 

elementen, namelijk: concrete eigenschappen (dit zijn zintuiglijk waarneembare kenmerken), 

abstracte eigenschappen (zijn overkoepelende abstracte kenmerken), consequenties (wat doet het 

merk of product voor de consument) en waarden (zijn de niet-tastbare, van een hogere orde zijnde 

resultaten, die de cognitieve verbeeldingen van de meest basale en fundamentele behoeften en 

doelstellingen van de consument betreffen). Dit model heeft als doel om inzicht te krijgen in 

eigenschappen, consequenties en de uiteindelijke waarde die men aan een product toekent.  

In dit onderzoek is de middeldoel keten gebruikt om tot de eindwaarden van de respondent te 

komen. Hiervoor is de interviewtechniek laddering gebruikt deze wordt verder toegelicht in de 

methode van onderzoek. De middeldoel ketens zien er als volgt uit voor dit onderzoek: 

 

Figuur 1.4 Middel doel keten. 

Deze theorie is gebruikt voor dit onderzoek omdat op deze manier een goed overzicht wordt 

verkregen van de eindwaarden van de geïnterviewde respondenten en men weet op deze manier 

ook waarom deze respondenten zich inzetten. Dit kan dan later vergeleken worden met de 

antwoorden uit de enquête.  

Waarden volgens Oppenhuisen 
Er zijn in de loop der jaren verschillende waarde schema’s opgesteld. Zo ook door de Nederlander 
Oppenhuisen. Zij heeft hiervoor een onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking om zo 
één waarden schema voor Nederland te creëren. 
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Oppenhuis onderscheidt 3 soorten waarden:  

 De universele waarden: deze hebben betrekking op levensstijl en persoonlijkheid van 
mensen. 

 De domeinspecifieke waarden: deze hebben betrekking op intresses, percepties, opinies, 
attitudes. Zo worden bijvoorbeeld economische waarden aangeleerd door economisch 
handelen en consumeren, sociale waarden worden bijvoorbeeld aangeleerd door omgang 
met familie en vrienden. 

 Beschrijvende/evaluerende waarden: deze worden gebruikt om een oordeel te geven over 
producten of gebeurtenissen. Deze hebben betrekking op koopgedrag, merktrouw en 
preferentie van consumenten (Kindt-Prins, 2007). 

 

 
Figuur 1.5 Waarden Oppenhuisen (Kindt-Prins, 2007). 
 
 
De waarden theorie van Oppenhuisen is gebruikt tijdens 

dit onderzoek om de eindwaarden van de middeldoel 

keten te bepalen. Tijdens dit onderzoek zijn namelijk de 

eindwaarden van Oppenhuisen voorgelegd aan de 

respondenten. Er werd hen gevraagd om 5 eindwaarden te 

kiezen uit alle waarden om zo tot eindwaarden te komen 

en vervolgens met terugwerkende kracht te werken om 

ook de consequenties en eigenschappen te achterhalen. Er 

is gekozen om gebruik te maken van de waarde van 

Oppenhuisen omdat deze waarden het meest van 

toepassing zijn op de Nederlandse bevolking.  
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3.3 Communicatie modellen 
Ook communicatie is een belangrijk onderdeel van dit onderzoek aangezien er een effectieve manier 

van communicatie zal moeten worden gevonden om de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar meer te 

betrekken bij herbestemming van religieus erfgoed. In dit hoofdstuk zal allereerst het AIDA model 

aan bod komen, daarnaast wordt ook het Elaboration Likelihood model gebruikt en tot slot worden 

er ook nog verschillende soorten communicatie behandeld.  

Aida model  

 

Figuur 1.6 AIDA model. 

Van dit model zijn vooral de eerste en de laatste fase interessant voor dit onderzoek. Dit model is 

eigenlijk gericht op het verkopen van een product. Dit is niet het geval bij dit onderzoek. Wel zou 

herbestemming van religieus erfgoed kunnen worden gezien als product. Dan zijn de fases van dit 

model wel erg interessant aangezien hierin goed te zien is dat de bevolking van Nederland vanaf 18 

jaar die zich inzet voor herbestemming van religieus erfgoed zich bevindt in de I-fase van het model. 

Zij moeten dus nog bekender worden gemaakt met herbestemming van religieus erfgoed zodat zij 

uiteindelijk in de loyalty fase van het model terecht komen. Terwijl de bevolking van Nederland vanaf 

18 jaar die zich nog niet inzet voor herbestemming van religieus erfgoed nog in de eerste A-fase van 

het model zit. Zij zullen dus vooral moeten worden geïnformeerd over het ‘product’ zodat zij daarna 

in de I-fase terecht komen. Welke informatie er naar hen gecommuniceerd zal worden zal duidelijk 

worden zodra de resultaten van de enquête helder zijn.  

Dit model zal echter ook gebruikt worden voor het eindproduct aangezien dit een marketing 

communicatieplan betreft over een nieuwe dienst of product die in de markt zal moeten worden 

gezet om mensen te motiveren om zich actiever in te zetten voor herbestemming van religieus 

erfgoed. Aangezien het in dit geval gaat om een nieuw product zal het AIDA model een goed 

hulpmiddel zijn om het proces te beschrijven wat het product moet doorlopen voordat het in de fase 

terecht komt dat mensen er ook daadwerkelijk iets mee gaan doen (loyalty).  
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Elaboration Likelihood Model 

In 1979 ontwikkelden Richard Petty en John Cacioppo een model voor gedragsverandering. Hun 

Elaboration Likelihood Model (ELM) maakt onderscheid tussen twee informatieverwerkingsroutes: de 

centrale route en de perifere route. Iemand volgt de centrale route als hij informatie logisch verwerkt. 

Volgt iemand de perifere route dan maakt hij gebruik van heuristieken en oppervlakkige kenmerken. 

 

Figuur 1.7 Elaboration Likelihoodmodel. 

Dit model is erg bruikbaar voor dit onderzoek aangezien het inzicht geeft op welke manier er 

gecommuniceerd moet worden over herbestemming van religieus erfgoed. Zo kan er onder andere 

door middel van dit model worden gekeken naar het huidige communicatiebeleid rondom 

herbestemming van religieus erfgoed. Daarnaast kan er worden gekeken of er bij mensen  een 

tijdelijke verandering of een behoud van attitude plaatsvindt.  

Wanneer de achterliggende waarden waarom iemand zich wel of niet inzet voor herbestemming van 
religieus erfgoed zijn achterhaald, is het belangrijk om hieruit argumenten te formuleren die ofwel 
ondersteunend zijn voor de argumenten die er nu al zijn ofwel neutraal zijn. Zo kan hier tijdens het 
communicatie proces op worden ingehaakt. 
 
Soorten communicatie 

 Directe en indirecte communicatie. Bij directe communicatie is er sprake van face-to-face 

contact, bij indirecte communicatie niet. 

 Eenzijdige en meerzijdige communicatie. Bij eenzijdige communicatie is er sprake van 

eenrichtingsverkeer, bijvoorbeeld bij de meeste tv-programma’s. Als communicatie 

meerzijdig is zijn de deelnemers zowel ontvanger als zender. 

 Verbale en non-verbale communicatie. Bij verbale communicatie wordt de boodschap 

overgebracht met behulp van het gesproken en geschreven woord. Bij non-verbale 

communicatie wordt er gebruik gemaakt van onder andere symbolen en lichaamstaal. 

 Inter-persoonlijke communicatie en massa communicatie. Bij inter-persoonlijke 

communicatie wordt informatie uitgewisseld tussen een klein aantal personen. Bij massa 

communicatie is er sprake van een groot heterogeen publiek. 
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Er zijn verschillende vormen van communicatie, zoals hierboven beschreven. De manieren van 

communicatie die in dit onderzoek zullen worden onderzocht zullen vooral indirecte en directe 

communicatie zijn. Er zal worden gekeken naar welke vorm van communicatie de voorkeur uitgaat 

wanneer het aankomt om de inzet van de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar bij herbestemming 

van religieus erfgoed te vergroten. Ook zal er worden onderzocht wat de voorkeur heeft inter-

persoonlijke communicatie of massa communicatie. Met deze uitkomsten kan dan vervolgens weer 

rekening worden gehouden in het communicatieplan om de inzet bij herbestemming van religieus 

erfgoed te vergroten.  

3.5 Beleving 
Het is voor dit onderzoek van belang om te weten wat de beleving is die mensen hebben bij religieus 

herbestemd erfgoed of welke beleving zij zouden willen hebben in de toekomst. Dit is belangrijk 

omdat hier tijdens het herbestemmingproces op kan worden ingespeeld, waardoor mensen zich 

uiteindelijk meer thuis zullen voelen in de herbestemming en deze dus vaker zullen bezoeken of zich 

hier eerder voor in zullen zetten. Het belevingsmodel van Pine en Gilmore is hierbij een goed 

hulpmiddel. Dit model beschrijft 4 dimensies de eerste 2 dimensies beschrijven dat de bezoeker 

passief dan wel actief kan deelnemen. Passief wil in dit geval zeggen dat de bezoeker dingen die 

gebeuren niet rechtstreeks kan beïnvloeden. Actief wil in dit geval zeggen dat de bezoeker wel direct 

invloed kan uitoefenen op dingen die gebeuren. De laatste twee dimensies beschrijven dat bezoekers 

dan wel onderdompeling of absorptie kunnen ondergaan. Absorptie wil zeggen dat iemands 

aandacht zo wordt vastgehouden dat hij/zij de belevenis opneemt. Onderdompeling wil zeggen dat 

de bezoekers zelf deel uitmaken van de belevenis. Pine en Gilmore onderscheiden na aanleiding van 

deze vier dimensies ook 4 soorten belevenissen: amusement, esthetiek, leren en ontsnapping.  

 

Figuur 1.8 Belevingsmodel Pine and Gilmore. (Gilmore, 2012) 

Tijdens dit onderzoek is het van belang om erachter te komen door middel van welke vorm van 

beleving de inzet van de Nederlandse bevolking rondom herbestemming kan worden vergroot. 

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten welke vorm van beleving mensen graag willen zien bij 

een herbestemde kerk, zodat niet alleen meer mensen zich inzetten voor het herbestemmen van 

kerken, maar zodat er zodra er een kerk is herbestemd ook mensen naartoe zullen komen om zich te 

wanen in een unieke beleving. Ook kan worden onderzocht welke beleving mensen die zich inzetten 

voor herbestemming van religieus erfgoed hebben wanneer zij dit doen. Er kan ook gekeken worden 

welke beleving mensen die zich niet inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed hebben 

wanneer zij in een herbestemd gebouw zijn. Hier kan vervolgens weer op worden ingespeeld.  
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3.6 Relevante onderzoeken 
Hieronder worden enkele andere onderzoeken naar herbestemd cultureel erfgoed toegelicht.  

Het eerst onderzoek gaat over: de haalbaarheid van herbestemming in Brabant. De titel van het 

onderzoek is Heilige Huisjes en het is geschreven door Drs. John Dagevos & Ir. Jasper van Deurzen. 

Dit onderzoek geeft een helder beeld over hoe de bevolking maatschappelijk kan worden betrokken 

bij het behoud en herbestemmen van kerken (Dagevos D. J., 2013). 

Daarnaast is er door projectbureau Belvedere een onderzoek uitgevoerd in heel Nederland met 

daarin allerlei gegevens over herbestemming en sloop van kerken. Ook dit onderzoek kan van pas 

komen wanneer men een helder beeld wil geven van hoeveel kerken er gesloopt worden en welke 

functies herbestemde kerken zoal krijgen.  

Als laatste is er in de provincie Zeeland ook een onderzoek gedaan naar draagvlak van zowel de 

bewoners als ondernemers etc. Dit onderzoek heeft als titel Historische kerken in Zeeland en is 

geschreven in opdracht van de provincie Zeeland. Dit onderzoek geeft een duidelijk beeld van het 

draagvlak voor herbestemming van zowel de burgers als ondernemers in Zeeland (Zeeland, 2005). 

3.7 Samenhang 
Hieronder wordt de samenhang van alle bovenstaande modellen en theorieën weergegeven. Het 

centrale begrip van dit onderzoek is communicatie.  

Dit hangt samen met het waarden model van Oppenhuisen omdat men eerst achter de 

achterliggende waarden van de Nederlandse bevolking moet komen om zich wel of niet in te zetten 

voor herbestemming van religieus erfgoed, voordat men hierover effectief kan communiceren.  

De middel-doel keten met als sub onderwerp laddering hangt samen met communicatie omdat men 

via deze techniek eerst de eindwaarden zal moeten achterhalen. Deze eindwaarden zijn nodig omdat 

hierop ingespeeld zal moeten worden tijdens het communicatieproces.  

In het Elaboration Likelihood Model worden twee verschillende routes beschreven die kunne leiden 
tot een verandering qua inzet of qua attitude. Deze twee routes zijn de centrale route en de perifere 
route.  Het is in dit onderzoek erg belangrijk om de meest effectieve manier van communicatie te 
vinden, om er zo voor te zorgen dat meer mensen zich inzetten voor herbestemming van religieus 
erfgoed.  
 
Het AIDA model laat zien dat men eerst bekendheid moet krijgen over het onderwerp wil men zich 
ervoor inzetten en er loyaal aan worden. Ook laat dit model duidelijk zien 
waar de verschillende doelgroepen zich bevinden, en hoe er in deze stadia 
gecommuniceerd dient te worden.  
 
En het belevingsmodel van Pine en Gilmore laat zien welke beleving er 
gecommuniceerd zal moeten worden willen meer mensen zich inzetten 
voor herbestemming van religieus erfgoed.  
De onderzoeken die gevonden zijn geven richting aan welke vormen van communicatie al wordt 
gebruikt om de inzet bij herbestemming van religieus erfgoed te vergroten. 
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4.Methoden van onderzoek 
 

Onderzoeksvraag 1: Hoe genereren industrieel en de categorie landgoederen en kastelen aandacht 
voor herbestemming onder de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar?  
Desk/Field research 
Er is voor het beantwoorden van deze vraag gebruik gemaakt van zowel desk als field research. Er is 

gekozen om gebruik te maken van field research, omdat het in dit geval belangrijk is om interviews te 

doen met mensen die weten hoe industrieel erfgoed en de categorie landgoederen en kastelen 

aandacht heeft gegeneerd. Daarnaast is er ook gebruik gemaakt van desk research aangezien er op 

deze manier tijdens de interviews nog specifiekere vragen konden worden gesteld.  

Kwalitatief onderzoek 
Er is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek met als specifieke richting één op één interviews. 

Hier is voor gekozen omdat op deze manier het beste naar boven kan worden gehaald op welke 

manieren Strijp S en Paleis Soestdijk de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar hebben betrokken bij 

hun herbestemming.  

Respondenten 
De respondenten van de interviews waren mensen die betrokken zijn bij de herbestemming van 

Paleis Soestdijk en Strijp S. 

Onderzoeksvraag 2: Welke achterliggende waarden hebben mensen die zich inzetten voor 
herbestemming van religieus erfgoed?  
Field research 
Er is voor het beantwoorden van deze vraag gebruik gemaakt van field research. Er zijn verschillende 

interviews gehouden met mensen die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed. 

Kwalitatief onderzoek 
Er is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek met als specifieke richting één op één interviews 

met als interviewtechniek laddering. De essentie van laddering is dat aan mensen steeds gevraagd 

wordt waarom ze een aan een merk toegeschreven eigenschap belangrijk vinden en waarom ze het 

gekozen antwoord belangrijk vinden, en zo verder, tot de persoon geen antwoord meer kan geven 

op de waaromvraag. Hiermee wordt het associatieproces gestuurd naar steeds hogere en abstracte 

betekenisniveaus. De techniek wordt in marktonderzoek regelmatig gebruikt om de achterliggende 

motivaties te ontdekken die aan het kopen van producten en merken ten grondslag liggen (Franzen, 

2011). 

Laddering was erg belangrijk tijdens dit onderzoek omdat op deze manier de eindwaarden van 

mensen die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed, duidelijk naar boven konden 

komen. Deze eindwaarden zijn vergeleken met de rest van de Nederlandse bevolking die ouder is 

dan 18 jaar. Om zo een goed resultaat te krijgen over op welke manier er gecommuniceerd dient te 

worden over herbestemming van religieus erfgoed. Hieronder staat een voorbeeld van een ladder. 
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Figuur 1.9 Voorbeeld Ladder (Kindt-Prins, 2007). 

Respondenten 
Er zijn 12 mensen uit het directe werkveld van herbestemming van religieus erfgoed geïnterviewd, er 

is gekozen voor deze 12 mensen omdat zij allemaal werken voor belangrijke instanties die met 

herbestemming te maken hebben, daardoor kunnen zij goede inhoudelijke antwoorden geven. Deze 

mensen zijn allemaal benaderd via de mail en bevonden zich in het adressenbestand van Erfgoed.nu.  

Onderzoeksvraag 3: Hoe is het gesteld met de aandacht van de Nederlandse bevolking vanaf 18 
jaar als het aankomt op herbestemming van religieus erfgoed, en welke factoren spelen hierbij een 
rol? 
Field research 
Er is voor het beantwoorden van deze vraag gebruik gemaakt van field research. Dit omdat op deze 

manier een goed en helder beeld kon worden gevormd over de aandacht rondom herbestemming 

van de gehele Nederlandse bevolking.  

Kwantitatief onderzoek 
Voor zowel onderzoeksvraag 3, 4 en 5 is gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek, in de vorm van 

enquêtes omdat er zo een duidelijk en helder beeld is ontstaan van de Nederlandse bevolking. Deze 

enquête is opgesteld in samenwerking met de instanties die eerder zijn geïnterviewd, in deze 

interviews werd telkens aan het einde gevraagd of de respondent nog vragen had op het gebied van 

herbestemming van religieus erfgoed die hij of zij graag wilde stellen aan de Nederlandse bevolking. 

Vanuit deze antwoorden en vanuit de onderzoeksvragen zijn er verschillende categorieën vragen 

opgesteld:  

 Bekendheid van herbestemming waarin vooral gevraagd werd in hoeverre de respondent 

bekend is met herbestemming. 
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 Financiën deze categorie was voorgedragen door de Rijksdienst van het  

 Cultureel Erfgoed en hierin werd vooral gevraagd of mensen bereid waren om geld te geven 

voor herbestemming. 

 Inzet deze categorie was nodig om de derde onderzoeksvraag te beantwoorden, in deze 

categorie werd vooral gevraagd of men bereid is om zich vrijwillig in te zetten voor 

herbestemming.  

 Communicatie deze categorie was nodig om uiteindelijk de doelstelling te realiseren, hier 

werd vooral gevraagd op welke manier mensen in aanraking zijn gekomen met 

herbestemming en op welke manier zij hierover benaderd zouden willen worden. 

 Belang deze categorie is voorgedragen door de Groninger kerken en in deze categorie wordt 

vooral gekeken wat mensen belangrijk vinden aan de kerk die bij hun in de buurt staat. 

 Vormen van herbestemming deze categorie was nodig om de vierde onderzoeksvraag te 

beantwoorden en in deze categorie werd vooral gevraagd naar welke functies het beste in 

een leegstaande kerk of klooster zouden passen. 

 De laatste categorie trends was nodig om de vijfde onderzoeksvraag te beantwoorden in 

deze categorie zijn een aantal trends voorgelegd aan de Nederlandse bevolking en zij hebben 

aangegeven of deze trends van invloed waren op hun inzet bij herbestemming van religieus 

erfgoed.  

Er is voor de bovenstaande volgorde van vragen gekozen omdat men zo met de belangrijkste vragen 

begint omdat uit onderzoek is gebleken dat de concentratie van de respondent aan het begin van 

een enquête het hoogst is.  

Respondenten 
Voor zowel onderzoeksvraag 3,4 en 5 geldt dat er een bruto steekproef is getrokken onder 800 
mensen, hieruit is een netto steekproef van 410 mensen voortgekomen. Dit alles met een 
betrouwbaarheid interval van 4.84%, dit wil dus zeggen dat er bij alle percentages die uit de SPSS 
tabellen volgen rekening moet worden gehouden met deze 4,84%. In totaal zijn er 410 mensen die 
de enquête hebben ingevuld, deze mensen zijn ofwel op straat ofwel in de trein aangesproken of zij 
mee wilden werken aan deze enquête, er is dus sprake geweest van a selecte steekproef. Wel was 
het voor dit onderzoek van belang dat er verschillende meningen uit geheel Nederland aan bod 
kwamen, daarom kan men ook wel spreken van een quota steekproef, het quotum per provincie 
bedroeg 32 respondenten. Dit quotum is behaald door naar alle provincies van Nederland te reizen 
en mensen te vragen om mee te werken aan dit onderzoek. Echter kent het onderzoek een kleine 
oververtegenwoordiging van jonge mensen want wanneer men gaat kijken naar de leeftijdsverdeling 
van de Nederlandse bevolking volgens het CBS (zie figuur 1.10) Ziet men dat hier vooral de piek zit bij 
mensen in de leeftijdscategorie 40-60 jaar en wanneer men gaat kijken naar figuur 1.11 dan ziet men 
dat in deze enquête de piek meer zit bij de leeftijdscategorieën 18-25 en 26-35 jaar er is dus sprake 
van oververtegenwoordiging van jonge mensen hier zal rekening mee worden gehouden bij het 
trekken van conclusies tijdens dit onderzoek.  
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Figuur 1.10 Leeftijdsindeling Nederlandse bevolking. Figuur 1.11 Leeftijdsindeling respondenten.
      
Daarnaast is er sprake van een oververtegenwoordiging van hoog opgeleiden in deze enquête 
wanneer men kijkt naar figuur 1.12 dan ziet men dat er het minst hoog opgeleiden zijn en de meeste 
midden opgeleiden, wanneer men echter naar figuur 1.13 kijkt ziet men dat daar juist de meeste 
hoogopgeleide zijn, dit betekend dus dat er in deze enquête een overschot is een hoog opgeleiden 
ten opzichte van de werkelijkheid dit kan een vertekend beeld geven, hier zal dus met het trekken 
van conclusies rekening mee moeten worden gehouden.  
       

  
Figuur 1.12 Opleidingsniveau Nederlander. Figuur 1.13 Opleidingsniveau respondent. 
 
Onderzoeksvraag 4: Voor welke vormen van herbestemming van religieus erfgoed is veel draagvlak 
onder de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar? 
Field research 
Er is voor het beantwoorden van deze vraag gebruik gemaakt van field research. Dit omdat op deze 

wijze een goed en helder beeld kon worden gevormd over welke vormen van herbestemming van 

religieus erfgoed de gehele Nederlandse bevolking het meeste aanspraken.   

Onderzoeksvraag 5: Welke trends hebben invloed op herbestemming van religieus erfgoed? 
Desk/Field research 
Er is voor het beantwoorden van deze vraag gebruik gemaakt van field research. Dit omdat op deze  

wijze een goed en helder beeld kon worden gevormd over welke trends van invloed zijn op 

herbestemming van religieus erfgoed volgens de Nederlandse bevolking. Daarnaast is er ook gebruik 

gemaakt van deskresearch voor het beantwoorden van deze vraag, aangezien er eerst een beeld 

moest worden gevormd over welke trends volgens verschillende rapporten invloed hebben op 

herbestemming van religieus erfgoed.  
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5.Resultaten 

5.1 Communicatie categorieën erfgoed 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe genereren 

industrieel en de categorie landgoederen en kastelen aandacht voor herbestemming onder de 

Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar?’ Om deze vraag te beantwoorden zijn er twee diepte 

interviews gedaan één bij Paleis Soestdijk en één bij Strijp S, van deze 2 interviews is een tabel die in 

het kort een overzicht geeft van de belangrijkste inzichten uit de diepte interviews bijgevoegd (zie 

bijlage 9.5). 

Strijp S 
 

 Strijp S richt zich vooral op jongeren en heeft  daardoor een specifieke 
communicatiedoelgroep. 

 Om een imago op te bouwen wat gebruikt kan worden tijdens het communicatieproces, is er 
specifiek gekozen om vooral jongere ondernemers en andere jonge mensen de kans te 
bieden zich te vestigen op Strijp S. Zo halen zij de doelgroep dus ook echt naar zich toe.  

 Strijp S communiceert op een vrij specifieke manier met hun doelgroep Dhr. Zaat zegt 
hierover het volgende: ‘Via internet is vrij veel gedaan en verder zie je dat er continu gebruik 
wordt gemaakt van initiatieven die zich voor doen om daar weer op in te haken.’ De 
communicatie van Strijp S gebeurd vooral online. Daar worden vervolgens alle websites die 
er over Strijp S gaan of die met Strijp S te maken hebben aan elkaar gelinkt waardoor alle 
informatie gemakkelijk te vinden is. 

 Strijp S heeft daarnaast op de verschillende websites de plannen voor de toekomst van het 
terrein inzichtelijk gemaakt voor iedereen, dit zorgt ervoor dat iedereen nauwlettend kan 
volgen wat er zoal gebeurd, dit zorgt vervolgens weer voor een grote betrokkenheid.  

 In de begin fase heeft Strijp S vooral gezorgd dat veel mensen betrokken werden en wisten 

wat er speelde. Dhr. Zaat zegt hierover het volgende: ‘We hebben allerlei dingen 

georganiseerd in het klokgebouw waardoor er gewoon heel veel traffic ontstond. Verder 

hebben we ook in het begin heel veel mensen proberen te betrekken door ze mee te laten 

denken over wat moeten we nou met zo’n klokgebouw. Het gebouw wat je dan als eerst 

onttrekt, welke functies zouden jullie daarin willen.’ 

Paleis Soestdijk 

 Eerst meer gericht op de wat oudere generatie, betrekt nu ook steeds meer de jongeren 

doelgroep.  

 Paleis Soestdijk heeft een onderzoek gedaan naar de waarde rondom het Paleis, Dhr. 

Altenburg zegt hierover: ‘We hebben met veel mensen in het hele land gesproken en 

mensen bij elkaar gehaald om deze waarden te bepalen en iedereen zegt dan altijd het 

heeft iets koninklijks het heeft iets heel speciaals.’ Dhr. Teuwisse voegt hier nog aan toe: 

‘Eigenlijk de identiteit van Nederland het ‘ons Nederland’’.  

 Paleis Soestdijk communiceerde eerst veel via de lokale media zoals de krant etc. maar 

Dhr. Altenburg geeft aan dat dit gaat veranderen: ‘We zullen straks de herbestemming 

gaan promoten en daarvoor zullen we veel meer die sociale media gaan gebruiken, wat 

een nieuw fenomeen is ten opzichte van 8 jaar geleden’.  
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Paleis Soesdijk heeft een digitaal boek gepubliceerd over het herbestemming proces wat 

zij tot nu toe hebben doorlopen, Dhr. Altenburg zegt hierover het volgende: ‘Een van die 

communicatiedoelstellingen was ook alles wat we hier doen, omdat heel Nederland over 

je schouder meekijkt hebben we heel transparant gemaakt.’ Dit boek is echter niet 

alleen gemaakt voor de burgers maar ook voor andere erfgoedinstanties die bezig zijn 

met herbestemming.  

 In de beginfase van de herbestemming heeft Paleis Soestdijk er vooral voor gezorgd dat 

mensen op de hoogte werden gehouden van de vorderingen via columns in kranten, 

daarna hebben zij ervoor gezorgd dat er voldoende mensen naar paleis Soestdijk bleven 

komen door het weer open te stellen voor publiek maar ook door er verschillende 

evenementen te organiseren.  

