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Inleiding 
 
Bij de wisseling van de voorzitters van de kerkenraad in oktober 2021 heeft de kerkenraad, op advies van de 
scheidende voorzitters, besloten dat, na alle bouwperikelen van de afgelopen jaren, het accent weer moet komen te 
liggen op de inhoud. Dus handen en voeten geven aan onze missie en visie, geloofsontwikkeling en gemeenteopbouw. 
En een focus op het motiveren, stimuleren en faciliteren van het grote aantal vrijwilligers dat binnen onze 
geloofsgemeenschap ongelooflijk veel werk verzet. Bij gemeenteopbouw wordt speciaal aandacht gevraagd voor de 
vraag hoe we de leeftijdsgroep van 0-45 kunnen blijven boeien.   
 
Deze publieksversie van De Drie Ranken – Beleid 2022 – 2026 is een samenvatting van het officiële en uitgebreide 
beleidsplan 2022-2026 (LINK AANBRENGEN). Dit meerjarenbeleidsplan dient als basis voor de verschillende 
jaarplannen in deze periode. De verschillende beleidsvoornemens die worden geformuleerd worden verdeeld over 
deze jaarplannen, zodat het geheel uitvoerbaar en haalbaar blijft. 
 
Een belangrijke basis en input voor dit meerjarenbeleidsplan wordt gevormd door de opbrengsten van gesprekken 
tussen gemeenteleden tijdens een drietal wijkbijeenkomsten die in februari 2022 zijn gehouden en de inbreng en 
adviezen van de verschillende taak- en activiteitengroepen. Al deze ideeën zijn verzameld in een bronnenboek (LINK 
AANBRENGEN), dat nadrukkelijk is bedoeld voor alle groepen die binnen De Drie Ranken actief zijn, als vindplaats van 
mogelijkheden en suggesties om onze visie-uitspraken meer concreet handen en voeten te geven.. De nadere analyse 
van de gegevens uit dit bronnenboek en de herleiding en groepering van deze analyse tot een aantal hoofdthema’s, 
heeft geleid tot de beleidsvoornemens die voor de periode 2022-2026 m.b.t. deze thema’s zijn geformuleerd. 
 
Een andere belangrijke basis voor dit beleidsplan 2022-206 wordt gevormd door de opbrengsten van een eerder 
traject uit 2018, namelijk traject “Visie 2030”, waar o.a. werd gevraagd naar dromen die wij hebben over wat het 
betekent om geloofsgemeenschap te zijn. Dat heeft de volgende tekst opgeleverd: 

Wij zijn mensen die zoeken naar geloof, hoop en liefde, als inspiratie voor ons dagelijks leven.  

1. Iedereen is en voelt zich bij ons welkom. Door elkaar te ontmoeten buiten en binnen onze gemeenschap 
verbinden wij ons. We hebben zorg voor elkaar en helpen elkaar. We zijn trots op wat we doen, wie we zijn en 
hebben plezier samen. De behoefte aan ontmoeting kan voor iedereen anders zijn, maar door aandacht en 
gesprek geven wij ruimte en respecteren wij elkaar.  
 

2. Ons geloof willen we met elkaar vieren. We komen samen om elkaar en God te ontmoeten 
en inspiratie te halen uit zang, dans, muziek, woord, rituelen en stilte. Deze vieringen zijn afgestemd op de 
behoeften van de diversiteit aan mensen die de gemeenschap rijk is, maar biedt ook een gevoel van 
verbondenheid met de gehele gemeenschap. Naast de vieringen is er een breed aanbod van andere activiteiten 
waarin mensen elkaar ontmoeten, inspireren en van elkaar leren. We staan open voor nieuwe ideeën en sociaal- 
en maatschappelijke ontwikkelingen.  
 

3. We vormen met elkaar een organisatie die flexibel kan omgaan met veranderende omstandigheden, doelgericht 
en pragmatisch is. Mensen krijgen de ruimte en het vertrouwen om hun talenten in te zetten en met elkaar te 
doen wat er gedaan moet worden. Naar buiten laten wij met openheid en trots aan iedereen zien, wie wij zijn.  
 

