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Analyse huidige situatie 

Als we naar het beleidsplan van 2012-2014 kijken, kunnen we constateren dat er veel actiepunten 

behaald zijn. Een belangrijk winstpunt is dat er meer speelruimte voor het vakgebied communicatie 

gecreëerd is binnen de Protestantse Gemeente Amersfoort. De Commissie Communicatie denkt 

actief mee over communicatie gerelateerde zaken en de voorzitter is adviserend lid van het 

moderamen van de Algemene Kerkenraad. Verder heeft de PGA per 1 augustus een medewerker PR 

& Communicatie in dienst voor 8 uur per week en beschikt zij daarnaast over een betaalde 

eindredacteur voor Drieluik. Het is de afgelopen jaren dan ook steeds vanzelfsprekender geworden 

om de input van de communicatieafdeling te vragen bij lopende zaken. 

In de doelstelling van het beleidsplan 2012-2014 stond dat de Protestantse Gemeente Amersfoort 

professioneel en eigentijds moet communiceren met haar omgeving. In dit kader zijn de websites van 

de PGA en de aangesloten wijkgemeentes de afgelopen jaren vernieuwd. De overstap naar het 

content management systeem SiteKreator heeft ervoor gezorgd dat de websites er moderner uitzien 

en dat het aanpassen of toevoegen van content veel gebruiksvriendelijker is geworden. De 

ontwikkelingen op dit gebied gaan echter snel, dus het is wenselijk om de website door te blijven 

ontwikkelen.  

Naast de website is ook Drieluik de afgelopen jaren vernieuwd. Zo werd de overstap naar een full 

colour magazine gemaakt en werd de opmaak opgefrist door een vormgevingsbureau. Door de 

nieuwe indeling is het voor wijkgemeentes duidelijker hoeveel content er aangeleverd moet worden. 

Er is in het nieuwe format ook meer ruimte voor beeldmateriaal. De redactie van Drieluik en de 

Commissie Communicatie willen de komende jaren nadenken hoe het blad ook op inhoudelijk vlak 

verder verbeterd kan worden en welke aanbevelingen er naar wijkgemeentes gedaan kunnen 

worden o  de ijkpagi a s te er etere . Hier ij oet ook reke i g orde  gehouden met het feit 

dat Drieluik jongere generaties aan wil spreken. 

Eén van de beleidspunten die nog niet is uitgevoerd, is het opzetten van diverse social media 

kanalen. Bij het aannemen van de medewerker PR & Communicatie is daar extra aandacht aan 

besteed en in dit nieuwe beleidsplan willen we onze strategie voor de komende jaren bepalen. 
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Doelstellingen 

Hoofddoelstelling 

De Protestantse Gemeente Amersfoort communiceert transparant met haar omgeving; actueel, 

professioneel en eigentijds. Ze richt zich niet alleen tot de betrokken leden, maar zoekt ook actief de 

communicatie met de grote groep ra dkerkelijke  e  iet-leden. Dit doet de PGA omdat ze gericht 

wil blijven op haar leven met God, met elkaar en in de samenleving waar zij deel van uitmaakt. De 

PGA ontwikkelt beleid en voert dat uit, zodat de PGA in de toekomst een zichtbare en aantrekkelijke 

gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland in Amersfoort is. 

 

Subdoelstellingen 

- Communicatie vanuit de PGA verder verbeteren 

o Door een meer uniforme uitstraling te krijgen. Er zijn twee methoden om te komen 

tot uniforme huisstijl: afdwingen of aantrekkelijk maken/overtuigen. De weg van 

aantrekkelijkheid en inspiratie heeft onze voorkeur. 

o Door het doorontwikkelen van de huidige communicatiemiddelen 

o Door de inzet van nieuwe communicatiemiddelen 

o Door een duidelijker aanspreekpunt te zijn 

- De PGA moet zichtbaarder worden in Amersfoort 

o Het moet duidelijker worden welke projecten de PGA ondersteund. 

o De activiteiten van wijkgemeentes die ook voor andere wijkgemeentes interessant 

zijn moeten door middel van bijv. de website PGA-breed onder de aandacht worden 

gebracht. 

o Het moet voor wijkgemeentes gemakkelijker worden om PGA-huisstijlmiddelen te 

gebruiken bij communicatie-uitingen.  