 Voor herbestemming van religieus erfgoed moet meer communicatie komen en er  moet 

vanuit een platform gecommuniceerd worden dan komt het krachtiger over.  

De conclusie die hieruit kan worden getrokken ten opzichte van het aandacht genereren rondom 

deze 2 herbestemmingen en wat misschien ook interessant kan zijn voor religieus erfgoed is dan ook 

het volgende.  

 Bepaal een communicatiedoelgroep, deze kan later altijd nog uitgebreid worden. Op deze 

manier kan er namelijk effectiever gecommuniceerd worden. 

 Onderzoek doen naar wat de waarde en het imago van de kerk of klooster is. Zodat hierop 

kan worden ingespeeld.  

 De communicatie niet specifiek richten op lokale media etc. maar trek het breder door ook te 

communiceren via internet en social media. 

 In de beginfase van de herbestemming ervoor zorgen dat er genoeg mensen geïnteresseerd 

raken, dit kan door middel van evenementen of een tijdelijke herbestemming die veel 

mensen trekt.  

 Een open communicatie genereren voor de herbestemmingsprojecten, want op deze manier 

weten mensen ook waar je mee bezig bent.  

 Communiceren vanuit een platform, zo krijg je een sterkere boodschap die meerdere 

mensen aanspreekt.  

Conclusie 
Door Strijp S en Paleis Soestdijk als Best Practices te nemen zijn er zeer interessante dingen wat 
betreft communicatie naar boven gekomen die ook interessant blijken voor herbestemming van 
religieus erfgoed. De belangrijkste leerpunten zijn dat er een communicatiedoelgroep vastgesteld 
moet worden, en dat er vanuit en centrale organisatie gecommuniceerd moet worden omdat dit 
duidelijker en krachtiger is.  
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5.2 Communicatie naar Nederlandse bevolking  
In de enquête onder de 410 respondenten is ook gevraagd naar communicatie, er is op 2 
verschillende manieren gevraagd naar communicatie rondom herbestemming. Aan de respondenten 
die wel eens een herbestemde kerk bezoeken is gevraagd hoe zij hiermee in contact zijn gekomen, 
daarnaast is er nog gevraagd via welk kanalen respondenten het liefst benaderd zouden willen 
worden over herbestemming van religieus erfgoed. Voor een uitgebreid overzicht van deze 
resultaten verwijs ik u naar bijlage 9.2.2. 
 

 
In het bovenstaande staafdiagram zijn 2 verschillende manieren van communicatie weergegeven als 
het aankomt op herbestemming. De eerste vorm beschrijft hoe mensen in contact zijn gekomen met 
herbestemming. Uit het bovenstaande diagram blijkt dat dit vooral via de krant of via een website is 
gebeurd. Daarnaast laat dit staafdiagram ook zien op welke manier de respondenten van de enquête 
het liefst benaderd worden over herbestemming van religieus erfgoed. Volgens het staafdiagram is 
dit vooral via de krant, tv en mond tot mond reclame.  

In contact gekomen met herbestemming 
Zoals bovenstaande staafdiagram laat zien zijn de meeste mensen in aanraking gekomen met 
herbestemming via de media (hieronder vallen de krant, de tv, website en sociale media). In deze 
paragraaf zal dit nader worden toegelicht door verschillende kenmerken van de respondenten te 
vergelijken.  
 

 Opvallend is dat bijna alle leeftijdscategorieën aangeven in contact te zijn gekomen met 
herbestemming via media, echter geven respondenten in de leeftijdscategorie 26 t/m 35 en 
51 t/m 65 jaar aan dat zij naast dat zij via media in contact zijn gekomen met herbestemming 
ook veelal in contact zijn gekomen met herbestemming door persoonlijke benadering van 
bijvoorbeeld familie of kennissen.  

 Mannen en vrouwen geven beide aan dat zij in contact zijn gekomen met herbestemming via 
de media, echter zit er wel een verschil in de percentages wanneer men gaat kijken naar 
persoonlijke benadering via kennissen of vrienden etc. Hier geeft namelijk 36,3% van de 
vrouwen aan dat zij zo in contact zijn gekomen met herbestemming terwijl maar 25,6% van 
de mannen dit aangeeft.  

 Wanneer men gaat kijken naar het opleidingsniveau zijn ook hier geen grote verschillen 
merkbaar. Wat opvalt is dat middel en hoog opgeleiden beide aangeven dat zij via 
persoonlijke benadering in contact zijn gekomen met herbestemming. Terwijl geen van de 
laag opgeleiden respondenten dit aangeeft.  
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 Wanneer er een andere vergelijking plaatsvindt namelijk of mensen binnen een straal van 2 
kilometer van hun huis een kerk hebben staan, ziet men een opvallend verschil over hoe men 
in aanraking is gekomen met herbestemming. Zo geven mensen die binnen een straal van 2 
kilometer van een kerk vandaan wonen eerder aan dat zij toevallig of via persoonlijke 
benadering in contact zijn gekomen met herbestemming. Waar mensen die niet binnen een 
straal van 2 kilometer van een kerk vandaan wonen eerder aangeven dat zij via de media in 
aanraking zijn gekomen met herbestemming.  

 Daarnaast zijn er geen opvallende verschillen wanneer men gaat vergelijken op basis van 
geloof.  

Conclusie 
De factoren die het meest van invloed zijn op de manier waarop mensen in aanraking zijn gekomen 

met herbestemming van religieus erfgoed zijn enerzijds de leeftijd van de persoon, ook speelt het 

geslacht van de persoon een rol, daarnaast het feit of mensen binnen een straal van 2 kilometer van 

een kerk vandaan wonen. 

Benaderen van respondenten over herbestemming. 
Zoals het onderstaande staafdiagram te zien is, worden de respondenten het liefst benaderd over 

herbestemming via ofwel de krant ofwel via mond tot mond reclame. Hieronder zal verder worden 

ingegaan op welke factoren van invloed zijn op de benadering van de respondenten over 

herbestemming van religieus erfgoed.  

 

 Opvallend is dat de top 3 van manieren om benaderd te worden over herbestemming van 

religieus erfgoed nagenoeg hetzelfde is voor de leeftijdscategorieën 18-25 jaar en 51-65 jaar, 

de respondenten in deze leeftijdscategorieën geven beide aan het liefst benaderd te worden 

via ofwel de krant, via mond tot mond reclame of via de tv. Wanneer men gaat kijken naar de 

leeftijdscategorie 26-35 jaar geven ook zij aan het liefst benaderd te worden via de krant of 

via mond tot mond reclame, echter geven zij ook aan benaderd te willen worden via social 

media. Wanneer men gaat kijken naar de leeftijdscategorie 36-50 jaar dan ziet men dat ook 

zij benaderd willen worden via de krant, maar zij geven daarnaast ook aan benaderd te willen 

worden via de tv en social media. Opvallend is dus dat er 2 leeftijdscategorieën na genoeg 

overeenkomen en de andere 2 afwijken.  

 Wanneer men gaat kijken naar het verschil tussen mannen (59%) en vrouwen (65%) is helder 

dat beide het liefst benaderd worden via de krant, echter geven mannen aan dat zij ook nog 

benaderd willen worden via tv (44%), mond tot mond reclame (44%) en social media (41%). 
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Waar vrouwen eerder de voorkeur geven aan social media (43%) en de tv (42%). Er is een 

klein verschil tussen mannen en vrouwen als er wordt gekeken naar de benadering via social 

media, verder is nog een verschil dat bij vrouwen mond tot mond reclame niet in de top 3 

van manieren om benaderd te worden staat.  

 Wanneer men de verschillende opleidingsniveaus met elkaar gaat vergelijken ziet men dat 

alle opleidingsniveaus het liefst benaderd worden via de krant, echter wijkt de tweede 

benaderingswijze nogal af van elkaar. Zo geven laag opgeleiden aan benaderd te willen 

worden via Radio en tv terwijl midden opgeleiden aangeven dat zij via mond tot mond 

reclame benaderd willen worden. Daarnaast geven de hoog opgeleiden ook aan dat zij via de 

tv benaderd willen worden. Er kan hier echter sprake zijn van een vertekend beeld aangezien 

er sprake is van een oververtegenwoordiging van hoog opgeleiden in deze enquête daarom 

is er in verschillende documenten vergeleken hoe verschillende opleidingsniveaus het liefst 

worden benaderd of waarop zij het meest actief zijn. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het rapport 

van Mevr. Koetsier dat: Laagopgeleiden meer naar de radio luisteren als hoog opgeleiden en 

dat hoog opgeleiden minder tv kijken dan laag opgeleiden en ook dit klopt aangezien 53% 

van de laag opgeleiden aangeeft benaderd te willen worden via de tv waar maar 43% van de 

hoog opgeleiden dit aangeeft. Er mag dus vanuit worden gegaan dat bovenstaande 

uitspraken relevant zijn, ondanks de oververtegenwoordiging van hoog opgeleiden.  

 Verder zijn er geen opvallende verschillen wanneer verschillende geloofsovertuigingen met 

elkaar worden vergeleken. Zij geven allen aan het liefst benaderd te worden via de krant.  

 Wanneer men gaat kijken naar het feit of respondenten wel of niet bereid zijn om geld te 

geven, dan ziet men dat respondenten die bereid zijn geld te geven het liefst benaderd 

worden via de krant of via mond tot mond reclame. Respondenten die aangeven geen 

financiële bijdrage te willen leveren aan herbestemming willen liever benaderd worden via 

de krant of social media.  

 Wanneer men gaat kijken naar het feit of mensen zich wel of niet vrijwillig in willen zetten 

voor herbestemming van religieus erfgoed dan ziet men dat respondenten die aangeven zich 

vrijwillig in te willen zetten voor herbestemming liever benaderd willen worden via de krant 

of mond tot mond reclame. Respondenten die aangeven zich niet vrijwillig in te willen zetten 

voor herbestemming van religieus erfgoed willen liever benaderd worden via de krant en 

social media.  

Conclusie 
De factoren die het meest van invloed zijn op hoe respondenten het liefst benaderd willen worden 

over herbestemming van religieus erfgoed zijn allereerst leeftijd en daarnaast speelt het 

opleidingsniveau een rol. Een interessante uitkomst is dat mensen die zich vrijwillig in willen zetten 

voor herbestemming en mensen die bereid zijn geld te geven voor herbestemming aangeven, dat zij 

het liefst via de krant of via mond tot mond reclame benaderd willen worden over herbestemming 

van religieus erfgoed.  
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Persoonlijke benadering 
In de enquête is ook de volgende vraag ter sprake gekomen: Denkt u dat als u persoonlijk benaderd 

zou worden over herbestemming van religieus erfgoed u zich er meer voor in zou zetten. In deze 

paragraaf zullen de resultaten van deze vraag beschreven worden, op deze manier ontstaat een 

duidelijk en helder beeld of dat het van toegevoegde waarde kan zijn om mensen persoonlijk te 

benaderen over herbestemming van religieus erfgoed.  

 

Bovenstaand staafdiagram geeft aan dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft dat als zij 

persoonlijk benaderd zouden worden over herbestemming van religieus erfgoed zij zich misschien 

meer in zouden zetten hiervoor. Om een specifieker beeld te krijgen welke doelgroep het meest 

geschikt is om persoonlijk te benaderen zijn er verschillende variabelen met elkaar vergeleken. Voor 

een uitgebreid overzicht van deze data verwijs ik u naar bijlage 9.2.2.  

 Wat betreft leeftijd liggen er vooral kansen voor persoonlijke benadering bij respondenten in 

de leeftijdscategorie 51-65 jaar (20,8%) en 18-25 jaar (20,3%). Daarnaast geeft 61 % van de 

respondenten in de leeftijdscategorie 26-35 jaar aan dat zij zich misschien meer in zouden 

zetten voor herbestemming van religieus erfgoed als zij persoonlijk benaderd zouden 

worden.  

 Daarnaast bestaat het grootste deel van de respondenten die aangeven dat zij zich meer in 

zullen zetten als zij persoonlijk benaderd worden uit respondenten van het Protestantse 

geloof (26,2%) en het Rooms Katholiek geloof (20,8%).  

 Qua opleiding geeft 20,7% van de hoog opgeleiden aan dat wanneer zij persoonlijk benaderd 

worden over herbestemming zij zich er eerder voor in zullen zetten. Slechts 16,1% van de 

midden opgeleiden geeft dit aan, waar 33,3% van de laag opgeleiden dit aangeeft. Er zitten 

hier dus wel degelijk verschillen tussen de opleidingsniveaus. 

Conclusie 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het interessant kan zijn om voorlichtingen te geven of om 
ervoor te zorgen dat mensen die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed andere 
mensen in hun omgeving ook motiveren om zich in te gaan zetten voor herbestemming. Dit geldt 
vooral voor mensen in de leeftijdscategorie van 18-35 jaar en 51-65 jaar. Deze voorlichtingen zouden 
gegeven kunnen worden in de kerk en dan vooral aan mensen van het Protestantse en Rooms 
Katholieke geloof. Daarnaast kan er ook gekozen worden om voorlichtingen over herbestemming te 
geven op scholen, hierbij zijn vooral scholen met een hoog opleidingsniveau en een laag 
opleidingsniveau interessant. De mond tot mond reclame van mensen die zich nu al inzetten voor 
herbestemming zal vooral in de directe omgeving plaats moeten vinden omdat mensen aangeven dat 
als zij persoonlijk benaderd worden over herbestemming zij zich er eerder voor in zullen zetten.  
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5.3 Waarden 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: ‘Welke achterliggende 

waarden hebben mensen die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed?’ 

Om deze vraag te beantwoorden zijn er 12 interviews (zie bijlage 9.4) gehouden met mensen die zich 

inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed. Om erachter te komen welke waarden de 

respondenten van de interviews hadden om zich in te zetten voor herbestemming van religieus 

erfgoed is er gebruik gemaakt van de interviewtechniek laddering. (zie bijlage 9.6)  

Hieronder staan de meest voorkomende waarden, dat wil zeggen die meer dan 3x voorkomen in de 

implicatie matrix. (zie bijlage 9.9)  

Meest voorkomende waarden 
 
Vrijheid  

Een deel van de respondenten geeft aan dat herbestemming van religieus erfgoed een bepaalde 

vrijheid biedt, deze vrijheid wordt door de meeste respondenten gekoppeld aan het begrip 

creativiteit. Een van de respondenten zegt hierover: ‘We doen een heel groot appel op creativiteit, 

wat hieraan vooraf gaat je kunt in feite door aandacht te besteden aan cultureel erfgoed mensen ook 

een kans geven om te proeven wat het is om aan een creatie van waarden te werken, zal ik zeggen 

het verder uitwerken daarvan en het praktisch maken en dat gebeurt langs de gebouwen en dat 

gebeurt langs de tuinen maar het gebeurt vooral langs het delen van die verhalen.’ Hieruit blijkt dat 

religieus erfgoed mensen de kans biedt om vrij mee te denken over ideeën. Deze vrijheid creëren is 

dus erg belangrijk omdat op deze manier mensen meer betrokken raken.  

Ambitieus 

Een respondent zegt het volgende over het herbestemmingsproces: ‘Je moet het eerst binnen het 

bestuur eens worden, eerst moet je dat al willen dan moet je dat communiceren met de 

gemeenschap, want je moet ook rekening houden met de mensen die er betrokken bij zijn en de 

parochie moet ook nog toestemming krijgen van het bisdom. Alleen dat proces dat duurt al heel lang, 

wie haken we aan, hoe benaderen we de markt, welke herbestemming past er bij deze kerken.’ Je 

moet zekere ambities hebben wanneer je begint met herbestemming, want je zult door moeten 

blijven zetten herbestemming is nou eenmaal een proces van jaren, zegt een andere respondent. 

Volgens een groot deel van de respondenten is het erg belangrijk om ambitieus te zijn wanneer je 

betrokken bent bij herbestemming van religieus erfgoed.  

Houden zoals het was 

Dit is een waarde die bij een overgroot deel van de respondenten naar boven is gekomen. Wel wordt 

er door elke respondent anders naar gekeken de een ziet het als de identiteit van het gebouw 

behouden de ander ziet het als het behouden van het gebouw en weer een ander ziet het als 

behouden van de geschiedenis van Nederland. Een van de respondenten zegt hierover het volgende: 

Religieus erfgoed is het schilderdoek van onze samenleving eigenlijk kun je aan de ontwikkeling van 

het religieus erfgoed de ontwikkeling van onze gehele samenleving zien. Kortom religieus erfgoed 

beschrijft een deel van de geschiedenis van Nederland. Een groot deel van de respondenten is tegen 
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herindeling van een kerkgebouw en vindt het, het mooist wanneer je de originele vormen nog kan 

zien zij vinden het belangrijk om het gebouw te houden zoals het was.  

Verantwoordelijkheid 

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat zij verantwoordelijkheid voelen voor het 

herbestemmen van een kerk of klooster. Dit kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat voor 

vele van deze respondenten herbestemming ook hun baan is maar daarnaast kan het ook te maken 

hebben met het feit dat zij zorg willen dragen voor het monument. Een van de respondenten zegt 

hierover: ‘Het is natuurlijk ook wel van belang dat de kerk in stand wordt gehouden als monument. 

Het is natuurlijk een geweldig monument en het zou jammer zijn als daar verder niks meer mee ging 

gebeuren en dat betekend dus dat het gaat verloederen en dan ben je ook het monument kwijt.’ 

Kortom zij voelen zich verantwoordelijk voor het behouden van een monument. 

Verbeelding  

Een van de respondenten zegt hierover: Wanneer ik de Broerenkerk in Zwolle binnenloop en daar 

een tijdschrift of boek ga kopen, het klinkt heel filosofisch maar het brengt je op dat moment weer 

heel erg in contact met jezelf. Er zijn ook nog enkele andere respondenten die deze verbondenheid 

met een gebouw voelen. Zij hebben een bepaald beeld wanneer zij in een kerk zijn.  

Waardeprofiel 
 
Daarna zijn deze waarden vergeleken met het waardenprofiel van de gemiddelde Nederlander om op 

deze manier te kijken in welke categorie de mensen die zich actief inzetten voor herbestemming van 

religieus erfgoed vallen om dit later weer te vergelijken met de Nederlandse bevolking die een 

enquête hebben ingevuld.  

 
Figuur 1.14. Waardeprofiel van de Nederlanders (Mulder, 2002). 
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Wanneer dit algemene waardenprofiel van de Nederlandse bevolking (figuur 1.8) wordt vergeleken 

met het waardenprofiel van de geïnterviewde respondenten (figuur 1.9),dan is een duidelijk verschil 

te zien in de benaming van sommige waarden dit komt omdat het waardenprofiel van de 

geïnterviewde respondenten is uitgevoerd aan de hand van het waarden model van Oppenhuisen, 

deze heeft de waarden van Rokeach waarop het algemene waardenmodel van de Nederlander is 

gebaseerd, vertaald naar waarden die meer bij de Nederlandse bevolking passen. Echter kan er nog 

steeds een vergelijking worden gemaakt aangezien de waarden van Oppenhuisen vertaald kunnen 

worden naar de waarden volgens Rokeach. Zie onderstaand schema, echter is het wel zo dat niet alle 

waarden van Oppenhuisen voorkomen bij Rokeach en omgekeerd. Er zal dus alleen een vertaling 

worden gemaakt indien dit mogelijk is.  

 

Figuur 1.15 vertaling van waarden van Rokeach naar waarden Oppenhuisen (Oppenhuisen, 2000). 
 
Vrijheid is gewoon vrijheid, verbeelding is dan grenzen verleggen, ambitieus is ambities hebben en 

verantwoordelijkheid is verantwoordelijk zijn en houden zoals het was is geborgenheid. Door deze 

vertaling te maken is het makkelijker om de 2 profielen met elkaar te vergelijken.  
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Figuur 1.16 Waardenprofiel van geïnterviewde respondenten.  

Uit deze vergelijking blijkt dat de geïnterviewde respondenten in het waardenprofiel van de 

Nederlander de meeste raakvlakken hebben met de groep linkse intellectuele ( zie figuur 1.9). Dit wil 

zeggen mensen met een gemiddelde leeftijd en een hoge opleiding en die erg ruimdenkend zijn en 

die daarnaast via verschillende media te bereiken zijn.  

 

Figuur 1.17 Waardenprofielen van de Nederlander uitgewerkt. 

Conclusie 
Er zijn in deze paragraaf verschillende waarden naar voren gekomen die het meest genoemd zijn 
tijdens de interviews. Van deze waarden is een waardenprofiel gemaakt wat is vergeleken met het 
algemene Nederlandse waardenprofiel. Hieruit is gebleken dat de groep geïnterviewde mensen 
vooral valt onder de linkse intellectuelen.  
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5.4 Aandacht & Factoren 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe is het gesteld met 

de aandacht van de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar als het aankomt op herbestemming van 

religieus erfgoed en welke factoren spelen hierbij een rol?’ Om deze vraag te beantwoorden is er 

gebruik gemaakt van enquêtes die door 410 respondenten zijn ingevuld. Voor een uitgebreid 

overzicht van de resultaten die zijn gebruikt om deze vraag te beantwoorden verwijs ik u naar bijlage 

9.2.3. 

2008 Was het Jaar van het Religieus Erfgoed met als doel: “door middel van brede en specifieke 

publieksgerichte activiteiten de belangstelling voor en kennis van het religieus erfgoed in Nederland 

vergroten en op die manier een duurzame toekomst voor het religieus erfgoed binnen onze 

dynamische, pluriforme samenleving bevorderen” (Archeonet, 2008). Maar is dat vergroten van de 

aandacht wel nodig of is er in Nederland momenteel al voldoende aandacht en zo ja door welke 

factoren wordt die aandacht dan juist groter of kleiner. Dat zijn allemaal vragen die beantwoord 

zullen worden in dit hoofdstuk aan de hand van de antwoorden van 410 respondenten die allen een 

enquête over het onderwerp herbestemming hebben ingevuld.  

 

Uit bovenstaande staafdiagram blijkt dat bijna 3/4 van de respondenten aangeeft bekend te zijn met 

het feit dat er veel kerken en kloosters leeg komen te staan. Hieruit blijkt dat een groot deel van de 

Nederlandse bevolking zeker aandacht heeft voor het onderwerp. Daarnaast geeft ongeveer 1/3 van 

de respondenten aan zich ook daadwerkelijk vrijwillig in te willen zetten voor herbestemming van 

religieus erfgoed. Dit is een goede uitgangspositie. Het is nu echter nog een kwestie om deze 

sympathie voor religieus erfgoed te vertalen naar actieve sympathie, zodat meer mensen betrokken 

raken en zich ook daadwerkelijk in gaan zetten voor herbestemming van religieus erfgoed.  
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Profiel respondenten die aangeven zich vrijwillig in te zetten voor herbestemming.  
De groep respondenten die heeft aangegeven zich in te willen zetten voor herbestemming van 

religieus erfgoed ziet er ongeveer zo uit. Voor een uitgebreid overzicht van deze gegevens verwijs ik 

u door naar bijlage 9.2.3.  

 

Figuur 1.18 Profiel van de mensen die zich vrijwillig in willen zetten voor herbestemming van relgieus 

erfgoed. 

 Ongeveer 1/3 van de respondenten in de leeftijdscategorie van 18-25 jaar geeft aan zich 

vrijwillig in te willen zetten voor herbestemming van religieus erfgoed. Tevens geeft ook 1/3 

van de respondenten in de leeftijdscategorie 26-35 jaar aan zich in te willen zetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed.  

 Bijna 1/3 van de respondenten die niet gelovig is geeft aan zich in te willen zetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed. Tevens geeft bijna 1/3 van de respondenten die 

Rooms Katholiek is aan dat zij zich in willen zetten voor herbestemming van religieus 

erfgoed.  

 31% Van de mannen die de enquête hebben ingevuld geven aan dat zij zich in zouden willen 

zetten voor herbestemming van religieus erfgoed ten opzichte van 28,8% van de vrouwen.  

 Meer dan 1/3 van de laag opgeleide respondenten geeft aan dat hij/zij zich in wil zetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed, waar 20,7% van de hoog opgeleiden dit aangeeft. Uit 

verschillende artikelen blijkt dat meer hoog opgeleide mensen vrijwilligerswerk doen. 

Wanneer men echter gaat kijken naar het rapport wat is uitgebracht door het 

onderzoeksbureau PON ziet men in de onderstaande tabel, die weergeeft waarvoor laag 
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opgeleiden zich inzetten als zij vrijwilligerswerk doen, een opvallend verschijnsel, namelijk 

dat 20% van de laag opgeleiden zich vrijwillig inzet voor een kerkelijke of levens- 

beschouwelijke organisatie. Het zou dus zo kunnen zijn dat laag opgeleiden, wanneer een 

kerk wordt herbestemd, deze betrokkenheid bij het gebouw voort willen zetten.  

 

Figuur 1.19 overzicht van vrijwilligerswerk, laag opgeleiden (PON, 2006). 

 Ook blijkt dat de respondenten die meer dan 3x per jaar een herbestemde kerk bezoeken 

zich eerder vrijwillig inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed. Meer dan 3/4 van 

de respondenten die 3-4 keer per jaar een herbestemde kerk of klooster bezoekt geeft aan 

zich in te willen zetten voor herbestemming van religieus erfgoed. Daarnaast geeft meer dan 

70% van de respondenten die 5-6 keer per jaar een herbestemde kerk of klooster bezoekt 

aan zich hiervoor in te willen zetten.  

 De functie waarvoor de meeste respondenten zich in willen zetten zijn: museum (71%), 

gemeenschapshuis (68%), woningen (58%), gezondheidscentrum (57%), boekhandel (52%) 

en een theater en school (48%). 

 Opvallend is dat respondenten die binnen een straal van 2 kilometer van een kerk wonen 

eerder geneigd zijn om zich hiervoor in te zetten. Ongeveer 1/3 van de respondenten die in 

de buurt van een kerk woont, geeft aan zich vrijwillig in te willen zetten voor herbestemming 

van religieus erfgoed, ten opzichte van 27% van de respondenten die niet in de buurt van 

een kerk wonen.  

 Ook blijkt dat bijna 1/3 van de respondenten die zich in willen zetten voor herbestemming 

van religieus erfgoed zich ook in willen zetten voor een tijdelijke herbestemming.  

 Daarnaast geeft iets minder dan 1/3 van de respondenten, die zich in willen zetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed, aan zich ook in te willen zetten voor een nevenfunctie1 

in een kerk of klooster.  

  

                                                           
1
 Een nevenfunctie is een kerk die nog als kerk wordt gebruikt maar waar daarnaast ook andere activiteiten 

plaatsenvinden. 
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Profiel Nederlandse vrijwilliger 
Wanneer we dit profiel gaan vergelijken met het profiel van de gemiddelde Nederlandse vrijwilliger 

zijn er een paar overeenkomsten maar ook een paar verschillen waar te nemen.  

 

Figuur 1.20 Vrijwilligersprofiel van de Nederlander. 

Verschillen 

 Opvallend is dat er een groot verschil is in leeftijd als men kijkt naar het profiel van de 

Nederlandse vrijwilliger en naar het profiel van de vrijwilliger voor herbestemming. De 

gemiddelde Nederlandse vrijwilliger is tussen de 35-44 jaar oud of gepensioneerd, terwijl de 

respondenten die aangeven zich in te willen zetten voor herbestemming van religieus 

erfgoed meer in de leeftijdscategorie van 18 t/m 35 jaar zitten.  

