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Voorwoord
Voor u ligt het adviesrapport voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het adviesrapport wordt
geschreven vanuit de opleiding Human Resource Management voor de major Human Talent.
De studenten is gevraagd om als adviseurs op te treden om een adviesrapport te schrijven voor
de opdrachtgever. De opdrachtgever kwam met de vraag of onderzoek te doen naar een
onderwerp rondom verandermanagement. De projectgroep stond hier volledig vrij in om de
vraag op te vullen. De projectgroep heeft het stakeholderlandschap als uitgangspunt omdat zij
de belanghebbenden zijn binnen de stichting. Het uitgangspunt van de opdracht is dat de
projectgroep een kwalitatief en oprecht advies schrijven zodat de opdrachtgever hierop kan
inspelen. De projectgroep wil graag een volwaardig advies schrijven.
Bij dezen wil de projectgroep graag de begeleiders van de major Human Talent bedanken.
Allereerst Marleen Griep, Wim Braaksma en Monique Smetz. Zij hebben de projectgroep
begeleidt in tijden van het project maar hebben ook informatieve colleges gegeven. Een
speciaal dank naar Karin Bouius, zij heeft de projectgroep overzicht gegeven over het gehele
project en de major. Zij kon de projectgroep een kader geven als de projectgroep hier zoekende
naar was.
Tot slot willen wij de opdrachtgever bedanken. Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft ons veel
creatieve vrijheid gegeven waarbij er twee specifieke aanspreekpunten waren, namelijk
Rommie van der Heide en Hester Simons. Zij hebben ons voorzien van informatie en ons de
kans gegeven dit project mogelijk te maken.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Maartje ten Hoopen
Sanne Pipping
Marissa Portena
Suzanne Schouten
Leeuwarden, 9 juni 2021
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Hoofdstuk 1 - Inleiding
Van het protestantisme tot het katholieke geloof, bij ieder van deze christelijke geloven hoort
een kerk als gebedshuis. Deze gebedshuizen staan overal in Nederland, zo ook in Friesland. In
bijna elk dorp van de provincie Friesland kan een kerk worden gevonden. Een groot deel van
de kerken in Friesland wordt onderhouden of bezit door de Stichting Alde Fryske Tsjerken
(SAFT). Inmiddels heeft de stichting 54 kerkgebouwen, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen
in haar bezit. Binnen de stichting zijn er veel vragen over zowel de toekomst als het heden.
Stichting Alde Fryske Tsjerken zou graag vele van deze vragen beantwoord willen hebben. Zij
hebben daarvoor de hulp van verschillende hogescholen ingeschakeld. Zo is de Stichting Alde
Fryske Tsjerken ook bij het NHL Stenden Leeuwarden terecht gekomen.
Het doel van dit adviesrapport is om zowel de hoofdvraag als de deelvragen zo compleet
mogelijk te beantwoorden en dit vervolgens te laten resulteren tot een advies. De projectgroep
zal naast het nodige literatuuronderzoek ook de nodige informatie opvragen bij de Stichting
Alde Fryske Tsjerken. Dit om te voorkomen dat er foutieve informatie wordt gebruikt.
Om het doel te kunnen realiseren wordt er door middel van deelvragen de hoofdvraag
beantwoordt. De hoofdvraag van dit rapport is:
‘’Hoe kan SAFT ten dienste van het stakeholderlandschap veranderen zodat de belangen van
de stakeholders worden behartigd?’’
De deelvragen die bijdragen aan het beantwoorden van de hoofdvraag luiden als volgt:
- Waar bestaat het stakeholderlandschap uit?
- Wat zijn de belangen van het stakeholderlandschap?
- Welke acties onderneemt SAFT momenteel om hun doelen waar te maken richting het
stakeholderlandschap?
In dit adviesrapport zullen verschillende hoofdstukken aan bod komen. Allereerst zullen de
aanleiding en doelstelling van het onderzoek naar voren komen in twee verschillende
hoofdstukken. Na de aanleiding en doelstelling wordt er een probleemanalyse uitgevoerd
waarin het algehele probleem wordt blootgelegd. Als tweede wordt er literatuur beschreven
met daarbij de theorieën en de modellen die de projectgroep gaat gebruiken om het vraagstuk
te kunnen onderzoeken en te verklaren. Als derde wordt er een onderzoeksopzet en een
methodologische verantwoording gegeven. De projectgroep geeft hier aan wat de opzet van
het onderzoek zal zijn en wordt er verantwoording afgelegd over de methode van onderzoek.
Als vierde worden de analyseresultaten beschreven. De analyseresultaten zullen de
antwoorden op de deelvragen zijn. Dit zijn de resultaten aan de hand van desk- en
fieldresearch. Als vijfde wordt er een conclusie getrokken door de hoofdvraag te antwoorden.
De hoofdvraag wordt beantwoord door de analyseresultaten te gebruiken. Als laatste wordt er
een beroepsproduct geschreven naar aanleiding van het onderzoek. Dit beroepsproduct zal in
de vorm van een advies zijn voor de opdrachtgever.
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Hoofdstuk 2 - Aanleiding
Uit de cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020) blijkt dat in 2019, 54% van
de Nederlandse bevolking (15 jaar of ouder) zich niet tot een groepering rekent met een
kerkelijke of levensbeschouwelijke gezindte. Dit percentage stijgt nog steeds, zo was in 2012
nog 46% van de Nederlandse bevolking. Naast het niet meer behoren bij een
levensbeschouwelijke of kerkelijke gezindte blijkt ook uit cijfers van het CBS dat het bezoek van
religieuze dienst flink is afgenomen. In 2019 bezoekt nog 14% van de Nederlandse bevolking
minstens één keer per maand een religieuze dienst.
Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015) blijkt ook dat vanaf 1849 de
ontkerkelijking is begonnen in Friesland, vanaf dat jaar is het percentage beginnen met dalen
vanaf 100%. In Friesland was in 2014 de bevolking die geen kerkelijke gezindte aanhing 57.2%.
Het is dan niet vreemd dat er meer kerken leeg komen te staan of de financiële middelen
schaars zijn voor deze kerken. Met 773 kerken (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, 2021) heeft Friesland immers het meest kerk dichte landschap van Europa
(Kerken FRL, 2018).
Stichting Alde Fryske Tsjerken is een stichting dat in het geval van onvoldoende financiële en
bestuurlijke voorzieningen, kerken uit het Friese landschap overnemen. Het doel hiervan is om
kerkgebouwen vanuit een historisch oogpunt te herstellen en/of in stand te houden voor de
provincie Friesland. De beste manier om waardevolle gebouwen te behouden, is door ze goed
te gebruiken. Daarom streeft de stichting ernaar haar kerken passende nieuwe functies te
geven, verankerd in de lokale samenleving.” Kortom; SAFT houdt de kerken levend in de
gemeenschap, door het gebruik van de kerken te stimuleren voor verschillende activiteiten dan
enkel de godsdienst (Alde Fryske Tsjerken, z.d.).
Zoals in de inleiding is beschreven, is de Stichting Alde Fryske Tsjerken de opdrachtgever van
dit onderzoek. Stichting Alde Fryske Tsjerken is in gesprek gegaan met docenten binnen de
minor Human Talent, wat wordt aangeboden door NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden.
Hieruit is naar voren gekomen dat verschillende projectgroepen van de minor met
verschillende vraagstukken werkzaam zullen zijn, die zijn aangeleverd door de Stichting Alde
Fryske Tsjerken. Onderwerpen waar de projectgroepen zich mee bezig houden zijn; verjonging,
cultuur en interne- en externe verandermanagement. De projectgroep stelde zichzelf de vraag:
“Hoe houdt SAFT de gemeenschap betrokken, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de
kerken in Friesland?”.
Nadat de projectgroep de keuze heeft gemaakt om voor de stichting aan de slag te gaan,
hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen deze partijen. Het eerste gesprek
diende voornamelijk als kennismakingsgesprek, waarbij veel vragen werden gesteld als het gaat
om de organisatie, eventuele beschikbare documenten en dergelijke. In het tweede gesprek
kwamen voornamelijk de ideeën en wensen van beide partijen aan bod. Uit dit laatste gesprek
werd er vanuit de projectgroep een onderzoeksvraag voorgesteld, betreft het huidige
stakeholderlandschap van de stichting en de relatie daarmee. Het stakeholderlandschap wat
hier wordt benoemd betreft alle partijen die betrokken zijn bij de stichting, zoals de
gemeenschap, donateurs, vrijwilligers en giftgevers. De onderzoeksvraag zal verder toegelicht
worden in de volgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 3 - Doelstelling
In de huidige situatie van Stichting Alde Fryske Tsjerken is dat de stichting nu vooral bezig is
met overnemen en onderhouden van kerken in de provincie Friesland. Het doel hiervan is het
herstellen en in stand houden van deze historische kerken. Dit gebeurt alleen als er in
desbetreffende kerkelijke gemeente onvoldoende financieel en bestuurlijk draagvlak is om een
kerk te onderhouden. De stichting blijft voortbestaan door gelddonaties en hulp van
vrijwilligers. De donateurs en vrijwilligers maken ook deel uit van het stakeholderlandschap van
de stichting. Door de ontkerkelijking die eerder in de aanleiding is benoemd, is er een risico dat
de interesse in de stichting verdwijnt. Op dit moment onderneemt de stichting weinig actie om
de belangen van hun stakeholders te behartigen, waardoor juist de interesse in de stichting in
stand kan blijven. (Alde Fryske Tsjerken, z.d.). Het behalen van dit doel kan leiden tot nieuwe
donateurs en verjonging binnen de doelgroep.
Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft verschillende belanghebbende, deze worden ook wel
stakeholders genoemd. Om deze belanghebbende duidelijk in beeld te brengen, wordt voor
deze partijen de verzamelnaam stakeholderlandschap gebruikt. Bij het begrip stakeholders
wordt in dit plan van aanpak verstaan: omwonende, donateurs, giftgevers, vrijwilligers en
lokale (kerkelijke) commissies. Deze stakeholders hebben buiten financiële en bestuurlijke
steun, na de overname van een kerk in de omgeving van de stakeholders, geen verdere
inspraak. De gewenste situatie vanuit de projectgroep is dan ook dat stakeholders meer inzicht
en inspraak krijgen over wat er gaat gebeuren, na de overname van de kerk. Door
betrokkenheid te creëren met de stakeholders, kan dit zorgen voor aanhoudende donaties en
(nieuwe) vrijwilligers. Echter heeft een deel van deze stakeholders bijna tot geen inzicht in wat
gebeurt na de overname van een kerk. Door stakeholders meer inzicht te bieden is het doel dat
de overgenomen kerken een functie krijgen waar zowel de SAFT als de stakeholders tevreden
mee zijn, daarbij betrokkenheid te creëren met de stakeholders, wat kan zorgen voor
aanhoudende donaties en (nieuwe) vrijwilligers.
Om achter de behoeftes van deze stakeholders te komen, is er contact opgenomen met de
volgende partijen: donateurs en plaatselijke commissies. Ten eerste zijn er enquêtes verstuurd
naar verschillende stakeholders, om hun belangen in kaart te brengen. Om achter te komen
welke partijen stakeholders zijn, zijn hier vragen over gesteld bij de opdrachtgever. Daarnaast
is onderzocht hoe groot het huidige stakeholder landschap is. Door de exacte grote van het
stakeholder landschap te weten en daarbij hun behoeften, kan er een duidelijk plan geschreven
worden voor SAFT die zij in de aankomende vijf jaar kunnen toepassen.
In dit adviesrapport wordt duidelijk op welke manier SAFT het beste kan veranderen, om voor
de aankomende vijf jaar de stakeholders meer te betrekken bij hun werkzaamheden rondom
de overname van een kerk en de functies die een kerk daarna heeft.
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Hoofdstuk 4 - Probleemanalyse
De projectgroep gaat binnen dit hoofdstuk de probleemstelling uitwerken die van toepassing
is op het vraagstuk van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Door middel van een probleemanalyse
kan de projectgroep een correct afgebakende probleemstelling en doelstelling formuleren
waaruit de hoofd- en deelvragen zijn voortgekomen.

