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Organisatie en de rol van communicatie 

 
Beschrijving huidige situatie 
Een goede communicatie draagt bij aan het beter functioneren van de gemeente. 
Binnen De Hoeksteen is de laatste jaren hard gewerkt door diverse mensen en commissies om 
verschillende communicatiemiddelen te ontwikkelen en in te zetten. Dit onder leiding van de 
communicatie ouderling (CO). Dit ambt is in 2013 ingesteld door de kerkenraad in afstemming met de 
gemeente. De CO heeft acht jaren zijn ambt vervuld en daarna nog één jaar op vrijwillige basis. Het 
zoeken naar en vinden van een nieuwe CO blijkt een moeilijke weg. Diverse mensen zijn benaderd en 
veel gesprekken gevoerd. Echter zonder resultaat. 
Daarom is er het voornemen van de kerkenraad om over te gaan tot het aanstellen van een 
communicatiemedewerker (CM). Immers om goed te kunnen functioneren is gestructureerde 
communicatie met de juiste coördinator een vereiste. De kerkenraad heeft ervaren tijdens de 
gevoerde  gesprekken dat men het ambt een te hoge drempel vindt tot het uitvoeren van de taken die 
vallen onder de noemer communicatie. 
Zoals gezegd vindt, op dit moment binnen De Hoeksteen, communicatie in een grote verscheidenheid 
plaats (veel mensen, veel boodschappen en veel communicatiemiddelen). Om structuur in de 
communicatie aan te kunnen brengen, zijn coördinatie, duidelijkheid en zichtbaarheid onmisbaar. 
 

 
a) Coördinatie:  

Deze beoogde CM zal fungeren als een spin in het web (zie figuur 1). Hij1 kan alleen goed uitvoering 
aan deze taak geven door alle relevante informatie te ontvangen (of actiever: te vergaren) en 
vervolgens door te geven aan alle belanghebbenden. 

 

 
Figuur 1: Communicatiemedewerker (rood) als spin in het web 

De lijnen van het web:  

• commissies communiceren onderling,  

• er is informatie vanuit de kerkenraad die naar commissies / personen moet 

• er zijn vragen vanuit commissies aan de kerkenraad,  

• informatie die gemeente breed gedeeld moet worden,  

• enz.  
Al deze communicatielijnen (vice versa) zijn in bovenstaande afbeelding uitgebeeld.  
De rode figuur is de CM, hoewel deze spilfunctie ook “gedeeld” kan worden met de scriba. Deze 
vervult eveneens een communicatieve kerntaak in de gemeente en beschikt over veel kennis. Hoewel 
de spin in het web dus kan bestaan uit meerdere personen ligt de kerntaak bij de CM. Hij dient van 
alle belangrijke (relevante) informatie op te hoogte te zijn of gebracht te worden. Alleen dan kan hij in 
deze functie een werkelijk coördinerende rol vervullen. Hij bepaalt vervolgens wat aan welke personen 
of commissies moet worden doorgegeven en eventueel teruggekoppeld.  
 
 
 
 

 
1 Waar “hij” staat, kan ook “zij” gelezen worden, afhankelijk van wie deze taak  
(in de toekomst) vervult 
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b) Duidelijkheid: 

 
1. Binnen De Hoeksteen wordt gebruikgemaakt van een groot aantal communicatiemiddelen.    

➢ Contactblad  
➢ Weekinfo 
➢ Website 
➢ Scipio- app 
➢ Nieuwsbrief 
➢ Informatierek met brochures 

➢ Brieven 
➢ Posters, banners, e.d. (incidenteel)  
➢ Beamer  
➢ Prikbord  
➢ Activiteitenkalender  

 
 
Met name het contactblad, de nieuwsbrief, de weekinfo, website en Scipio-app spelen een belangrijke 
rol bij het informeren van de gemeente.  
Er is een grote hoeveelheid verschillende informatiedragers. Deze worden door verschillende mensen 
voorzien van input. De CM moet zorgdragen dat hij zichtbaar is voor diegene die de 
communicatiemiddelen voorzien van input. 
 
 
 

2. Organogram 
Deze onderstaande schematische voorstelling van de organisatiestructuur binnen de Hoeksteen biedt 
een helder overzicht hoe De Hoeksteen precies in elkaar zit. Het is meteen zichtbaar wie vanuit het 
moderamen/kerkenraad zorgt draagt voor een bepaalde commissie.  
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c) Zichtbaarheid 
Om als spin in het web goed te kunnen functioneren, moet de CM zichtbaar zijn. 
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, e.d. moeten bij alle belanghebbenden bekend zijn, terwijl 
iedereen ook moet weten wanneer zij bij hem aan de bel kunnen trekken.  
In het geval van verkeerde boodschappen op bijvoorbeeld de beamer tijdens de dienst: wanneer de 
samenstellers van de beamerteksten niet zeker weten of een tekst klopt c.q. op de beamer aan de 
gemeente vertoond mag worden, nemen zij contact op met de CM. Fouten kunnen dan voorkomen 
worden. Wanneer er toch verkeerde informatie getoond wordt, kunnen de commissie en de CM  een 
bepaalde tijd nauwer gaan samenwerken. (Bijvoorbeeld: alle teksten buiten de reguliere liturgie gaan 
voor de dienst eerst ter goedkeuring langs de CM). 
Het is aan te bevelen dat de CM proactief de commissies opzoekt en daarbij met bijvoorbeeld een 
visitekaartje zijn gegevens bekendmaakt. Ook is het handig dat zijn gegevens op een makkelijk te 
vinden plaats op de website komen, bijvoorbeeld op de pagina Contact.  
 
 
 
Prioriteiten qua beleid 

1) De CM maakt geen deel uit van de kerkenraad of het moderamen. Zoals in het verleden de 
CO. Er zal een modus gevonden moeten worden waardoor de CM voorzien wordt van 
belangrijke informatie vanuit de kerkenraad en moderamen. 

2) Het vernieuwen van de website; hierin krijgt de CM een actieve rol 
3) De activiteiten kalender wordt opnieuw ingezet. De CM zal ook hier een actieve rol bij 

vervullen 
 
 
 
 
 