Naar aanleiding van deze droomtekst is in 2018 onze missie, geloofstekst en visie vastgesteld. Deze drie dienen 
opnieuw als fundament en koers voor ons beleidsplan 2022-2026. Naar aanleiding van het traject Visie 2030 is ook 
een werkgroep ‘organisatie’ gevormd. Deze werkgroep heeft in 2022 een tweetal adviesdocumenten aan de 
kerkenraad gepresenteerd. Een aantal belangrijke notities hieruit worden ook in het beleidsplan vermeld. 

 
De wijkkerkenraad van De Drie Ranken, 31 maart 2022 
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Missie, geloofstekst en visie 
 
• De missie 

Geloofsgemeenschap De Drie Ranken: Vanuit geloof, hoop en liefde staan wij midden in het leven. 
 

• De geloofstekst 
Geloven is voor ons groeien in vertrouwen en oefenen in liefdevol, goed leven, zoals God het bedoeld heeft. 
Daarbij vinden we de belangrijkste bronnen van inspiratie in de Bijbelse verhalen en in de persoon van Jezus. Zij 
geven ons richting voor ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld. Voor deze manier van geloven hebben we 
elkaar nodig. Daarom vormen we een geloofsgemeenschap. 

 

• De visie 
In De Drie Ranken zijn we gericht op de ontmoeting met God, vormen we een gemeenschap waarin mensen naar 
elkaar omzien en leveren we een positieve bijdrage aan onze wijk en stad. We zijn een open geloofsgemeenschap, 
waarbij we de volgende keuzes maken: 

• Iedereen is welkom, ongeacht culturele of religieuze afkomst, geaardheid, single of samen; 

• We willen op een eigentijdse manier kerk zijn, waar ook mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk zich 
welkom voelen. Dat betekent doorgaande vernieuwing; 

• Kwetsbaren in onze omgeving hebben onze speciale aandacht; 

• Wij zetten ons in voor een rechtvaardige samenleving; 

• Ons geloofsverhaal willen wij delen met anderen (wat wij geloven en belijden blijkt uit onze activiteiten); 

• Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties krijgt alle ruimte; 

• Duurzaam leven is een belangrijk aandachtspunt. 
 

Fijn als je met ons mee doet en je eigen stem laat horen. 
 

Conclusies op basis van het voortraject en analyse van het bronnenboek 
 
We kunnen concluderen dat we een levendige en actieve gemeenschap vormen, waarin met tomeloze ambitie 
ongelooflijk veel werk wordt verzet.  
 
Er is met grote betrokkenheid en in grote getale deelgenomen aan de wijkbijeenkomsten. Bovendien hebben  
meerdere taak- en activiteitengroepen separaat op onze vragen gereageerd. Dit alles heeft veel bruikbare informatie 
opgeleverd. 
 
We kiezen voor een focus op inhoud: geloofsontwikkeling en gemeenteopbouw. Dus handen en voeten geven aan 
onze missie en visie, geloofsontwikkeling en gemeenteopbouw. En een focus op het motiveren, stimuleren en 
faciliteren van het grote aantal vrijwilligers die binnen onze geloofsgemeenschap ongelooflijk veel werk verzet. 

 
Het binden en boeien van de groep 0-45 jarigen is in de beleidsperiode 2022-2026 nadrukkelijk één van de 
speerpunten. Een van de vraagstukken die in dit kader moet worden opgelost is hoe de aandacht voor deze doelgroep 
vanuit de Drie Ranken zich verhoudt tot het werk van pioniersplek De Vuurplaats. Zowel wat betreft bemensing, 
inhoud, doelgroepenbereik en financiering. De pioniersplek De Vuurplaats is op 1 januari 2019 van start gegaan, met 
een zending vanuit De Drie Ranken. De pioniersplek heeft als doel: Samen met mensen die zich niet of minder thuis 
voelen bij het huidige aanbod van kerken, zoeken naar vormen die aansluiten bij hun verlangens en behoeften (en die 
van hun evt. kinderen) om met geloof en zingeving bezig te zijn. Daarbij worden twee doelgroepen onderscheiden: 
volwassenen tot 45 jaar, met kinderen (leeftijd basisschool) en daarnaast twintigers en dertigers zonder kinderen. In 
de praktijk merken we een gedeeltelijke overlap van de activiteiten voor deze twee doelgroepen van enerzijds De 
Vuurplaats en anderzijds de activiteiten van wijkdeel 0-45 en JWO vanuit De Drie Ranken 
Bij de realisatie van deze pioniersplek werken de volgende partners samen: 
● Het pioniersteam zelf; 
● De Protestantse wijkgemeente De Drie Ranken; 
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● De Protestantse gemeente te Apeldoorn; 
● De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. 
De projectfinanciering eindig in 2025. Uiterlijk medio 2023 willen wij een besluit hebben genomen over het vervolg 
van deze pioniersplek, die wat betreft doelstelling en activiteiten naadloos past het karakter, missie en visie van De 
Drie Ranken. 
 