4.1 Achtergrond
Stichting Alde Fryske Tsjerken (Stichting Alde Fryske Tsjerken, z.d.) neemt kerken uit het Friese
landschap over die ontoereikende financiële en bestuurlijke voorzieningen hebben. De
stichting wil hiermee voorkomen dat de kerkgebouwen vanuit historisch oogpunt verloren
gaat. Zij willen deze kerkgebouwen herstellen of in stand houden, met de voornaamste reden
dat de kerkgebouwen vanuit historisch oogpunt in stand blijven. Op dit moment kan SAFT
blijven voortbestaan en hun doelen behalen door de steun van donateurs, giftgevers en
vrijwilligers.
Stichting Alde Fryske Tsjerken wil de kerkgebouwen in leven houden door het gebruik te
stimuleren voor verschillende soorten activiteiten zoals cultuur. De voornaamste redenen voor
het gebruik van kerkgebouwen waren voorheen voor religieuze uitingen, maar dit verandert
ook met de jaren door de ontkerkelijking. Uit cijfers van het CBS (Redactie kerk, 2020) bleek
dan ook dan 54% van de bevolking zich niet schalen onder levensbeschouwelijke stromingen.
Dat er meer leegstand, onvoldoende financiële of bestuurlijke voorzieningen zijn binnen
kerkgebouwen, ook binnen het Friese landschap, is dus niet zeldzaam.

4.2 Afbakening en relevantie
De focus van dit vraagstuk ligt voornamelijk op het stakeholder landschap en de omgang vanuit
de stichting met deze groepering. Zoals eerder besproken in de aanleiding, bestaat het
stakeholderlandschap uit verschillende belanghebbenden van SAFT. Onder deze
belanghebbenden kunnen onder anderen worden verstaan; de donateurs, de vrijwilligers,
giftgevers, omwonende en de lokale kerkbesturen. De projectgroep gaat onderzoeken op
welke manier Stichting Alde Fryske Tsjerken binnen vijf jaar kan veranderen om het stakeholder
landschap beter te bereiken.

4.3 Probleemstelling
De belangen van het stakeholder landschap wordt naar eigen zeggen van SAFT nog te weinig
behartigd. De stakeholders hebben naast financiële of bestuurlijke steun geen verdere inspraak
over wat er met de kerkgebouwen gebeurt. De stakeholders, in dit geval de omwonenden,
krijgen na overname een folder op de deurmat. In deze folder wordt enkel geïnformeerd dat
Stichting Alde Fryske Tsjerken de kerk heeft gekocht en dat er mogelijkheden tot
donateurschap is. De omwonenden worden dus niet nauw betrokken bij dit proces. Doordat er
weinig inspraak is voor de omwonenden, kan het donateurschap minder aantrekkelijk voor hen
worden.
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4.4 Doelstelling
Het doel van het vraagstuk is om de SAFT nieuwe inzichten te geven, betreft de betrokkenheid.
Deze inzichten gaan voornamelijk over het betrekken van het stakeholderlandschap bij het
overname proces van een kerkgebouw. De projectgroep hoopt hiermee stichting en
stakeholders dichter bij elkaar te kunnen brengen. Door vereniging van deze partijen hoopt de
projectgroep dat de betrokkenheid groter wordt en de kerkgebouwen met historisch oogpunt
een mooie nieuwe bestemming of meerdere bestemmingen krijgen.
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Hoofstuk 5 - Literatuur, theorie en modellen
In het onderstaande hoofdstuk wordt de literatuurstudie gedaan. De literatuurstudie helpt bij
het verzamelen van zoveel mogelijk literatuur en data voor het verduidelijken van het
vraagstuk. De projectgroep belicht vier onderwerpen die bijdragen aan het vraagstuk, zowel
direct als indirect. De vier onderwerpen die aan de hand van een literatuurstudie worden
onderzocht zijn: De regelgeving rondom monumentale gebouwen en de kerken cultuur binnen
besturen met de nadruk op Friesland, de Friese cultuur, de ontkerkelijking binnen Friesland en
de trends en ontwikkelingen worden benoemd die invloed kunnen hebben op zowel het
stakeholder landschap als de stichting. Deze literatuurstudie is een samenvatting van de
literatuurstudie die is vernomen in het scientific article.