- Verschuiving: de PGA richt zich nu in bepaalde communicatiemiddelen (zoals de website) 

vooral op kerkzoekers. Voor basale geloofsvragen kan er beter doorverwezen worden naar 

de informatie van de landelijke PKN of naar de nieuwe website Geloven033.nl. Overige 

praktische informatie moet natuurlijk wel gewoon beschikbaar blijven. De kerkleden zijn 

echter de belangrijkste doelgroep en dat moet op de website ook duidelijker naar voren 

komen. 
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- Verschuiving: de PGA moet de wijkgemeentes niet alleen ondersteunen, maar ook een 

voorbeeldfunctie hebben. Door op bepaalde terreinen vooruitstrevender te zijn, kan het de 

wijkgemeentes meer op sleeptouw nemen. 

- De Commissie Communicatie moet gaan meedenken op het gebied van fondsenwerving en 

de inzet van communicatiemiddelen om Actie Kerkbalans te ondersteunen. 

 

Doelgroep 

De belangrijkste doelgroep van de PGA bestaat uit haar eigen leden. Dit zijn alle mensen die 

betrokken zijn bij één van de wijkgemeentes. Deze groep mensen is op verschillende manier in te 

delen, maar een subgroep waar we extra aandacht aan willen besteden zijn jongeren. De huidige 

communicatiemiddelen zijn onvoldoende op hen afgestemd en we hopen met de inzet van onder 

meer social media, hen beter te bereiken. 

De tweede doelgroep zijn de kerk-zoekers. Dit kunnen PKN-leden zijn die naar Amersfoort verhuizen, 

of die binnen Amersfoort naar een (andere) PGA-gemeente willen overstappen. En dit zijn ook 

mensen die zich (voor het eerst) bij een PKN-gemeente in Amersfoort willen aansluiten. Voor hen is 

het extra belangrijk dat de PGA laat zien wat zij hun te bieden heeft. 

De derde doelgroep die geïdentificeerd kan worden zijn de geïnteresseerden: mensen die zich 

interesseren voor het werk en de kerken van de PGA, zonder dat ze lid zijn van een PGA-gemeente. 

Dit kunnen mensen zijn die bij een andere kerk zijn aangesloten, maar die graag op de hoogte blijven 

van de activiteiten van de PGA. 

Tot slot zijn ook alle inwoners van Amersfoort een doelgroep. Vanuit missionaire overwegingen wil 

de PGA laten zien dat de kerk een levendige en bloeiende gemeenschap is en een verrijking voor de 

stad. 

 

Welke boodschap willen we communiceren? 

De Protestantse Gemeente Amersfoort is een veelkleurig mozaïek van negen geografische 

wijkgemeentes en een wijkgemeente van bijzondere aard. Elke gemeente legt eigen accenten, vanuit 

een herkenbare identiteit. Gelovigen met een heel verschillende achtergrond en geloofsbeleving 

vinden er een plek. Die verscheidenheid versterkt de solidariteit. We hebben elkaar nodig om kerk te 

zijn, in deze tijd, in deze stad. Met dit veelkleurig mozaïek wil de PGA communiceren dat ze een 
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divers aanbod voor christelijke zinzoekers heeft. Dit is samen te vatten met de volgende 

steekwoorden: 

- Samenbindend 

- Een overkoepelend platform 

- Betrokken bij Amersfoort 

- Toonaangevend 

- Vooruitstrevend 

- Ondersteunend voor de wijkgemeentes 

 