 Daarnaast is het opvallend dat mensen die vrijwilligerswerk doen voor een groot deel gelovig 

zijn, terwijl de respondenten die zich in willen zetten voor herbestemming van religieus 

erfgoed dit juist niet zijn. Dit zou verklaard kunnen worden omdat radicale gelovige mensen 

aangeven dat gesloten kerken een antisymbool zijn en dat zij daarom aangeven dat deze 

kerken beter gesloopt kunnen worden. Deze uitspraak is logisch als er wordt gekeken naar de 

emotionele band die deze mensen vaak hebben met hun kerk en zij willen niet dat elke 

functie hier zomaar inkomt.  

 Bij de Nederlandse vrijwilliger gaat het vooral om uitvoerend en ondersteunend werk wat zij 

verrichten, terwijl meer dan de helft van de respondenten die zich in wil zetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed aangeeft dat zij het liefst in de startfase betrokken 

worden, wat wil zeggen dat ze vooral mee willen denken.  
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Overeenkomsten 

 Bij beide groepen wordt het vrijwilligerswerk gedaan door hoger opgeleide mensen. Een van 
de redenen dat vrijwilligerswerk meer gedaan wordt door hoger opgeleide zou kunnen zijn 
dat; Het vrijwilligerswerk professionaliseert, er worden hogere eisen aan zowel de vrijwilliger 
als de vrijwilligersorganisaties gesteld en de invulling van vrijwilligerswerk wordt meer en 
meer bepaald door professionele kaders. Daarnaast geven veel laag opgeleide mensen als 
reden dat ze geen vrijwilligerswerk doen, omdat ze zelf zeggen “ik kan dat niet/het is niets 
voor mij”. Dit alles blijkt uit een rapport van het PON dat in 2006 is uitgebracht. Echter in 
deze enquête geven de laag opgeleiden ook aan zich in te willen zetten voor herbestemming 
van religieus erfgoed. Deze uitkomst kan echter ook te maken met de ondervertegen- 
woordiging van laag opgeleide mensen in dit onderzoek.  

 Daarnaast komen bij beide vrijwilligers profielen naar voren dat mensen zich in willen zetten 
voor zowel vaste initiatieven als voor initiatieven van tijdelijke aard. 

 

Conclusie 
Het vrijwilligers profiel van de mensen die zich in willen zetten voor herbestemming van religieus 
erfgoed verschilt dus nogal wat van dat van het algemene vrijwilligers profiel van de gemiddelde 
Nederlander. Het meest opvallende verschil is het verschil in leeftijd. Waar in het Nederlandse 
vrijwilligersprofiel mensen van 33-44 jaar zich vooral inzetten is dit bij het religieus erfgoed wezenlijk 
anders. Hier geven mensen in de leeftijdscategorie 18 t/m 35 jaar juist aan dat zij zich in willen zetten 
voor herbestemming. Ook zijn er overeenkomsten tussen de 2 profielen zoals: het opleidingsniveau 
bij beide groepen zijn het vooral hoog opgeleiden die aangeven, dat zij geïnteresseerd zijn in 
vrijwilligerswerk. Echter geven in dit onderzoek ook laag opgeleiden aan geïnteresseerd te zijn in 
vrijwilligerswerk rondom herbestemming van religieus erfgoed, dit zou te maken kunnen hebben 
met hun vrijwillige inzet in en rondom de kerk.  
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5.5 Draagvlak 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: ‘Voor welke vormen 

van herbestemming van religieus erfgoed is veel draagvlak onder de Nederlandse bevolking vanaf 18 

jaar?’ Hier is antwoord op gegeven door middel van de gegevens uit de enquête onder de 

Nederlandse bevolking. Voor een uitgebreid overzicht van de resultaten die zijn gebruikt om deze 

vraag te beantwoorden verwijs ik u naar bijlage 9.2.4. 

 

In bovenstaand staafdiagram zijn alle functies die in de enquête aan bod kwamen overzichtelijk 

weergegeven. Hieruit komt sterk naar voren dat het gemeenschapshuis en het museum de meest 

populaire functies zijn als herbestemming van een kerk of klooster.  

Interessant is om te kijken welk factoren van invloed zijn op het draagvlak. Maakt het bijvoorbeeld 

uit hoe oud iemand is voor de functie keuze etc. 

 Opvallend is dat alle leeftijdscategorieën dezelfde top 3 hebben als het aankomt op functies 

voor herbestemming van religieus erfgoed. Dit zijn achtereenvolgens museum, woningen en 

gemeenschapshuis. Echter het is wel interessant om te zien dat de plaatsen van de functies 

wel wisselend zijn per leeftijdscategorie. Zo geven jongeren in de leeftijdscategorie 18-25 

jaar de voorkeur aan woningen (59%) in een kerk of klooster ten opzichte van een 

gemeenschapshuis (57%), terwijl respondenten in de leeftijdscategorie van 26-65 jaar eerder 

de voorkeur geven aan een gemeenschapshuis, dan aan woningen. Opvallend is ook dat 

respondenten in de leeftijdscategorie 65+ een gemeenschapshuis het belangrijkst vinden en 

zij vinden een museum of woningen even belangrijk.  

 Waar er in de leeftijdscategorieën niet veel verschil te 

zien was, is het wezenlijk anders dan wanneer men 

de opleidingsniveaus met elkaar gaat vergelijken. 

Waar respondenten met een lage opleiding de 

voorkeur geven aan een gemeenschapshuis of een 

school, geven mensen met een midden 

opleidingsniveau aan dat hun voorkeur uitgaat naar 

een museum of gemeenschapshuis als nieuwe 

functie.   

           Figuur 1.11 Museumbezoek. 
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Ook mensen met een hoge opleiding geven aan dat hun voorkeur uitgaat naar een museum  

gemeenschapshuis. Dat lager opgeleiden minder snel voor musea kiezen als nieuwe functie is 

te verklaren door de onderstaande tabel uit de kunstmonitor 2010. Hierin is duidelijk te zien 

dat mensen met een lage opleiding minder vaak musea bezoeken dan mensen met een hoge 

opleiding. Het is daarom ook logisch dat men dan liever een andere functie in een kerk ziet 

als een museum wat men toch niet bezoekt en waar men dus ook geen plezier van heeft.  

 Verder zijn er geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen. Beiden geven de 

voorkeur aan een museum en gemeenschapshuis als herbestemming voor religieus erfgoed. 

 Verder zijn er nog wat verschillen op het gebied van geloof. Zo geven niet gelovige mensen 

vooral de voorkeur aan een museum (68%) en gemeenschapshuis (64%), terwijl bijna 3/4 van 

de Rooms Katholieke respondenten aangeeft een museum als herbestemming te willen 

(74%), waar dit bij de Protestantse slechts bij minder dan de helft de voorkeur heeft. Zij zien 

meer kansen voor een gemeenschapshuis als herbestemming (57%). Islamitische 

respondenten wijken qua antwoord nog meer af van de andere gelovigen. Zij zien de meeste 

kansen in woningen (72%) en scholen (72%) als herbestemming. Daarnaast waren er ook nog 

enkele andere respondenten met een ander geloof, echter hiervoor zijn niet genoeg 

respondenten om hier goede uitspraken over te kunnen doen. 

Conclusie 
De meest populaire functies voor een herbestemming zijn een museum of een gemeenschapshuis. 
Qua leeftijd zitten de meeste leeftijdscategorieën op een lijn als het aankomt op verschillende 
functies voor herbestemming van religieus erfgoed, maar wanneer men gaat kijken naar het 
opleidingsniveau zijn er toch wat grotere verschillen zichtbaar. Zo geven mensen met een lage 
opleiding eerder de voorkeur aan een school als nieuwe functie dan aan een museum. Dit kan 
worden verklaard omdat laag opgeleide mensen niet zo vaak musea bezoeken. Daarnaast zijn er 
geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen beide geven de voorkeur aan een museum 
en gemeenschapshuis. Er zitten echter wel grote verschillen tussen de verschillende geloofs- 
overtuigingen. Hieruit blijkt dus dat geloof en opleidingsniveau de belangrijkste factoren zijn die het 
draagvlak voor functies kunnen verkleinen of vergroten.  
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5.6 Trends & ontwikkelingen 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: ‘Welke trends hebben 

invloed op herbestemming van religieus erfgoed?’ Dit is gedaan aan de hand van de analyse van de 

interviews met mensen die zich actief inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed en 

daarnaast is gekeken naar de resultaten uit de enquête onder de Nederlandse bevolking vanaf 18 

jaar. Voor een uitgebreid overzicht van de resultaten die zijn gebruikt om deze vraag te 

beantwoorden verwijs ik u naar bijlage 9.2.5. 

Ontkerkelijking  
In deze paragraaf zal de trend ontkerkelijking aan bod komen. Er zal worden gekeken of deze trend 

invloed heeft op de inzet van de respondenten die de enquête hebben ingevuld. De definitie van het 

begrip ontkerkelijking is de volgende: ‘ontkerkelijking is dat mensen zich niet langer als lid van een 

kerkgenootschap beschouwen’ (RKK, 2014). Dit proces hangt nauw samen met herbestemming 

omdat op deze manier steeds minder mensen naar de kerk komen en deze kerk bijna geen 

inkomsten meer heeft en te groot wordt voor de parochie, vaak wordt dan ook besloten om deze 

kerken te sluiten en te verkopen.  

 

 

In de enquête is de volgende vraag aan de respondenten voorgelegd: ‘In hoeverre kan de trend 

ontkerkelijking uw inzet bij herbestemming van religieus erfgoed vergroten?’ De resultaten van deze 

vraag zijn weergegeven in het bovenstaande staafdiagram. Uit dit staafdiagram komt duidelijk naar 

voren dat ontkerkelijking voor de meeste mensen geen reden is om zich wel of niet meer in te zetten 

voor herbestemming. Echter is het wel interessant om te kijken welke factoren van invloed zijn op 

deze uitkomst, het zou namelijk kunnen dat er toch een bepaalde groep is die gemotiveerd of juist 

niet gemotiveerd raakt door deze trend.  

 Wanneer men gaat kijken naar de verschillende leeftijdscategorieën zijn er geen 

opmerkelijke verschillen, de respondenten van alle leeftijdscategorieën geven namelijk aan 

dat hun inzet niet vergroot en ook niet verkleind wordt door de trend ontkerkelijking.  

 Wanneer men gaat kijken naar geloof geeft ook daar de respondent aan dat zijn/haar inzet 

niet wordt vergroot en ook niet verkleint door de trend ontkerkelijking. Opmerkelijk is echter 
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wel dat bijna 1/3 van de respondenten met het Rooms Katholieke geloof aangeeft dat hun 

inzet omhoog gaat door de trend ontkerkelijking. 

 Ook qua opleidingsniveau zijn de resultaten bijna unaniem ook daar geven de respondenten 

aan dat hun inzet niet wordt vergroot of verkleint door de trend ontkerkelijking. Echter 

geven midden en hoog opgeleide aan dat ontkerkelijking hun inzet bij herbestemming van 

religieus erfgoed vergroot dit kan maken hebben met het feit dat in verschillende artikelen 

een relatie wordt gelegd tussen ontkerkelijking en een hoge opleiding, men zegt dat doordat 

mensen in Nederland tegenwoordig hoger zijn opgeleid dat er meer ontkerkelijking 

plaatsvindt.  

 Als men gaat kijken naar geslacht ziet men opvallende verschillen tussen mannen en 

vrouwen zo geeft 24,5% van de vrouwen aan dat hun inzet kan worden vergroot door 

ontkerkelijking, waar maar 16,4% van de mannen dit ook aangeeft. 

Conclusie  
De trend ontkerkelijking is geen bepalende factor of respondenten zich wel of niet inzetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed. Echter speelt ontkerkelijking wel een grote rol bij de motivatie 

van Rooms Katholieke mensen zij gaan zich meer inzetten. Ook het opleidingsniveau heeft invloed op 

de vergroting van inzet door ontkerkelijking zo geven midden en hoog opgeleide aan dat hun inzet 

wordt vergroot door ontkerkelijking. Daarnaast kan de inzet van vrouwen eerder gestimuleerd 

worden door ontkerkelijking dan bij mannen.  
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 Economische crisis 
In deze paragraaf zal de economische crisis aan bod komen. De economische crisis kan niet worden 

gezien als trend maar als ontwikkeling. Er zal worden gekeken of deze ontwikkeling invloed heeft op 

de inzet van de respondenten die de enquête hebben ingevuld. De definitie van de economische 

crisis is: ‘een periode waarin het minder goed gaat met de economie van een land’ (Digischool, 

2013). De economische crisis heeft vooral invloed op herbestemming doordat er in de tijd van crisis 

niet alleen kerken leef komen te staan maar ook veel andere gebouwen van bedrijven die 

bijvoorbeeld failliet gaan, er ontstaat hierdoor een soort overschot aan lege gebouwen, waardoor 

deze gebouwen indirect moeten concurreren met elkaar.  

 

In de enquête is de volgende vraag aan de respondenten voorgelegd: ‘In hoeverre kan de 

economische crisis uw inzet bij herbestemming van religieus erfgoed vergroten?’ De resultaten van 

deze vraag zijn weergegeven in het bovenstaande staafdiagram. Uit dit staafdiagram komt duidelijk 

naar voren dat economische crisis voor de meeste mensen geen reden is om zich wel of niet meer in 

te zetten voor herbestemming. Echter is het wel interessant om te kijken welke factoren van invloed 

zijn op deze uitkomst, het zou namelijk kunnen dat er toch een bepaalde groep is die gemotiveerd of 

juist niet gemotiveerd raakt door deze ontwikkeling.  

 Wanneer men gaat kijken naar leeftijd zijn er geen opvallende verschillen waar te nemen, de 

respondenten in alle leeftijdscategorieën geven aan dat hun inzet niet wordt vergroot en ook 

niet wordt verkleind door de economische crisis.  

 Wanneer men gaat kijken naar het opleidingsniveau van de respondenten zijn er ook hier 

geen opvallende verschillen ook hier geven de respondenten van de verschillende 

opleidingsniveaus aan dat hun inzet niet wordt vergroot en ook niet wordt verkleind door de 

economische crisis. Echter geven mensen met een lage opleiding wel meer aan dat hun inzet 

vergroot kan worden door de economische crisis. Waar mensen met een hoge opleiding juist 

aangeven dat hun inzet niet vergoot wordt door de economische crisis. Dit kan te maken 

hebben met het feit dat: ‘Meer lager opgeleide Nederlanders hun baan zijn verloren tijdens 

de crisis’ (Novum, 2013). 

 Er zijn echter wel opvallende verschillen wanneer men gaat kijken naar het verschil in 

antwoorden tussen mannen en vrouwen, zo geeft 12,9 % van de vrouwen aan dat hun inzet 

kan worden vergroot door de economische crisis, waar maar 9% van de mannen dit aangeeft.  
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Conclusie 
De economische crisis is geen bepalende factor of respondenten zich wel of niet inzetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed. Echter is wel te zien dat de inzet van vrouwen eerder 

gestimuleerd worden door de economische crisis dan bij mannen.  Daarnaast worden laag opleidde 

eerder gestimuleerd door de crisis, dit kan te maken hebben met het feit dat veel van deze mensen 

momenteel geen baan hebben en toch niet thuis willen zitten.  

Duurzaamheid 
In deze paragraaf zal de trend duurzaamheid aan bod komen. Er zal worden gekeken of deze trend 

invloed heeft op de inzet van de respondenten die de enquête hebben ingevuld. De definitie van 

duurzaamheid: ‘zijn ontwikkeling die aansluiten op de behoeften van het heden zonder het 

vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’, 

aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987 (Wikipedia, 2014). Duurzaamheid is ook 

erg belangrijk voor herbestemming omdat men wil dat als men een kerk of klooster herbestemd dat 

dit nog jaren mee kan gaan.  

 

In de enquête is de volgende vraag aan de respondenten voorgelegd: ‘In hoeverre kan de trend 

duurzaamheid uw inzet bij herbestemming van religieus erfgoed vergroten?’ De resultaten van deze 

vraag zijn weergegeven in het bovenstaande staafdiagram. Uit dit staafdiagram komt duidelijk naar 

voren dat de trend duurzaamheid voor de meeste mensen geen reden is om zich wel of niet meer in 

te zetten voor herbestemming. Echter is het wel interessant om te kijken welke factoren van invloed 

zijn op deze uitkomst, het zou namelijk kunnen dat er toch een bepaalde groep is die gemotiveerd of 

juist niet gemotiveerd raakt door deze trend.  

 Wanneer men de resultaten van de verschillende leeftijdscategorieën met elkaar gaat 

vergelijken zijn er geen grote verschillen. De meeste leeftijdscategorieën geven aan dat hun 

inzet niet vergroot en ook niet verkleind kan worden door duurzaamheid. Echter geven 

mensen in de leeftijdscategorie 51 t/m 65 jaar aan dat hun inzet wel vergroot kan worden 

door duurzaamheid. Ook mensen in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar geven aan dat zij 

duurzaamheid belangrijk vinden. 
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 Wanneer men de verschillende opleidingsniveaus gaat vergelijken zijn er geen grote 

verschillen, ook hier geven de meeste respondenten van verschillende opleidingsniveaus aan 

dat hun inzet niet vergroot en ook niet verkleind kan worden door duurzaamheid, echter 

geven mensen met een laag opleidingsniveau aan dat hun inzet niet vergroot kan worden 

door duurzaamheid terwijl mensen met een hoog of middel opleidingsniveau aangeven dat 

hun inzet juist wel vergroot kan worden door de trend duurzaamheid. Bij jongeren is er geen 

verschil tussen hoger en lager opgeleide en hun houding ten opzichte van duurzaamheid 

echter is er bij volwassenen wel sprake van een positievere houding van hoger opgeleide ten 

opzichte van duurzaamheid (Panelclix, 2012). 

 Als men gaat kijken naar geslacht dan ziet men wel verschillen zo geeft meer dan een kwart 

van de vrouwelijke respondenten aan dat hun inzet wordt vergroot door duurzaamheid, 

terwijl van de mannelijke respondenten minder dan 20% aangeeft dat hun inzet wordt 

vergroot door duurzaamheid.  

Conclusie 
 De trend duurzaamheid is geen bepalende factor of respondenten zich wel of niet inzetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed. Duurzaamheid beïnvloed mensen met een middel of hoge 

opleiding wel op een positieve manier, terwijl mensen met een laag opleidingsniveau eerder 

aangeven dat het hun inzet verlaagd dit kan te maken hebben met het feit dat hoger opgeleide een 

positievere houding hebben ten opzichte van duurzaamheid. Daarnaast kan de inzet van vrouwen 

eerder gestimuleerd worden door duurzaamheid dan bij mannen.  
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Digitalisering 
In deze paragraaf zal de trend digitalisering aan bod komen. Er zal worden gekeken of deze trend 

invloed heeft op de inzet van de respondenten die de enquête hebben ingevuld. De definitie van 

digitalisering is: ‘Met ‘digitalisering’ worden de veranderingen aangeduid die zich voltrekken in de 

maatschappij en de economie t.g.v. de invloed van informatie- en communicatietechnologie (‘ICT’)’ 

(Encyclo, 2013). Deze trend kan van invloed zijn op herbestemming omdat er steeds meer online 

gebeurt in plaats van offline kan het interessant zijn om hier ook op in te spelen tijdens een 

herbestemming van een gebouw.  

 

In de enquête is de volgende vraag aan de respondenten voorgelegd: ‘In hoeverre kan de trend 

digitalisering uw inzet bij herbestemming van religieus erfgoed vergroten?’ De resultaten van deze 

vraag zijn weergegeven in het bovenstaande staafdiagram. Uit dit staafdiagram komt duidelijk naar 

voren dat de trend digitalisering voor de meeste mensen geen reden is om zich wel of niet meer in te 

zetten voor herbestemming. Echter is het wel interessant om te kijken welke factoren van invloed 

zijn op deze uitkomst, het zou namelijk kunnen dat er toch een bepaalde groep is die gemotiveerd of 

juist niet gemotiveerd raakt door deze trend.  

 Wanneer men gaat kijken naar de verschillende leeftijdscategorieën blijkt dat er geen 

opvallende verschillen zijn tussen de verschillende leeftijdscategorieën, zij geven alle aan dat 

digitalisering hun inzet niet kan vergroten of verkleinen.  

 Wanneer men de verschillende opleidingsniveaus van de respondenten met elkaar gaat 

vergelijken zijn ook hier geen grote verschillen, zij geven alle aan dat digitalisering hun inzet 

niet kan vergroten of verkleinen. Echter geven mensen met een hoog opleidingsniveau aan 

dat hun inzet eerder verlaagd als verhoogd kan worden door digitalisering. Dit kan te maken 

hebben met het feit dat hoger opgeleide internet vaker gebruiken voor  

 Als men gaat kijken naar geslacht, ziet men dat 12,4% van de vrouwen aangeeft dat 

digitalisering hun inzet kan vergroten, terwijl maar 9,6% van de mannen dit aangeeft.  

Conclusie  
De trend digitalisering is geen bepalende factor of respondenten zich wel of niet inzetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed. Echter speelt digitalisering wel een rol bij mensen met een 

universitaire opleiding zij geven namelijk aan dat hun inzet geheel niet vergroot kan worden door 

duurzaamheid. Daarnaast kan de inzet van vrouwen eerder gestimuleerd worden door digitalisering 

dan bij mannen.  
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Individualisering  
In deze paragraaf zal de trend individualisering aan bod komen. Er zal worden gekeken of deze trend 

invloed heeft op de inzet van de respondenten die de enquête hebben ingevuld. De definitie van 

individualisering is: ‘Ontwikkeling in de samenleving waarbij het individu en zijn behoeften meer 

centraal komen te staan’ (Encyclo, 2014). Deze trend hangt samen met herbestemming omdat 

vroeger toen de kerk of het klooster nog zijn originele functie vervulde deze gebouwen waren 

bedoeld als een plaats van samenkomst en door de komst van de individualisering is dit steeds 

minder geworden.  

 

In de enquête is de volgende vraag aan de respondenten voorgelegd: ‘In hoeverre kan de trend 

individualisering uw inzet bij herbestemming van religieus erfgoed vergroten?’ De resultaten van 

deze vraag zijn weergegeven in het bovenstaande staafdiagram. Uit dit staafdiagram komt duidelijk 

naar voren dat de trend individualisering voor de meeste mensen geen reden is om zich wel of niet 

meer in te zetten voor herbestemming. Echter is het wel interessant om te kijken welke factoren van 

invloed zijn op deze uitkomst, het zou namelijk kunnen dat er toch een bepaalde groep is die 

gemotiveerd of juist niet gemotiveerd raakt door deze trend.  

 Wat betreft leeftijd zitten alle antwoorden ongeveer op één lijn alle respondenten uit 

verschillende leeftijdscategorieën geven namelijk aan dat hun inzet niet vergroot of verkleind 

kan worden door individualisering.  

 Dit geldt ook voor her opleidingsniveau ook hier geven de respondenten aan dat hun inzet 

niet vergroot of verkleind kan worden door individualisering. 

 Wanneer men gaat vergelijken op basis van geslacht dan ziet men dat 15% van de vrouwen 

aangeeft dat hun inzet vergroot kan worden door individualisering, terwijl maar 9,6% van de 

mannen dit aangeeft.  

Conclusie  
De trend individualisering is geen bepalende factor of respondenten zich wel of niet inzetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed. Echter wordt de inzet van vrouwen eerder gestimuleerd door 

individualisering dan bij mannen.  
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Co creatie 
In deze paragraaf zal de trend co creatie aan bod komen. Er zal worden gekeken of deze trend 

invloed heeft op de inzet van de respondenten die de enquête hebben ingevuld. De definitie van co 

creatie is: ‘Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het 

proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product’ (Wikipedia, 2013). Dit kan 

erg interessant zijn bij herbestemmingsprojecten omdat omwonenden en gelovige graag worden 

betrokken bij herbestemming vanuit emotionele waarden die zij bij het gebouw hebben etc.  

 

In de enquête is de volgende vraag aan de respondenten voorgelegd: ‘In hoeverre kan de trend Co- 

creatie uw inzet bij herbestemming van religieus erfgoed vergroten?’ De resultaten van deze vraag 

zijn weergegeven in het bovenstaande staafdiagram. Uit dit staafdiagram komt duidelijk naar voren 

dat de trend Co-creatie voor de meeste mensen geen reden is om zich wel of niet meer in te zetten 

voor herbestemming. Echter is het wel interessant om te kijken welke factoren van invloed zijn op 

deze uitkomst, het zou namelijk kunnen dat er toch een bepaalde groep is die gemotiveerd of juist 

niet gemotiveerd raakt door deze trend.  

 Wanneer men gaat kijken naar de verschillende leeftijdscategorieën zijn er geen grote 

verschillen zichtbaar, zij geven allen aan dat hun inzet niet vergroot of verkleind kan worden 

door Co-creatie. Echter geven mensen in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar aan dat hun 

inzet wel redelijk kan worden vergroot door Co-creatie 

 Wanneer men echter gaat kijken naar de verschillende opleidingsniveaus ziet men grotere 

verschillen zo geven mensen met een laag opleidingsniveau aan dat hun inzet niet verkleind 

of vergroot kan worden door Co-creatie. Waar mensen met een hoge opleiding juist 

aangeven aangeven dat hun inzet vergroot kan worden door Co-creatie.  

 Als men gaat kijken naar het verschil tussen mannen en vrouwen ziet men dat 28% van de 

vrouwen aangeeft dat de inzet kan worden vergroot door Co-creatie, terwijl maar 20% van 

de mannen dit aangeeft.  

Conclusie  
De trend Co-creatie is geen bepalende factor of respondenten zich wel of niet inzetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed. Echter geven respondenten in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 

jaar aan dat hun inzet redelijk vergroot wordt door Co-creatie. Ook speelt Co-creatie wel een rol bij 

mensen met een hoger opleidingsniveau zij geven namelijk aan dat hun inzet vergroot kan worden 

door Co-creatie. Daarnaast kan de inzet van vrouwen eerder gestimuleerd worden door Co-creatie 

dan bij mannen.  
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Algemene conclusie trends 
De conclusie die kan worden getrokken uit de bovenstaande informatie is dat trends niet de doorslag 

geven of mensen zich wel of niet in zetten voor herbestemming. Echter zijn er wel een paar 

opvallende dingen uit bovenstaand informatie gevonden: 

 Trends hebben voor mensen met een hoog opleidingsniveau zeker invloed op het vergroten 

van hun inzet. 

 Verder geven vrouwen aan bij de trends dat de trends hun inzet kunnen vergroten, omdat zij 

dit echter bij alle trends aangeven kan er worden geconcludeerd dat vrouwen hun inzet meer 

laten beïnvloeden door trends dan mannen.   

 Geloof en trends hangen nauwelijks samen, alleen bij de trend ontkerkelijking is er een groot 

verschil te zien tussen de verschillende geloven.  

 Respondenten in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar en 51 t/m 65 jaar geven aan dat 

duurzaamheid hun inzet kan vergroten.  

 Wanneer men dan toch de 2 meest invloedrijke trends moet benoemen dan zijn deze 

duurzaamheid en Co-creatie. 