5.1 Regelgeving rondom monumentale gebouwen
Nederland telt ongeveer 6900 kerken verspreid door het hele land, waarvan er 773 in Friesland
staan. Er zijn in Friesland 335 kerken die een rijksmonument zijn (Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, 2021). In dit onderdeel van de literatuurstudie wordt besproken wat
de het betekent wanneer kerken een rijksmonument zijn en of dit het bestaan van het gebouw
kan hinderen.
5.1.1 Kerken als rijksmonumenten
Er zijn kerken in Nederland die zijn uitgereikt tot rijksmonumenten. Dit betekent dat de kerk
een gebouw is met cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde. De rijksmonumenten
worden door de Rijksoverheid beschermt, ook wel monumentenzorg genoemd, zodat de
monumentale waarde kan worden behouden (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, 2019). Monumentenzorg is de bescherming, instandhouding, het onderhoud en
het herstel van de monumenten. Per monument verschillen de rechten en plichten met
betrekking tot restaureren en/of verbouwen (Monumenten.nl, 2020).
5.1.2 Rijksmonumenten Nederland
Zoals eerder benoemd telt Nederland ongeveer 6900 kerken en daarvan zijn ruim 1200 kerken
gebouwd voor het jaar 1800 en deze kerken zijn allemaal benoemd tot rijksmonument. Van de
62.000 rijksmonumenten in Nederland, zijn er 2351 kerk (Breggen, 2020). Van de kerken die
zijn benoemd als rijksmonument, is er twintig procent dat is herbestemd en wordt gebruikt met
een culturele of maatschappelijk functie, denk aan; wijkcentra, musea en theaters. Voor kerken
die niet zijn benoemd als rijksmonument is het vinden van hun toekomstige functie
gemakkelijker, doordat hier minder rechten en plichten aan verbonden zijn. Ongeveer 4600
kerkgebouwen in Nederland zijn géén monument en een kwart daarvan heeft verbouwingen
ondergaan en zijn herbestemd als appartementencomplexen, bedrijfsruimtes en hotels (Fijter,
2019).
5.1.3 Kosten en subsidies
Het onderhouden en restaureren van kerken kunnen er voor zorgen dat de kosten hoog
oplopen. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen subsidies aanvragen vanuit de rijksoverheid,
dit geldt dan voor de instandhoudingssubsidie en de subsidie voor herbestemming
(Monumenten.nl, 2020). De kerken in bedekken maar vier procent van de rijksmonumenten in
Nederland, echter gaat hier gemiddeld 44 procent van de instandhoudingssubsidie heen. De
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hoge kosten van het onderhouden van deze kerken zijn niet geheel verrassend. Kerken zijn
grote gebouwen, soms zonder fundering en bestaan uit kostbare materialen, zoals
natuursteen. Veel kerken beschikken over detailwerk, echter zijn er ook maar weinig mensen
die het ambacht in deze tijd nog beheersen (Breggen, 2020).
5.1.4 Huidige situatie Friesland
Omrop Fryslân heeft een enquête gehouden onder 129 kerkbesturen in de gemeente SúdwestFryslân, als gevolg van de documentaire ‘Kerken te Koop’ van Fryslân DOK. Hieruit is gebleken
dat er in de aankomende tien jaar wel honderden kerken in Friesland zullen moeten sluiten en
wellicht kan dit cijfer nog stijgen. De sluitingen zijn het gevolg van ontkerkelijking, wat in later
verder besproken zal worden (Leeuwarder Courant, 2020). Door de grote hoeveelheid kerken
kan het lastig zijn om een juiste herbestemming te vinden. Niet alleen het feit dat het
monumentale panden kunnen zijn speelt mee, maar ook de stroming van de godsdienst speelt
een rol.
Uit onderzoek van Trouw (2019) blijkt dat de stroming van godsdienst een grote rol speelt in
de herbestemming van een kerk. Vanuit het geloof is de kerk voor rooms-katholieke heilig, dit
is bijvoorbeeld te zien aan de hoeveelheid aandacht die aan de bouwwerken is besteed. Echter
is de kerk voor de protestanten enkel ‘handig’ en wordt er meer aandacht besteed aan de
inhoud van het geloof. Om deze reden zijn rooms-katholieken op veel momenten meer
terughoudend wanneer hun kerk een nieuwe functie toegediend zal krijgen (Breggen, 2020).
Provincie Friesland is vergeleken met andere Nederlandse provincies een echte kerken
provincie, met maar liefst 323 kerkdorpen, waarin soms wel vier geloofsvormen per dorp een
kerk bouwde. Zoals eerder benoemd staan er in Friesland 773 gebedshuizen, waarvan er 335
rijksmonument zijn. Veertig procent van deze kerken dateert van voor 1850. Ondanks de
dichtbevolkte kerkgemeenschap heeft Friesland ook last van de ontkerkelijking in combinatie
met geringe bevolkingsdichtheid. In Friesland zijn er veelal protestantse kerkgenootschappen,
waardoor er regelmatig religieus erfgoed vrijkomt. Zoals eerder benoemd zijn de protestanten
minder terughoudend in de herbestemming van de kerken en dit werkt in het voordeel van de
provincie Friesland. Veel kerken in Friesland hebben al een nieuwe functie gekregen, echter
door de grote hoeveelheid zal het vinden van herbestemming in grote getallen alsnog lastig
zijn.
5.1.5 Conclusie
Vanuit de literatuurstudie kan geconcludeerd worden dat het vinden van herbestemmingen
van kerken in Nederland lastiger zijn wanneer dit rijksmonumenten zijn. De hoeveelheid
rechten en plichten, hoge kosten, maar ook de rooms-katholieke stroming kunnen zorgen voor
hinder bij het zoeken van een toekomstige functie voor het kerkgebouw. Doordat een groot
gedeelte van de Friese bevolking de protestantse stroming volgt, maakt dit het gemakkelijker
om herbestemmingen te realiseren voor kerken. Protestanten zijn namelijk minder
terughoudend wanneer het gaat om de zoektocht naar een nieuwe functie voor de kerk. Echter
door de grote hoeveelheid kerken in Friesland, zal de provincie genoodzaakt zijn een groot
aantal kerken in de toekomst te sluiten, als gevolg van ontkerkelijking.
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5.2 Ontkerkelijking van Friesland
In het onderstaande literatuuronderzoek wordt onder andere gekeken naar ontkerkelijking.
Het is belangrijk om vast te stellen wat de oorzaken en gevolgen van ontkerkelijking zijn. Deze
constatering kan een overzichtelijk beeld en reden geven waarom ook in Friesland meer
leegstand komt in kerken. De Stichting Alde Fryske Tsjerken koopt de kerkgebouwen waarbij er
onvoldoende financiële middelen en besturen zijn om deze te onderhouden.
Ontkerkelijking is vaak onderdeel van een proces van secularisatie. De encyclopedie
(Ontkerkelijking – Encyclopedie, z.d.) omschrijft ontkerkelijking als een proces dat ontstaat als
mensen zich gaan verwereldlijken en zich niet langer als lid van een kerkgenootschap
beschouwen. Bij secularisatie (KRO-NCRV, 2020) verliest de kerk en de georganiseerde
godsdiensten haar invloed op de maatschappij. Ontkerkelijking is daarmee onderdeel van
secularisatie.
5.2.1 Geschiedenis
Ontkerkelijking is geen begrip die gister pas is komen aanwaaien. Uit de cijfers van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (2016) is er een onmiskenbaar verschil tussen de generatie van voor
1940 en na 1945. In deze periode worden de vooroorlogse en de naoorlogse generaties
onderscheiden. Na de tweede wereldoorlog kwam het begrip ontzuiling tot leven. Tot de
tweede helft van de negentiende eeuw was er sprake van verzuiling. Dit houdt in dat voorheen
Nederland was verdeeld in twee delen. Het noorden van Nederland was voornamelijk
aangesloten bij het protestantisme en het zuiden voornamelijk bij het katholicisme. Verder had
je de liberalen en socialistische groeperingen. Als katholiek ging je met katholieke mensen om,
je ging naar een katholieke school, luisterde katholieke omroepen, las katholieke kranten en
was aangesloten bij een katholieke vereniging. De verzuiling breidde uit vanaf het jaar 1917
(Koops, 2020) toen de grondwet werd aangepast en mensen zelf het recht hadden om
bijvoorbeeld een vereniging te stichten. Ook financierde de overheid vanaf 1917 ook katholieke
en protestantse scholen waar dit voorheen alleen openbare scholen waren, ook wel de
schoolstrijd genoemd.
Vanaf de jaren zestig ontstond de ontzuiling. Ontzuiling voor Nederland (De Rooy, 2020)
betekende ontkerkelijking en de opkomst van subculturen. De ontkerkelijking en de opkomst
van subculturen kwam door de groeiende welvaart in Nederland. Nederlanders verdienden
meer geld waardoor ze een televisie konden kopen maar ook op vakantie konden waardoor ze
werden geconfronteerd met andere opvattingen. Het individualisme werd groter vanaf de
jaren zestig door het ontstaan van subculturen en het individuele belang bevorderde. Door
onder andere deze gebeurtenissen kwam de ontzuiling tot stand waarbij ontkerkelijking een
groot onderdeel vormt.
5.2.2 Huidige situatie
Om nu een sprong in de tijd te maken wordt er gekeken naar de cijfers van nu. Uit de cijfers
van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020) blijkt dat in 2019, 54% van de
Nederlandse bevolking (15 jaar of ouder) zich niet tot een groepering rekent met een kerkelijke
of levensbeschouwelijke gezindte. Dit percentage stijgt nog steeds, zo was in 2012 nog 46% van
de Nederlandse bevolking.
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Naast het niet meer behoren bij een levensbeschouwelijke of kerkelijke gezindte blijkt ook uit
cijfers van het CBS dat het bezoek van religieuze dienst flink is afgenomen. In 2019 bezoekt nog
14% van de Nederlandse bevolking minstens één keer per maand een religieuze dienst.
Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015) blijkt ook dat vanaf 1849 de
ontkerkelijking is begonnen in Friesland, vanaf dat jaar is het percentage beginnen met dalen
vanaf 100%. In Friesland was in 2014 de bevolking die geen kerkelijke gezindte aanhing 57.2%.
Het is dan niet vreemd dat er meer kerken leeg komen te staan of de financiële middelen
schaars zijn voor deze kerken. Met 773 kerken (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, 2021) heeft Friesland immers het meest kerk dichte landschap van Europa
(Kerken FRL, 2018).
5.2.3 Conclusie
Er kunnen veel conclusies uit de bovenstaande gegevens worden getrokken. Allereerst kan
worden geconcludeerd dat de ontkerkelijking niet pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw
is ontstaan maar als in de negentiende eeuw ontstond. Als tweede kan er geconcludeerd
worden dat door de ontzuiling in de jaren zestig de ontkerkelijking toe nam. Door de
economische groei in de jaren zestig kwam er een vernieuwd wereldbeeld waarin het
individualisme binnen de samenleving centraal kwam te staan en niet meer het geloof zoals
voorheen wel zo was. Als laatst kan worden geconcludeerd dat ook in Friesland de
ontkerkelijking vanaf 1849 begon. Dit heeft ertoe geleid dat in 2014 een ruime meerderheid
van de Friese bevolking geen kerkelijke gezindte aanhing.