Ondanks de focus op de groep 0-45 jaar, kiezen we nadrukkelijk voor pastorale en diaconale zorg en activiteiten voor 
de gehele geloofsgemeenschap. 
 
Om ervoor te kunnen zorgen dat de vrijwilligers, die onmisbaar zijn voor een goed functioneren van onze 
geloofsgemeenschap als levendige en actieve organisatie, gemotiveerd en goed gefaciliteerd hun werk kunnen blijven 
doen, is het noodzakelijk dat er in de beleidsperiode 2022-2026 concrete stappen worden gezet in het organiseren 
van dit werk, door uitvoering te geven aan de adviezen en mogelijke werkwijzen die door de werkgroep ‘organisatie & 
communicatie’ zijn gegeven en vrijwilligersbeleid te ontwikkelen. 
 
Om als geloofsgemeenschap De Drie Ranken financieel gezond te blijven en onze ambities te kunnen realiseren is het 
onontbeerlijk dat de leden van de geloofsgemeenschap commitment laten zien in hun financiële bijdragen. Een 
hogere bijdrage via de actie Kerkbalans zorgt voor meer speelruimte in de aanstellingsomvang van professionals. 
Daarnaast zorgt externe verhuur van vergader- en activiteitenruimtes voor extra inkomsten.  
 
Beleidsvoornemens op een rij 
 
Hieronder zetten we alle beleidsvoornemens voor 2022-2026 op een rij. Voor de volgorde hiervan  geldt als 
uitgangspunt: we gaan voor de inhoud: geloofsontwikkeling en gemeente-opbouw.  

 
1. Beleidsvoornemens m.b.t. vieringen en muziek 

a) In het traject Visie 2030 (2018) is o.a. een werkgroep ‘vieren en ontmoeten’ ingesteld.  Deze werkgroep heeft 
een concept ontworpen voor een nieuwe vorm van vieren, de M & M viering (muziek en meditatie), die in 
2020 in één viering als liturgisch format heeft gefunctioneerd.  Vervolgens heeft dit vanwege corona geen 
vervolg gekregen. In 2022 pakken we dit opnieuw op. Ook kijken we naar andere ‘nieuwe’ vormen. 

b) We zien een spanningsveld tussen ons uitgangspunt van voortdurende vernieuwing inclusief aandacht voor 
nieuwe bezoekers die onbekend of minder bekend zijn met onze vieringen, door het gebruik van begrijpelijke 
taal en aansluiting bij actuele thema’s – en anderzijds de behoefte aan traditionele vieringen en een vraag 
naar ‘meer diepgang’ en ‘terug naar de bron’ in vieringen. We gaan onderzoeken en met elkaar bespreken 
hoe we met dit spanningsveld om gaan  

c) Het vraagstuk van en voornemens voor de doelgroep 0-45 is in een aparte paragraaf beschreven. (Zie aldaar). 
d) In overleg met het Liturgisch Werkoverleg en de taakgroep Beeld & Geluid onderzoeken we de vraag hoe de 

streaming van vieringen een structureel karakter moet of kan krijgen. Met daarbij de vraag hoe we de 
predikanten en de taakgroep kunnen ondersteunen om zoveel mogelijk positief rendement te halen uit deze 
streaming en digitale mogelijkheden voor een viering.  

e) In overleg met de taakgroep Beeld & Geluid evalueren en onderzoeken we hoe de geluid- en beeldkwaliteit 
van de gestreamde vieringen nog verder kunnen worden verbeterd.  