Wanneer men dus gaat kijken bij welke groep de inzet voor herbestemming kan stijgen door trends 

dan zijn dit vooral vrouwen en respondenten in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar en  51 t/m 65 

jaar die gevoelig zijn voor trends. Echter is er bij de respondenten in de leeftijdscategorie 51 t/m 65 

jaar alleen sprake van deze gevoeligheid bij de trend duurzaamheid. Duurzaamheid en Co-creatie zijn 

de 2 meest kansrijke trends om op in te spelen bij herbestemming van religieus erfgoed.  

6.Conclusies& Aanbevelingen 

6.1 Conclusies 
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de probleemstelling: Wat bepaalt of de Nederlandse 

bevolking van af 18 jaar zich wel of niet inzet voor herbestemming van religieus erfgoed? Dit zal 

allereerst worden gedaan door de conclusies van elke onderzoeksvraag te behandelen om hier 

uiteindelijk een definitief antwoord uit te formuleren.  

Best Practices 
Door Strijp S en Paleis Soestdijk als Best Practices te nemen zijn er zeer interessante dingen wat 
betreft communicatie naar boven gekomen die ook interessant blijken voor herbestemming van 
religieus erfgoed. De belangrijkste leerpunten zijn dat er een communicatiedoelgroep vastgesteld 
moet worden, en dat er vanuit en centrale organisatie gecommuniceerd moet worden omdat dit 
duidelijker en krachtiger is.  

In aanraking komen met herbestemming 
De factoren die het meest van invloed zijn op de manier waarop mensen in aanraking zijn gekomen 

met herbestemming van religieus erfgoed zijn enerzijds de leeftijd van de persoon, ook speelt het 

geslacht van de persoon een rol, daarnaast het feit of mensen binnen een straal van 2 kilometer van 

een kerk vandaan wonen. 

Benaderd worden over herbestemming 
De factoren die het meest van invloed zijn op hoe respondenten het liefst benaderd willen worden 

over herbestemming van religieus erfgoed zijn allereerst leeftijd en daarnaast speelt het 
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opleidingsniveau een rol. Een interessante uitkomst is dat mensen die zich vrijwillig in willen zetten 

voor herbestemming en mensen die bereid zijn geld te geven voor herbestemming aangeven, dat zij 

het liefst via de krant of via mond tot mond reclame benaderd willen worden over herbestemming 

van religieus erfgoed.  

Persoonlijke benadering 
Het blijkt dat het interessant kan zijn om voorlichtingen te geven of om ervoor te zorgen dat mensen 
die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed andere mensen in hun omgeving ook 
motiveren om zich in te gaan zetten voor herbestemming. Dit geldt vooral voor mensen in de 
leeftijdscategorie van 18 t/m 35 jaar en 51 t/m 65 jaar. Deze voorlichtingen zouden gegeven kunnen 
worden in de kerk en dan vooral aan mensen van het Protestantse en Rooms Katholieke geloof. 
Daarnaast kan er ook gekozen worden om voorlichtingen over herbestemming te geven op scholen, 
hierbij zijn vooral scholen met een hoog opleidingsniveau en een laag opleidingsniveau interessant. 
De mond tot mond reclame van mensen die zich nu al inzetten voor herbestemming zal vooral in de 
directe omgeving plaats moeten vinden omdat mensen aangeven dat als zij persoonlijk benaderd 
worden over herbestemming zij zich er eerder voor in zullen zetten.  

Waarden 
Er zijn verschillende waarden meerdere maken genoemd in de interviews. Van deze waarden is een 
waardenprofiel gemaakt wat is vergeleken met het algemene Nederlandse waardenprofiel. Hieruit is 
gebleken dat de groep geïnterviewde mensen vooral valt onder de linkse intellectuelen.  

Vrijwillig inzetten 
Het vrijwilligers profiel van de mensen die zich in willen zetten voor herbestemming van religieus 
erfgoed verschilt dus nogal wat van dat van het algemene vrijwilligers profiel van de gemiddelde 
Nederlander. Het meest opvallende verschil is het verschil in leeftijd. Waar in het Nederlandse 
vrijwilligersprofiel mensen van 33-44 jaar zich vooral inzetten is dit bij het religieus erfgoed wezenlijk 
anders. Hier geven mensen in de leeftijdscategorie 18 t/m 35 jaar juist aan dat zij zich in willen zetten 
voor herbestemming. Ook zijn er overeenkomsten tussen de 2 profielen zoals: het opleidingsniveau 
bij beide groepen zijn het vooral hoog opgeleiden die aangeven, dat zij geïnteresseerd zijn in 
vrijwilligerswerk. Echter geven in dit onderzoek ook laag opgeleiden aan geïnteresseerd te zijn in 
vrijwilligerswerk rondom herbestemming van religieus erfgoed, dit zou te maken kunnen hebben 
met hun vrijwillige inzet in en rondom de kerk.  

Draagvlak functies  
De meest populaire functies voor een herbestemming zijn een museum of een gemeenschapshuis. 
Qua leeftijd zitten de meeste leeftijdscategorieën op een lijn als het aankomt op verschillende 
functies voor herbestemming van religieus erfgoed, maar wanneer men gaat kijken naar het 
opleidingsniveau zijn er toch wat grotere verschillen zichtbaar. Zo geven mensen met een lage 
opleiding eerder de voorkeur aan een school als nieuwe functie dan aan een museum. Dit kan 
worden verklaard omdat laag opgeleide mensen niet zo vaak musea bezoeken. Daarnaast zijn er 
geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen beide geven de voorkeur aan een museum 
en gemeenschapshuis. Er zitten echter wel grote verschillen tussen de verschillende geloofs- 
overtuigingen. Hieruit blijkt dus dat geloof en opleidingsniveau de belangrijkste factoren zijn die het 
draagvlak voor functies kunnen verkleinen of vergroten.  

Trends 
De conclusie die kan worden getrokken uit de bovenstaande informatie is dat trends niet de doorslag 

geven of mensen zich wel of niet in zetten voor herbestemming. Echter zijn er wel een paar 

opvallende dingen uit bovenstaand informatie gevonden: 
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 Trends hebben voor mensen met een hoog opleidingsniveau zeker invloed op het vergroten 

van hun inzet. 

 Verder geven vrouwen aan bij de trends dat de trends hun inzet kunnen vergroten, omdat zij 

dit echter bij alle trends aangeven kan er worden geconcludeerd dat vrouwen hun inzet meer 

laten beïnvloeden door trends dan mannen.   

 Geloof en trends hangen nauwelijks samen, alleen bij de trend ontkerkelijking is er een groot 

verschil te zien tussen de verschillende geloven.  

 Respondenten in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar en 51 t/m 65 jaar geven aan dat 

duurzaamheid hun inzet kan vergroten.  

 Wanneer men dan toch de 2 meest invloedrijke trends moet benoemen dan zijn deze 

duurzaamheid en Co-creatie. 

Wanneer men dus gaat kijken bij welke groep de inzet voor herbestemming kan stijgen door trends 

dan zijn dit vooral vrouwen en respondenten in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar en  51 t/m 65 

jaar die gevoelig zijn voor trends. Echter is er bij de respondenten in de leeftijdscategorie 51 t/m 65 

jaar alleen sprake van deze gevoeligheid bij de trend duurzaamheid. Duurzaamheid en Co-creatie zijn 

de 2 meest kansrijke trends om op in te spelen bij herbestemming van religieus erfgoed.  

Antwoord probleemstelling 
Zoals hierboven beschreven zijn er een aantal factoren van invloed op het feit of men zich wel of niet 

inzet voor herbestemming van religieus erfgoed.  

Allereerst bepaalt de manier van communicatie of men zich wel of niet inzet voor herbestemming zo 

geven respondenten die zich vrijwillig in willen zetten voor herbestemming van religieus erfgoed in 

de enquête aan dat zij het liefst via de krant of mond tot mond reclame benaderd worden. Waar 

mensen die zich niet in willen zetten voor herbestemming aangeven, dat zij via de krant maar ook via 

de tv en sociale media benaderd willen worden. Hierin zit dus een wezenlijk verschil respondenten 

die zich in willen zetten kunnen dus ook beter persoonlijk benaderd worden.  

Daarnaast speelt een grote rol welke waarden men belangrijk vindt in het leven, zo is gebleken dan 

de geïnterviewde respondenten die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed de 

volgende waarde belangrijk vinden: vrijheid, ambitie, houden zoals het was, verantwoordelijkheid, 

verbeelding. Wanneer men gaat kijken naar het waarden beeld van de gemiddelde Nederlander ziet 

men eerder de volgende waarde terug: wereldvrede, vrijheid, plezierig leven, vrolijk, ruimdenkend.  

Daarnaast zij er nog 2 belangrijke factoren die niet beïnvloedbaar zijn en dat zijn leeftijd en 

opleidingsniveau. Mensen in de leeftijdscategorie 18 t/m 35 geven aan dat zij zich graag inzetten 

voor herbestemming van religieus erfgoed, terwijl mensen in andere leeftijdscategorie aangeven dat 

zij hier of geen tijd of geen interesse in hebben. Daarnaast geven mensen met een hoog en met een 

laag opleidingsniveau aan dat zij zich graag inzetten voor herbestemming. Dit is een opvallend 

verschijnsel omdat laag opgeleide vaak minder vrijwilligerswerk doen dan hoog opgeleide echter is er 

onderzoek gedaan door het PON voor welke organisaties laag opgeleide vooral vrijwilligerswerk doen 

en hier kwam uit dat zij zich vooral inzetten voor de kerk of de kerkgemeenschap, het zou dus zo 

kunnen zijn dat wanneer de kerk dichtgaat mensen zich toch in willen blijven zetten voor het 

gebouw.  
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Daarnaast speelt ook nog een rol welke functie er in een in kerk of klooster komt. Zo geeft een 

overgroot deel van de respondenten de voorkeur aan een gemeenschapshuis en een museum als 

herbestemming. Deze twee functies zijn tevens de functies waarvoor de meeste respondenten zich in 

willen zetten echter geven de respondenten aan dat zij zich ook in willen zetten voor een kerk of 

klooster waarin: woningen, een gezondheidscentrum, een boekhandel of een theater of school komt.  

Daarnaast spelen ook trends een kleine rol bij de inzet rondom herbestemming. Echter spelen trends 

wel maar een rol voor een kleine doelgroep, namelijk mensen van de universiteit geven te kennen 

dat trends hun inzet zowel positief als negatief kunnen vergroten en bij vrouwen hebben trends een 

positief effect op hun inzet.  

Algemene conclusie 
Kortom de belangrijkste factoren die invloed hebben of mensen zich wel of niet inzetten voor 

herbestemming van religieus erfgoed zijn: de manier waarop ze benaderd worden over 

herbestemming, welke waarden dat ze hebben, hun leeftijd en opleidingsniveau en welke functie er 

in het her te bestemmen kerk of klooster komt ook invloed op de inzet.  

6.2 Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt op basis van alle voorgaande informatie aanbevelingen gegeven die de 

volgende doelstellingen moeten realiseren: ‘Inzicht te verkrijgen in wat bepaalt of de Nederlandse 

bevolking vanaf 18 jaar zich wel of niet inzet voor herbestemming van religieus erfgoed. Dit alles om 

advies te geven over een effectieve manier van communicatie voor herbestemming van religieus 

erfgoed aan Erfgoed.nu, zodat de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar zich meer gaat inzetten voor 

de herbestemming van religieus erfgoed.’ De aanbevelingen hebben echter alleen betrekking op het 

tweede deel van de doelstelling dus: ‘Dit alles om advies te geven over een effectieve manier van 

communicatie voor herbestemming van religieus erfgoed aan Erfgoed.nu, zodat de Nederlandse 

bevolking vanaf 18 jaar zich meer gaat inzetten voor de herbestemming van religieus erfgoed.‘ 

 De eerste aanbeveling is gebaseerd op het benaderen van mensen over herbestemming van 

religieus erfgoed, deze luidt als volgt uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat 

wanneer men wil dat mensen zich in gaan zetten voor herbestemming men dit het beste kan 

doen via mond tot mond, reclame en persoonlijke benadering. Er zullen verschillende 

bijeenkomsten verzorgd moeten worden waarin burgers voorlichting krijgen over de 

verschillende kansen en mogelijkheden van herbestemming, tijdens deze bijeenkomsten zal 

men ook worden benaderd om mee te helpen met herbestemming van religieus erfgoed. 

Ook zullen mensen rechtstreeks benaderd moeten worden door mensen uit het religieus 

erfgoed netwerk, omdat de respondenten aangeven dat wanneer zij zich in zouden zetten zij 

dit het meest doen als zij hier rechtstreeks over benaderd worden. 

 De tweede aanbeveling is gebaseerd op het vrijwilligersprofiel bij herbestemming. Men moet 

zorgen voor een duidelijke en specifieke communicatiedoelgroep in dit geval mensen in de 

leeftijdscategorie 18 t/m 35 jaar met een hoog of laag opleidingsniveau. 

 De derde aanbeveling is gebaseerd op hoe men in contact komt met herbestemming. Men 

zal actief moeten communiceren via media als de krant, een website, social media en de tv 

aangezien de meeste respondenten zo in aanraking zijn gekomen met herbestemming van 

religieus erfgoed. 
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 De vierde aanbeveling is gebaseerd op de Best Practices. Er zal een platform waarbij 

verschillende erfgoedinstanties zijn aangesloten moeten komen waar vanuit 

gecommuniceerd zal moeten worden over herbestemming, want op deze manier komt de 

boodschap krachtiger over.  

 De vijfde aanbeveling is gebaseerd op trends. Er zal tijdens de herbestemming in moeten 

worden gespeeld op de trend duurzaamheid en Co creatie, dit laatste kan plaatsvinden in de 

vorm van creatieve sessies met de omwonende.  

Foetsje 
In deze paragraaf worden alle aanbevelingen getoetst door middel van de FOETSJE deze letters staan 

voor: financieel, organisatorisch, economisch, technisch, sociaal, juridisch en ecologisch. Aan alle 

opties zullen de cijfers 1 t/m 5 worden toegekend met 1 als geheel niet uitvoerbaar en 5 als geheel 

wel uitvoerbaar. 

 F O E T S J E Score 

Voorlichtingen geven 4 3 2 2 4 2 3 20 

Communicatiedoelgroep 

vaststellen  

3 2 3 3 3 4 2 20 

Adverteren via media 2 3 2 3 4 3 2 19 

Opstellen van een platform  4 2 3 3 4 3 3 22 

Inspelen op trends 

duurzaamheid en Co 

creatie 

3 4 3 3 4 3 4 24 

Figuur 1.21 ingevuld FOETSJE model. 

Voorlichtingen geven 
Er zullen voorlichtingen worden gegeven over de kansen en mogelijkheden van herbestemming van 
religieus erfgoed zodat mensen hier meer bij betrokken worden. Tijdens deze voorlichtingen zullen 
mensen gemotiveerd moeten raken om zich meer in te zetten, er zal dus een enthousiast iemand uit 
de erfgoed wereld een presentatie komen geven.  

 Deze optie is financieel gezien redelijk haalbaar aangezien de enige kosten zullen zijn het 
huren van een spreker en het eventueel afhuren van een locatie en het printen van flyers 
etc. 

 Deze optie vergt redelijk wat organisatie echter zal deze organisatie meer worden gedaan 
door de spreker aangezien hij/zij bepaald hoe de voorlichting eruit komt te zien. 

 Deze optie levert niets van geld op maar is meer bedoeld om meer aandacht te genereren 
wat uiteindelijk meer inzet moet opleveren.  

 Deze optie is niet echt technisch het enige technische waar men mee te maken krijgt is het 
opstellen van een goede PowerPoint. 

 Deze optie is zeker sociaal aangezien er een beroep wordt gedaan op de gehele omgeving en 
het doel is om de bevolking dichter bij herbestemming te laten komen. 

 Deze optie is niet juridisch 
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Communicatiedoelgroep vaststellen 
Zoals aangegeven zal er een communicatiedoelgroep moeten worden vastgesteld waarmee in het 
begin vooral gecommuniceerd zal moeten worden, daarna kan deze communicatiedoelgroep 
eventueel uitgebreid worden. In het begin zal de communicatiedoelgroep vooral bestaan uit mensen 
in de leeftijdscategorie 18 t/m 35 jaar met een hoge of lage opleiding aangezien zij aangeven dat zij 
zich vrijwillig in willen zetten voor herbestemming van religieus erfgoed. Later zullen de andere 
leeftijdscategorieën aan bod komen, er is voor deze volgorde gekozen omdat men eerst de mensen 
die aangeven interesse te hebben wil binnenhalen en zich daarna wil gaan richten op mensen die nog 
niet geïnteresseerd zijn omdat zij op een andere manier benaderd moeten worden.  

 Deze optie is financieel gezien redelijk haalbaar omdat er hier en daar toch het een en ander 
zal moeten worden geïnvesteerd in marketing spullen etc.  

 Deze optie is qua organisatie redelijk lastig aangezien het moeilijk is om maar een doelgroep 
aan te spreken omdat de communicatie toch ook bij andere mensen terecht komt wanneer 
men bijvoorbeeld via bepaalde media deze groep gaat benaderen.  

 De optie levert economisch weinig op maar zal er op lange termijn voor zorgen dat meer 
mensen zich vrijwillig in gaan zetten. 

 De optie is redelijk technisch aangezien er via verschillende media zal moeten worden 
gecommuniceerd. 

 Deze optie is redelijk sociaal omdat een deel van de bevolking betrokken wordt en samen zal 
gaan werken aan herbestemmingsprojecten.  

 Deze optie is niet juridisch en is dus goed haalbaar op juridisch niveau.  

 Deze optie is redelijk ecologisch want als deze mensen gemotiveerd kunnen worden 
waardoor zij zich meer inzetten dan zal dit op lange termijn zorgen voor het behoud en 
duurzaam gebruik van kerk gebouwen en kloosters.  

Adverteren via media 
De meeste respondenten gaven aan dat zij in contact zijn gekomen met herbestemming via de media 
zoals de krant, tv, een website of social media, het is dus slim om via deze kanalen te communiceren 
met de Nederlandse bevolking wanneer het aankomt op het begrip herbestemming. Ook worden 
deze verschillende media gebruikt door verschillende groepen van de Nederlandse bevolking er zal 
door het gebruik van verschillende media dus een groot publiek worden bereikt. 
 

 Heet nadeel aan deze optie is dat adverteren in de media erg duur is. Vandaar dat het 
financiële gedeelte een redelijk laag cijfer heeft gekregen in de FOETSJE matrix.  

 Organisatorisch is deze optie redelijk haalbaar aangezien men contact zal moeten opnemen 
met deze media en met hen zal moeten onderhandelen over de mogelijkheden. 

 Deze optie levert economisch gezien niet heel veel op, men probeert echter wel via deze 
optie de inzet voor herbestemming onder een breed publiek te vergroten wat er uiteindelijk 
toe zal leiden dat meer mensen zich vrijwillig in zullen zetten, dit zal op lange termijn wel 
geld opleveren. 

 Deze optie is technisch gezien redelijk haalbaar, aangezien er toch iemand in dienst zal 
moeten worden genomen die een website of social media pagina onderhoudt met daarop 
alles over herbestemming. 

 Deze optie is op sociaal vlak wel haalbaar omdat men verschillende lagen van de bevolking 
betrekt en zij vervolgens zullen moeten samenwerken aan een goede herbestemming. 

 Deze optie heeft niet al te veel van doen met een juridisch proces en is op juridisch gebied 
dus redelijk te doen. 

 Deze optie is op het gebied van ecologie niet geheel uitvoerbaar aangezien er advertenties 
zullen moeten worden geplaatst en hiervoor is papier nodig, wat afkomstig is van bomen uit 
de natuur, daarnaast kosten een website, social media pagina en een tv uitzending redelijk 
veel stroom. 
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Opstellen van een platform 
Deze optie is voorgekomen uit de interviews met Strijp S en Paleis Soestdijk. Zij gaven beide aan dat 
religieus erfgoed meer in het nieuws moet komen omdat men er te weinig over hoort. De directeur 
van Paleis Soestdijk gaf hierbij als optie het opstellen van een communicatieplatform waarbij 
verschillende religieuze herbestemmingsinstanties zijn aangesloten en dat vanuit dat online platform 
wordt gecommuniceerd over herbestemming van religieus erfgoed, omdat op deze manier meer een 
eenzijdige en sterke boodschap wordt gecreëerd.  
 

 Financieel gezien is deze optie goed haalbaar aangezien deze optie niet al teveel geld hoeft 
te kosten, het is meer bereidheid van de verschillende organisaties die een rol zal gaan 
spelen. De enige echte kosten die gemaakt zullen moeten worden is dat iemand het online 
platform van relevante informatie zal moeten voorzien. 

 Organisatorisch is deze optie echter niet geheel haalbaar aangezien alle mogelijke 
organisaties die mee zouden gaan werken allemaal andere meningen hebben en daarnaast 
hun eigen website hebben. 

 Economisch is deze optie redelijk haalbaar aangezien men niet al teveel kosten hoeft te 
maken en men via dit platform ook kan besparen op verschillende media kosten. Echter zal 
het platform financieel ook niet veel opleveren, alleen een hogere inzet die op lange termijn 
wat op zal leveren.  

 Op het gebied van techniek is de optie redelijk haalbaar aangezien de enige technische 
werkzaamheden het opstellen van het platform en het onderhouden hiervan zullen zijn en 
hier zal iemand voor worden ingehuurd.  

 Op sociaal vlak is deze optie erg haalbaar omdat er allerlei partijen bij elkaar komen die 
samen een geheel gaan vormen, zodat zij als een geheel kunnen communiceren met de 
Nederlandse bevolking over herbestemming. 

 Op juridisch vlak is deze optie redelijk haalbaar aangezien er verschillende organisaties 
samen moeten worden gebracht en iedere organisatie zijn eigen regels heeft kan dit voor de 
nodige complicaties zorgen. 

 Deze optie is redelijk haalbaar op ecologisch gebied er wordt namelijk niet al teveel schade 
aangebracht aan de natuur het enige wat hiervoor nodig is, is stroom omdat het een online 
platform betreft. 

Inspelen op de trends Co-creatie en Duurzaamheid 
Uit het onderzoek is gebleken dat de trends Co-creatie en duurzaamheid de inzet van de 

Nederlandse bevolking het meest kunnen vergroten, vooral onder jongeren in de leeftijdscategorie 

18 t/m 35 jaar zijn deze trends enorm populair. Het is dus belangrijk om op deze trends in te haken 

als men meer inzet wil genereren voor herbestemming van religieus erfgoed.  

 De optie is financieel gezien redelijk haalbaar aangezien er niet al teveel geïnvesteerd hoeft 

te worden, wel zal er eerst een concept moeten worden bedacht wat op deze 2 trends 

aansluit en dit zal eventueel wel wat kosten met zich mee brengen. 

 Deze optie is organisatorisch goed haalbaar aangezien verschillende erfgoedinstanties via 

verschillende media meer moet communiceren over herbestemming in combinatie met 

duurzaamheid en Co-creatie. 

 Ook is het economisch een redelijk haalbare optie omdat er niet al teveel geïnvesteerd hoeft 

te worden en de investeringen die worden gedaan er op lange termijn voor moeten zorgen 

dat er meer vrijwillige inzet voor herbestemming komt en dit levert op lange termijn dan ook 

weer geld op. 
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 Op technisch gebied is deze optie ook redelijk haalbaar aangezien iedere erfgoedinstantie 

een eigen website heeft en zij deze zelf beheren. Het enige wat zij moeten veranderen is 

meer artikelen plaatsen over herbestemming en duurzaamheid en Co-creatie.  

 Op sociaal gebied is deze optie zeer goed want Co-creatie staat voor het samenwerken aan 

een oplossing voor een probleem en duurzaamheid zorgt ervoor dat onze wereld in tact blijft 

ook voor de generaties die na ons komen. Beide trends vervullen dus een sociaal 

maatschappelijk belang.  

 Deze optie heeft eigenlijk niet echt veel met juridische aspecten te maken, wanneer men 

duurzaamheid zal willen implementeren in een herbestemde kerk dan zal men daar 

vergunningen voor moeten hebben. 

 Ecologisch gezien is deze optie goed haalbaar aangezien men in gaat spelen op 

duurzaamheid wat er voor zorgt dat de natuur etc. in stand blijft. Daarnaast maakt men 

tijdens het co creatie proces ook geen intensief gebruik van ecologische bronnen. 

Conclusie 
Kortom uit bovenstaand FOETSJE model blijkt dat de twee meest haalbare opties om een 

marketingcommunicatieplan over te schrijven zijn: het opstellen van een platform en het inspelen op 

de trends duurzaamheid en Co-creatie zijn. Deze opties zullen verder worden uitgewerkt in het 

volgende hoofdstuk.  
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7.Design your own Church 

Inleiding 
Dit actieplan is tevens te vinden in de extra bijlage van deze scriptie echter is ervoor gekozen om ook 

nog een extra versie in te leveren. In dit actieplan zal de laatste optie uit het verslag herbestemming 

van vroeger naar nu worden uitgewerkt. Deze optie is inspelen op de trends duurzaamheid en co-

creatie. Er is gekozen om deze optie uit te werken omdat dit de meest haalbare optie was volgens 

het FOETSJE model en omdat de andere optie, het opstellen van een platform,  reeds gedaan is. Er 

bestaan namelijk verschillende platformen rondom herbestemming waarvan uit gecommuniceerd 

wordt over dit onderwerp. Echter deze platformen moeten nog efficiënter gebruikt worden en er 

dient een betere boodschap plaats te vinden van de boodschap die zij uit willen zenden. In 

onderstaand actieplan zal eerst kort in worden gegaan op de trends duurzaamheid en co-creatie, 

daarna zal worden ingegaan op wat de mogelijkheden van deze trends zijn voor herbestemming van 

religieus erfgoed. Tot slot zal er kort een concept beschreven worden en voor dit concept zal een 

marketingactieplan worden uitgewerkt.  

7.1 Trends 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is de laatste jaren een echt begrip geworden. Het gaat over alles wat te maken heeft 

met verantwoord leven zoals milieu, ecologie en toekomstgericht denken. Al deze onderwerpen 

hebben iets te maken met duurzaamheid.  

Naast dat we geld willen verdienen is het als mens ook onze taak om goed voor de omgeving en het 
milieu te zorgen, zodat de generaties na ons zich geen zorgen hoeven te maken over dingen zoals 
fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde etc.  
Wat houdt de term duurzaamheid precies in? De volgende definitie is geformuleerd door de World 
Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our 
Common future”: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien 
in gevaar te brengen.” 
Kortom, duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de 

toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen 

(Platform duurzaamheid, 2010). 

Duurzaamheid en herbestemming 
Het herbestemmen van leegstaande kerkgebouwen en kloosters sluit goed aan op de trend van  

duurzaamheid. Het draagt bij aan het spaarzaam omspringen met de ruimte die we bebouwen. 