14

5.3 De Friese cultuur
In een klein land als Nederland zijn er vele culturen die zich hebben ontwikkeld in de afgelopen
eeuwen. De Friese cultuur is misschien wel de meest besproken. De taal, de identiteit en de
geschiedenis zijn hierin de belangrijkste aspecten. Provincie Fryslân zorgt ervoor dat de cultuur
blijft. Dit door een nieuw opgezette beleidsnota die zal gelden van 2021 tot 2024. Dit heet Nij
Poadium. In dit staan plannen voor de cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. Hiervoor is een
investering van 143.110.500 euro vrijgemaakt.
5.3.1 De geschiedenis van Friesland
Rond 400 tot 200 voor Christus begon de Friese cultuur. Dit werd door de Romeinen Frisii
genoemd. Echter de eerste schriftelijke bronnen die de Friese bevolking beschrijven zijn er pas
1ste eeuw na Christus. Hierin schrijven de Romeinen naar een groep die ook wel Frisii worden
genoemd. Echter is de vraag nog of dit dezelfde stam is als de latere Friezen uit de vroege
middeleeuwen (Yumpu.com, 2007).
In de vroege middeleeuwen had Friesland een groot oppervlakte. Het strekte zich uit van de
Belgische kust tot naar de rivier de Wezer in Duitsland. Het was een sterk volk. Het bestond
voornamelijk uit kleine boerderijen en dorpjes. De Franken wilde in deze tijd koloniseren.
Hierdoor ontstond de Fries- Frankische oorlogen. In 734 na Chr. Veroverde Karel Martel een
westelijk deel van het Friese rijk. Onder Frankisch gezag werd de ‘Wet van Frisia’ opgezet
(Prehistorie van Friesland, z.d.).
Na de tachtigjarige oorlog, waarin ook Friesland werd bezet en zijn onafhankelijkheid verloor,
werd het grootste deel van Friesland in 1580 opgenomen in de Unie van Utrecht. Het werd
Heerlijkheid Friesland genoemd. De staten van Friesland waren samengesteld uit 11 steden.
Deze steden worden in huidige tijd gebruikt voor de Friese Elfstedentocht. Vanaf toen zijn de
stadhouders altijd leden van het huis van Oranje- Nassau geweest. Dit is later gebruikt door
Oranjes om een claim op koningschap te doen in de Nederlanden (Yumpu.com, 2007). In 1795
stopte de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, hier maakte Friesland ook deel van uit.
Friesland hield op met bestaan en werd gesplitst over Groningen en Oude- Ijsel. Sinds 1814 is
Friesland weer een provincie (Yumpu.com, 2007). Op 1 januari 1997 werd Friesland officieel
'Fryslân'.
5.3.2 Identiteit
De vorming van de identiteit van de Friezen heeft ook een klein stuk geschiedenis. Wat is nou
Fries en wat niet? Goffe Jensma heeft hierover een boek geschreven genaamd: Opkomst en
bloei van het rode tasje. Hij schrijft hierin dat Friezen koppig zijn en trots op hun cultuur en taal.
Nationalisme was in opkomst doordat de hoge laag van de Friese bevolking, adel, het voor het
zeggen hadden. Zij bepaalde wat de Friese cultuur en identiteit werd (Hoekstra, 2017).
Maar wat houdt deze Friese identiteit volgens de genootschappen dan in? De Friese beweging
ziet deze Friese identiteit in het ‘naïeve plattelands-Fries’. Een Fries vind je veel sneller op het
platteland dan in de stad. Deze boeren spreken een andere vorm van het Fries omdat ze het
Fries hebben verbasterd met het boers. Daar komt ook nog eens bij dat de meeste
plattelanders helemaal niet doorhebben dat zij zo authentiek Fries zijn gebleven. Volgens
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Jensma waren de hogere klassen Fries, omdat ze het heel graag wilden zijn, terwijl de boeren
en mensen op het platteland Fries waren omdat ze het instinctief zijn (Hoekstra, 2017).
Echter zijn er meerdere theorieën. Phillipus Breuker, oud leraar en universiteit Leiden, zegt dat
de Friese cultuur is ontstaan door cultuurnationalisme en is begonnen in 1740. Denk hierbij aan
Friese politiek, nationalisme, Friese klederdracht en literatuur. In 1848 begon het met de Friese
taal (Hoekstra, 2017).
In de tweede helft van de 20ste eeuw werd het Fries zijn steeds sterker en verder ontwikkeld.
Fries Sociaal Planbureau heeft iets minder dan driekwart van de Friese bevolking zich
uitgesproken over dat de Friese identiteit zeker bestaat. Hierin werden dingen zoals de
Elfstedentocht, het Friese landschap en de Friese taal benoemd. De Leeuwarder courant
noemt schrijft ook dat er een verschil is tussen Fries voelen, Fries zijn en Friese trots. Hierin
wordt beschreven dat je de bescheiden Fries hebt, de grutske Fries en de Nederlandse Fries.
Alle drie dragen een Friese identiteit met zich mee maar uiten het anders (Leeuwarder Courant,
2016).
5.3.3 De Friese taal
De Friese taal is al een tijd in omloop en wordt hedendaags door zo’n 400.000 mensen
gesproken. Het ontstond in de vroege middeleeuwen. Hier is de taal zich steeds meer gaan
onderscheiden van de Germaanse dialecten en het oudengels. Dit oudengels kan bijna niet
meer teruggevonden worden in het huidige Fries maar er stamt echter veel van deze taal af
(Geschiedenis van de Friese taal, 2020). Tot in de 19de eeuw was het uitsluitend een gesproken
taal. Vooral op het platteland waar het Nederlands geen kans had om zich heen te grijpen bleef
de taal intact. Geschreven fries was er minder, behalve de dichter Gysbert Japiks. Pas in de tijd
van de romantiek kwam de geschreven Friese taal weer tot leven. Echter pas in 1879 kreeg het
pas een officiële spelling (Hüning, z.d.).
Met ingang van 1 januari 2014 is de Wet gebruik Friese taal gekomen. Hierin wordt de Friese
taal beschermt en bevordert door de Nederlandse overheid. Ook staat er in wet over de Friese
taalregeling dat Fries een regulier vak wordt behalve als het college van gedeputeerde staten
van Fryslân aan scholen ontheffing heeft verleend. Ook mag het als voertaal gebruikt worden
op scholen.
Tot slot is er een subsidie plan ingegaan vanaf 22 februari tot 30 september 2021. De regeling
onder de naam Fries taalgebruik is om meer aandacht te brengen om zichtbaarheid te creëren
voor de Friese taal in het openbare leven. Er kan gevraagd worden naar subsidie bij activiteiten
die zichtbaar de Friese taal willen vergroten, bij het ontwikkelen van oorspronkelijke Friestalige
communicatiemiddelen en bij het vertalen van de Friese taal (Provincie Fryslân, z.d.).
5.3.4 Conclusie
De Friese cultuur is en blijft een ingewikkeld en lang verhaal. Echter heeft het door de vele
geschiedenis die Friesland heeft doorstaan maakt dit juist de cultuur waar de Friezen deze
dagen zo trots op zijn. Zowel in de stad als op het platteland wordt de Friese cultuur nog
voortgezet door middel van onderwijs en ondersteuning vanuit de overheid en provincie
Fryslân. De taal en identiteit blijft hierdoor zo veel mogelijk gewaarborgd al moeten instanties
hier wel veel voor doen.
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5.4 Trends en ontwikkelingen
In het onderstaande literatuuronderzoek wordt er onderzoek gedaan naar trends en
ontwikkelingen. Deze trends en ontwikkelingen zijn van toepassing op de opdrachtgever
doordat zij hier eventueel op in zouden kunnen spelen. Aan de hand van een DESTEP worden
de trends en ontwikkelingen beschreven. Op deze manier worden verschillende trends en
ontwikkelingen benoemd en omschreven.
5.4.1 Demografische trend/ontwikkeling
Al jaren is duidelijk dat Nederland vergrijst. Het is dan geen nieuwe trend of ontwikkeling. Wel
is dit een ontwikkeling die de komende jaren blijft door ontwikkelen. Door de stijging van de
gemiddelde leeftijd van de bevolking van Nederland zijn er meer ouderen dan jongeren, de
verhouding is uit evenwicht. Door een meerderheid van gebruikers, van de AOW en een
minderheid in de werkzame beroepsbevolking ontstaat er een groot verschil. Dit heeft veel
gevolgen voor onder andere de AOW-leeftijd (Potting, 2018, pp. 81-82).
Naast financiële gevolgen zijn er ook regionale voorzieningen. De jongeren trekken
tegenwoordig weg uit de dorpen om in de stad te studeren. Deze afgestudeerde jongeren gaan
in de stad werken. In de dorpen ontstaat leegstand. Scholen worden bijvoorbeeld vervangen
door verzorgingstehuizen. Tevens zijn er ook gevolgen voor werkgelegenheid. De dorpen
beginnen meer leeg te staan waardoor de werkgelegenheid in die dorpen ook afneemt. Dit
heeft tot gevolg dat er nog meer werkzoekenden naar de grote steden trekken om werk te
zoeken.
5.4.2 Economische trend/ontwikkeling
Een economische trend die ook steeds meer op komt spelen is een platformeconomie. Een
platformeconomie (MKB Nederland, 2019) houdt in dat de vraag en het aanbod van hyperflexibel werk bij elkaar worden gebracht via een online platform. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een Spotify (streamingdienst) of aan het online platform Vinted (tweedehands kleding). Niet
alleen de vraag en het aanbod van werk wordt dichter bij elkaar gebracht maar ook goederen,
entertainment en informatie.
Dit biedt kansen (Lambregtse, 2020). Er is meer kans om producten te verkopen op een
makkelijke manier. Ook dienstverlening is makkelijker te vinden. Echter heeft het ook nadelen.
Er ontstaat bijvoorbeeld een groot machtsverschil tussen bedrijven. Er kan een monopolie
ontstaan.
5.4.3 Sociaal-culturele trend/ontwikkeling
Een sociaal-culturele ontwikkeling van de afgelopen jaren is de groeiende generatiekloof. De
verschillen tussen generaties worden steeds groter. Als er wordt gekeken naar de
generatiekloof op de werkvloer is er een enorm verschil tussen de oudste werknemers en de
jongste werknemers. Uit een gepubliceerde studie van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS: generatiekloof op de werkvloer, 2017) blijkt dat jongeren en ouderen afwijkende
denkbeelden hebben, zo ook over arbeid.
De generatiekloof zal naar verwachting groter worden. Waar de ‘’boomer generatie’’ vindt dat
jongeren voornamelijk lui zijn en dat alles maar komt aanwaaien, spreekt Koopmans hen tegen.
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Koopmans (Luijters, 2019) die een boek schreef naar aanleiding van zijn onderzoek naar de
generatiekloof had andere bevindingen. Koopmans had als bevinding dat de ‘boomers’ juist
een verwende generatie is. Zij zijn opgegroeid met welvaart en zijn de kinderen van de mensen
wie de verzorgingsstaat hebben gecreëerd. Hij vervolgt met de tekst: ‘’De millennials moeten
nog maar afwachten of ze het economisch zo goed krijgen als de boomers, ze zullen daar nog
heel hard voor moeten werken’’.
5.4.4 Technologische trend/ontwikkeling
Een technologische trend van dit moment is het volgen van online kerkdiensten. Het is al langer
mogelijk om online een kerkdienst mee te kijken en luisteren of via kerkradio met een dienst
mee te luisteren. Sinds corona is het bezoeken van een kerkdienst bemoeilijkt of zelf
onmogelijk. Dit dwingt mensen om online het geloof uit te dragen. Wel blijkt deze
technologische factor een trend te zijn. NOS meldt (NOS, 2021) een stijging in mensen die
online het geloof uit dragen.
5.4.5 Ecologische trend/ontwikkeling
Op ecologisch gebied speelt er sinds 2015 al een ontwikkeling die de komende jaren nog een
belangrijke rol gaat spelen. De projectgroep heeft voor de Sustainable Development Goals
(SDG’s) gekomen als ecologische ontwikkeling. SDG Nederland (SDG Nederland, 2020)
beschrijft de duurzame ontwikkelingsdoelen als: “zeventien doelen om van de wereld een
betere plek te maken in 2030’’. SDG geeft zelf aan dat het een mondiaal kompas is om
uitdagingen aan te gaan die de wereld op dit moment geen betere plek maken. Denk hierbij
aan armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.
5.4.6 Politieke trend/ontwikkeling
Een trend die steeds meer opspeelt binnen Nederland op politiek gebied zijn de veranderingen
rondom de politieke verhoudingen. De verhoudingen tussen de lokale, landelijke en de
Europese politiek veranderen. Gemeenten moeten meer taken op lokaal niveau vormgeven en
uitvoeren terwijl die taak voorheen bij het Rijk lag. SBB meldt (DESTEP Algemeen | SBB, 2020)
tegelijkertijd wel dat er meer versnippering is ontstaan in het politieke landschap. Dit blijkt ook
bij de meest recente landelijke verkiezingen waar maar liefst 37 partijen (Kiesraad, 2021) zich
verkiesbaar stelden. Er is een grote diversiteit aan standpunten en belangen, dit houdt in dat
de continuïteit in beleid niet voor altijd vanzelfsprekend is en blijft.
5.4.7 Conclusie
Aan de hand van de zes factoren: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch,
ecologisch en politiek, zijn de trends en ontwikkelingen beschreven. De demografische factor
die kan in verband worden gebracht met vergrijzing, deze groeit nog steeds in Nederland. Voor
de economische factor is de trend van een platform economie gepakt die afgelopen jaren is op
komen zetten en zich verder zal gaan ontwikkelen. Op sociaal-cultureel gebied is de
generatiekloof als ontwikkeling gepakt die ook op de werkvloer een grote invloed heeft.
Daarnaast een technologische factor waarbij meer kerkdiensten online worden gegeven dat
een groter publiek trekt dan in kerken zelf. Ook is de ecologische factor gekoppeld aan een
ontwikkeling. Sinds 2015 hebben de verenigde naties zeventien duurzame ontwikkeldoelen
opgesteld die bijdragen om de wereld een beetje mooier te maken. Als laatste is de trend dat
de politieke verhoudingen veranderen. De verhoudingen veranderen enorm, zo moeten lokale
politiek de taken van het Rijk overnemen.
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Hoofdstuk 6 - Onderzoeksopzet en methodologische
verantwoording
In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de methoden die zullen worden gebruikt tijdens
het onderzoek om tot de nodige resultaten te komen (Benders, 2021). Het doel van de
methodologie is om antwoord te krijgen op de hoofdvraag en de bijbehorende deelvragen die
zijn opgesteld en beschreven in het vorige hoofdstuk. Het onderzoek voor dit adviesrapport is
uitgevoerd door middel van een kwalitatief onderzoek. Er is voor deze methode gekozen omdat
deze methode ervoor zorgt dat de ervaring en beleving van de ondervraagden op de correcte
wijze wordt gemeten. Door kwalitatief onderzoek te doen wordt de ervaring en beleving van
de ondervraagde gemeten (Swaen, 2021).
Er zijn voor dit onderzoek twee verschillende dataverzamelingsmethoden gebruikt, namelijk;
deskresearch en fieldresearch. Voordat de fieldresearch is uitgevoerd, is er toestemming
gevraagd bij de opdrachtgevers van SAFT. Er zijn in totaal twee vragenlijsten verspreid binnen
het stakeholderlandschap van de stichting.
Hoe de data worden geanalyseerd hangt nauw samen met de betrouwbaarheid en validiteit
van het onderzoek. Zoals eerder benoemd is er kwalitatief onderzoek gedaan door middel van
zowel fieldresearch als deskresearch. Tijdens het uitvoeren van de deskresearch is er gebruik
gemaakt van onderzoeken die afkomstig zijn van Google Scholar. Bij de fieldresearch is de
betrouwbaarheid voornamelijk bij de stakeholder neergelegd. Er is voor een vertrouwde
omgeving gezorgd waarin de betreffende stakeholder zich veilig voelt om zijn mening te geven.
De data, welke afkomstig is van de stakeholder(s), zal geanonimiseerd worden verwerkt en
gebruikt. Hiervan is de stakeholder van tevoren op de hoogte gesteld.