 
2. Beleidsvoornemens m.b.t. geloofsgesprek 

a) We gaan verschillende vormen van het geloofsgesprek bevorderen. 

 
3. Beleidsvoornemens m.b.t. omzien naar elkaar 

a) We gaan actie ondernemen om de bestaande buurtgroepen te revitaliseren, het delen van succesvolle 
activiteiten te bevorderen en een poging doen om nieuwe buurtgroepen te starten. Bijkomend voordeel is 
dat we zo een beter beeld te krijgen van wat er leeft in verschillende buurten. We willen mensen beter 
bewust maken van hetgeen in hun nabije omgeving gebeurt. We bezien hoe we de adressen up to date 
houden, bijv. voor mensen die vanuit  De Maten naar een andere buurt verhuizen en wederzijds niet op de 
hoogte zijn van het bestaan van de buurtgroepen. 
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b) Het realiseren van een  klimaat waarbij leden van de geloofsgemeenschap om hulp durven te vragen, zodat 
het brede palet aan hulp- en contactmogelijkheden beter wordt benut.  De leden van de 
geloofsgemeenschap bewust(er) maken, dat zij de ogen en de oren van de geloofsgemeenschap zijn en 
daarbij de “plicht” hebben om dit te communiceren naar pastoraat of diaconaat, zodat zij hier aandacht aan 
kunnen geven / actie op kunnen zetten. 

 
4. Beleidsvoornemens m.b.t. ontmoeting 

a) We zoeken actief naar mogelijkheden die onderlinge ontmoeting kunnen stimuleren.. We denken hierbij o.a. 
aan het twee maal per jaar organiseren van een wijkavond, het uitbreiden van het aantal buurtgroepen (zie 
ook ‘omzien naar elkaar’), een jaarlijkse vrijwilligersavond, toerusting van vrijwilligers middels een 
inspiratiedag.  

 
5. Beleidsvoornemens m.b.t. boeien en binden van de leeftijdsgroep 0-45 

a) We zorgen voor een structuur, waarbij de doelgroep met regelmaat wordt gevraagd naar wat zij willen en 
zoeken voor activiteiten. Dit vormt het uitgangspunt bij toekomstig beleid. 

b) De mensen binnen De Drie Ranken die zich richten op het aanbod voor  0-45 jaar krijgen vanuit de 
Kerkenraad alle support die nodig is bij het uitwerken van hun plannen. Bij het aanstellen van een nieuwe 
predikant / kerkelijk werker wordt bijzondere affiniteit  gevraagd voor deze doelgroep.  

c) In overleg met de Vuurplaats doen we onderzoek naar positionering van de 0-45 groep binnen De Drie 
Ranken en De Vuurplaats en de positie van De Vuurplaats zelf t.o.v. De Drie Ranken en komen zo mogelijk 
voor mei 2023 tot besluiten hierover. 

 
6. Vrijwilligersbeleid  

a) Wij nemen als kerkenraad een besluit over de adviezen van de werkgroep organisatie over het organiseren 
van ‘het werk’ binnen onze geloofsgemeenschap. 

b) We zijn ons ervan bewust dat er heel veel taken op vaak dezelfde schouders liggen. Dit vraagt een kritische 
blik naar een vrijwilligersbeleid waarin mensen niet overbelast raken en enthousiast blijven in dat wat ze 
doen. De Kerkenraad zet hiervoor een onderzoeksopdracht uit binnen de geloofsgemeenschap, voor het 
ontwikkelen van een visie over en een praktijk van werving en toerusting van (nieuwe) vrijwilligers en 
ambtsdragers.  

c) Daarnaast nemen we ons voor om onze blik te verruimen en ons, bij het zoeken naar potentieel arbeids- en 
denkkracht, niet alleen op de vaste kring vrijwilligers te richten maar ook nieuwe mensen aan te spreken. Zo 
nodig ook mensen van ‘buiten De Drie Ranken’. 

d) We gaan periodiek ’ groei en energiegesprekken’ voeren met vrijwilligers om te achterhalen of hun rol 
duidelijk is en voldoende energie oplevert en ‘hoe men er in staat’.  