Herbestemmen bespaart ook veel energie die anders zou gaan zitten in sloop, het aanvoeren van 

nieuwe bouwmaterialen en het optrekken van een nieuw gebouw. Het herbestemmen van een 

bestaand gebouw smeert bovendien de milieulast van de gebruikte materialen uit over een nog 

langere periode (Cinnamon, 2013). Herbestemming op zich is dus al een duurzaam proces. Daarnaast 

kan duurzaamheid op zich ook kansen creëren voor herbestemming aangezien door middel van 

moderne technieken steeds meer op milieuvriendelijke manieren energie kan worden gewonnen wat 

ervoor kan zorgen dat een herbestemde kerk kan worden voorzien van warmte en stroom.  
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Co-creatie 
Co creatie is een middel om klanten en leveranciers actief te betrekken bij het maken van een 
product. Waarden worden steeds minder vanuit een bedrijf gecreëerd en steeds meer in 
samenspraak met de klant ontwikkeld, het gaat hier om co-creatie. Co-creatie hangt samen met de 
marketingtrend dat het steeds minder gaat om goederen, maar steeds meer om de relaties met de 
klant en de dienstverlening aan de klant. Het kernbegrip van de moderne onderneming moet in die 
toekomst de waardepropositie zijn. De kennis om die waarde te creëren en klanten hierbij 
voortdurend en effectief te betrekken wordt vervolgens de ultieme bron van concurrentievoordeel. 

De komst van het sociale web versterkt deze ontwikkeling alleen maar. Klanten zijn vaak te goed 

geïnformeerd om alleen maar met ja of nee te willen reageren op het aanbod van bedrijven. Ze 

willen participeren door cocreatie. Co-creatie gaat vaak verder dan alleen het product. Steeds vaker 

vindt ook co-creatie plaats in de processen en organisatie van een bedrijf. Steeds meer bedrijven  – 

en non-profitorganisaties – omarmen co-creatie als motor voor waarde creatie.  Denk aan Philips en 

zijn Senseo, Adidas met zijn schoenen of de HEMA met zijn designwedstrijd waarbij het winnende 

ontwerp in het assortiment wordt opgenomen. 

Co-creatie en herbestemming 
In het onderzoek wordt aangegeven dat co-creatie een trend is die jongeren kan motiveren om zich 

meer in te zetten voor herbestemming. Wanneer men gaat kijken naar het moment dat jongeren zich 

in willen zetten voor herbestemming van religieus erfgoed, ziet men dat dit vooral in de startfase is 

wat wil zeggen meedenken over ideeën etc. Jongeren vinden het dus interessant om deel te nemen 

aan het ontwerpproces. Dit blijkt ook wel wanneer er wordt gekeken naar de websites van merken 

als Mykea en Nike. Deze websites zijn erg populair onder jongeren.  Ook bij herbestemming kan het 

dus helpen om jongeren al in de beginfase van de herbestemming te betrekken om hen mee te laten 

denken over mogelijke invullingen van het gebouw etc.  

7.2 Concept 
Het concept, genaamd Design your own Church, is voortgekomen uit deze 2 trends. Dit concept 

houdt in dat de Nederlandse bevolking in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar, middels een wedstrijd, 

zelf een leegstaande kerk naar eigen wens in mag vullen. Dit zullen zij doen middels het programma 

Floorplanner wat erop is gericht om plattegronden te creëren. Voor dit concept krijgen zij een blanco 

plattegrond, die er als volgt uit gaat zien. 

 

Figuur 1.22 Lege plattegrond floorplanner. 
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Deze plattegrond is gebaseerd op een leegstaande kerk in Nederland, waar het ontwerp van de 

winnaar uiteindelijk gerealiseerd zal worden.  

Doel concept 
In Nederland doet ongeveer vier op de tien jongeren vrijwilligerswerk. Er zijn echter nog niet veel 

jongeren die zich inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed. Uit het onderzoek Religieus 

erfgoed van vroeger naar nu…. is echter gebleken dat 1/3 van de jongeren in de leeftijdscategorie 18 

t/m 25 jaar aangeeft dat hij/zij zich graag in zouden willen zetten voor herbestemming van religieus 

erfgoed. Nu is het echter zaak dat deze jongeren ook daadwerkelijk gemotiveerd worden om daar 

gevolg aan te gaan geven. Daarom is de wedstrijd Design your own Church in het leven geroepen om 

jongeren tussen de 18 t/m 25 jaar op een leuke en ook educatieve manier in contact te laten komen 

met herbestemming. Daardoor zullen zij zich uiteindelijk meer betrokken voelen bij het onderwerp, 

wat er uiteindelijk aan bij zal moeten dragen dat zij zich hier ook meer voor gaan inzetten.  

Benadering over concept 
Dit concept zal zowel via social media, een website en via de tv worden gepromoot. Daarnaast zal het 

worden verspreid onder MBO- en HBO scholen en universiteiten. Echter hierbij zullen alleen de 

jongeren die ouder zijn dan 18 jaar benaderd worden om mee te doen aan het project. Het is 

belangrijk om scholen te betrekken, omdat de meeste mensen in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar 

nog naar school gaan. Zodoende is dit een goede omgeving om hen te bereiken. De scholen zullen 

hierover worden benaderd middels een brief. Hierin zullen het concept en de wedstrijdvoorwaarden 

kort worden toegelicht en zal hen om medewerking worden gevraagd. Daarnaast zal het concept ook 

via social media en via een eigen website gepromoot worden. Hierdoor kunnen mensen zich online 

inschrijven voor de wedstrijd. Dit kan door middel van hun Facebook inloggegevens of gewoon met 

eigen inloggegevens. Daarnaast kunnen mensen hun ontwerpen ook delen via social media. Hiervoor 

is gekozen omdat op deze manier nog een groter publiek kan worden bereikt. Men kan immers niet 

langs alle scholen gaan om dit concept te promoten. En tot slot zullen de 4 beste ontwerpen worden 

gepresenteerd in RTL Late Night, waar vervolgens het publiek in de studio mag beslissen welk 

ontwerp wint.  

Uitleg over het concept 
Op de website zal een informatiefilmpje komen te staan over het maken van een plattegrond via 

Floorplanner. Wanneer dit concept op een school plaatsvindt zal er iemand in worden geschakeld die 

veel ervaring heeft met het gebruik van Floorplanner. Daarnaast zal er iemand meekomen uit de 

erfgoedwereld die een voorlichting zal geven over de verschillende gebruiksmogelijkheden die 

religieus erfgoed kent.  

7.3 Doelgroep 

Jongeren 18 t/m 25 jaar 
Dit concept is gericht op de doelgroep van jongeren in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar. Er is voor 

deze doelgroep gekozen omdat men ziet dat zij zeker interesse tonen in het onderwerp 

herbestemming. Echter een klein gedeelte zet zich op dit moment in voor herbestemming. Hun 

interesse zal dus moeten worden gewekt, waardoor zij zich op lange termijn ook meer in zullen gaan 

zetten. Mevrouw N. Roeterdink, van bisdom Haarlem, zegt hierover het volgende: ‘Ik denk dat de 

lastigste partij wel de jongeren zijn.  
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Wanneer bij die groep de wens duidelijk wordt over wat zij met de kerken willen, dan kom je volgens 

mij al een heel eind. Want het kan ook zijn dat je nu een herbestemming hebt en dat het over 20 jaar 

blijkt dat die functie niet werkt.  

Wanneer de jongeren generatie dan al niet vanaf het begin betrokken is, dan zal het gebouw alsnog 

over 20 jaar verdwijnen en is de herbestemming niet duurzaam geweest.’ Het is dus erg belangrijk 

om jonge mensen in vroegtijdig stadium erbij te betrekken om een duurzame herbestemming tot 

stand te brengen.  

Selectie scholen 
Voor dit concept zullen enkele grote scholen worden benaderd zoals Avans, Fontys, De Rooi Pannen, 

Radboud Universiteit, Universiteit van Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Zuid etc. 

Het is de bedoeling dat uiteindelijk 50 scholen daadwerkelijk meedoen. Dit kan zijn met een klas of 

met meerdere klassen. Het enige criterium waaraan de scholen moeten voldoen is dat er alleen 

mensen mee mogen doen die geen bouwkundige, architectonische of grafische opleiding volgen, 

aangezien zij vaak al enige voorkennis over dit onderwerp hebben en vaak vanuit hun opleiding bij 

dergelijke problematiek betrokken zijn. Wanneer men deel wil nemen via de website geldt hetzelfde. 

Er zal daarom worden gevraagd om bij het aanmaken van een account zijn of haar schoolgegevens in 

te vullen.  

7.4 Samenwerkingspartners 
Voor dit concept zijn ook enkele samenwerkingspartners nodig. Zo zal er onder meer moeten worden 

samengewerkt met: 

 Hogescholen op MBO-, HBO- en universitair niveau. Zij zijn erg belangrijk als 

samenwerkingspartners aangezien zij ervoor kunnen zorgen dat het concept een groter 

bereik krijgt. Daarnaast kan dit concept interessant voor hun leerlingen zijn omdat het hen 

iets nieuws biedt. 

 Ontwerpers van de site Floorplanner, omdat men bijvoorbeeld de instructiefilmpjes die op 

de site van Floorplanner staan ook op de site van Design your own Church wil plaatsen. 

Daarnaast zal er aan Floorplanner worden gevraagd of zij iemand beschikbaar willen stellen 

die voorlichtingen geeft over het programma op de scholen en die eventuele problemen kan 

verhelpen.  

 Samenwerking met televisiezender RTL. Om het concept ook landelijke bekendheid te geven 

is ervoor gekozen om de beste ontwerpen te presenteren in RTL Late Night, waar ook 

uiteindelijk de winnaar zal worden benoemd. Er zal dus een goede samenwerking moeten 

worden afgesloten tussen RTL en de organisatie van Design your own Church. 

 Samenwerking met verschillende erfgoedinstanties. Dit concept zal niet door een organisatie 

alleen kunnen worden georganiseerd, hier zijn verschillende erfgoedinstanties voor nodig. Zo 

kan de meeste aandacht worden gegenereerd voor het concept, aangezien elk van deze 

organisaties zijn eigen contacten en eigen website heeft waarop zij dit concept kunnen 

promoten.  

 Samenwerking professional uit de erfgoedwereld die op scholen voorlichtingen kan geven 

over de mogelijkheden die herbestemming kan bieden. 

 Ook zal er nog moeten worden samengewerkt met een professioneel web designer die 

www.designyourownchurch.org zal ontwerpen en zal onderhouden. 

http://www.designyourownchurch.org/
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Voorbeeld website 
 

 

Figuur 1.23 Voorbeeld website: Design your own Church. 



67 
 

7.5 Marketing communicatieplan 
Het doel van dit marketing communicatieplan is om het concept Design your own Church tot een 

succes te maken. Dit plan zal bestaan uit: probleembeschrijving, marketing communicatiedoel- 

stelling, marketing communicatiedoelgroep, marketing communicatiestrategie, concrete acties en 

activiteiten, een begroting en een evaluatie.  

Probleembeschrijving 
Uit het onderzoek Religieus erfgoed van vroeger naar nu…. is naar voren gekomen dat de meest 
kansrijke doelgroep die zich vrijwillig in wil zetten voor herbestemming van religieus erfgoed de 
doelgroep jongeren in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar is. Ongeveer 1/3 van deze jongeren geeft 
aan dat hij of zij zich vrijwillig in zou willen zetten voor herbestemming. Echter zij zullen hiervoor 
gemotiveerd moeten worden, aangezien er nu pas een kleine groep is die zich ook daadwerkelijk 
inzet voor herbestemming van religieus erfgoed.  

Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat een groot deel 

van de jongeren aangeeft dat hun inzet kan worden vergroot 

door de trends co-creatie (het samen creëren van een 

product of oplossing)  en duurzaamheid (zorgen voor de 

aarde zodat deze ook nog door de volgende generaties 

gebruikt kan worden). Door middel van het samenvoegen 

van deze trends is een concept ontstaan Design your own 

Church. Dit concept is echter nog niet bekend bij jongeren in 

de doelgroep 18 t/m 25 jaar. Het is nu dus zaak om dit 

concept zo snel mogelijk onder de aandacht te brengen, zodat er een grote belangstelling ontstaat en 

het concept er uiteindelijk toe zal leiden dat meer jongeren in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar 

gemotiveerd raken om zich in te zetten voor herbestemming van religieus erfgoed.  

Marketing communicatiedoelstelling 
Deze marketing communicatiedoelstelling is opgesteld aan de hand van de SMART-methode. Welke 

staat voor S(specifiek)M(meetbaar)A(acceptabel)R(realistisch)T(tijdsgebonden) criteria.  

Ervoor zorgen dat aan het eind van de wedstrijd, in 2015, 2.500 Nederlandse jongeren tussen de 18 

en 25 jaar hebben deelgenomen aan  het project Design your own Church. 

Marketing communicatiedoelgroep 
De belangrijkste communicatie doelgroep zijn jongeren in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar 

aangezien zij uiteindelijk degene zijn die deel gaan nemen aan het concept Design your own Church 

en zich uiteindelijk meer in moeten gaan zetten voor dit onderwerp. Naast het feit dat zij 

rechtstreeks benaderd zullen worden via de webiste van Design your own Church, via social media en 

de krant, zullen zij ook benaderd worden om deel te nemen via scholen. Scholen zijn daarom ook een 

hele belangrijke communicatiedoelgroep. Aangezien het hier gaat om jongeren in de 

leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar is er gekozen om alleen MBO’s, HBO’s en universiteiten te 

benaderen. In de bijlage vindt u de begeleidende brief die naar alle MBO’s, HBO’s en universiteiten 

zal worden gestuurd om te vragen of zij deel willen nemen aan het concept.  
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Marketing communicatiestrategie 
Er zullen 2 verschillende marketing communicatiestrategieën worden opgesteld. Enerzijds de 

strategie voor de jongeren in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar en anderzijds voor de scholen. Eerst 

zal worden ingegaan op de marketingstrategie voor de jongeren in de leeftijdscategorie 18 t/m 25 

jaar. Dit doet men door aan te geven waar de waarde creatie met de jongeren plaats gaat vinden en 

via welke media zij benaderd zullen worden. Vervolgens zal men aan de hand van het AIDA model 

beschrijven welke stappen er plaats moeten vinden voordat men deel zal nemen aan het concept. De 

benadering van de scholen zal echter op een andere manier verlopen zij zullen een brief ontvangen 

met daarin informatie over het concept. 

Jongeren 18 t/m 25 jaar 
Aangezien hier sprake is van een nieuw product wat nog in de startfase van de productlevenscyclus 
zit kan er het beste gebruik worden gemaakt van het AIDA model om het product naar de volgende 
fase van de cyclus te krijgen. 

  

 Figuur 1.24 AIDA model. 

Attention 
Allereerst zal in de attention fase de aandacht moeten worden getrokken van de 
jongeren. Dit zal worden gedaan door middel van video mapping op verschillende 
leegstaande kerkgebouwen. Dit zal worden gedaan met een speciale video 
mapping beamer, waarvoor een video mapping show zal worden ontworpen die 
elke avond in een andere provincie te zien is. Er zullen niet alleen verschillende 
beelden op de gekozen leegstaande kerk te zien zijn, maar ook teksten als ‘Ben jij 
tussen de 18 en 25 en creatief meld je dan nu aan 
op www.designyourownchurch.org om mee te doen aan een onvergetelijke 
wedstrijd.’ Door middel van deze unieke manier van projecteren op gebouwen zal 
de aandacht worden getrokken van niet alleen jongeren, maar ook van andere 
voorbijgangers. De teksten die verschijnen zullen echt op jongeren gericht zijn. 
 
  

http://www.designyourownchurch.org/
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Interest 
Uit het onderzoek Religieus erfgoed van vroeger naar nu…. is gebleken dat jongeren het liefst via de 
krant, tv of social media benaderd willen worden over herbestemming van religieus erfgoed. Daarom 
zal men allereerst advertenties plaatsen over Design your own Church in kranten die voornamelijk 
worden gelezen door jongeren zoals: Metro, Spits, De Telegraaf (Daan, 2007 ). Daarnaast zal er een 
tv-commercial moeten worden gemaakt om de wedstrijd te promoten. Tot slot zal er een 
facebookpagina aan worden gemaakt, aangezien dit de meest populaire social media tool is onder 
jongeren. Op deze facebookpagina zal nieuws rondom het concept worden gedeeld. Ook kan men 
hier foto’s delen en sharen.  
 
Desire 
Nadat er attention en intrest is gekweekt voor Design your own Church zal dit moeten worden 
omgezet in verlangen of voorkeur voor een product. Nu zullen de jongeren vooral moeten worden 

overtuigd van het nut van het concept. In deze fase zal de reclame dus vooral 
gericht zijn op de boodschap dat er in Nederland veel kerken leeg komen te 
staan en dat deze gesloopt dreigen te worden, maar dat met hun hulp dit 
voorkomen kan worden. Ook deze keer zullen de krant en social media als 
mediakanalen worden gebruikt. Zo zullen er op de facebookpagina enkele 
berichten verschijnen over kerken die gesloten zijn, foto’s  van verlaten of 

gesloopte kerken en kerken die een nieuwe invulling hebben gekregen. Ook in de krant zullen 
verschillende artikelen worden geplaatst over de sloop of de leegstand van vele kerken en de 
mogelijkheden tot herbestemming. 
 
Action 
Men zal nu vooral via facebook en de krant communiceren dat het mogelijk is om deel te nemen aan 
het concept en dat de jongeren zich in kunnen schrijven via de website. Deze website zal al langer in 
de lucht zijn, maar de inschrijving zal pas op dat moment plaatsvinden.  
 
Tot slot zal er ook nog via de tv gecommuniceerd worden over het concept. Aangezien de 

genomineerde winnaars bij RTL Late Night hun ontwerp mogen presenteren en het publiek mag 

bepalen wie de uiteindelijke winnaar is.  

Scholen 
De scholen zullen op een andere manier benaderd worden. Er zal namelijk een brief gestuurd 

worden (zie bijlage) naar alle directeuren van MBO’s, HBO’s en universiteiten om hen op de hoogte 

te stellen van de inhoud van het concept. Hierin zal aan hen gevraagd worden of zij contact willen 

opnemen met de organisatie van Design your own Church indien zij zich hiervoor aan willen melden. 

Wanneer zij zich aanmelden zullen zij een bevestiging met daarin een bezoekdatum ontvangen. Er zal 

zoveel mogelijk geprobeerd worden om in verschillende provincies scholen te betrekken om zo een 

landelijke betrokkenheid te krijgen bij het concept. Er zullen brieven worden uitgedaan naar alle 

scholen op deze niveaus. Aangezien het uiteindelijke doel is dat 2.500 jongeren in de 

leeftijdscategorie 18 t/m 25 jaar deelnemen is vastgesteld dat ongeveer 50 scholen mee moeten 

doen om dit te bereiken. Wanneer deze target niet gehaald wordt zal er meer promotie komen over 

het  feit dat jongeren ook zelf deel kunnen nemen via de website www.designyourownchurch.org 

Concrete acties /activiteiten 
De concrete acties en activiteiten zullen hieronder in een beknopte planning beschreven worden. Er 

zijn twee planningen gemaakt een voor het benaderen van de jongeren in de leeftijdscategorie 18 

t/m 25 jaar en een planning voor het benaderen van de scholen. 

http://www.designyourownchurch.org/
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Planning jongeren 
 

Activiteit Datum Uitgevoerd door 

Organisatie samenstellen  29 augustus 2014 Erfgoed.nu 

Floorplanner benaderen over 
mogelijkheden 

5 september 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Contact opnemen met RTL 
over mogelijkheden voor 
uitzending RTL Late Night 

5 september 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Lanceren website 10 september 2014 Webdesigner 

Video mapping leegstaande 
kerk (zuid naar noord 
Nederland) 

15 t/m 26 september 2014 VJ 

Facebook pagina oprichten 27 september 2014 Webdesigner 

Artikelen over Design your 
own Church sturen naar 
Metro en Spits 

29 september 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Artikelen over Design your 
own Church sturen naar de 
Telegraaf 

30 september 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Berichten over sloop en 
leegstand van kerken en 
kloosters plaatsen op 
facebook 

1 oktober 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Artikelen naar Spits, Metro en 
Telegraaf sturen over 
leegstand en sloop van kerken 
en kloosters 

2 oktober 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Aankondigen op facebook dat 
de wedstrijd begonnen is 

6 oktober 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Aankondigen in de krant dat 
de wedstrijd begonnen is 

6 oktober 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Wedstrijd  6 oktober 2014 t/m 3 januari 
2015  

Organisatie Design your own 
Church 

Mail uitdoen naar de 
winnaars met een uitnodiging 
voor RTL Late Night 
uitzending 

4 januari 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Grote finale bij RTL Late Night 9 januari 2015 Winnaars+organisatie 
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Planning scholen 

Activiteit Datum Uitgevoerd door 

Organisatie samenstellen  29 augustus 2014 Erfgoed.nu 

Floorplanner benaderen over 
mogelijkheden ook voor het 
inhuren van een professional 

5 september 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Lanceren website Design your 
own Church  

10 september 2014 Webdesigner 

Zoeken naar erfgoed 
professional voor presentatie 

11 september Organisatie Design your own 
Church 

Scholen selecteren om een 
brief naar te sturen  

12 september Organisatie Design your own 
Church 

Scholen benaderen via brief  15 t/m 26 september 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Deelname van de scholen 
bevestigen (uiteindelijk 50 
scholen) 

28 september Organisatie Design your own 
Church 

Wedstrijd  6 oktober 2014 t/m 3 januari 
2015  

Organisatie Design your own 
Church 

Mail uitdoen naar de 
winnaars met een uitnodiging 
voor RTL Late Night 
uitzending 

4 januari 2014 Organisatie Design your own 
Church 

Grote finale bij RTL Late Night 9 januari 2015 Winnaars+organisatie 

Begroting 

Activiteit Kosten Aantal keer 
kosten 

Beoogde kosten Daadwerkelijke 
kosten 

Begeleiden 
professional 
erfgoedwereld  

€ 10 (gem. 
reiskosten) 

30x € 300  

Inhuren specialist 
Floorplanner 

€ 150 30x € 4.500  

Videomapping € 500 12x € 6.000  

Adverteren krant € 2.300 6x € 13.800  

Website ontwikkelen 
en onderhouden 

€ 457 1x € 457  

Kosten RTL Late 
Night 

€ 1.540 (30sec) 10x € 15.400  

Overige kosten (zoals 
pennen en papier 
etc.) 

€ 100 1x € 100  

Totale kosten   € 40.557  

 
Er zal een professional uit het werkveld meekomen wanneer Design your own Church plaatsvindt op 
een school. Deze bijeenkomsten zullen ongeveer 30 keer worden gehouden op verschillende scholen. 
Er zal iemand uit de organisatie gevraagd worden om mee te gaan en deze persoon krijgt zijn 
reiskosten vergoed. 
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Er zal een specialist van het programma Floorplanner meekomen aangezien hier geen prijsindicaties 

van te vinden zijn op internet worden voor nu de kosten geschat op 150 euro per keer. Ook deze 

persoon zal 30 keer mee moeten. 

Daarnaast zal de aandacht van de jongeren getrokken worden door videomapping. Hiervoor zal een 

professioneel bedrijf worden ingehuurd. De geschatte kosten bedragen 500 euro per keer. Aangezien 

men alle provincies afmoet zal dit bedrag moeten worden vermenigvuldigd met 12. 

Een advertentie in de Spits kost ongeveer 2.300 euro. Aangezien er niet alleen advertenties worden 

geplaatst in de Spits maar ook in de Metro en de Telegraaf is dit bedrag eerst vermenigvuldigd met 3 

en later nog vermenigvuldigd met 2 aangezien men 2 keer in het jaar advertenties wil plaatsen. 

Voor het ontwikkelen van een website is gekeken naar de prijzen op deze website:  

http://www.ersite.nl/.  

Wanneer men wil adverteren via RTL kost dit 1.540 euro per 30 seconde. Aangezien men ongeveer 5 

minuten in de uitzending wil zijn is dit bedrag met 10 vermenigvuldigd.  

Als laatste de overige kosten deze zijn geschat op 100 euro en hieronder vallen pennen, papier en 

bedankjes etc. 

Evaluatie 
De evaluatie van de acties kan nog niet beschreven worden aangezien het concept nog niet heeft 

plaatsgevonden. Echter zal er wel beschreven worden hoe men gaat meten of de doelstelling bereikt 

is. Dit gaat men namelijk doen door op de website te kijken hoeveel jongeren in de leeftijdscategorie 

18-25 jaar er inloggegevens hebben aangemaakt en ook daadwerkelijk een plattegrond hebben 

ontworpen.   

http://www.ersite.nl/
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Bijlage marketing communicatieplan  
Aanmeldingsbrief scholen 

(Naam school) 
(Geadresseerde) 
(Adres school) 

Kaatsheuvel, 16 mei 2014 

Betreft: Deelname Design your own Church 

Beste heer/mevrouw, 

Momenteel zijn wij bezig met het opzetten van een nieuw project (Design your own Church) met als 

doel het verkrijgen van meer inzet voor herbestemming van relgieus erfgoed onder jongeren tussen 

de 18 en 25 jaar. Dit vinden wij erg belangrijk omdat uit onderzoek is gebleken dat 1/3 van de 

jongeren tussen de 18 en 25 jaar aangeeft zich in te willen zetten voor herbestemming van religieus 

erfgoed. Op dit moment is er echter pas een klein deel die dit ook daadwerkelijk doet. Wij proberen 

om via Design your own Church ook andere jongeren te overtuigen om zich actief in te gaan zetten 

voor herbestemming van religieus erfgoed. 

Design your own Church heeft daarom een project ontworpen in de vorm van een wedstrijd. Daarbij 

zullen de leerlingen van uw school die mee willen doen aan dit project eerst een voorlichting krijgen 

over de voorwaarden die aan het project zijn verbonden.  Daarna zal een professional uit de 

erfgoedwereld op uw school hen uitleggen wat de kansen en mogelijkheden zijn van herbestemming. 

Aansluitend zullen zij een korte uitleg krijgen van een expert van het programma Floorplanner (een 

programma om plattegronden te ontwerpen), die hen wegwijs zal maken met de mogelijkheden van 

het programma. Na deze uitleg mogen de leerlingen inloggen en zal de ontwerpfase in Floorplanner  

van start gaan. De leerlingen krijgen een blanco kerk te zien die zij naar eigen wens in mogen vullen.  

Wanneer zij klaar zijn kunnen zij hun ontwerp opslaan en insturen. Daarna zullen de expert van 

Floorplanner en de professional uit de erfgoedwereld een winnaar kiezen. Het ontwerp van de 

winnaar zal op de site www.designyourownchurch.org komen te staan. Mensen kunnen dan 

stemmen op het ingezonden ontwerp dat hen het meeste aanspreekt. De 4 ontwerpen die de 

meeste stemmen krijgen worden gepresenteerd in RTL Late Night. Het publiek mag het winnende 

ontwerp kiezen. Dat zal daarna worden gerealiseerd in een leegstaande kerk.  

Mocht u intresse hebben om deel te nemen aan dit project met uw school, dan kunt u contact 

opnemen via onderstaand telefoonnummer of email adres.  

Met vriendelijke groet, 

Merel Grootswagers 
Tel: 0641659194 
Email: merel@erfgoed.nu 
Erfgoed.nu 
Doctor Ariënsplein 2 
5171 KA Kaatsheuvel 
Nederland 
 

http://www.designyourownchurch.org/
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Bijlage 
 

Religieus erfgoed van vroeger 

naar nu…. 