6.1 Hoofdvraag
Om de bovenstaande onderzoeksopzet en methodologische verantwoording te kunnen
onderzoeken, heeft de projectgroep de onderstaande hoofdvraag opgesteld. De opdrachtgever
heeft de projectgroep vrijgelaten in het opstellen van een vraagstuk echter voldoet het wel aan
de eisen die de zij hebben gesteld. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt als volgt:
‘’ Hoe kan SAFT ten dienste van het stakeholderlandschap veranderen zodat de belangen van
de stakeholders worden behartigd?”

6.2 Deelvragen
Om de hoofdvraag naar correctheid en betrouwbaarheid te kunnen beantwoorden heeft de
projectgroep deelvragen geformuleerd. De deelvragen zullen bijdragen aan het beantwoorden
van de hoofdvraag doordat meer informatie kan worden vergaard. De deelvragen zijn als volgt
geformuleerd:
- Waar bestaat het stakeholderlandschap uit?
- Wat zijn de belangen van het stakeholderlandschap?
- Welke acties onderneemt SAFT momenteel om hun doelen waar te maken richting het
stakeholder landschap?

19

Hoofdstuk 7 - Analyseresultaten
7.1 Deelvraag 1: Waar bestaat het stakeholderlandschap uit?
In dit hoofdstuk wordt er een omschrijving gegeven aan het huidige stakeholderlandschap. Er
zijn veel stakeholders die in verbinding staan met SAFT, echter worden er in dit hoofdstuk vier
besproken: Het bestuur, de vrijwilligers, de donateurs en de omwonenden. Deze afbakening is
gebaseerd op de respons van enquêtes die door de projectgroep naar de verschillende
stakeholders zijn uitgestuurd. Vanuit gepubliceerde rapporten van SAFT en gesprekken met de
opdrachtgevers is er een overzicht gemaakt van het huidige stakeholderlandschap. Het
stakeholderlandschap van SAFT bestaat uit:
- Lokaal kerkbestuur
- Donateurs en giftgevers
- Omwonenden
- Provincie Friesland
- Vrijwilligers
- Gemeenten
- Rijksdiensten
In de aanleiding is benoemd dat in Nederland, daarbij ook Friesland, ontkerkelijking heerst. Het
gevolg hiervan is dat minder mensen zich betrokken voelen tot religie en daarbij ook de
kerkgebouwen. Het grotendeel van de doelgroep die zich nog betrekken voelt tot de kerk, zijn
ouderen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021). Hierdoor ontstaat er ook
onder de betrokkenen van SAFT vergrijzing en veroudering. Het risico hiervan kan zijn dat SAFT
over aantal jaren geen nieuwe donateurs en vrijwilligers kan werven, die geïnteresseerd zijn in
het behouden van de kerkgebouwen in Friesland.
7.1.1 Belanghebbenden
Stichting Alde Fryske Tsjerken komt in haar dagelijkse activiteiten veel in aanraking met
verschillende belanghebbenden. De belanghebbenden staan allen in verbinding met SAFT en
voor deze partijen wordt de verzamelnaam stakeholderlandschap gebruikt. In de onderstaande
alinea’s zullen de belanghebbenden worden benoemd. Eventuele toelichting wordt waar nodig
gegeven.
7.1.2 Bestuur
SAFT wordt geleid door een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, bestaande uit mensen
met verschillende expertises op het gebied van erfgoed. Het Dagelijks bestuur komt
maandelijks bij elkaar en bestaat uit vijf personen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit veertien
personen en komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar. Naast het bestuur zijn er ook
plaatselijke commissies die op lokaal niveau het kerkgebouw en het gebruik daarvan beheren.
De plaatselijke commissie bemiddelt met het impresariaat om artiesten te laten optreden in de
kerkgebouwen.
7.1.3 Vrijwilligers
SAFT heeft door de hele provincie Friesland ongeveer vierhonderd vrijwilligers, deze zijn actief
in de plaatselijke commissies van de kerken. De aantallen van de vrijwilligers per commissies
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kunnen verschillen, van twee tot drie vrijwilligers tot echte ‘organisaties’ per lokale commissie.
Op dit moment bestaat de groep vrijwilligers grotendeels uit ouderen, echter wil de organisatie
dit in de aankomende vier jaar veranderen door onder andere meer jongeren aan te trekken.
SAFT wil meer jongere vrijwilligers aantrekken door promotieteams in te zetten op
evenementen of markten waar jongeren zich bevinden.
7.1.4 Donateurs
Een belangrijke bron van inkomen voor SAFT zijn donateurs en giftgevers. De donateurs maken
het voortbestaan van de stichting mogelijk, door te dienen als stabiele inkomstenbron. Aan het
begin van de huidige beleidsperiode zijn er ongeveer 4.200 donateurs verbonden aan de
stichting. Op dit moment gaat SAFT langs verpleeghuizen, verzorgingshuizen en andere plekken
waar oudere mensen samen komen, om informatie over werkzaamheden van de stichting te
verspreiden. Op dit moment kunnen mensen op verschillende manieren een bijdrage schenken
aan de stichting, dit zijn:
- De stichting opnemen in het testament
- Donateur worden en de stichting jaarlijks een minimaal bedrag van €17,50 per jaar te
schenken
- Door per onderhoudsprojecten fondsen aan te schrijven en acties te organiseren
In de aankomende beleidsperiode van heden tot 2024, gaat SAFT gericht donateursacties
opzetten om nieuwe donateurs te werven door middel van gericht te adverteren (Alde Fryske
Tsjerken, z.d.).
7.1.5 Omwonenden
Op dit moment heeft SAFT 54 kerken, twee klokkenstoelen en zeven begraafplaatsen in hun
bezit, wat betekend dat deze door de stichting zijn overgenomen en wordt onderhouden. De
kerken die SAFT in bezit heeft, staan vooral in Friese dorpen (Alde Fryske Tsjerken, z.d.). Dit
betekent dat omwonden zich ook kunnen bevinden in het stakeholderlandschap van SAFT. Op
dit moment hebben de omwonenden weinig tot geen inspraak tijdens de overname van een
kerk. SAFT zou deze doelgroep als een kans kunnen zien voor verjonging en innovatieve ideeën.
7.1.6 Conclusie
SAFT heeft veel stakeholders die zich bevinden in het landschap waarin zij opereren. De vier
stakeholders die het belangrijkst zijn voor het voortbestaan van de organisatie zijn de
donateurs, de vrijwilligers, het bestuur en de omwonenden. Er zijn vierhonderd vrijwilligers
werkzaam voor de stichting en daarbij zijn er 4.200 donateurs verbonden aan de stichting, dit
is een grote groep aan mensen waarbij SAFT de verbondenheid in stand moet houden. De
stichting is voor hun voortbestaan afhankelijk van de belanghebbenden, echter ontstaat er een
vergrijzing in deze groepen als gevolg van ontkerkelijking. Het is voor SAFT dan ook belangrijk
om verbondenheid en daarbij wellicht verjonging te creëren in hun stakeholderlandschap.