Communicatiemiddelen 

Drieluik 

Nu het uiterlijk van Drieluik vernieuwd is, kunnen we de komende jaren andere zaken onder de loep 

nemen. Het is allereerst belangrijk om een specifieker beeld te krijgen van het lezerspubliek. Hoe 

goed wordt Drieluik bijvoorbeeld gelezen door dertigers en veertigers? En mocht blijken dat Drieluik 

een vergrijsd publiek heeft; wat kunnen we doen om ook jongere doelgroepen aan te spreken? In 

samenwerking met de redactie kan er een nieuw lezersonderzoek gedaan worden. Daarnaast heeft 

de redactie het plan opgevat om een brainstorm te houden met verschillende lezers. Dergelijke 

initiatieven kunnen voor input zorgen om te kijken hoe Drieluik (waar nodig) relevanter kan worden. 

Verder hebben de kerken allemaal hun eigen pagina binnen Drieluik en zijn ze vrij om die naar eigen 

inzicht in te vullen. Zonder dat de autonomie van de verschillende kerken in het gedrang moeten 

komen, zou de Commissie Communicatie aanbevelingen kunnen geven voor het verbeteren van de 

kopij van de wijkgemeentes. Dit sluit ook aan bij de input die we van lezers hopen te krijgen. Wellicht 

zijn er zaken waarover ze graag meer zouden willen lezen. Deze bevindingen kunnen we met de 

wijkgemeentes delen, voor zover ze van toepassing zijn. 

De redactie evalueert zelf op regelmatige basis haar eigen rubrieken en kan waar nodig aanpassingen 

doorvoeren. De Commissie Communicatie gaat overleggen met de kerkrentmeesters of het mogelijk 

is om de redactie iets meer speelruimte op financieel gebied te geven, zodat ze wat flexibeler om kan 

gaan met lopende zaken. Dit beperkte budget, dat door de kerkrentmeesters wordt vastgesteld, kan 

dan o.a. gebruikt worden voor vergoedingen, het gebruik van stockfoto s e  e e tuele kleine extra 

activiteiten. 
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Website 

In 2014 zijn de PGA en de meeste wijkgemeentes met hun websites overgegaan naar het platform 

SiteKreator. Dit platform zorgt ervoor dat de websites op een veel gebruiksvriendelijkere manier 

onderhouden kunnen worden. Daarnaast ogen de websites nu ook moderner. Een hele verbetering 

ten opzichte van het oude content management systeem van Dirigo. Bij de PGA-website is er 

afgelopen jaar ook veel gekeken naar de content. In eerste instantie werden vooral de teksten van de 

oude e site herge ruikt, aar eel pagi a s zij  i iddels gea tualiseerd e  oorzie  a  ieu e 

teksten. Het verbeteren van de content blijft echter een doorlopend proces en de commissie hoopt 

hier het komende jaar verder mee te gaan. 

SiteKreator kent echter ook een aantal beperkingen. Zo zijn de websites bijvoorbeeld niet geschikt 

voor mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones. Inmiddels i dt zo  % a  het 

internetverkeer plaats op mobiele apparaten (StatCounter). Google heeft dit jaar daarom besloten 

dat websites die niet goed te bezoeken zijn op mobiele apparaten, geweerd worden uit de mobiele 

zoekresultaten. Het is dus van groot belang dat de websites verder gemoderniseerd worden. Bijna 

30% van de bezoekers komt met een mobiele apparaat op de PGA-website terecht. De gemiddelde 

sessieduur van een smartphonebezoeker is de helft van de tijd van een pc-bezoeker. Het geeft nog 

maar eens extra aan dat de website niet goed werkt op mobiele apparaten. 

Door de aanbevelingen van de Commissie Communicatie worden er ook nieuwe eisen gesteld aan de 

website. Het succesvol inzetten van sociale media (zie ook het Social Media Plan 2015-2017) hangt 

sterk af van de content die gedeeld kan worden. Veel van die content zal op de websites van de PGA 

of de wijkgemeentes worden geplaatst. Met SiteKreator is het niet mogelijk om nieuwsberichten een 

aparte URL mee te geven. Bij het delen van content moet dus altijd naar de overzichtspagina worden 

verwezen in plaats van naar het bericht zelf. Dit is niet gebruiksvriendelijk voor de bezoeker en 

daarnaast maakt dit het delen van content via social media omslachtiger. 