 

Scriptie over de inzet rondom 

herbestemming van religieus erfgoed. 

 

 

 

 

Merel Grootswagers 
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9.Bijlage 

9.1 Vragenlijst enquête 
 
Introductie  
 
Beste, 
 
Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan deze enquête voor mijn afstudeerscriptie. Met dit 
onderzoek wens ik erachter te komen hoe u aankijkt tegen herbestemming van religieus erfgoed.  
 
Ik doe dit onderzoek voor Erfgoed.nu een bureau dat zich bezighoudt met herbestemming. Uw 
gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden. 
 
Het invullen van de enquête zal ongeveer 7 minuten duren.  
 
Bij voorbaat dank, 
 
Merel Grootswagers 
4de jaars student NHTV (Breda) 
 
Erfgoed.nu 
Tel: 0624611452 
Email adres: info@erfgoed.nu 
 
Bekendheid herbestemming 
 

1. Weet u dat er veel kerken/kloosters leeg komen te staan? 
o Ja 
o Nee 

 
2. Vindt u dat die leegstaande kerken/kloosters gesloopt mogen worden? 
o Ja  
o Nee  
o Geen mening 

 
3. Wat vindt u van herbestemming (een nieuwe functie geven) van deze leegstaande 

kerken/kloosters? 
Zeer goed   Goed  Neutraal Slecht  Zeer slecht 
 
4. Welke functie moet er volgens u in een herbestemde kerk/klooster komen? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 
o Kantoren 
o Woningen 
o Scholen 
o Gemeenschapshuis 
o Theater 
o Bioscoop 
o Horeca 
o Uitgaanscentra 
o Hotel 
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o Boekhandel 
o Museum 
o Sportschool 
o Gezondheidscentrum 
o Anders namelijk, …………………………………… 
 
5. Als geen van deze functies mogelijk is mag de kerk of het klooster dan gesloopt worden? 
o Ja  
o Nee  

 
Financieel 

 
6. Wie moet er volgens u betalen voor de herbestemming van een kerk of klooster? 
o De toekomstige gebruikers 
o De toekomstige eigenaar 
o De overheid  
o Een combinatie van deze partijen 
o Anders namelijk……………………………… 

 
7. Vindt u dat er ook maatschappelijk geld in de herbestemming van een kerk of klooster mag 

worden gestoken?  
o Ja  
o Nee  
o Misschien  

 
8. Zou u zelf bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren aan herbestemming van een kerk 

of klooster? 
o Ja  
o Nee (ga verder met vraag 10) 
 
9. Zo ja, hoeveel geld zou u dan willen geven per maand? 
o <€10 
o Tussen €11-€20 
o Tussen €21-€30 
o >€30 

 
Inzet 
 

10. Zou u zich vrijwillig inzetten voor het herbestemmen van een kerk of klooster? 
o Ja  
o Nee (ga verder met vraag 12) 

 
11. Zo ja, op welk moment zou u zich dan inzetten? 
o Tijdens de startfase (het bedenken van ideeën die in de toekomst in het kerkgebouw of 

klooster kunnen komen) 
o Tijdens de uitvoeringsfase (het realiseren van de herbestemming) 
o Wanneer het gebouw is herbestemd (zorgen dat alles goed onderhouden wordt, zorgen dat 

alles netjes is) 
o Tijdens het gehele proces 
o Anders namelijk……………………………… 
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12. Waarom zou u zich niet inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed? 
o Geen tijd 
o Geen interesse 
o Niet bekend 
o Anders namelijk……………………… 

 
13. Zou u actief mee willen denken over een nieuwe functie voor het her te bestemmen 

gebouw? 
o Ja 
o Nee 
o Misschien 

 
14. Bezoekt u wel eens een herbestemde kerk of klooster? 
o Ja, 1-2 keer per jaar 
o Ja, 3-4 keer per jaar 
o Ja, 5-6 keer per jaar 
o Ja, eens per maand 
o Ja, elke dag 
o Anders, namelijk…………………. 
o Nee, ik bezoek geen herbestemde kerken (ga verder met vraag 15) 

 
15. Wat vond u van de herbestemde kerk/klooster wat u bezocht heeft? 

 
Heel mooi     Mooi     Neutraal           Lelijk        Zeer Lelijk     

 
Communicatie over herbestemming 
 

16. Via welk kanaal bent u in contact gekomen met herbestemming? 
o Via website 
o Via TV Commercials 
o Via een krantenartikel 
o Via de post 
o Via email  
o Via berichten op social media 
o Anders, namelijk.………. 

 
17. Via welke van de onderstaande kanalen zou u het liefst benaderd willen worden over 

herbestemming van religieus erfgoed? (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Tijdschrift 
o Mond tot mond  
o Krant 
o Radio 
o TV 
o Social media 
o Flyers 
o Email 
o Per post 
o Anders, namelijk………………… 
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18. Denkt u dat als u persoonlijk benaderd wordt over herbestemming van religieus erfgoed u 
zich er meer voor zou inzetten? 

o Ja 
o Nee 
o Misschien 

 
Belang 
 

19.  Staat er een kerk binnen een straal van 2 kilometer van uw huis? 
o Ja 
o Nee 

 
20. Hecht u waarden aan deze kerk? 
o Ja 
o Nee 

 
21. In welk opzicht hecht u hier waarde aan? 
o Vanuit het geloof 
o Herkenbaarheid van het dorp 
o Mooi in de omgeving 
o Vanuit emotie (u bent hier bijv. getrouwd, etc.) 
o Gebouw van samenkomst 
o Ik hecht geen waarde aan dit gebouw 
o Anders, namelijk………………………………………….. 

 
22. Mocht de kerk in uw buurt leeg komen te staan, zou deze volgens u dan moeten worden 

herbestemd? 
 
Mee eens                    eens                                neutraal                              oneens                 geheel oneens 
 
Vormen van herbestemming 
 

23. Zou u zich inzetten voor een tijdelijke herbestemming? (Dit wil zeggen een functie in een 
kerk of klooster die er minder dan 1 jaar in zit en dient als tijdelijk oplossing) 

o Ja  
o Nee  
o Misschien 

 
24. Zou u zich inzetten voor een herbestemming waarbij de kerk ook nog voor een gedeelte zijn 

kerkelijke functie behoud? 
o Ja 
o Nee  
o Misschien 
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Trends 
25. Welke van de onderstaande trends kunnen u inzet voor herbestemming van religieus erfgoed 

vergroten? (1=wel vergroten, 5=niet vergroten) 
 

Trends             
1 

          
2 

            
3 

            
4 

            
5 

Ontkerkelijking (steeds 
minder mensen gaan 
naar de kerk) 

     

Economische crisis      

Duurzaamheid      

Digitalisering      

Individualisering      

Co creatie (mee willen 
werken aan nieuwe 
producten) 

     

 
Algemene gegevens 

26. In welke leeftijdscategorie valt u? 
o <18 jaar 
o 18-25 jaar 
o 26-35 jaar 
o 36-50 jaar 
o 51-65 jaar  
o 65+ 

 
27. Wat is uw geslacht? 
o Man 
o Vrouw 

 
28. Wat is uw woonplaats? 

…………………….. 
 

29. Wat is uw geloof? 
o Ik ben niet gelovig 
o Rooms Katholiek 
o Protestants 
o Islamitisch 
o Hindoeïsme 
o Joods 
o Boeddhisme 
o Anders, namelijk……….  

 
30. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
o Basisonderwijs / lagere school 
o LBO / VBO / VMBO 
o Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
o Hoger voortgezet onderwijs (Havo of VWO) 
o Hoger beroepsonderwijs (HBO) 
o Wetenschappelijk onderwijs (Universiteit) 
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o Anders namelijk…… 
 
Afsluiting  
 
Heeft u nog opmerkingen? 
…………………………………………………………………….. 
 
Hartelijk dank voor uw deelname. 

9.2 SPSS tabellen  

9.2.1 Frequentietabellen: 
In deze paragraaf worden de frequentie tabellen van alle onderzoeksvragen weer gegeven. Deze 

worden per enquête vraag uitgewerkt. In totaal zijn er 410 enquêtes afgenomen door heel 

Nederland.  

Vraag 1: Weet u dat er veel kerken/kloosters leeg komen te staan. 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 270 65,9 65,9 65,9 

Nee 140 34,1 34,1 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 

Vraag 2: Vindt u dat die leegstaande kerken/kloosters gesloopt mogen worden? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 61 14,9 14,9 14,9 

Nee 275 67,1 67,1 82,0 

Geen mening 74 18,0 18,0 100,0 

Total 410 100,0 100,0  
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Vraag 3: Wat vindt u van herbestemming van deze leegstaande kerken/kloosters? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,2 ,2 ,2 

Zeer goed 152 37,1 37,1 37,3 

Goed 197 48,0 48,0 85,4 

Neutraal 58 14,1 14,1 99,5 

Slecht 2 ,5 ,5 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 

Vraag 4: Welke functie moet er volgens u in een herbestemde kerk/klooster komen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$Functies
a
 405 98,8% 5 1,2% 410 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

$Functies Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Functies voor in 

herbestemde kerk
a
 

Kantoren 151 7,2% 37,3% 

Woningen 223 10,6% 55,1% 

Schol 178 8,5% 44,0% 

Gemeenschapshuis 250 11,9% 61,7% 

Theater 179 8,5% 44,2% 

Bioscoop 96 4,6% 23,7% 

Horeca 119 5,7% 29,4% 
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UItgaanscentra 86 4,1% 21,2% 

Hotel 117 5,6% 28,9% 

Boekhandel 170 8,1% 42,0% 

Museum 272 13,0% 67,2% 

Sportschool 63 3,0% 15,6% 

Gezondheidscentrum 172 8,2% 42,5% 

Andere religie 10 ,5% 2,5% 

Zorg hotel 4 ,2% 1,0% 

Concertgebouw 4 ,2% 1,0% 

Total 2094 100,0% 517,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Vraag 5: Als geen van deze functies mogelijk is mag de kerk of het klooster dan gesloopt 
worden? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 199 48,5 48,5 48,5 

Nee 211 51,5 51,5 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

Financieel 
 

Vraag 6: Wie moet er volgens u betalen voor de herbestemming van een kerk of klooster? 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$Financiers
a
 407 99,3% 3 ,7% 410 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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$Financiers Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Wie moet betalen voor 

herbestemming
a
 

De toekomstige gebruiker 283 31,0% 69,5% 

De Toekomstige eigenaar 321 35,2% 78,9% 

De overheid 308 33,8% 75,7% 

Total 912 100,0% 224,1% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 
Vraag 7: Vindt u dat er ook maatschappelijk geld in de herbestemming van een kerk of 
klooster mag worden gestoken?  

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 176 42,9 42,9 42,9 

Nee 64 15,6 15,6 58,5 

Misschien 170 41,5 41,5 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 

Vraag 8: Zou u zelf bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren aan herbestemming van 
een kerk of klooster? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 112 27,3 27,3 27,3 

Nee 298 72,7 72,7 100,0 

Total 410 100,0 100,0  
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Vraag 9: Zo ja, hoeveel geld zou u dan willen geven per maand? 
 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 297 72,4 72,4 72,4 

<€10 79 19,3 19,3 91,7 

Tussen €11-€20 25 6,1 6,1 97,8 

Tussen €21-€30 4 1,0 1,0 98,8 

>€30 5 1,2 1,2 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 

Inzet  

Vraag 10: Zou u zich vrijwillig inzetten voor het herbestemmen van een kerk of klooster? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,2 ,2 ,2 

Ja 122 29,8 29,8 30,0 

Nee 287 70,0 70,0 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 

  



87 
 

Vraag 11: Zo ja, op welk moment zou u zich dan inzetten? 
 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$Inzet
a
 118 28,8% 292 71,2% 410 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Inzet Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Op welk moment inzet bij 

herbestemming
a
 

Tijdens de startfase 74 56,9% 62,7% 

Tijdens de uitvoeringsfase 11 8,5% 9,3% 

Wanneer het gebouw is 

herbestemd  

15 11,5% 12,7% 

Tijdens het gehele proces 30 23,1% 25,4% 

Total 130 100,0% 110,2% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Vraag 12: Waarom zou u zich niet inzetten voor herbestemming van religieus erfgoed? 
 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$GeenInzet
a
 279 68,0% 131 32,0% 410 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

$GeenInzet Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Waarom geen inzet bij 

herbestemming
a
 

Geen tijd 186 55,9% 66,7% 

Geen intresse 109 32,7% 39,1% 

Niet bekend  38 11,4% 13,6% 

Total 333 100,0% 119,4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Vraag 13: Zou u actief mee willen denken over een nieuwe functie voor het her te bestemmen 
gebouw? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 130 31,7 31,7 31,7 

Nee 95 23,2 23,2 54,9 

Misschien 185 45,1 45,1 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 

Vraag 14: Bezoekt u wel eens een herbestemde kerk of klooster? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

Bezoekt u wel eens een herbestemde kerk of klooster? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja, 1-2 keer per jaar 131 32,0 32,0 32,0 

Ja, 3-4 keer per jaar 47 11,5 11,5 43,4 

Ja, 5-6 keer per jaar 24 5,9 5,9 49,3 

Ja, eens per maand 16 3,9 3,9 53,2 

Ja, elke dag 5 1,2 1,2 54,4 

Nee ik bezoek geen 

herbestemde kerken 

185 45,1 45,1 99,5 

7 2 ,5 ,5 100,0 

Total 410 100,0 100,0  
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Vraag 15: Wat vond u van de herbestemde kerk/klooster wat u bezocht heeft? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 188 45,9 45,9 45,9 

Zeer mooi 45 11,0 11,0 56,8 

Mooi 145 35,4 35,4 92,2 

Neutraal 32 7,8 7,8 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 

Communicatie over herbestemming 
 

Vraag 16: Via welk kanaal bent u in contact gekomen met herbestemming? 
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Vraag 17: Via welke van de onderstaande kanalen zou u het liefst benaderd willen worden 
over herbestemming van religieus erfgoed? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$BenaderingHerbestemming
a
 406 99,0% 4 1,0% 410 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

$BenaderingHerbestemming Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Hoe wilt u benaderd over 

herbestemming
a
 

Tijdschrift 54 4,8% 13,3% 

Mond tot mond reclame 169 15,1% 41,6% 

De krant 253 22,6% 62,3% 

Radio 116 10,4% 28,6% 

TV 173 15,4% 42,6% 

Social media 171 15,3% 42,1% 

Flyers 50 4,5% 12,3% 

Mail 82 7,3% 20,2% 

Post 36 3,2% 8,9% 

Internet 4 ,4% 1,0% 

Ik wil niet benaderd worden 12 1,1% 3,0% 

Total 1120 100,0% 275,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Vraag 18: Denkt u dat als u persoonlijk benaderd wordt over herbestemming van religieus 
erfgoed u zich er meer voor zou inzetten? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,2 ,2 ,2 

Ja 81 19,8 19,8 20,0 

Nee 103 25,1 25,1 45,1 

Misschien 225 54,9 54,9 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 
Belang 
 

Vraag 19: Staat er een kerk binnen een straal van 2 kilometer van uw huis? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 327 79,8 79,8 79,8 

Nee 83 20,2 20,2 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 
Vraag 20: Hecht u waarden aan deze kerk? 
 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nvt 72 17,6 17,6 17,6 

Ja 197 48,0 48,0 65,6 

Nee 141 34,4 34,4 100,0 

Total 410 100,0 100,0  
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Vraag 21: In welk opzicht hecht u hier waarde aan? 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$Waarden
a
 316 77,1% 94 22,9% 410 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

$Waarden Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Waarden kerk/klooster
a
 Vanuit geloof 77 16,7% 24,4% 

Herkenbaarheid van het dorp 

of stad 

101 21,9% 32,0% 

Mooi in de omgeving 110 23,9% 34,8% 

Emotie 28 6,1% 8,9% 

Gebouw van samenkomst 38 8,2% 12,0% 

Ik hecht geen waarde aan dit 

gebouw 

107 23,2% 33,9% 

Total 461 100,0% 145,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Vraag 22: Mocht de kerk in uw buurt leeg komen te staan, zou deze volgens u dan moeten 
worden herbestemd? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nvt 76 18,5 18,5 18,5 

Geheel mee eens 121 29,5 29,5 48,0 

Eens 146 35,6 35,6 83,7 

Neutraal 63 15,4 15,4 99,0 

Oneens 3 ,7 ,7 99,8 
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Geheel mee oneens 1 ,2 ,2 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 

Vormen van herbestemming 
 

Vraag 23: Zou u zich inzetten voor een tijdelijke herbestemming? (Dit wil zeggen een functie 
in een kerk of klooster die er minder dan 1 jaar in zit en dient als tijdelijk oplossing) 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 80 19,5 19,5 19,5 

Nee 132 32,2 32,2 51,7 

Misschien 198 48,3 48,3 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 

Vraag 24: Zou u zich inzetten voor een herbestemming waarbij de kerk ook nog voor een 
gedeelte zijn kerkelijke functie behoud? 
 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 91 22,2 22,2 22,2 

Nee 140 34,1 34,1 56,3 

Misschien 179 43,7 43,7 100,0 

Total 410 100,0 100,0  
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Trends 
 
Vraag 25: Welke van de onderstaande trends kunnen u inzet voor herbestemming van 
religieus erfgoed vergroten? (1=wel vergroten, 5=niet vergroten) 

 

 

  

Ontkerkelijking 

Economische 

crisis Duurzaamheid Digitalisering Individualisering Co Creatie 

N Valid 410 410 410 410 410 410 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 

Ontkerkelijking 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Zeer vergroten 51 12,4 12,4 12,4 

Vergroten 86 21,0 21,0 33,4 

Neutraal 133 32,4 32,4 65,9 

Nauwelijks vergroten 54 13,2 13,2 79,0 

Geheel niet vergroten 86 21,0 21,0 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

Economische crisis 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 1 ,2 ,2 ,2 

Zeer vergroten 22 5,4 5,4 5,6 

Vergroten 46 11,2 11,2 16,8 

Neutraal 189 46,1 46,1 62,9 

Nauwelijks vergroten 74 18,0 18,0 81,0 

Geheel niet vergroten 78 19,0 19,0 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

Duurzaamheid 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Zeer vergroten 68 16,6 16,6 16,6 

Vergroten 93 22,7 22,7 39,3 

Neutraal 145 35,4 35,4 74,6 
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Nauwelijks vergroten 59 14,4 14,4 89,0 

Geheel niet vergroten 45 11,0 11,0 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

Digitalisering 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 ,5 ,5 ,5 

Zeer vergroten 12 2,9 2,9 3,4 

Vergroten 46 11,2 11,2 14,6 

Neutraal 185 45,1 45,1 59,8 

Nauwelijks vergroten 83 20,2 20,2 80,0 

Geheel niet vergroten 82 20,0 20,0 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

Individualisering 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 ,5 ,5 ,5 

Zeer vergroten 22 5,4 5,4 5,9 

Vergroten 52 12,7 12,7 18,5 

Neutraal 183 44,6 44,6 63,2 

Nauwelijks vergroten 74 18,0 18,0 81,2 

Geheel niet vergroten 77 18,8 18,8 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

Co Creatie 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 3 ,7 ,7 ,7 

Zeer vergroten 45 11,0 11,0 11,7 

Vergroten 101 24,6 24,6 36,3 

Neutraal 154 37,6 37,6 73,9 

Nauwelijks vergroten 52 12,7 12,7 86,6 

Geheel niet vergroten 55 13,4 13,4 100,0 

Total 410 100,0 100,0  
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Algemene gegevens 

Vraag 26: In welke leeftijdscategorie valt u? 
 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

In welke leeftijdscategorie valt u? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 jaar 118 28,8 28,8 28,8 

26-35 jaar 101 24,6 24,6 53,4 

36-50 jaar 96 23,4 23,4 76,8 

51-65 jaar 77 18,8 18,8 95,6 

65+ 18 4,4 4,4 100,0 

Total 410 100,0 100,0  

 
Vraag 27: Wat is uw geslacht? 
 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

Wat is u geslacht? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Man 177 43,2 43,2 43,2 

Vrouw 233 56,8 56,8 100,0 

Total 410 100,0 100,0  
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Vraag 28: Wat is uw woonplaats? 

 

 

N Valid 410 

Missing 0 

 

Wat is uw woonplaats? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid \'s-Gravenpolder 1 ,2 ,2 ,2 

\'s-Heerenhoek 1 ,2 ,2 ,5 

\'s-Hertogenbosch 1 ,2 ,2 ,7 

Alkmaar 2 ,5 ,5 1,2 

Almere 18 4,4 4,4 5,6 

Amersfoort 5 1,2 1,2 6,8 

Amsterdam 19 4,6 4,6 11,5 

Amsterdam-Zuid 1 ,2 ,2 11,7 

Arnemuiden 1 ,2 ,2 12,0 

Arnhem 6 1,5 1,5 13,4 

Assen 20 4,9 4,9 18,3 

Balloo 1 ,2 ,2 18,5 

Bergen op Zoom 2 ,5 ,5 19,0 

Best 1 ,2 ,2 19,3 

Bladel 1 ,2 ,2 19,5 

Boxtel 1 ,2 ,2 19,8 

Breda 1 ,2 ,2 20,0 

Brummen 1 ,2 ,2 20,2 

Coevorden 1 ,2 ,2 20,5 

Dalfsen 1 ,2 ,2 20,7 

Delft 3 ,7 ,7 21,5 

Den Bosch 3 ,7 ,7 22,2 

Den Haag 6 1,5 1,5 23,7 

Den Hoorn 1 ,2 ,2 23,9 

Deurne 1 ,2 ,2 24,1 
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Doetinchem 1 ,2 ,2 24,4 

Dongen 1 ,2 ,2 24,6 

Dordrecht 1 ,2 ,2 24,9 

Drachten 1 ,2 ,2 25,1 

Drempt 1 ,2 ,2 25,4 

Drunen 1 ,2 ,2 25,6 

Duiven 1 ,2 ,2 25,9 

Eck en Wiel 1 ,2 ,2 26,1 

Eerbeek 1 ,2 ,2 26,3 

Eindhoven 6 1,5 1,5 27,8 

Elburg 2 ,5 ,5 28,3 

Emmeloord 1 ,2 ,2 28,5 

Emmen 6 1,5 1,5 30,0 

Enschede 6 1,5 1,5 31,5 

Gameren 1 ,2 ,2 31,7 

Gilze-Rijen 1 ,2 ,2 32,0 

Goes 7 1,7 1,7 33,7 

Goirle 1 ,2 ,2 33,9 

Goor 1 ,2 ,2 34,1 

Gouda 2 ,5 ,5 34,6 

Gouderak/Maastricht 1 ,2 ,2 34,9 

GROENLO 1 ,2 ,2 35,1 

Groningen 30 7,3 7,3 42,4 

Haarlem 1 ,2 ,2 42,7 

Haren 1 ,2 ,2 42,9 

Harlingen 5 1,2 1,2 44,1 

Hattem 1 ,2 ,2 44,4 

Heemstede 1 ,2 ,2 44,6 

Heerhugowaard 1 ,2 ,2 44,9 

Heikenszand 1 ,2 ,2 45,1 

Hengelo 4 1,0 1,0 46,1 

Hof van Twente (Goor 1 ,2 ,2 46,3 

Hoogland 1 ,2 ,2 46,6 
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Hoorn 1 ,2 ,2 46,8 

Horst 1 ,2 ,2 47,1 

Houten 1 ,2 ,2 47,3 

IJsselstein 1 ,2 ,2 47,6 

Kaatsheuvel 1 ,2 ,2 47,8 

Kapelle 4 1,0 1,0 48,8 

Kapelle-Biezelinge 1 ,2 ,2 49,0 

Klimmen 1 ,2 ,2 49,3 

Kloetinge 2 ,5 ,5 49,8 

Kraggenburg 1 ,2 ,2 50,0 

Leeuwarden 12 2,9 2,9 52,9 

Leiden 3 ,7 ,7 53,7 

Lelystad 12 2,9 2,9 56,6 

Maassluis 1 ,2 ,2 56,8 

Maastricht 16 3,9 3,9 60,7 

Magraten 1 ,2 ,2 61,0 

Meppel 2 ,5 ,5 61,5 

Middelburg 4 1,0 1,0 62,4 

Nieuwe Niedorp 1 ,2 ,2 62,7 

Nieuwleusen 1 ,2 ,2 62,9 

Nieuwstadt 2 ,5 ,5 63,4 

Nijmegen 17 4,1 4,1 67,6 

Nistelrode 2 ,5 ,5 68,0 

Odoorn 1 ,2 ,2 68,3 

Oirschot 1 ,2 ,2 68,5 

Oss 2 ,5 ,5 69,0 

Reuver 1 ,2 ,2 69,3 

Rijswijk 1 ,2 ,2 69,5 

Rilland 1 ,2 ,2 69,8 

Roden 1 ,2 ,2 70,0 

Roermond 6 1,5 1,5 71,5 

Rosmalen 1 ,2 ,2 71,7 

Rotterdam 12 2,9 2,9 74,6 
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Rozenburg 1 ,2 ,2 74,9 

Santpoort 1 ,2 ,2 75,1 

Schagen 4 1,0 1,0 76,1 

Schaijk 1 ,2 ,2 76,3 

schiedam 1 ,2 ,2 76,6 

Schijndel 1 ,2 ,2 76,8 

Sint Annaland 1 ,2 ,2 77,1 

sittard 1 ,2 ,2 77,3 

Sittard 1 ,2 ,2 77,6 

Sliedrecht 3 ,7 ,7 78,3 

Sneek 14 3,4 3,4 81,7 

Tilburg 7 1,7 1,7 83,4 

Twente 2 ,5 ,5 83,9 

Utrecht 23 5,6 5,6 89,5 

Valkenswaard 2 ,5 ,5 90,0 

Venlo 1 ,2 ,2 90,2 

Vianen 1 ,2 ,2 90,5 

Vlissingen 7 1,7 1,7 92,2 

Vlodrop 1 ,2 ,2 92,4 

Waarde 1 ,2 ,2 92,7 

Warusveld 1 ,2 ,2 92,9 

Waspik 1 ,2 ,2 93,2 

Weert 3 ,7 ,7 93,9 

Wildervank 1 ,2 ,2 94,1 

Zaandam 1 ,2 ,2 94,4 

Zaandijk 1 ,2 ,2 94,6 

Zaltbommel 1 ,2 ,2 94,9 

Zevenaar 1 ,2 ,2 95,1 

Zoetermeer 2 ,5 ,5 95,6 

Zuid Limburg 1 ,2 ,2 95,9 

Zwolle 17 4,1 4,1 100,0 

Total 410 100,0 100,0  
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Vraag 29: Wat is uw geloof? 
 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$Geloof
a
 391 95,4% 19 4,6% 410 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

$Geloof Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

Wat is u geloof
a
 Ik ben niet gelovig 225 56,4% 57,5% 

Rooms Katholiek 107 26,8% 27,4% 

Protestants 42 10,5% 10,7% 

Islamitisch 18 4,5% 4,6% 

Hindoeisme 3 ,8% ,8% 

Joods 2 ,5% ,5% 

Boeddhisme 2 ,5% ,5% 

Total 399 100,0% 102,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 
Vraag 30: Wat is uw hoogst genoten opleiding? 
 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$Opleiding
a
 406 99,0% 4 1,0% 410 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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9.2.2 SPSS tabellen Onderzoeksvraag 1 

In contact gekomen met herbestemming 

 

 

In contact gekomen met herbestemming t.o.v. leeftijd 
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In contact gekomen met herbestemming t.o.v. geslacht 

 

 
 

In contact gekomen met herbestemming t.o.v. opleiding 
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In contact gekomen met herbestemming t.o.v. kerk binnen straal 2km 

 

 

In contact gekomen met herbestemming t.o.v. geloof  
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Benaderen over herbestemming 

 



107 
 

Benaderen over herbestemming t.o.v. leeftijd 
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Benaderen over herbestemming t.o.v. geslacht 
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Benaderen over herbestemming t.o.v. opleiding 
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Benaderen over herbestemming t.o.v. geloof 
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Benaderen over herbestemming t.o.v. financiële bijdrage geven 
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Benaderen over herbestemming t.o.v. vrijwillig inzetten 
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Persoonlijke benadering t.o.v. leeftijd 

 

 

Persoonlijke benadering t.o.v. geslacht 
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Persoonlijke benadering t.o.v. geloof 
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Persoonlijke benadering t.o.v. opleiding 
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9.2.3. SPSS tabellen onderzoeksvraag 3 

Fase inzet  

 

 

Inzet t.o.v. Leeftijd 
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Niet significant 

Inzet t.o.v. Geloof 
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Inzet t.o.v. geslacht 

 
 

 

 
Niet significant 
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Inzet t.o.v. opleiding 
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Inzet t.o.v. Bezoek her bestemde kerk 

 

 

 
Significant 
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Inzet t.o.v. Functies 
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Inzet t.o.v. Kerk binnen 2km.  