7.2 Deelvraag 2: Wat zijn de belangen van het stakeholderlandschap?
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de twee uitgezette vragenlijsten worden geanalyseerd
en geconcludeerd met betrekking tot de tweede deelvraag van het onderzoek, namelijk: “Wat
zijn de belangen van het stakeholderlandschap?”. Zoals eerder aan bod gekomen, zijn er twee
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vragenlijsten uitgezet onder twee stakeholders; de donateurs en de plaatselijke commissies.
De belangen van deze twee partijen zullen in onderstaande alinea’s beschreven worden.
7.2.1 Belangen plaatselijke commissies
Zoals in de inleidende alinea is geschreven, is er onder de plaatselijke commissies een
vragenlijst verspreid. In deze vragenlijst wordt er op een direct wijze aan de plaatselijke
commissies gevraagd of er vanuit SAFT rekening wordt gehouden met de behoeftes van deze
stakeholder. Alle commissies die de enquête hebben ingevuld, zeggen tevreden te zijn met de
activiteiten die SAFT doet rondom het vervullen van de behoeftes van deze commissies. Vele
schrijven dat zij voldoende ondersteuning ontvangen en het gevoel hebben dat zij altijd beroep
kunnen doen op SAFT.
7.2.2 Belangen donateurs
Ook de belangen van de donateurs is in kaart gebracht door middel van een vragenlijst. Net
zoals in de eerder benoemde vragenlijst richting de plaatselijke commissies, is hier ook naar de
wensen en behoeftes van de stakeholder gevraagd. De resultaten van deze vragenlijst laten
zien, dat 60% van de deelnemers het gevoel heeft dat de behoeftes en wensen die zij hebben
worden gehoord door SAFT. Eén derde van de participanten geeft als antwoord; “Anders,
namelijk:” op deze vraag. Uit de open antwoorden kan worden vernomen dat de donateurs
hun persoonlijke belangen opzij zetten en daarom geen verwachting hebben met betrekking
tot de stichting en het gehoor geven aan deze wensen en behoeftes.
7.2.3 Algemene belangen
Bovenstaande alinea’s zijn geschreven naar aanleiding van de vraag met betrekking tot de
wensen en behoeftes van de desbetreffende doelgroep. Kijkend naar resultaten van andere
vragen zijn er enkele wensen en behoeftes die wel naar voren komen, maar niet specifiek zijn
benoemd. Het onderwerp communicatie komt hier en daar naar voren. Sommige activiteiten
(zoals activiteiten die onder het onderwerp “onderhoud” vallen) mogen transparanter en
sneller aan de plaatselijke commissie worden gecommuniceerd. Maar ook de donateurs
hebben nog wensen en behoeftes op het gebied van communicatie, namelijk: de behoefte om
ideeën en wensen uit te wisselen met SAFT. Enkele donateurs omschrijven dat zij hopen dit te
kunnen doen nadat Corona is overgewaaid. Daarnaast komt het aspect “verjonging” ook naar
voren. Zowel bij de donateurs als de plaatselijke commissie komt dit onderwerp naar voren.
Hierbij hebben zij het zowel over het imago van SAFT als leeftijd van de gemiddelde
stakeholder. Tot slot geeft een deelnemer van een plaatselijke commissie aan dat SAFT gewoon
zo door moet gaan en dat eventuele verbeterpunten zich zullen aandienen in de praktijk. Al om
al belangrijke informatie om mee te nemen voor de toekomst.
7.2.4 Conclusie
Uit de resultaten van deze vragenlijsten kan worden geconcludeerd, dat de deelnemers niet
direct wensen en behoeftes hebben welke SAFT volgens hen dient te vervullen. De
participanten zijn over het algemeen zeer tevreden met SAFT als stichting. Wanneer de
vragenlijst goed wordt bekeken, komen er toch verschillende wensen en behoeftes bij de beide
stakeholders naar voren. Het oppakken van de communicatie richting deze stakeholders na
corona en de verjonging in en rondom de organisatie zijn de twee belangrijkste wensen en
behoeftes die uit de vragenlijsten naar voren komen.
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7.3 Deelvraag 3: Welke acties onderneemt SAFT momenteel om hun doelen waar te
maken richting het stakeholderlandschap?
In de eerste en tweede deelvraag is het stakeholderlandschap uitgelegd en de verschillende
belangen die de stakeholders hebben. Voor onderzoeksvraag drie is de keuze gelegd hoe deze
belangen in doelen worden omgezet voor het stakeholderlandschap.
7.3.1 Het doel van SAFT
De huidige situatie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken is dat de stichting nu vooral bezig is
met het onderhouden van de overgenomen kerken. Het doel hiervan is het herstellen en in
stand houden van deze historische kerken. Dit gebeurt alleen als er lokaal in de desbetreffende
kerkelijke gemeente onvoldoende financieel en bestuurlijk draagvlak is (Alde Fryske Tsjerken,
z.d.).
De belangen van het stakeholder landschap wordt naar eigen zeggen van de SAFT nog te weinig
behartigd. De stakeholders hebben naast financiële of bestuurlijke steun geen verdere inspraak
over wat er met de kerkgebouwen gebeurt.
7.3.2 Acties
SAFT heeft op dit moment verschillende kanalen waarmee ze het stakeholder landschap
bereiken Kijkend naar de enquête die is gestuurd naar de donateurs binnen dit stakeholder
landschap, figuur 1, is vooral het tijdschrift erg geliefd naast de gebruikelijk emaillijst. Hierin
geeft de meerderheid echter aan dat ze genoeg hieraan hebben en dat SAFT ze hiermee
voldoende informatie verstrekken over de kerken. In deze folder staat welke kerken
overgenomen worden en dat er donateurschap mogelijk is. Echter is er een enkel die zegt dat
het ook via de sociale media mag.

Figuur 1. De wijze van informatievoorziening voor de stakeholders
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De donateurs hebben bij de vraag of ze dingen anders willen zien binnen de stichting. Een paar
reageren hierop met verjonging. Kijkend op de eerdere literatuur is er een trend dat steeds
meer jongeren uit Friesland vertrekken. Hierdoor is het animo voor jongeren die zich aansluiten
bij de stichting lastig. Buiten dit om hebben zij vaak ook een kleiner budget om te besteden en
is doneren moeilijker. Naast deze antwoorden zijn er veel die niks willen zien veranderen
binnen de stichting en zijn tevreden over de handelingen en acties die ondernomen worden.
Ook bij de vraag of hun wensen genoeg gehoord worden is het antwoord 60% ‘ja’. In figuur 2
is te zien dat bij het antwoord anders vooral de culturele waarde van de kerken spreekt. De
donateurs hebben vertrouwen in de stichting en de acties die zij voor de kerken houden. In
figuur 3 is dan ook te zien dat er duidelijke communicatie lijnen zijn van SAFT naar de
stakeholders toe. Ze zijn net zoals hierboven benoemd tevreden met het magazine en zijn aan
het wachten tot er weer fysieke evenementen kunnen plaatsvinden zoals het openen van een
gerenoveerde kerk. Echter is er 10% die zegt dat de stichting geen contact opneemt.

Figuur 3. Ervaring van communicatie
stakeholderlandschap

Figuur 2. Voldoening van de wensen
en behoeften stakeholderlandschap
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Tot slot zijn de donateurs blij met de duidelijke missie en visie van SAFT. Zoals zichtbaar in figuur
4, is 93,3% het eens met de duidelijke missie en visie. Hierdoor creëert SAFT een culturele
waarborging voor hun stichting. Ook zorgt dit voor de richting van de stichting en geeft dit
opheldering voor donateurs maar ook verdere stakeholders.