 
7. Beleidsvoornemens m.b.t. communicatie 

a) In maart 2022 is  de nieuwe website online gezet. De werkgroep die dit heeft gerealiseerd is gevormd naar 
aanleiding van het document Visie 2030. Hierdoor kunnen we een belangrijke verbetering realiseren van 
zowel de interne als externe communicatie. 

b) We gaan de externe communicatie verbeteren, door optimaal gebruik te maken van de prachtige locatie van 
het gebouw midden in de wijk en grenzend aan de Eglantier (samenwerking winkeliers en markt). 

c) De Drie Ranken heeft een Oecumenische identiteit waar veel waarde aan wordt gehecht. Naar buiten toe zal 
hier nadrukkelijker over gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld op onze nieuwe website en door expliciet de 
oecumenische viering (Open Kring Viering) in de Stedendriehoek te vermelden. 

d) We gaan opener communiceren over financiën door op een (aparte) gemeenteavond over begrotingen en 
verantwoording door een kascommissie en door de resultaten van het afgelopen jaar te presenteren. 
Ook zal er periodiek in Drieklank een artikel over de financiën worden geplaatst. 

e) Vanuit de kleine Kerkenraad wordt er  in bredere zin  meer en beter gecommuniceerd  over de afwegingen 
van bepaalde besluiten en veranderingen. De nieuwe website kan hierbij een belangrijke rol spelen. De 
Kerkenraad onderzoekt of het bijvoorbeeld mogelijk en nuttig is om naast de weekbrief een ‘Kerkenraadbrief’ 
over genomen besluiten uit te brengen. Hierin wordt ook een toelichting gegeven op het hoe en waarom.  

 



 
 

Beleidsplan Drie Ranken 2022-2026 publieksversie  Pagina:  5 

Beleid 2022 - 2026 

8. Beleidsvoornemens m.b.t. duurzaamheid 
a) De Kerkenraad ondersteunt van harte de activiteiten die opgezet worden door de werkgroep Duurzaamheid.  
b) De werkgroep Duurzaamheid krijgt de speciale opdracht om te onderzoeken wat een Groene Kerk precies 

betekent, en of het haalbaar is voor De Drie Ranken. In principe staat de kerkenraad hier positief tegenover. 
Zo gauw hier meer duidelijkheid over is, neemt de kerkenraad hier een besluit over.   

c) Dit betekent in ieder geval dat hier budget voor vrij gemaakt moet worden. 

d) De leden van de geloofsgemeenschap bewust maken van de noodzaak tot duurzaamheid en hen stimuleren 
projecten hiervoor te ondersteunen. 

 
9. Beleidsvoornemens m.b.t. activiteiten 

a) Als voor bepaalde activiteiten, die naar ons idee waardevol zijn en potentie hebben, in de praktijk slechts een 
kleine groep interesse toont, ondernemen we actie om deze activiteit met meerdere wijkkerken samen te 
doen, zodat er meer ‘massa’ kan worden gecreëerd. 

b) Ten aanzien van de beschikbaarheid van vrijwilligers sluit het aan bij de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen om eerder te denken aan kortlopende projecten dan aan langdurige activiteiten waarin men 
zich voor langere tijd moet verbinden. En dan met name rond onderwerpen die passen bij bepaalde 
doelgroepen (levensfasen) en/of onderwerpen uit de actualiteit. We willen kritisch kijken en onderzoeken in 
hoeverre dit voor diverse activiteiten haalbaar is, om op deze manier ook meer binding binnen de 
geloofsgemeenschap te creëren.  

c) Initiatieven van gemeente leden positief en open ontvangen. De energie die hiervan uitgaat aanwakkeren en 
in de juiste banen leiden. Samen met de initiatiefnemers onderzoeken welke zaken geregeld en/of 
onderzocht moeten worden om het initiatief succesvol te kunnen starten. 

d) Activiteiten die we uit voeren niet alleen bestemmen voor en communiceren naar leden van De Drie Ranken, 
maar voor en naar heel Apeldoorn. 

e) Doelgroepen definiëren en deze ‘uitvragen’ waar behoefte aan is. 