De commissie raadt daarom het content management systeem WordPress als alternatief voor 

SiteKreator aan. WordPress is het meest gebruikte content management systeem ter wereld en naar 

s hatti g draait zo  % an alle websites inmiddels op WordPress. Het content management 

systeem is daarnaast ook gratis te gebruiken. Omdat WordPress zo populair is, zijn er veel plugins 

beschikbaar die de basisfunctionaliteit nog verder kunnen uitbreiden. Daarnaast is het een content 

management systeem dat sneller in kan spelen op actuele ontwikkelingen. Niet voor niets wonnen 

afgelopen jaar de op WordPress-gebaseerde websites van PKN-Oosterwolde en Blijekerk.nl de 

webfish award voor beste christelijke websites. 

http://gs.statcounter.com/#all-comparison-NL-monthly-201405-201505-bar
http://pkn-oosterwolde.nl/
http://www.blijekerk.nl/
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Aangezien de meeste wijkgemeentes net de migratie naar SiteKreator achter de rug hebben, zal niet 

iedere gemeente een nieuwe overstap zien zitten. De noodzaak om te migreren is voor de website 

van de PGA het hoogst, dus de commissie raadt aan om in eerste instantie alleen met deze website 

aan de slag te gaan. Zodra de website van de PGA over is gegaan naar WordPress, kunnen 

geïnteresseerde wijkgemeentes altijd aanhaken. Net als bij SiteKreator kan dan één site ontwikkeld 

en later gedupliceerd worden. Door de website van de PGA door te ontwikkelen, krijgt de PGA ook 

een voortrekkersrol. 

 

Geprinte materialen, zoals folders, flyers en visitekaartjes 

De PGA dient door middel van haar communicatie-uitingen een consistente indruk achter te laten. 

De PGA kan activiteiten van de wijkgemeentes ondersteunen door een flyer aan te bieden. Als er een 

aantal gestandaardiseerde materialen beschikbaar is, hoeft dit ook niet veel tijd te kosten. Het biedt 

gelijk de kans om de PGA zichtbaarder te maken. Door middel van een frisse en uniforme huisstijl 

hopen we wijkgemeentes te inspireren om zich aan te sluiten bij deze huisstijl. Dit werkt ons inziens 

beter dan het afdwingen van het gebruik van de PGA-huisstijl. 

 

Uitstraling van de kerkgebouwen 

De kerkgebouwen vormen samen met de andere communicatiemiddelen het visitekaartje van de 

PGA. De Commissie Communicatie gaat de komende jaren onderzoeken hoe de uitstraling verbeterd 

kan worden en inventariseren of er behoefte is aan algemene PGA-materialen, zoals bijvoorbeeld 

een informatiefolder. 

 

Welkomstmap 

Het moet duidelijker worden waarom de PGA langskomt, waarom je Drieluik ontvangt en waarom je 

benaderd wordt bij Actie Kerkbalans als je als PKN-lid naar Amersfoort verhuist. De huidige 

procedure roept vooral veel vragen op bij nieuwe Amersfoorters die al jaren niet meer in de kerk 

komen. Daarnaast lieten de welkomheters bij een evaluatie weten dat er een aparte benadering voor 

jongeren moet komen. Er moet geïnventariseerd worden wat een goede manier zou zijn om 

jongeren welkom te heten en welke materialen hier voor ontwikkeld moeten worden. De Commissie 

Communicatie heeft zich verder voorgenomen om ééns per drie jaar te evalueren met de 

welkomheters. 
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Huis-aan-huisbladen 

Door het aanbieden van nieuwsitems op de website, moet het voor huis-aan-huisbladen 

gemakkelijker worden om een beeld te krijgen van de actualiteiten. De huis-aan-huisbladen hebben 

een meer passieve houding aangenomen en willen graag dat de content aangeleverd wordt. Met een 

nieuwe website wordt het gemakkelijker om specifieke nieuwsitems te delen, ook met de redacties. 