Figuur 4. Overbrengen van missie, visie en doelen
van de stichting naar de donateur toe

7.3.3 Conclusie
De acties die SAFT op dit moment onderneemt om hun doelen te behalen richting het
stakeholder landschap liggen op verschillende vlakken. De huidige situatie van de Stichting Alde
Fryske Tsjerken is dat de stichting bezig is met het onderhouden van de overgenomen kerken.
Het doel hiervan is het herstellen en in stand houden van deze historische kerken. Door middel
van een tijdschrift dat wordt uitgezonden naar de donateurs houdt SAFT dit deel van de
stakeholders op de hoogte van actuele processen binnen de stichting. Ook hebben zij contact
via e-mail en sociale media. Verder zijn de donateurs die binnen het stakeholder landschap
vallen tevreden over de werking van SAFT. Echter zouden ze wel verjonging willen zien binnen
de organisatie. Kijkend naar de literatuur staat hier ook dat Friese jongeren steeds vaker naar
de randstad trekken. Hierdoor verkrijgt de organisatie geen verjonging. Concluderend neemt
SAFT allerlei acties om de donateurs te betrekken bij de ontwikkelingen en doelen van de
stichting.
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Hoofdstuk 8 - Conclusie
In het achtste hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag die door de
projectgroep is opgesteld. De hoofdvraag die de projectgroep zal beantwoorden is: ‘’Hoe kan
SAFT ten dienste van het stakeholderlandschap veranderen zodat de belangen van de
stakeholders worden behartigd?’’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden worden de
analyseresultaten gebruikt. De analyseresultaten zijn door middel van desk- en fieldresearch
bemachtigd.
Om een concrete conclusie te trekken uit de analyseresultaten is het belangrijk om de
belangrijkste bevindingen op papier te zetten. Het stakeholderlandschap bestaat uit de
belanghebbenden van de stichting. De belangrijkste stakeholders van SAFT zijn: Het bestuur,
de vrijwilligers, de donateurs en de omwonenden. Zij zijn het belangrijkste voor het
voortbestaan van de organisatie door de bestuurlijke en financiële bijdrage. Voor het verdere
voortbestaan van de organisatie is verjonging een belangrijk onderwerp. De stichting is voor
hun voortbestaan afhankelijk van de belanghebbenden, echter ontstaat er vergrijzing onder
deze groep als gevolg van de ontkerkelijking. Verjonging is dus cruciaal voor het voortbestaan
van de organisatie er daarmee een belangrijk onderdeel van het stakeholderlandschap.
Het stakeholderlandschap heeft verschillende belangen. Om een concrete conclusie te trekken
heeft de projectgroep onderzoek gedaan wat de belangen van het stakeholderlandschap zijn.
De projectgroep heeft dit onderverdeeld in de wensen en behoeften van de stakeholders. Uit
de vragenlijst kan worden geconcludeerd dat de deelnemers niet direct wensen en behoeften
hebben welke SAFT nog niet vervuld naar hun eigen wensen en behoeften maar ook
verwachtingspatronen. Na een tweede blik op de vragenlijst komen er toch conclusies naar
boven over de belangen, wensen en behoeften van de stakeholders. Er zijn twee belangrijkste
wensen en behoeften uit deze vragenlijst gekomen, namelijk: Het oppakken van de (zowel
directe als indirecte) communicatie richting de stakeholders na corona (door gezamenlijke
bijeenkomsten) en de verjonging in en rondom de organisatie.
De stichting onderneemt naar eigen zeggen op dit moment nog te weinig actie om de doelen,
wensen en behoeften richting het stakeholderlandschap te behartigen. SAFT geeft zelf aan dat
de stakeholders op dit moment nog geen inspraak hebben over het doeleinde van de kerk
terwijl zij wel bestuurlijk en financieel kunnen bijdragen. SAFT vindt dit naar eigen zeggen nog
te weinig. Om de stakeholders directer te betrekken tot processen rondom het doeleinde van
de kerk begint bij informatievoorziening naar de stakeholders toe. Dit gebeurt momenteel nog
via de nieuwsbrief en het tijdschrift. Veel stakeholders geven aan dat zij dit de meest gangbare
weg vinden van informatievoorziening. Een klein deel geeft aan dat social media ook een
gangbare weg zal kunnen zijn. Over het algemeen zijn de stakeholders tevreden over de manier
waarop de stichting de doelen probeert na te streven en de informatievoorziening die hierover
wordt gegeven. Echter zouden ze wel verjonging willen zien binnen de organisatie. Kijkend naar
de literatuur staat hier ook dat Friese jongeren steeds vaker naar de randstad trekken. Hierdoor
verkrijgt de organisatie geen verjonging. Concluderend neemt SAFT allerlei acties om de
stakeholders te betrekken bij de ontwikkelingen en doelen van de stichting.
De analyseresultaten zijn bovenstaand kort opgesteld om een conclusie te trekken over hoe
SAFT ten dienste van het stakeholderlandschap kan veranderen zodat de belangen van de
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stakeholders worden behartigd. Over het algemeen vindt het stakeholderlandschap dat de
belangen worden behartigd. Toch kwamen er twee belangen naar voren die nog niet behartigd
worden naar tevredenheid of die nog niet aanwezig is, namelijk: Het oppakken van de (zowel
directe als indirecte) communicatie richting de stakeholders na corona (door gezamenlijke
bijeenkomsten) en de verjonging in en rondom de organisatie. De manier van
informatievoorziening wordt redelijk naar tevredenheid gedaan door via het tijdschrift en de email de stakeholders te benaderen. Social media zal een nieuwe manier van
informatievoorziening kunnen zijn maar de vraag vanuit de stakeholders is hiernaar niet groot.
Wel kan social media een nieuwe manier van informatievoorziening zijn om de jongere
doelgroep aan te spreken. De stichting is voor hun voortbestaan afhankelijk van de
belanghebbenden, echter ontstaat er vergrijzing onder deze groep als gevolg van de
ontkerkelijking. Verjonging is dus cruciaal voor het voortbestaan van de organisatie er daarmee
een belangrijk onderdeel van het stakeholderlandschap.
De stichting Alde Fryske Tsjerken kan ten dienste van het stakeholderlandschap veranderen
door communicatie na corona op te pakken door gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren
en verjonging in en rondom de organisatie. De gezamenlijke bijeenkomsten zijn belangrijk voor
de stakeholders om een mate van betrokkenheid tot de organisatie te voelen om het belang
van de kerk niet te vergeten zodat zij hun werkzaamheden op bestuurlijk en financieel niveau
kunnen voortzetten. Waar SAFT naar eigen zeggen te weinig aan deed om de belangen van het
stakeholderlandschap te behartigen geeft een groot deel van de stakeholders eigenlijk aan dat
zij vinden dat hun belangen, wensen en behoeften naar een bepaalde mate van tevredenheid
wordt voldaan. De stakeholders vinden niet per se dat er veranderingen moeten plaatsvinden
op de twee punten na, namelijk de verjonging in en rondom SAFT en de communicatie na
corona in gezamenlijke vorm.
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Hoofdstuk 9 - Beroepsproduct
Uit het bovenstaande onderzoek volgt een advisering gemaakt door de projectgroep voor het
bestuur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De projectgroep heeft onderzoek gedaan naar
de manier hoe SAFT ten dienste van het stakeholderlandschap kan veranderen zodat de
belangen van de stakeholders worden behartigd. Uit het onderzoek kwam de conclusie dat,
zodra de corona het toelaat, er weer behoefte is aan bijeenkomsten te organiseren voor de
stakeholders om de betrokkenheid met de stichting te bevorderen. Daarnaast kwam er uit de
analyseresultaten naar voren dat voor het voortbestaan van de organisatie afhankelijk is van
een nieuwe en jongere generatie. Het voortbestaan is afhankelijk van donateurschap,
bestuurlijke betrokkenheid en financiële betrokkenheid. Dit is aan de nieuwe generatie die valt
onder het begrip ‘verjonging van de stichting’.
Het gebruik van social media zal een van de mogelijkheden zijn om meer jongeren te betrekken
bij de stichting. Toch ligt het niet zo simpel om alleen social media meer in te zetten. Dit is een
mogelijk middel en geen doel. Er zal er meer betrokkenheid vanuit jongeren bij de organisatie
moeten zijn. De organisatie is een echte Friese organisatie, dit zit hem in de naam maar ook in
het doel om kerken in het Friese landschap op te kopen. Het is dus belangrijk om Friese
jongeren aan te spreken. Veel jongeren vertrekken in alle plattelandsprovincies naar de
Randstad door de mogelijkheden die hen daar worden geboden, dit geld voor Friese jongeren
niet veel anders. Het is van belang voor SAFT om de jongeren aan te spreken die nog wel in het
Friese landschap blijven wonen. Er zal een andere vorm van benadering richting de jongeren
generatie moeten komen. Op dit moment worden de huidige stakeholders aangesproken door
de focus te leggen om het behoudt van de kerk, de stakeholders hebben immers op hun eigen
manier binding met de kerk. Door de ontkerkelijking zal het grootste deel van de jongere
generatie geen binding meer hebben met de kerk maar wellicht wel het belang hebben bij het
behouden van de kerk. Er zal dus een verschuiving moeten komen van benadering, door de
focussen te leggen op belang in plaats van de binding.
Het advies van de projectgroep bestaat uit een aantal onderdelen om de jongere generatie
meer te betrekken bij de kerk, dit zal tot gevolg kunnen zijn dat de stichting ook meer jongeren
aantrekt. Allereerst adviseert de projectgroep om op grote schaal jongeren te betrekken bij de
stichting en de kerken zodat de drempel niet hoog is om zich aan te sluiten bij stichting met
een wat ouderwets imago. Vroeger golden kerken als een ontmoetingsplaats voor mensen met
dezelfde geloofsovertuiging. Dit kan vertaald worden naar de tegenwoordige tijd door een
ontmoetingsplaats te creëren voor mensen met dezelfde levensovertuiging. Een van de
levensovertuigingen die veel mensen gemeen hebben is cultuur. Onder cultuur kan vallen
verschillende uitingen van kunst en muziek. De stichting en de daarbij behorende plaatselijke
besturen kunnen lokale (jonge) kunstenaars een plek aanbieden om hun werk tentoon te
stellen. Op deze manier verbind je de omwonenden met de kerk en wordt een brede doelgroep
aangesproken waaronder jongeren. Jongeren kunstenaars krijgen de mogelijkheid hun kunst te
tonen in de kerk waar de stakeholders belang bij hebben door de kerk een tijdelijk doel te geven
namelijk het tonen van kunst. Naast het presenteren van kunst valt muziek ook onder cultuur.
Lokale (jonge) muziekmakers kunnen de kerken als plek gebruiken om zich muzikaal te uiten.
Rondom een kerkgebouw ligt vaak een stuk of stukje grond. Dit kan dienen als
ontmoetingsplaats voor jongeren. In de stad zijn er vaak buurthuizen maar in de dorpen
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ontbreekt er vaak een. Een kerkgebouw kan dienen als ontmoetingsplaats voor jongeren om
zich creatief te uiten of juist gewoon om een praatje te maken. Dit kan zowel in de kerk of
buiten het kerkgebouw. Op het stuk grond kan er een park(je) worden gecreëerd dat dient als
ontmoetingsplaats. Dit park kan worden ingericht door lokale ondernemingen en het ontwerp
kan komen van lokale kunstenaars. Zo betrek je de omwonenden bij het kerkgebouw en kunnen
zij dienen als toekomstige stakeholders.
In veel dorpen komt er leegstand in de kerken. Doch staat er in een dorp vaak nog wel een
basisschool of eventjes verder in de stad een middelbare school of hogeschool. Op veel
basisscholen wordt er maandelijks een viering met een thema gegeven, een eindmusical in
groep zeven en/of acht of een kerstviering. Een kerk is een ideale plek om deze stukken op te
dragen. Er is genoeg plek om veel kinderen te plaatsen. Op de middelbare school worden vaak
projecten gedraaid met betrekking op de lokale omgeving, waar de kerk een groot onderdeel
van kan zijn. Zo kan de kerk dienen als onderwerp van project of een plek waar de leerlingen
zich kunnen plaatsen om vanuit de kerk projecten te doen.
Het bovenstaande advies is geschreven vanuit de intentie om de verschuiving van binding naar
belang te kunnen realiseren. Door de betrokkenheid van jongeren te vergroten door de kerken
als ontmoetingsplaats te laten figureren, als plaats voor scholen om vieringen te houden of
projecten te draaien of juist om lokale cultuur te bevorderen ontstaat er meer belang bij de
stakeholders voor behoud van de kerk. Naast het belang van de jongeren bij het behoudt van
de kerk zullen gemeenten er ook belang bij hebben door de leegloop in de dorpen. Als er meer
jongeren betrokkenheid voelen tot het dorp en de daarbij liggende gebouwen zoals een kerk
zullen er naar alle waarschijnlijkheid minder jongeren vertrekken uit de dorpen. Het is van grote
waarde om het belang van de kerkgebouwen duidelijk te hebben zodat de stichting kan blijven
voortbestaan. De stichting kan alleen voortbestaan als meer jongeren worden betrokken met
de stichting. Door de advisering denkt de projectgroep meer jongeren te boeien voor het
kerkgebouw en ook voor de stichting doordat zij deze ontmoetingsplek of projecten mogelijk
en draaiende kunnen houden.