 
10. Beleidsvoornemens m.b.t. de constatering: we doen genoeg 

a) Ondanks het feit dat er bij de wijkavonden etc. niet of nauwelijks specifieke activiteiten zijn genoemd waar 
we mee moeten stoppen, gaan we als kerkenraad toch bezien of we alles op termijn nog wel kunnen blijven 
doen. Door een teruglopend aantal vrijwilligers en minder FTE’s aan professionals is het noodzakelijk 
prioriteiten te stellen. 

b) We constateren ook dat er een overlap zit tussen verschillende activiteiten. We willen de komende vier jaar 
nader onderzoeken waar overlap en verschillen zitten. Daar waar mogelijk willen we activiteiten met elkaar 
verbinden ten einde de druk voor betrokken vrijwilligers te verlichten. 
 

11. Beleidsvoornemens m.b.t. organisatie 
a) De voorstellen die de werkgroep organisatie & communicatie aan de kerkenraad heeft gedaan worden 

besproken, verder uitgewerkt en er worden besluiten over genomen. 
b) Nadenken over de huidige wijkindeling en hier keuzes in maken. 
c) Ontwikkelen van en besluiten over een organisatieprincipe: zijn we een geloofsgemeenschap die afhankelijk 

is van de predikant en zijn of haar inbreng en ideeën of zijn we als geloofsgemeenschap zelfsturend, met 
ondersteuning van professionals (predikant en/of kerkelijk werker). 

d) We gaan meer Apeldoorn-breed kijken en meer samenwerken met andere wijkgemeenten. Om krachten en 
energie te bundelen en daardoor te ‘sparen’.  
 

12. Beleidsvoornemens m.b.t. gebouw en gastvrijheid 
a) Ons gebouw fungeert als een ‘huiskamer’ van de wijk. Er wordt gekeken in hoeverre samenwerking  met 

andere wijkvoorzieningen mogelijk is. Bij dit alles betrekken we de adviezen die door de werkgroep 
‘organisatie’ zijn geformuleerd over beheer en exploitatie en de keuzes die we hierin als kerkenraad maken. 

b) We leggen een gastenboek neer , waar mensen een reactie, een vraag, een suggestie of een gedachte iets in 
kwijt kunnen.  

c) De plannen voor het organiseren van een cursus gastvrouw/gastheer weer ‘afstoffen’ en in gang zetten. 

 
13. Beleidsvoornemens m.b.t. zorgpunten 
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a) We bevorderen een aanspreekcultuur, waarbij met zich vrij voelt om vragen te stellen, een opmerking te 
maken of onduidelijkheden te verhelderen. Uitgangspunt: de vraag, de opmerking, het antwoord wordt 
‘open’ ontvangen en vervolgens gezamenlijk verder verkend.   

b) En breder: We creëren een sfeer binnen de geloofsgemeenschap creëren waarbij iedereen zich gezien voelt 
en waardering krijgt voor zijn of haar vrijwilligerswerk. 

c) Wij ontwikkelen vrijwilligersbeleid (zie aldaar). 

 
14. Beleidsvoornemens m.b.t. gebouw, exploitatie, financiën en inrichting 

a) We ronden de losse eindjes af m.b.t. de bouw en verbouw, de inrichting van het gebouw en van beeld & 
geluid. 

b) We nemen, mede op basis van de adviezen van de werkgroep organisatie hierover, besluiten over de wijze 
van beheer en exploitatie van het gebouw. 

 

Adviezen werkgroep Organisatie 
 
De Kerkenraad is zowel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de geloofsgemeenschap als voor een goed 
beheer & exploitatie van het gebouw. 
 
De geloofsgemeenschap  

 
Uitgangspunt is een van de statements uit de droomtekst van Visie 2030: 
 
We vormen met elkaar een organisatie die flexibel kan omgaan met veranderende omstandigheden en doelgericht en 
pragmatisch is. Mensen krijgen de ruimte en het vertrouwen om hun talenten in te zetten en met elkaar te doen wat er 
gedaan moet worden. Naar buiten laten wij met openheid en trots aan iedereen zien wie wij zijn.  
 
Dat vertaalt zich in een organisatievorm en manier van werken die aan de volgende leidende principes voldoet: 

• Platte structuur 

• Transparant 

• Flexibel 

• Pragmatisch 

• Open voor nieuwe verbindingen 

• Uitgaan van intrinsieke motivaties en competenties 

• Slagvaardig en daadkrachtig. 
 