 

 
 

 
Niet significant 
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Inzet t.o.v. Tijdelijke herbestemming 

 

 

 
Niet significant 
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Inzet t.o.v. Nevenfunctie

 

 

 

Niet significant  
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9.2.4 SPSS tabellen Onderzoeksvraag 4 
 

Functies met veel draagvlak 

 

 
 

Functies t.o.v. Leeftijd 
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Functies t.o.v. geloof 
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Functies t.o.v. geslacht
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Functies t.o.v. opleiding 
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9.2.5 SPSS tabellen Onderzoeksvraag 5 

Frequentietabel: Trend 1 ontkerkelijking  

 

 

 

Frequentietabel: Trend 2 Economische Crisis 
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Frequentietabel: Trend 3 duurzaamheid 

 

 

 

Frequentietabel: Trend 4 digitalisering  

 

 

 

  



132 
 

Frequentietabel: Trend 5 individualisering 

 

 
 

 
 

Frequentietabel: Trend 6 co creatie 
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Trend 1: Ontkerkelijking t.o.v. Leeftijd 

 

 

  
Niet significant  

Trend 2: Economische crisis t.o.v. Leeftijd 
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Niet Significant  

Trend 3: Duurzaamheid t.o.v. Leeftijd 
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Significant  

Trend 4: Digitalisering t.o.v. Leeftijd 
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Niet significant 

Trend 5: Individualisering t.o.v. Leeftijd 
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Niet Significant  

Trend 6: Co creatie t.o.v. Leeftijd 
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Trend 1: Ontkerkelijking t.o.v. Geloof  

 

 

Trend 1: Ontkerkelijking t.o.v. opleiding 
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Trend 2: Economische crisis t.o.v. opleiding 
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Trend 3: Duurzaamheid t.o.v. opleiding 
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Trend 4: Digitalisering t.o.v. Opleiding 
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Trend 5: Individualisering t.o.v. opleiding 
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Trend 6: Co creatie t.o.v. opleiding 
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Trend 1: Ontkerkelijking t.o.v. geslacht

 

 

 
Niet Significant  
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Trend 2: Economische crisis t.o.v. geslacht

 

 

 
Niet significant  
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Trend 3: Duurzaamheid t.o.v. geslacht 

 

 

 
Niet significant  
 

  



148 
 

Trend 4: Digitalisering t.o.v. geslacht  

 

 

 
Niet significant  
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Trend 5: Individualisering t.o.v. geslacht 

 
 

 

 
Niet significant  
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Trend 6: Co creatie t.o.v. geslacht 

 

 

 
Significant  
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9.3 Itemlisten interviews 

Itemlist Interviews betrokken herbestemming 

Introductie: 
Mijn naam is Merel Grootswagers ik ben momenteel 4de jaars student vrijetijdsmanagement aan de 

NHTV te Breda. Ik studeer momenteel af bij Erfgoed.nu een bedrijf dat zich bezighoudt met 

herbestemming van religieus erfgoed, hier gaat het onderzoek dan ook over. Mijn probleemstelling 

luidt als volgt: Wat bepaalt of de Nederlandse bevolking van af 18 jaar zich wel of niet inzet voor 

herbestemming van religieus erfgoed?  

Ik zal beginnen met enkele vragen over herbestemming, daarna volgen er wat vragen over aandacht 

voor herbestemming, daarna volgen nog enkele vragen over de toekomst van religieus erfgoed en de 

trends en beleving van herbestemd erfgoed. Het interview neemt ongeveer drie kwartier in beslag. Ik 

wil u alvast bedanken voor de tijd die u beschikbaar stelt. Vindt u het goed als ik dit interview 

opneem, zodat ik het terug kan luisteren. 

Herbestemming  
(5 min) 

Begrip Wat betekent het begrip 
herbestemming voor u? 

Belang Wat vindt u zo belangrijk aan 
herbestemming? 

Verleden Wat is uw verleden met 
herbestemming? 

Ontwikkelingen Wat vind u goede 
ontwikkelingen als het aankomt 
op herbestemming? 

Voorbeelden Wat vind u goede voorbeelden 
van herbestemming? 

En waarom? 

Aandacht Hoe denkt u dat het komt dat 
er momenteel veel aandacht is 
voor industrieel erfgoed? 

Herbestemming religieus 
erfgoed 
(10 min) 

Religieus erfgoed Zet u zich ook in voor 
herbestemming van religieus 
erfgoed?  

Zo ja, hoe bent u erbij gekomen 
om u in te gaan zetten voor 
herbestemming van religieus 
erfgoed? 

Belang Waarom is religieus erfgoed zo 
belangrijk voor u? 

Waarden Nu mag u uit de onderstaande 
waarden 5 waarden kiezen, die 
u bij herbestemming vindt 
passen. Daarna wil ik van u 
weten waarom u juist deze 
gekozen heb?  

 Zijn deze waarde voor u 
persoonlijk ook belangrijk 
wanneer het aankomt op u 
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inzet voor herbestemming van 
religieus erfgoed? 

Aandacht 
(5 minuten) 
 
 
 
 
 
 
 

Bekendheid Denkt u dat de Nederlandse 
bevolking bekend is met 
herbestemming van religieus 
erfgoed? 

Communicatie Hoe word er op dit moment 
voornamelijk gecommuniceerd 
over herbestemming van 
religieus erfgoed? 

 Boodschap Welke boodschap denkt u dat 
er gecommuniceerd moet 
worden? 

Betrokkenheid Denkt u dat meer bekendheid 
kan zorgen voor meer 
betrokkenheid onder de 
Nederlandse bevolking bij 
herbestemming van religieus 
erfgoed? 

Toekomst 
(10 min) 
 

Identiteit Welke identiteit vindt u dat een 
herbestemde kerk moet 
hebben? 

Wat vindt u van het feit dat 
sommige kerken worden 
heringedeeld tijdens een 
herbestemming? 

Vindt u dat geloof een rol moet 
blijven spelen bij 
herbestemming van religieus 
erfgoed? 

Vorm herbestemming Welke vorm van 
herbestemming ziet u het liefst 
in een kerk? 

Denkt u dat deze vorm ook de 
meeste kans van slagen heeft? 

Betrokkenen Welke partijen moeten worden 
betrokken bij een 
herbestemming volgens u? 

Waarom zijn juist deze partijen 
belangrijk? 

Betrokkenheid burgers Denkt u dat de toekomstige 
gebruikers van de herbestemde 
kerk meer betrokken dienen te 
worden bij het 
herbestemmingproces? 

Zo ja, welke meerwaarde heeft 
dit? 

Welke generatie zou u het liefst 
meer betrekken bij 
herbestemming van religieus 
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erfgoed? 
 

Trends 
(5 min) 
 
 

Herbestemming Welke trends spelen er zoal ten 
opzichte van herbestemming? 

Inzet Welke trends hebben volgens u 
invloed op de inzet van de 
Nederlandse bevolking bij 
herbestemming van religieus 
erfgoed? 

Kansen Welke trends bieden volgens u 
kansen voor herbestemming 
van religieus erfgoed? 

Beleving 
(5 min) 
 

Herbestemming Welke beleving staat voor u 
centraal wanneer u zich inzet 
voor herbestemming van 
religieus erfgoed? 

Gebouw Welke beleving is volgens u 
belangrijk in herbestemd 
religieus erfgoed? 

Kansen Welke beleving kan 
herbestemming van religieus 
erfgoed volgens u versterken? 

Tips Zijn er wat u betreft nog do’s 
en don’ts bij herbestemming 
van religieus erfgoed? 

Afsluiting: 
Gesprek samenvatten, respondent gelegenheid geven tot reactie en aanvullingen. Ik wil u graag 

bedanken voor uw deelname. Heeft u interesse in de resultaten van het onderzoek. Mag ik u naam 

en bedrijf noemen in het verslag.  
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Itemlist Best practice interview Strijp S 

Introductie: 
Mijn naam is Merel Grootswagers ik ben momenteel 4de jaars student vrijetijdsmanagement aan de 
NHTV te Breda. Ik studeer af bij Erfgoed.nu een bedrijf dat zich bezighoud met herbestemming van 
religieus erfgoed, hier gaat het onderzoek dan ook over. Mijn probleemstelling luidt als volgt:  Wat 
bepaalt of de Nederlandse bevolking van af 18 jaar zich wel of niet inzet voor herbestemming van 
religieus erfgoed? 
Ik zal beginnen met enkele vragen over de bedrijfsidentiteit, daarna volgen er wat vragen over de 
bekendheid van en betrokkenheid bij Strijp S en daarna volgen er nog wat vragen over trends en 
ontwikkelingen.     
Het interview neemt ongeveer één half uur in beslag. Ik wil u alvast bedanken voor de tijd die u 

beschikbaar stelt. Vindt u het goed als ik dit interview opneem, zodat ik het terug kan luisteren. 

Stakeholders – 
Krachtenveld 
(c.a. 15 min) 

Bedrijfsidentiteit Missie Wat is de missie van Strijp S? 

Visie Wat is de visie van uw Stijp S? 

Waarden Wat zijn de waarden van Strijp S? 

Normen Wat zijn de normen van Strijp S? 
Welke normen communiceert u naar 
buiten? 

USP Wat is het unique selling point van 
Strijp S? 
Wat is hier onderscheidend aan? 

Partners Wie zijn de huidige 
samenwerkingspartners van Strijp S? 
Wie is de belangrijkste 
samenwerkingspartner van Strijp S? 

Bekendheid   Hoe heeft Strijp S in zo´n korte tijd 
zoveel bekendheid weten te generen? 

 Welke communicatiemiddelen hebben 
Stijp S vooral geholpen om bekendheid 
te verkrijgen? 

 Welke communicatiedoelstellingen 
hanteert Stijp S? 

Heeft Stijp S een bepaalde 
communicatiedoelgroep en zo ja 
waarom die groep? 

Betrokkenheid 
 

Inbreng 
 
 
 
 
 
 
 

Denkt u dat de betrokkenheid bij Stijp S 
is vergroot omdat het de komende 
jaren gebruikt mag worden voor 
tijdelijke functies? 

Bij welke vaste functie denkt u da de 
betrokkenheid rondom Strijp S blijft 
bestaan? 

Functie Welke Functie ziet u het liefst voor Stijp 
S in de toekomst? 

Invloed Welke kansen denkt u dat Stijp S nog 
heeft om de betrokkenheid nog meer 
te vergroten? 

Hoe heeft Stijp S ervoor gezorgd dat er 
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veel betrokkenheid is ontstaan? 

Hoe heeft Strijp S ervoor gezorgd dat 
vooral jongeren betrokken raakte bij 
Stijp S 

Stakeholders – 
Netwerk 
(c.a. 10 min) 

Industrieel 
erfgoed 

Mogelijkheden Stijp S gaat zich ook richten op het 
orginele DNA van het terrein door 
design centraal te stellen hoe gaan zij 
dit communiceren? 

Denkt u dat de meeste mensen die 
Strijp S bezoeken komen omdat het 
industrieel erfgoed is of omdat ze de 
activiteiten rondom Strijp interessant 
vinden? En hoe gaat u hier mee om op 
het gebied van communicatie? 

Intensiteit Met wie heeft Stijp S allemaal samen 
moeten werken om ervoor te zorgen 
dat Stijp S herbestemd werd? 

Heeft Strijp S ook afspraken gemaakt 
met Philips over de herbestemming? Of 
hebben zij als voormalig eigenaar geen 
inbreng meer? 

 Welke verbeterpunten zijn er volgens u 
nog voor Stijp S? (flexibiliteit Trudo) 

 Trends en 
onwikkelingen 

Trends Welke trends zijn van toepassing op 
Strijp S? 

Wensen Merkt u bijvoorbeeld ook iets van de 
digitalisering trends? 

Merkt u ook iets van vergrijzing? (hoe 
speelt u hierop in?) 

Jongeren  Doelgroep Waarom is er gekozen om Strijp S 
vooral te richten op jongeren? 

Zijn jongeren een effectieve doelgroep 
wanneer het aankomt op 
herbestemming van erfgoed? 

Denkt u dat jongeren beseffen dat 
Strijp S industrieel erfgoed is? 

Samenwerking Openbaar Zijn de plannen die Strijp S heeft ook 
zichtbaar voor het publiek zo ja 
waarom? 

Bevolking Denkt u dat het belangrijk is om de 
bevolking te betrekken bij dit soort 
projecten? Waarom wel of niet? 

 Tips Tips Heeft u nog tips voor het bekender 
maken van herbestemming van 
religieus erfgoed? 

Afsluiting: 
Gesprek samenvatten, respondent gelegenheid geven tot reactie en aanvullingen. Ik wil u graag 

bedanken voor uw deelname. Heeft u interesse in de resultaten van het onderzoek. Mag ik u naam 

en bedrijf noemen in het verslag.  
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Itemlist Best practice interview Paleis Soestdijk 

Introductie: 
Mijn naam is Merel Grootswagers ik ben momenteel 4de jaars student vrijetijdsmanagement aan de 

NHTV te Breda. Ik studeer af bij Erfgoed.nu een bedrijf dat zich bezighoud met herbestemming van 

religieus erfgoed, hier gaat het onderzoek dan ook over. Mijn probleemstelling luidt als volgt:  Wat 

bepaalt of de Nederlandse bevolking van af 18 jaar zich wel of niet inzet voor herbestemming van 

religieus erfgoed?  

Ik zal beginnen met enkele vragen over de bedrijfsidentiteit, daarna volgen er wat vragen over de 

bekendheid van en betrokkenheid bij Paleis Soestdijk en daarna volgen er nog wat vragen over 

trends en ontwikkelingen.     

Het interview neemt ongeveer één half uur in beslag. Ik wil u alvast bedanken voor de tijd die u 

beschikbaar stelt. Vindt u het goed als ik dit interview opneem, zodat ik het terug kan luisteren. 

Bekendheid 
Paleis Soestdijk 

Bedrijfsidentiteit Missie Wat is de missie van Paleis Soestdijk? 

Visie Wat is de visie van Paleis Soestdijk? 

Waarden Wat zijn de waarden van Paleis 
Soestdijk? 

USP Wat is het unique selling point van 
Paleis Soestdijk? 

Partners Wie zijn de huidige 
samenwerkingspartners van Paleis 
Soestdijk? 
Wie is de belangrijkste 
samenwerkingspartner van Paleis 
Soestdijk? 

Bekendheid   Hoe heeft Paleis Soestdijk bekendheid 
onder de Nederlandse bevolking weten 
te generen? 

 Welke communicatiemiddelen hebben 
Paleis Soestdijk vooral geholpen om 
bekendheid te verkrijgen? 

 Welke communicatiedoelstellingen 
hanteert Paleis Soestdijk? 

Heeft Paleis Soestdijk een bepaalde 
communicatiedoelgroep en zo ja 
waarom die groep? 

Betrokkenheid 
 

Inbreng 
 
 
 
 
 
 
 

Denkt u dat de betrokkenheid bij Paleis 
Soestdijk is vergroot omdat het paleis 
toegankelijk is voor iedereen? 

Bij welke vaste functie denkt u dat de 
betrokkenheid rondom Paleis Soestdijk 
blijft bestaan 

Functie Welke Functie ziet u het liefst voor 
Paleis Soestdijk in de toekomst? 

Invloed Welke kansen denkt u dat Paleis 
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Soestdijk nog heeft om de 
betrokkenheid nog meer te vergroten? 

Hoe heeft Paleis Soestdijk ervoor 
gezorgd dat er veel betrokkenheid is 
ontstaan onder de Nederlandse 
bevolking bij de herbestemming? 

Hoe zorgt Paleis Soestdijk ervoor dat zij 
verschillende doelgroepen aantrekken? 

Toekomst Paleis 
Soestdijk 

Kastelen en 
landgoederen 

Mogelijkheden Paleis Soestdijk wil de herbestemming 
laten passen bij de status en 
geschiedenis van het gebouw, hoe ziet 
u dit voor zich? 

Denkt u dat de meeste mensen die 
Paleis Soestdijk bezoeken komen 
omdat het erfgoed is of gewoon omdat 
ze het een leuk dagje uit vinden?  

Intensiteit Met wie werkt Paleis Soestdijk samen 
om deze herbestemming tot een succes 
te maken?  

Hoe betrekt Paleis Soestdijk de 
bevolking van Nederland bij de 
herbestemming van dit erfgoed? 

Trends  Trends en 
ontwikkelingen 

Trends Welke trends zijn van toepassing op 
Paleis Soestdijk? 

Wensen Merkt u bijvoorbeeld ook iets van de 
digitalisering trends? 

Merkt u ook iets van vergrijzing? (hoe 
speelt u hierop in?) 

Jongeren  Doelgroep Wie zijn precies de doelgroep van Paleis 
Soestdijk? 

Denkt u dat deze mensen beseffen dat 
Paleis Soestdijk erfgoed is? 

Samenwerking Openbaar Zijn de plannen die Paleis Soestdijk 
heeft ook zichtbaar voor het publiek zo 
ja waarom? 

Bevolking Denkt u dat het belangrijk is om de 
bevolking te betrekken bij dit soort 
projecten? Waarom wel of niet? 

 Tips Tips Heeft u nog tips voor het bekender 
maken van herbestemming van 
religieus erfgoed? 

 

Afsluiting: 
Gesprek samenvatten, respondent gelegenheid geven tot reactie en aanvullingen. Ik wil u graag 

bedanken voor uw deelname. Heeft u interesse in de resultaten van het onderzoek. Mag ik u naam 

en bedrijf noemen in het verslag.  
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9.4 Uitwerking interviews  
Al deze interviews zijn uitgewerkt als transcript dit wil zeggen dat woord voor woord letterlijk is 

overgenomen wat de respondent heeft geantwoord op de vragen.  
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9.5 Overzicht antwoorden best Practice interviews Strijp S en 
Paleis Soestdijk 

 

 Strijp S Paleis Soestdijk 

Missie Ontsluiten van gebied Zo goed mogelijk beheren van 
landgoed in periode 
herbestemming 

Bekendheid bevolking Veel mensen vooral in de 
omgeving zeer bekend 

Bekend in heel Nederland 99% 
Nederlandse bevolking 

Sentimentele waarde Grote sentimentele waarden 
vooral Eindhoven naren 

Veel sentiment vooral bij 
oudere generatie. 

Beginfase Allerlei evenementen die 
zorgde voor traffic 

Nieuwe regeling betreft 
openingstijden, evenementen 
organiseren 

Functies Eerst veel tijdelijke functies Paleis wat bezichtigd kan 
worden en evenementen 

Betrekken bevolking Vooral technische en design 
gerelateerde opleidingen 

Opleidingen betrekken 
ontwerp maken voor Soestdijk 

Communicatie Via websites en social media, 
alles aan elkaar linken voor 
netwerk. 

Vooral via de Krant maar steeds 
meer Social Media 

Plannen Transparant zodat iedereen 
weet wat er gaat gebeuren 

Transparant digitaal boek met 
aanpak herbestemming 

Doelgroep Jongeren Iedereen 

Imago Door middel van specifieke 
huurders 

Ons Nederland 

Erfgoed Mensen zijn zich bewust er is 
zoveel mogelijk behouden van 
originele karakter 

Niet echt bewust dat het 
erfgoed is, wel bewust dat de 
Koningin hier woonde. 

Trends Stad op zich worden, 
duurzaamheid 

Sociale media, promotie door 
evenementen 

Nederlandse bevolking Zij zijn de klant en de 
gangmakers die vertellen over 
Strijp 

Zijn erg enthousiast over Paleis 
Soestdijk en willen dat het 
toegankelijk blijft. 

Oorspronkelijke eigenaar Philips bemoeit zich er niet echt 
meer mee 

- 

Tips religieus erfgoed Niet teveel afwijken van 
oorspronkelijke functie.  

Platform van waar uit 
gecommuniceerd wordt.  
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9.6 Ladders 
 

Ladders 1 t/m 4 Nicole Roeterdink  
 
Ladder 1 

 

 

Ladder 2 

 

  

Respect, 
sociale 

erkenning 

openheid, 
verantwoorde

lijkheid

luisterend oor zijn 
voor toekomstige 

gebruikers

Huis van samenkomst voor 
mensen

Verbondenheid met de 
gemeenschap

Oude identiteit gemeenschapshuis 
behouden

Vrijheid/ont
snapping

Creativiteit, 
verantwoordel

ijkheid

Betrokkenheid bij 
gebouw

Met een oplossing komen 
voor het probleem

kwaliteit gaat achteruit door 
leegstand.

Groot gebouw met verschillende 
mogelijkheden
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Ladder 3 

 

 

 

Ladder 4 

 

 

 

Moed 
tonen

Ambitieus 
zijn, niet los 

laten

Optimisme 
ontwikkelen

Goede gevoel, iedereen op 
een lijn krijgen

Gaat veel tijd overheen, inspraak 
van iedereen dulden

Veel partijen betrokken

Sociale 
erkenning

Enthousiasme, 
zorgen voor

Aandacht voor de 
geschiedenis van een 

plaats

Betrokkenheid onder de 
burgers vergroten, door 

emtionele band

Historische waarde behouden

Uitstraling gebouw in de wijk
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Ladders 5 t/m 8 Machteld Linssen 
 

Ladder 5 

 

 

Ladder 6 

 

 

Individualit
eit

onafhankelijkh
eid, geen 

verantwoordel
ijkheid 

Andere 
omgangsvormen 

Wegvallen van waarden

Het voorkomen van normen en 
waarden vanuit het geloof 

Oud kerkgebouw, tradities geloof 

Spannend 
leven

Enthousiasme, 
moed

Er ontstaat een nieuwe 
beleving die bij kan 

dragen aan positieve 
band gebouw

Sfeer toevoegen

Andere sfeer dan vroeger

Herbestemde kerk
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Ladder 7 

 

 

 

Ladder 8 

 

 
 

Iets 
bereiken ,

Ambitieus, 
verantwoordel

ijkheid

Het gebouw krijgt een 
eigen identiteit en 
karkter en is uniek

Nieuwe functie optimaal 
benutten

Andere sfeer

Herbestemde kerk, met nieuwe uitdagende 
functie

Sociale 
erkenning

Verantwoordel
ijkheid, zorgen 

voor

Gebouw behoud 
identiteit, repect voor 

de gelovige geen 
verzet

Met respect omgaan met de 
orginele functie en de stuctuur 

van het gebouw

Voormalig huis van god 

Kerk op het punt van herbestemming 
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Ladders 9 t/m 12: Joyz Frijters 
 
Ladder 9 

 

 

 

Ladder 10 

 

 

 

Behouden 
emtionele 

band

Ambitieus

Huis wat open stond 
voor iedereen

Emoties respecteren en 
inspraak dulden

Emoties die aan het gebouw vast 
zitten (trouwen etc)

Vroeger gemeenschapsgebouw

Vrijheid

Enthousiame 

Goed voelen

Inzetten voor behoud van 
erfgoed

Passie voor erfgoed ontwikkeld

Ondernemen activiteiten studie
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Ladder 11 

 

 

 

Ladder 12 

 

 
 
 

 

 

Behoud 
geschiede

nis

Ambiteus

Aandacht vestigen 
op de geschiedenis

Diversiteit in wijken 
behouden

Geschiedenis omgeving behouden

Gebouw verteld de historie van plaats

Diversiteit 
behouden

verantwoorde
lijkheid

Aandacht verstigen 
op een stad

Esthetiek van het landschap 
vergroten

Diversiteit gebouwen 

Prettige leefomgeving



166 
 

Ladders 13 t/m 16: Harrie Maas 

Ladder 13 

 

 

 

Ladder 14 

 

 

 

Sociale 
erkenning

Verantwoord
elijkheid

Inzet genereren

Patijen inspraak geven en 
op een lijn krijgen

Betrokkenheid van verschillende 
partijen

Behoud van dorpskerk

Behoud 
van 

omgeving

Verantwoord
elijk

Goed gevoel geven

Beeld van het landschap 
behouden

Andere vormgeving dan andere 
gebouwen in landschap

Leegstaande kerk, hoog promiment 
gebouw
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Ladder 15 

 

 

 

Ladder 16 

 

  

 

Behoud 
geschiede

nis

Verantwoord
elijkheid, 
ambitieus

Aandacht vestigen op 
de geschiedenis

Diversiteit in wijken 
behouden

Geschiedenis omgeving behouden

Gebouw verteld de historie van plaats

Behouden van 
functie, sociale 

acceptatie

Verantwoordelij
kheid, ambitieus

Aandacht van 
omwonende vragen, 
gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid

Gemeenschapsgevoel behouden

Maatschappelijke functie van vroeger, 
terug laten komen

Gebouw gemaakt voor samenkomst
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Ladders 17 t/m 20: Peter Breukink 

Ladder 17 

 

 

 

Ladder 18 

 

 

Sociale 
acceptatie

Verantwoord
elijkheid

Leefbaarheid wordt 
beter

Niet slopen maar denken 
over oplossing

Hoort bij de buurt en de 
geschiedenis van de buurt

Prominent gebouw in de wijk, anders dan 
andere gebouwen qua bouwstijl 

behouden 
van de 

geschiede
nis

Authenticiteit, 
ambitieus

Aandacht trekken 
voor het behoud van 

de geschiedenis

Men wil het behouden 
omdat anders een stuk 

geschiedenis verloren gaat. 