29

Literatuurlijst
Alde Fryske Tsjerken. (z.d.). Doelstelling. Stiching Alde Fryske Tsjerken. Geraadpleegd op 23
maart 2021, van https://aldefrysketsjerken.nl/p/Over+ons/saft|6387d9dc-40b6-407e-a5db9223935e7e36/
Alde Fryske Tsjerken. (z.d.). Doelstelling. Stiching Alde Fryske Tsjerken. Geraadpleegd op 23
maart 2021, van https://aldefrysketsjerken.nl/p/Over+ons/saft|6387d9dc-40b6-407e-a5db9223935e7e36/
Benders, L. (2020, 11 december). Zo maak je een perfecte risicoanalyse. Geraadpleegd op 24
maart 2021, van https://www.scribbr.nl/scriptie-structuur/risicoanalyse/
Benders, L. (2021, 26 februari). Methodologie in je scriptie duidelijk beschrijven.
Geraadpleegd op 24 maart 2021, van https://www.scribbr.nl/scriptiestructuur/methodologie-in-je-scriptie/
Breggen, M. (2020, 10 juli). Een klein deel van de rijksmonumenten neemt een grote hap uit de
subsidiepot: de kerken. Trouw.
https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-klein-deel-van-de-rijksmonumenten-neemt-eengrote-hap-uit-de-subsidiepot-dekerken~b321f308/#:%7E:text=Er%20zijn%20bijna%2062.000%20rijksmonumenten,de%20mo
numentale%20woonhuizen%20niet%20meegenomen.&text=Maar%20ook%20zonder%20dat
%20de,een%20vrij%20kleine%20groep%20monumenten.
Boeve, R., & Hospers, G. J. (2010, januari). Het Fries: taal van het hart.
https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/86869/86869.pdf
CBS: generatiekloof op de werkvloer. (2017, 16 maart). BN de Stem.
https://www.bndestem.nl/overig/cbs-generatiekloof-op-dewerkvloer~a5ec8804/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Centraal Bureau voor de Statistiek.
SDG Nederland. (2020, 21 juli). Alles wat je moet weten over de SDGs.
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020, 18 december). Meerderheid Nederlandse bevolking
behoort niet tot religieuze groep. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/meerderheidnederlandse-bevolking-behoort-niet-tot-religieuze-groep
De Rooy, P. (2020, 7 april). De Pacificatie van 1917.
Historisch Nieuwsblad. https://www.historischnieuwsblad.nl/de-pacificatie-van-1917/
DESTEP Algemeen | SBB. (2020).
DESTEP algemeen | SBB. https://trendrapport.s-bb.nl/sv/destep-algemeen/

30

Fijter, M. V. D. B. E. N. (2019, 25 juni). Een op de vijf Nederlandse kerken is geen kerk meer.
Trouw.https://www.trouw.nl/nieuws/een-op-de-vijf-nederlandse-kerken-is-geen-kerkmeer~b033cc0f/#:%7E:text=Nederland%20telt%20in%20totaal%20een,panden%20is%2020%
20procent%20herbestemd.
Geschiedenis van de Friese taal. (2020, 9 oktober). IsGeschiedenis.
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-de-friese-taal
Hoekstra, R. (2017, juni). ‘Bûter, brea en griene tsiis’, wat is echt Fries?
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/352171
Hüning, M. (z.d.). Structuur
en geschiedenis van het Nederlands: Niederländische Philologie FU Berlin. Logo Freie
Universität Berlin. Geraadpleegd op 20 maart 2021, van
http://neon.niederlandistik.fu-berlin.de/nl/nedling/taalgeschiedenis/fries/
https://www.yumpu.com/nl/document/read/19784285/wordingsgeschiedenis-van-fryslanprovincie-fryslan
Kerken FRL. (2018, 26 juni). Kerken in Friesland.
Kerken.frl. https://kerken.frl/over-ons/
Kiesraad. (2021, 5 februari). 37 partijen nemen deel aan Tweede Kamerverkiezing.
Nieuwsbericht | Kiesraad.nl.
https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2021/02/05/37-partijen-nemen-deel-aan-tweedekamerverkiezing
Koops, E. (2020, 17 oktober). Verzuiling en ontzuiling.
Historiek. https://historiek.net/wat-is-verzuiling-nederland-ontzuiling/74577/
KRO-NCRV. (2020). Ontkerkelijking. https://kroncrv.nl/katholiek/encyclopedie/o/ontkerkelijking
Lambregtse, C. (2020, 3 november). 5 vragen over de platformeconomie. www.ser.nl.
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/platformeconomie-5vragen
KRO-NCRV. (2020). Ontkerkelijking. https://kroncrv.nl/katholiek/encyclopedie/o/ontkerkelijking
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2019, 13 mei). Wat is een monument en
welke typen monumenten zijn er? Rijksoverheid.nl.
Leeuwarder Courant. (2016, 5 april). Elfstedentocht typisch Fries, aaisykjen minder.
https://www.lc.nl/friesland/Elfstedentocht-typisch-Fries-aaisykjen-minder-21248929.html
Leeuwarder Courant. (2020, 19 maart). Honderd Friese kerken gaan de komende tien jaar
dicht.
Luijters, S. (2019, 27 december). De boomer en de millennial lijken meer op elkaar

31

dan je denkt. Het Parool.
https://www.parool.nl/nieuws/de-boomer-en-de-millennial-lijken-meer-op-elkaar-dan-jedenkt~b5e6135d/
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2021, 17
februari). Kerken Tellen. Religieus erfgoed | Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
MKB Nederland. (2019). De
Platformeconomie; hoe laten we het werken.
https://www.mkb.nl/sites/default/files/brochure_platformeconomie-nl_def.pdf
Monumenten.nl. (2020, 28 oktober). De bescherming van monumenten in Nederland.
NOS. (2021, 3 januari). Kerkdienst “on demand”
en interactieve sabbat: digitale diensten doen het goed.
https://nos.nl/artikel/2362915-kerkdienst-on-demand-en-interactieve-sabbat-digitalediensten-doen-het-goed.html
Ontkerkelijking - Encyclopedie. (z.d.). Encyclopedie. Geraadpleegd op 20 maart 2021, van
https://www.encyclo.nl/begrip/ontkerkelijking
Potting, K. (2018). Personeelsmanagement nader becijferd: Vol. 2.4 (4de editie). Uitgeverij
coutinho.
Prehistorie van Friesland. (z.d.). Informatie Friesland. Geraadpleegd op
20 maart 2021, van https://www.friesevolk.nl/friesland/prehistorie-friesland/
Provincie Fryslan. (z.d.-a). Fries taalgebruik. Geraadpleegd op 20 maart 2020, van
https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/fries-taalgebruik_481.html
Provincie Fryslan. (z.d.-b). Wat is Taalplan Frysk 2030? – Taalplan Frysk 2030. Taalplan Frysk.
Geraadpleegd op 20 maart 2021, van https://taalplan.frl/wat-is-taalplan-frysk/
Rijksuniversiteit van Groningen. (2020, 7
januari).
Redactie kerk. (2020, 18 december). Ontkerkelijking Nederland zet door. Reformatorisch
Dagblad. https://www.rd.nl/artikel/905119-ontkerkelijking-nederland-zet-door
Schmeets, H., & Van Mensvoort, C. (2015). Religieuze betrokkenheid van
bevolkingsgroepen. Den Haag/Heerlen:
Swaen, B. (2021, 3 mei). Wat is kwalitatief en kwantitatief onderzoek? Geraadpleegd op 5 juni
2021, van https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/kwalitatief-vs-kwantitatiefonderzoek/

32

Bijlagen
Enquête met eerste insteek employer branding

33

34

35

36

Enquête met eerste insteek cultuur

37

38