Hoewel de verantwoordelijkheid voor de inhoud a  deze pagi a s ij de reda ties ligt, il de 

Commissie Communicatie hen actief ondersteunen. 

 

Week- / nieuwsbrieven 

Uit onderzoek blijkt dat een nieuwsbrief ook anno 2015 de beste manier is om in contact te blijven 

met de doelgroep. Met een nieuwe website wordt het gemakkelijker om content te delen via een 

elektronische nieuwsbrief en dit is ook een goede methode om mensen op de website van de PGA 

terug te laten komen. De Commissie Communicatie gaat onderzoeken hoe de logistiek van de 

verspreiding van nieuws verbeterd kan worden met een elektronische nieuwsbrief en welke 

doelgroepen hiermee bereikt kunnen worden. 

 

Google advertenties 

Google biedt non-profit organisaties en religieuze instellingen een gratis advertentietegoed van 

10.000 dollar per maand aan. Dit budget kan gebruikt wordt om te adverteren op Google.nl, naast en 

boven de zoekresultaten. Door dit tegoed aan te vragen en in te zetten, kan de website van de PGA 

beter vindbaar worden bij relevante zoekopdrachten. De Commissie Communicatie gaat 

onderzoeken waar de mogelijkheden liggen op dit gebied. 

 

Social media 

De commissie stelt voor om Facebook en Instagram in te zetten als nieuwe communicatiemiddelen. 

De belangrijkste aanbevelingen zijn het opzetten van een overkoepelende Facebook-pagina waarbij 

een community van PKN-leden in Amersfoort wordt gevormd. Verder raadt de commissie aan om te 

starten met een Instagram-account dat zich specifiek op jongeren richt. Het uitgewerkte voorstel 

vindt u in het Social Media Plan 2015-2017. 

 

App 

Het landelijk dienstencentrum biedt voor 121 euro per jaar de app Protestant aan. Deze kan 

gekoppeld worden met de website, Facebook en Twitter. Via pushberichten is het dan ook mogelijk 
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om gebruikers van de app op hun mobiele telefoon te benaderen. Inmiddels heeft ruim 60 procent 

van de Nederlanders een smartphone. De commissie stelt voor om de meerwaarde en 

mogelijkheden van de app verder te onderzoeken op het moment dat de website vernieuwd zijn en 

het opzetten van de social media kanalen afgerond is. 

 

Budget 

Huidige kosten 

- Kosten Drieluik 

- Kosten website + hosting 

o SiteKreator: € ,- (exclusief BTW) per website per jaar = € .815,- (inclusief BTW) 

o Webreus (hosting) 

- Kosten medewerker PR & Communicatie 

 

Kosten voor nieuwe ideeën 

- Migratie van de website naar WordPress 

o Schatting van het aantal uur dat de medewerker Communicatie en PR nodig heeft 

om de website om te bouwen tot een WordPress-website: 40 uur 

De huidige kostenpost van SiteKreator voor de PGA- e site à € ,- per jaar (excl. 

BTW) valt dan weg. 

o Eenmalige aanschaf van licenties voor een premium thema en plugins: € 150,-  

- Kosten opzetten social media kanalen 

o Schatting eenmalig budget om een Facebook- o u ity et zo   lede  op te 

bouwen: € . 00,- 

Een toelichting is te vinden in het Social Media Plan 2015-2017. 

o Schatting maandelijks advertentiebudget: € 100,- 

 

 

Planning voor de website en social media 

November 2015 – april 2016: Website verder moderniseren en overstappen op WordPress 

April 2016 – augustus 2016: Opzetten nieuwsvoorziening en social media kanalen 