Gebouw is het geschiedenis boek van 
Nederland

Oud gebouw
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Ladder 19 

 

 

 

Ladder 20 

 

 

 

 

Iets 
bereiken, 

Sociale 
acceptatie

Verantwoordel
ijkheid

duurzaam gebruik 
gebouw

Oplossing bieden voor het 
probleem

De kwaliteit van deze kerken gaat 
achteruit

Veel kerken gaan dicht 

Vrijheid

Creativiteit, 
ambitieus

Nieuwe mogelijkheden

Nieuwe functie geven

Vroeger plek van samenkomst

Leegstaand gebouw
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Ladders 21 t/m 24: Ben Verheij/Joop Derksen  
 
Ladder 21 

 

 

 

Ladder 22 

 

 

Wijsheid 
overbrenge

n

Ambitie, 
enthousiasme

Mensen raken meer 
betrokken

Deze geschieden overdragen

Kerk met een geschiedenis

Oude kerk uit 1520

Doel 
hebben

Verantwoorde
lijkheid

Garantie voor 
behoud, voelt goed 

Geld binnenhalen

Wordt verhuurd voor evenementen

Oude kerk uit 1520
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Ladder 23 

 

 

 

Ladder 24 

 

 

 
 

Vrijheid, 
sociale 

erkenning

Ambitieus, 
verantwoorde

lijk

Garantie voor 
behoud, voelt goed

Geld verdienen om kerk in 
stand te houden

plaats van samenkomst

Kerk met eredienst & herbestemming 
(nevenbestemming)

Doel 
hebben

Verantwoordeli
jkheid

Garantie voor behoud, 
voelt goed

Overdragen aan nieuwe 
generaties

Centraal punt in samenleving

Oude kerk uit 1520
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Ladders 25 t/m 28: Brigitte Linskens 
 

Ladder 25 

 

 

 

Ladder 26 

 

 

Iets 
bereiken

Verantwoorde
lijkheid 

Streven naar het doel 
en daardoor alle 
kansen benutten

Een doel stellen

Huis van samenkomst vroeger

Leegstaand gebouw

Spannend

Ambitieus

Voor een uitdaging 
staan

Het opzoeken van nieuwe 
mogelijkheden en van grenzen

Allerlei mogelijkheden en allerlei 
indelingen

Leegstaand gebouw 
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Ladder 27 

 

 

 

Ladder 28  

 

 

 

 

Behoud 
van 

historie

verantwoordel
ijkheid, 

ambitieus

De maatschappij voelt 
meer betrokkenheid

Moet weer terug worden 
gegeven aan de maatschappij

Heeft gedient als huis van 
samenkomst 

Gemeenschapkerk 

Iets 
bereiken, 
spannend

Ambitieus, 
verantwoorde

lijk

Optimisme 
ontwikkelen, jezelf er 

goed bij voelen

Jezelf ervoor gaan inzetten

Slechte kwaliteit

Leegstaand gebouw
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Ladders 29 t/m 32: Maureen Baas 

Ladder 29 

 

 

 

Ladder 30 

 

 

Spannend 
leven

Verantwoorde
lijk, ambitie

Inspirende en 
uitdagende omgeving

Uniek karakter behouden

Verleden van de kerk

Kerk met activiteiten in culturele sector 

Mooie, 
zuivere 
wereld

Ruimdenkend
heid, ambitie

Je goed voelen, 
betere zorg voor de 

wereld

Bewustwording creeeren 
over duurzaamheid

Duurzame vormgeving

Zelf voorzienend gebouw
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Ladder 31 

 

 

 

Ladder 32 

 

 

 

Iets 
bereiken

Moed, 
ambitie

Kansen krijgen, 
nieuwe concepten 

ontwikklen

Inspirerend, vooruitstevend 
zijn

Nieuwe mogelijkheden toelaten in 
gebouw

Oude kerk/fabriek

Vrijheid

Verbeelding, 
ambitie

Creeert iets unieks

Authetieke sfeer behouden

Ambiance gebouw

Uitdagende werkomgeving 
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Ladders 33 t/m 36: Simon Kadijk 
 

Ladder 33 

 

 

 

Ladder 34 

 

 

Esthetiek, 
behouden 

functie

Verbeelding, 
verantwoordel

ijkheid

Identiteit van het dorp 
behouden,  

herkenningspunten 
behouden

Centrale functie behouden

Herkenningspunt

Kerk centraal in het dorp

Geschiede
nis 

behouden

Trots op 
cultuur

Toerisme, diversiteit 
en het behouden 

van identiteit

Vechten voor het behoud 
van de geschiedenis

Geschiedenis van Nederland 

Kerkgebouw van verschillende soorten  
en maten
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Ladder 35 

 

 

 

Ladder 36 

 

 

 

Behoud 
van 

gebouwe
n

Verantwoord
elijkheid

Meer onderscheidend 
vermogen creeeren , 

meer diversitieit 

Overschot aan leegstaande 
kerken 

In de toekomst nog meer 
leegstaande kerken

Lege kerk

Iets 
bereiken, 
gebouw 

behouden

Doel hebben, 
ambitieus

Komen tot nieuwe 
functie

Plannen maken en overleggen

Sfeer is weg

Lege kerk
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Ladders 37 t/m 40: Sylvia Pijnenborg 

Ladder 37 

 

 

Ladder 38 

 

 

Iets 
bereiken

Zorgen voor 
erfgoed

Het gebouw wordt 
niet gesloopt, kan 

nog jaren mee

Strijden voor behoud

Gebouw met historisch verleden

Leegstaand gebouw, gebouw wat 
onderhoud nodig heeft.

Onderschei
den van 
andere

Ambitieus

Deze gebouwen krijgen 
ook aandacht, meer 
gebouwen worden 

behouden

Gelijke kansen creeeren

Gebouw wat andere niet zien zitten, 
niet belangrijk genoeg

Afgelegen gebouw, gebouw is slechte staat  
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Ladder 39 

 

 

 

Ladder 40 

 

 

Spanning

Geloven in 
goede afloop 

Optimisme 
ontwikkelen, 

betrokkenheid 
vergroten

Partijen erbij betrekken die 
geintresseerd zijn in behoud

Volgens eigenaar slopen

Leegstaand gebouw wat geen monument is 

Iets 
bereiken 

Een droom 
hebben

Men staat achter nieuwe 
bestemming, men voelt 

zich meer betrokken, dus 
meer inzet, voelt goed

Openstaan voor ideeen burgers 
etc. 

Verschillende bestemmingsplannen

Leegstaand gebouw
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Ladders 41 t/m 44: Winfried Timmers  

Ladder 41 

 

 

Ladder 42 

 

Sociale 
erkenning

Verantwoordelij
kheid, 

samenwerken

Iedereen kan zijn 
inspraak doen, 
tevredenheid, 

betrokkenheid vergroot

Overleggen plegen

Deze mensen kunnen iets betekenen 

Kerk waarbij veel mensen zijn betrokken

Geschiedeni
s behouden

Verantwoordelij
kheid, ambitie & 

verbeelding

Mensen weten wat er 
zich afgespeeld heeft, 

mensen vinden het 
intressant

Historie terug laten komen

Historische sfeer 

Oude kloosters waarin congregaties woonden
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Ladder 43 

 

 

 

Ladder 44 

 

 

Iets 
bereiken

respect,zorgen 
voor

Hogere betrokkenheid, 
emoties komen boven, 

inzet vergroot

Mensen vinden met deze 
emoties hebben, hen 

aanspreken hierop

Verschillende emoties kleven aan het 
gebouw

Gebouw met een historie dat dreigt plat te 
gaan

Vrijheid

Creativiteit

Meer betrokkenheid, 
inspiratie 

Brainstormen over ideeen en 
luisteren naar ideeen. 

Veel partijen met ideeen

Leegstaand klooster (moet nieuwe invulling 
krijgen)
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9.7 Codeboek  
 

Atributen 

1. Gemeenschapshuis 

2. Verschillende partijen 

3. Leefomgeving  

4. Mogelijkheden 

5. Historisch gebouw 

6. Herkenningspunt 

7. Leegstaand 

8. Vernieuwing 

9. Geloofshuis 

10. Herbestemd gebouw 

11. Sfeer 

12. Kwaliteit 

13. Tijd 

14. Duurzaamheid 

15. Emoties 

16. Sloop 

17. Bestemmingsplan 

18. Gedragsregels 

19. Ligging 

20. Activiteiten 

Consequenties  
21. Plannen 
maken/realiseren 

22. Overleggen plegen 

23. Nieuwe functie geven 

24. Toerisme vergroten 

25. Diversiteit behouden 
26. Identiteit 
behouden/creëren 
27. Met oplossingen 
Komen 

28. Luisterend oor bieden 
29. Mensen op een lijn 
krijgen 
30. Aandacht vestigen 
op.. 
31. Betrokkenheid 
vergroten/creëren 
32. Bewustwording 
creëren 
33. Authenticiteit 
behouden 

34. Iets uniek creëren 
35. Kansen creëren/ 
benutten 
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36. Inspiratie creëren 

37. Esthetiek vergroten 

38. Emoties respecteren 
39. Optimisme 
ontwikkelen 

40. Streven naar doel 
41. Duurzaam gebruik 
creëren  
42. Leefbaarheid 
verbeteren 

43. Respect tonen 
44. Band met gebouw 
opbouwen 

45. Waarde creëren 
46. Geschiedenis 
overdragen 

47. Geld verdienen 

48. Tevredenheid 

Waarden 

49. Trots  

50. Doel Hebben 

51. Ambitieus 

52. Iets bereiken 

53. Esthetiek 

54. Houden zoals het was 

55. Creativiteit 

56. Verantwoordelijkheid 

57. Openheid 

58. Moed  

59. Respect  

60. Vrijheid 

61. Spannend leven 

62. Enthousiasme  

63. Authenticiteit 

64. Geloven 

65. Zorgen voor  

66. Individualistisch 

67. Een droom hebben 

68. Saamhorigheid  

69. Gelijkheid  

70. Wijsheid overdragen 

71. Verbeelding 

72. Sociale erkenning 

73. Mooie zuivere wereld  
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9.8 Codeboek respondent 
 
Nicole Roeterdink 
 

Ladder Attributen Consequenties  Waarden Cijfer 
ladder 

Ladder 1 Gemeenschapshuis, 
emoties 

Identiteit 
behouden/creëren, 
luisterend oor 
bieden 

Openheid, 
verantwoordelijkheid, 
respect, sociale 
erkenning 

1-15-26-28-
57-56-59-72 

Ladder 2 Mogelijkheden, 
kwaliteit, leegstand 

Met oplossingen 
komen, 
betrokkenheid 
vergroten/creëren 

Creativiteit, 
verantwoordelijkheid, 
vrijheid   

4-12-7-27-
31-55-56-60 

Ladder 3 Verschillende 
partijen, tijd 

Mensen op een lijn 
krijgen, 
tevredenheid, 
optimisme 
ontwikkelen 

Ambitieus, moed 2-13-29-48-
39-51-58 

Ladder 4 Leefomgeving, 
herkenningspunt, 
historisch gebouw  

Betrokkenheid 
vergroten/creëren, 
emoties 
respecteren, 
aandacht vestigen 
op….  

Enthousiasme, zorgen 
voor, sociale 
erkenning 

3-6-5-31-38-
30-62-65-72 

 
Machteld Linssen 
 

Ladder Attributen Consequenties Waarden Cijfer ladder 

Ladder 1 Historisch 
gebouw, 
gedragsregels 

Waarde creëren, 
bewustwording 
creëren 

Verantwoordelijkheid, 
individualistisch 

5-18-45-32-56-
66 

Ladder 2 Herbestemd 
gebouw, sfeer 

Authenticiteit 
behouden, Band 
met gebouw 
opbouwen 

Moed, enthousiasme, 
spannend leven 

10-11-33-44-58-
62-61 

Ladder 3 Herbestemd 
gebouw, sfeer, 
activiteiten 

Nieuwe functie 
geven,iets unieks 
creëren, identiteit 
behouden/creëren  

Ambitieus, 
verantwoordelijkheid, 
iets bereiken 

10-20-11-23-34-
26-51-56-52 

Ladder 4 Geloofshuis, 
herbestemd 
gebouw 

Identiteit 
behouden/creëren, 
emoties 
respecteren, 
respect tonen 

Verantwoordelijkheid, 
zorgen voor, sociale 
erkenning 

10-9-26-38-43-
56-65-72 
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Joyz Frijters 
 

Ladder Attributen Consequenties Waarden Cijfer ladder 

Ladder 1 Gemeenschapshuis, 
emoties 

Emoties 
respecteren, 
respect tonen, 
band opbouwen 
met gebouw 

Ambitieus, houden 
zoals het was 

1-15-43-38-44-
51-54 

Ladder 2 Emoties, 
activiteiten 

Betrokkenheid 
vergroten/creëren, 
tevredenheid  

Enthousiasme, 
vrijheid  

20-15-31-48-
62-60 

Ladder 3 Historisch gebouw Diversiteit 
behouden, 
aandacht vestigen 
op….. 

Ambitieus, houden 
zoals het was 

5-25-30-51-54 

Ladder 4 Leefomgeving, 
mogelijkheden 

Aandacht vestigen 
op….., 
leefbaarheid 
verbeteren 

Houden zoals het 
was, 
verantwoordelijkheid  

3-4-42-30-56-
54 

 
Harrie Maas 
 

Ladder Attributen Consequenties Waarden Cijfer ladder 

Ladder 1 Gemeenschapshuis, 
verschillende 
partijen 

Luisterend oor 
bieden, mensen 
op een lijn krijgen, 
betrokkenheid 
vergroten/creëren 

Verantwoordelijkheid, 
sociale erkenning 

1-2-28-29—31-
56-72 

Ladder 2 Leefomgeving, 
leegstand 

Diversiteit 
behouden, 
tevredenheid 

Verantwoordelijkheid, 
houden zoals het was 

3-7-25-48-56-
54 

Ladder 3 Historisch gebouw  Diversiteit 
behouden, 
aandacht vestigen 
op….. 

Verantwoordelijkheid, 
ambitieus, houden 
zoals het was 

5-25-30-56-51-
54 

Ladder 4 Gemeenschapshuis Band met gebouw 
opbouwen, 
bewustwording 
creëren, aandacht 
vestigen op…. 

Verantwoordelijkheid, 
ambitieus, sociale 
erkenning 

1-44-32-30-56-
51-54-72 
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Peter Breukink 
 

Ladder Attributen Consequenties Waarden Cijfer ladder 

Ladder 1 Herkenningspunt, 
historisch gebouw 

Met oplossingen 
komen, 
leefbaarheid 
verbeteren 

Verantwoordelijkheid, 
sociale erkenning 

6-5-27-42-56-
72 

Ladder 2 Historisch gebouw Aandacht vestigen 
op…., identiteit 
behouden/creëren 

Ambitieus, 
authenticiteit,  
houden zoals het was 

5-30-26-51-63-
54 

Ladder 3 Leegstaand, 
kwaliteit  

Met oplossingen 
komen, duurzaam 
gebruik creëren.  

Verantwoordelijkheid, 
iets bereiken, sociale 
erkenning 

7-12-27-41-56-
52-72 

Ladder 4 Leegstaand, 
gemeenschapshuis 

Nieuwe functie 
geven, kansen 
creëren/benutten 

Ambitieus, 
creativiteit, vrijheid 

7-1-23-35-51-
55-60 

 
Ben Verheij/ Joop Derksen 

 
Ladder Attributen Consequenties Waarden Cijfer ladder 

Ladder 1 Historisch gebouw Geschiedenis 
overdragen 

Ambitieus, 
enthousiasme, 
wijsheid overdragen 

5-46-31-51-62-
70 

Ladder 2 Historisch 
gebouw, 
activiteiten 

Geld verdienen, 
Identiteit 
behouden/creëren 

Verantwoordelijkheid, 
doel hebben 

5-20-47-26-56-
50 

Ladder 3 Herbestemd 
gebouw, 
geloofshuis, 
gemeenschapshuis 

Geld verdienen, 
duurzaam gebruik 
creëren 

Verantwoordelijkheid, 
ambitieus, sociale 
erkenning, vrijheid  

10-9-1-47-41-
56-51-72-60 

Ladder 4 Historisch 
gebouw, 
gemeenschapshuis 

Geschiedenis 
overdragen, 
duurzaam gebruik 
creëren 

Verantwoordelijkheid, 
ambitieus, doel 
hebben 

5-1-46-41-56-
51-50 

 
Brigitte Linskens 
 

Ladder Attributen Consequenties Waarden Cijfer ladder 

Ladder 1 Leegstaand, 
gemeenschapshuis 

Streven naar doel, 
kansen 
creëren/benutten 

Verantwoordelijkheid, 
iets bereiken 

7-1-40-35-56-
52 

Ladder 2 Leegstaand, 
mogelijkheden 

Kansen 
creëren/benutten, 
inspiratie creëren 

Ambitieus, spannend 
leven 

7-4-35-36-51-
61 

Ladder 3 Gemeenschapshuis Identiteit 
behouden/creëren, 
betrokkenheid 
vergroten/creëren 

Verantwoordelijkheid, 
ambitieus, houden 
zoals het was 

1-26-31-56-51-
54 

Ladder 4 Leegstaand, 
kwaliteit 

Plannen 
maken/realiseren, 

Ambitieus, 
verantwoordelijkheid, 

7-12-21-39-48-
51-56-52-61 
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optimisme 
ontwikkelen, 
tevredenheid 

iets bereiken, 
spannend leven 

 
Maureen Baars  
 

Ladder Attributen Consequenties Waarden Cijfer ladder 

Ladder 1 Activiteiten, 
historisch 
gebouw 

Identiteit 
behouden/creëren, 
inspiratie creëren 

Verantwoordelijkheid, 
ambitieus, spannend 
leven 

20-5-26-36-56-
51-61 

Ladder 2 Duurzaamheid Duurzaam gebruik 
creëren, 
bewustwording 
creëren, aandacht 
vestigen op….  

Ambitieus, een droom 
hebben, mooie 
zuivere wereld 

14-41-32-30-
51-67-73 

Ladder 3 Historisch 
gebouw, 
vernieuwing 

Inspiratie creëren, 
kansen 
creëren/benutten, 
iets unieks creëren 

Moed, ambitieus, iets 
bereiken 

5-8-36-35-34-
58-51-52 

Ladder 4 Sfeer Identiteit 
behouden/creëren, 
inspiratie creëren, 
iets unieks creëren 

Verbeelding, 
ambitieus, vrijheid 

11-26-36-34-
71-51-60 

 
Simon Kadijk 
 

Ladder Attributen Consequenties Waarden Cijfer ladder 

Ladder 1 Herkenningspunt Identiteit 
behouden/creëren, 
band met het 
gebouw opbouwen 

Verbeelding, 
verantwoordelijkheid, 
esthetiek, houden 
zoals het was 

6-26-44-71-56-
53-54 

Ladder 2 Mogelijkheden, 
historisch 
gebouw 

Identiteit 
behouden/creëren, 
toerisme 
vergroten, 
diversiteit 
behouden 

Trots, houden zoals 
het was 

4-5-26-24-25-
49-54 

Ladder 3 Leegstaand Bewustwording 
creëren, diversiteit 
behouden, iets 
unieks creëren 

Verantwoordelijkheid, 
houden zoals het was 

7-32-25-34-56-
54 

Ladder 4 Leegstaand, sfeer Plannen 
maken/realiseren, 
overleggen plegen, 
nieuwe functie 
geven 

Ambitieus, doel 
hebben, iets bereiken, 
houden zoals het was 

7-11-21-22-23-
51-50-52-54 
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Sylvia Pijnenborg 
 

Ladder Attributen Consequenties Waarden Cijfer ladder 

Ladder 1 Leegstaand, 
kwaliteit, 
historisch 
gebouw 

Streven naar doel Zorgen voor, iets 
bereiken 

7-12-5-40-65-52 

Ladder 2 Kwaliteit, ligging, 
mogelijkheden 

Kansen 
creëren/benutten, 
aandacht vestigen 
op……. 

Ambitieus, 
authenticiteit 

12-19-4-35-30-
51-63 

Ladder 3 Leegstaand, sloop Betrokkenheid 
vergroten/creëren, 
optimisme 
ontwikkelen 

Geloven, 
spannend leven 

7-16-31-39-64-61 

Ladder 4 Leegstaand, 
bestemmingsplan 

Luisterend oor 
bieden, 
betrokkenheid 
vergroten/creëren, 
duurzaam gebruik 
creëren, 
tevredenheid 

Een droom 
hebben, iets 
bereiken 

7-17-28-31-41-
48-67-52 

 
Winfried Timmers 
 

Ladder Attributen Consequenties Waarden Cijfer ladder 

Ladder 1 Verschillende 
partijen, 
mogelijkheden 

Overleggen plegen,  Verantwoordelijkheid, 
sociale erkenning 

2-4-22-31-48-
56-72 

Ladder 2 Historisch 
gebouw, sfeer 

Identiteit 
behouden/creëren, 
authenticiteit 
behouden 

Ambitieus, 
verantwoordelijkheid, 
verbeelding, houden 
zoals het was  

5-11-26-33-51-
56-71-54 

Ladder 3 Historisch 
gebouw, emoties 

Betrokkenheid 
vergroten/creëren, 
band met het 
gebouw opbouwen 

Respect, zorgen voor, 
iets bereiken 

5-15-31-44-59-
65-52 

Ladder 4 Leegstaand, 
verschillende 
partijen 

Luisterend oor 
bieden, 
betrokkenheid 
vergroten/creëren, 
inspiratie creëren 

Creativiteit, vrijheid 7-2-28-31-36-
55-60 
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9.9 Implicatie matrix  

Implicatie matrix 1: attributen en consequenties 
De onderstaande tabel geeft de verbanden tussen de attributen en consequenties uit de ladders 

weer.  
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14 1 1 1

15 1 1 2 1 1 2 1

16 1 1

17 1 1 1 1

18 1 1
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20 1 3 1 1 1 1 1

21

22

23
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
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Implicatie matrix 2: Consequenties en waarde 
De onderstaande tabel geeft de verbanden tussen de cosequenties en waarde uit de ladders weer.  
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De meest voorkomende verbanden uit de implementatie matrix zijn: 

Verbanden tussen attributen en consequenties  
 
Historisch gebouw → Identiteit behouden/creëren (5x) 
In de interviews komt duidelijk naar voren dat men de historie van de kerk voor wil laten leven zodat 
generaties na ons ook nog iets kunnen proeven van onze geschiedenis. Om dit te doen wordt 
aangegeven dat het belangrijk is om tijdens herbestemming de originele identiteit zoveel mogelijk te 
behouden of deze als uitgangspunt nemen, dit betekend echter niet letterlijk dat er een religieuze 
functie aan met blijven hangen, maar dit betekend meer dat tijdens de ruimte-indeling van een 
gebouw tijdens herbestemming rekening moet worden gehouden met de originele vormgeving van 
het gebouw.  
 
Historisch gebouw → Aandacht vestigen op…. (4x) 
Om deze historie voor te laten leven is het belangrijk om aandacht te vragen voor het onderwerp van 
herbestemming, aangezien er steeds meer kerken gesloten worden. Deze aandacht kan op 
verschillende manieren vergaard worden middels verschillende media, of door de bevolking er meer 
bij te betrekken en hen bewust te maken van het probleem. 
 
Leegstand → Betrokkenheid vergroten/creëren (4x)  
Uit de interviews blijkt dat het belangrijk dat leegstaande gebouwen blijven functioneren omdat zij 
anders snel achteruit gaat, het is daarom belangrijk om wanneer een kerk leeg komt te staan zo snel 
mogelijk partijen te vinden die betrokken willen zijn bij de herbestemming zodat het 
herbestemmingproces direct kan starten. Ook blijkt uit de interviews dat het belangrijk is dat mensen 
zich betrokken voelen omdat zij op die manier eerder geneigd zijn om hulp te verlenen op wat voor 
manier dan ook tijdens de herbestemming.   
 
Verbanden tussen consequenties en waarden 
 
Diversiteit behouden  → Houden zoals het was (5x) 
In de interviews komt meerdere malen naar voren dat kerkgebouwen bepalend zijn voor een wijk 
maar ook voor het stadzicht. Het is belangrijk voor een stad om een soort herkenningspunt te 
hebben dit zijn toch vaak kerken omdat dit hoge prominente gebouwen zijn. Ook komt er naar voren 
dat het belangrijk is om diversiteit in het landschap te behouden omdat uit onderzoek is gebleken 
dat mensen zich liever vestigen in een buurt die diversiteit biedt.  
 
Identiteit behouden/creëren → Ambitieus (6x) 
De identiteit van een kerk behouden dat is wat men het liefst wil omdat op deze manier het originele 
verhaal van de kerk het meest zichtbaar blijft en kan voortleven. Echter tijdens de herbestemming 
van sommige kerken zal dit niet altijd lukken maar moet er op een andere manier gezorgd worden 
dat het verhaal verder leeft. Maar de ambitie van de meeste geïnterviewde is toch wel dat de 
originele identiteit behouden blijft.  
 
Identiteit behouden/creëren → Houden zoals het was (5x)  
Wanneer de identiteit van een gebouw behouden blijft is het bijna essentieel dat het gebouw er ook 
zo uit blijft zien zoals het vroeger was, want op deze manier komt de geschiedenis van het gebouw 
beter tot zij recht.  
 
Identiteit behouden/creëren → Verantwoordelijkheid (8x) 
Iemand moet de taak op zich nemen om het herbestemming project als het ware te begeleiden en 
een overview te houden en ervoor te zorgen dat de originele identiteit van het gebouw niet 
geschaad wordt door activiteiten in het gebouw te plaatsen die recht tegenover de originele functie 
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staan. Ook is het belangrijk dat deze persoon er zo veel mogelijk voor waakt dat de originele 
identiteit van de kerk behouden blijft. Zoals veel van de geïnterviewde personen aangeven is het 
belangrijk dat de herbestemde kerk zijn originele vormen behoud omdat, dat de herbestemming juist 
zo speciaal maakt.  
 
Aandacht vestigen op… → Ambitieus (5x) 
Er zijn kerken in allerlei soorten en maten, de een vindt de bouwstijl van de ene kerk mooi en de 
ander vindt juist de bouwstijl van een andere kerk mooi . Het is een uitdaging om aandacht te 
vestigen op een kerk als mensen deze niet mooi vinden of er niet zoveel mee hebben, echter vinden 
de meest van de geïnterviewde dat alle kerken gelijke kansen moeten krijgen.  
 
Aandacht vestigen op… → Houden zoals het was (4x) 
Door aandacht te generen voor het onderwerp heb je kans dat meer en meer mensen zich gaan 
inzetten voor herbestemming in plaats van voor sloop. Zo zorg je ervoor dat een stukje geschiedenis 
kan blijven bestaan en dat het straatbeeld voor de bewoners hetzelfde blijft.  
 
Kansen creëren/benutten → Ambitieus (4X) 
Rondom herbestemming is het belangrijk dat alle kansen met beide handen aangegrepen worden 
omdat op deze manier de herbestemming van start kan gaan en het gebouw weer benut kan 
worden. Daarnaast is het ook erg belangrijk om kansen te creëren door verschillende soorten 
partijen te betrekken vergaar je nieuwe bruikbare informatie die je in het herbestemmingproces 
goed kunt gebruiken. Het is dus belangrijk dat je ambities zowel bij kansen benutten als bij kansen 
creëren liggen.  
 
Inspiratie creëren/benutten →Ambitieus (4x) 
Een paar van de geïnterviewde mensen geven aan dat zij door middel van herbestemming in een 
kerk een nieuwe inspirerende omgeving willen creëren, omdat een kerk volgens hen een spannend 
gebouw is met verschillende mogelijkheden. Zij hebben de ambitie om de kerk in te zetten als 
inspiratiebron.  
 

9.10 Generieke ladder 

 