Deze organisatievorm en manier van werken wordt gedragen door de waarden van waaruit we idealiter onze 
activiteiten organiseren en de prioritering die we daarin aanbrengen: 

• ‘Waardevolle en inspirerende ervaringen’ gaan boven ‘alles beschrijven en vastleggen’; 

• ‘Samenwerken en ontmoeten’ gaan boven ‘vasthouden aan processen en procedures’; 

• Inspelen op verandering gaat boven het volgen van een vast plan. 
 
Ook de niet onderstreepte waarden zijn van belang, maar de onderstreepte waarden vinden we, als het erom spant, 
waardevoller. 

 
Kernwoorden zijn daarbij: 

• Zelfstandig: zoveel mogelijk onafhankelijk kunnen opereren; 

• Verantwoordelijkheid: voor een resultaat of een proces; 

• Kaders: waarbinnen mensen de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen en te bepalen hoe ze dat  
doen; 

• Netwerk: Korte lijnen en minimale hiërarchie; 
• Experimenteren: Niet alles is te voorzien, dus we leren en sturen bij. 
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Hierbij gelden een aantal randvoorwaarden: 

• Coördinatie en communicatie moeten goed geregeld zijn; 

• Beschikbaarheid van adequate hulpmiddelen en voorzieningen. 
 

Het draait om: 
Zelfstandig opererende teams waar enthousiaste en betrokken mensen met hun verschillende talenten samenkomen 
om bij te dragen aan de (geloofs)gemeenschap. 
 
Beheer & Exploitatie  

 
‘Ontmoeten’ als ontwerpuitgangspunt van de nieuwe huisvesting van De Drie Ranken: 
Hierin staat het drievoudig ontmoeten centraal:  

• De ontmoeting met God; 

• De ontmoeting in de geloofsgemeenschap; 

• De ontmoeting in de wijk. 
Het gebouw kreeg in die visie een ‘herbergfunctie’, gericht op de gastvrijheid, als van een klooster midden in de wijk. 
De architect heeft dit kloosterconcept verder uitgewerkt, maar óók een multifunctioneel gebouw ontworpen.  
 
Dit vertaalt zich in een exploitatievorm die aan de volgende voorwaarden voldoet 

• Gebruik door diverse groepen en groeperingen; 

• De geloofsgemeenschap is één van de gebruikers, niet persé dé gebruiker; 

• De kosten voor gebruik en verhuur moeten inzichtelijk zijn voor zowel intern als extern gebruik; 

• Processen en afspraken dienen helder te zijn. 
 
Soorten gebruik 

• Kerk gerelateerd (missie- en visieversterkend); 

• Geloof gerelateerd; 

• Cultureel en sociaal gerelateerd; 

• Overig… 
 
Daarbij met worden nagedacht en keuzes worden gemaakt m.b.t. een aantal vraagstukken. Zoals: 

• Zijn er beperkingen, en zo ja, op basis waarvan (bijvoorbeeld: hardrock feest? Islamitische activiteit?) 

• Hoeveel dagen per week open en op hoeveel dagdelen 

• Op basis van prioriteitsstelling groepen definiëren die gebruik maken van het gebouw. 
 
Welke keuzes moeten er worden gemaakt 
Om een goede keuze te kunnen maken tussen ‘intern’ en ‘extern’ gebruik, moeten de volgende afwegingen gemaakt 
worden: 

• Wat is het tekort op de begroting en willen wij dit o.a. dichten met (alleen) commerciële verhuur? 

• Hoe verhoudt ‘intern’ gebruik zich tot ‘extern’ gebruik? 

• Mogen interne gebruikers ‘zomaar’ binnenvallen en voor een overleg of activiteit een ruimte claimen? 

• Zijn er ruimtes en tijden gereserveerd voor extern gebruik en kunnen deze dan niet voor intern gebruik 
gereserveerd worden? 

Uit de antwoorden op deze vragen volgt hoeveel ruimte wanneer beschikbaar is voor verhuur. Als bovenstaande 
keuzes zijn gemaakt, kunnen vervolgstappen worden gezet. 
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