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De statutaire doelstelling van Stichting Westland-netwerk luidt: 

“De stichting zet zich in om in het Westland relationele netwerken te starten en 

  te ondersteunen. Netwerken die jongeren helpen om te ontdekken wie Jezus is, 

  om steeds meer op hem te gaan lijken en om anderen te helpen in dit proces. 

  En netwerken die sociaal-maatschappelijk actief  zijn ten bate van jongeren of 

  mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.” 

Daaraan is toegevoegd in lid 2: 

“De sociaal-maatschappelijke activiteiten worden uitgevoerd ongeacht het geloof, 

  het geslacht, het ras, de opleiding of anderszins van de deelnemers en begunstigden.” 

Giften aan Stichting Westland-netwerk zijn belastingaftrekbaar. 

Dit beleidsplan is geschreven door Sonja van der Schee, Liza van Antwerpen en Rosalie Vellekoop.  
Er zijn gedeelten overgenomen uit het beleidsplan 2014-2017. 
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Inleiding 

Ontstaan  

Nadat tientallen jongeren na een Youth Alpha zonder goed vervolg komen te zitten, start in 2008 een 

cursus. Er doen zo’n vijftien jongeren mee aan H2O. Het gaat over Jezus volgen, over leiderschap en 

out-of-the-box geloven. In drie jaar tijd groeit er iets moois: vriendschap, geloof en creativiteit. En de 

handjes gaan uit de mouwen om Westlanders te helpen die het 

moeilijk hebben (Gek Westland). 

 

Al snel zijn er te weinig stoelen en borden. Na een bijzonder proces 

splitst de groep H2O zich in drieën. En als een knipoog van boven 

raken via missionaire brunches ook jonge mensen uit 

’s-Gravenzande en De Lier betrokken. Eind 2010 is het 

Westland-netwerk een feit en in 2011 is de stichting opgericht. 

Pionierende kerk 

Het Westland-netwerk bestaat inmiddels heel wat jaren, maar blijft een pionierende kerk. We willen 

als Westland-netwerk mensen bereiken die geen aansluiting vinden in bestaande kerken. Doordat 

wij kerkzijn op een andere manier vormgeven, voegen we diversiteit toe in het Westlandse 

kerk-landschap. Hierdoor is het vaak zoeken naar wat werkt en zijn er weinig voorbeelden 

voorhanden. Dit maakt het Westland-netwerk een dynamisch geheel. 

 

Waar staan we nu?  

Als we het Westland-netwerk van een afstandje bekijken, zijn we dankbaar voor alle mensen die 

nauw betrokken zijn en samen het Westland-netwerk vormen. Bijzonder om te zien hoe in de vier 

groepen mensen groeien in discipelschap en samen het leven delen. We zijn blij hoe we de 

groepsleidersondersteuning vorm hebben kunnen geven in de afgelopen jaren, dit is een belangrijke 

basis van het netwerk. Er zijn zo’n 75 volwassenen en 30 kinderen betrokken. 

 

Organisatorisch heeft het Westland-netwerk wel voor uitdagingen gestaan. Het kernteam en het 

bestuur zijn gewisseld en het is zoeken naar een nieuwe balans. We merken ook dat we als 

Westlanders veel grote dromen hebben en dat we soms te veel willen. Zo waren onze dromen in het 

vorige beleidsplan groot. Met de grote hoeveelheid jonge gezinnen binnen het Westland-netwerk is 

het nu zoeken naar dromen op maat. Dromen die ook in het drukke leven van een jong gezin passen. 

Ons motto is daarom geworden: “Trouw in het kleine”.  

 

Inmiddels zijn er ruim 30 kinderen onderdeel van het Westland-netwerk. Gaaf om hen mee te 

mogen nemen op onze reis in discipelschap. Aan de andere kant merken we ook dat het een 

uitdaging is om onze kleinere groepen en zoveel kinderen goed samen te laten gaan. Omdat we 

verwachten dat het aantal kinderen in het Westland-netwerk zal toenemen de komende jaren, 

zullen we hier extra aandacht aan besteden. 
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Onze doelstelling 

Ons doel is dat Westlanders samen ontdekken wie Jezus is,  

steeds meer op hem gaan lijken en anderen gaan helpen in dit proces.  

 

We geloven dat het beste in mensen naar boven komt als ze ontdekken hoe God hen liefdevol wil 

omarmen en als hun leven door de Heilige Geest nieuwe richting en zin krijgt. Ons doel is navolging 

van Jezus, oftewel discipelschap. Discipelschap gaat over groeien in relatie met God de vader, 

worden zoals Jezus, samenkomen als christenen en dienen in onze samenleving. Verderop in het 

beleidsplan wordt discipelschap meer toegelicht. 

 

We dromen ervan dat er in elk Westlands dorp groepen zijn die groeien in discipelschap en van 

betekenis zijn voor hun omgeving, zodat Gods koninkrijk groeit in het Westland.  

Onze doelgroep 
We richten ons op mensen uit het Westland die geen aansluiting vinden in bestaande kerken, 

mensen van circa 0 tot 40 jaar. Dat is ook de groep die door bestaande kerken momenteel het minst 

goed bereikt wordt en waar een alternatieve aanpak nodig is. Het Westland-netwerk bestaat uit 

groepen. De ene groep richt zich meer op tieners, de andere op jong volwassenen of gezinnen met 

kinderen, maar iedereen die enthousiast is over ons doel en onze aanpak – van welke leeftijd dan 

ook – is van harte welkom om mee te helpen.   
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Onze waarden  
Als Westland-netwerk hebben we twee waarden die vertellen wie we zijn en hoe we de dingen 

willen doen.  

● Ontmoeting 
Ontmoetingen spelen een belangrijke rol in het Westland-netwerk. We willen God 

ontmoeten en van elkaar leren hoe we dit in het dagelijks leven kunnen doen. Ons leven 

delen als een familie en elkaar helpen staat centraal. Hierin is openheid, eerlijkheid en 

plezier belangrijk. We stimuleren elkaar om te groeien in geloof.  

● Vernieuwing 
Het zijn van een discipel van Jezus maakt dat je leven steeds wordt vernieuwd. We groeien 

en ontwikkelen en willen steeds meer op Jezus lijken. Daarom verbinden we onderwijs aan 

praktische werkvormen in de groep en oefenen we in ons persoonlijk leven. Ook als kerk 

pionieren we en zoeken we naar vormen die passen bij deze tijd.  
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Onze aanpak 

Groepen 

We delen het leven met elkaar in de groepen. Deze groepen, vaak 10 tot 20 volwassenen, komen 

minimaal twee keer per maand bij elkaar om samen te bidden, te leren uit de bijbel, het leven te 

delen en te eten. Deze groepsgrootte is uitermate geschikt om samen het leven te delen en te 

groeien in discipelschap. Klein genoeg om persoonlijk met elkaar om te gaan en groot genoeg om 

elkaar te inspireren en de taken te verdelen. De groepsleden zijn toegewijd aan de groep, ieders 

aanwezigheid doet er toe, want iedereen bouwt mee en zet zijn talent in.  

 

Een groep bestaat vaak uit een aantal kleinere groepen, van 3 tot 6 mensen, waarin gesprekken 

plaatsvinden n.a.v. een bijbelgedeelte. Daar is een veilige, open sfeer waardoor groepsleden eerlijk 

durven te zijn over zichzelf. Men wil elkaar helpen, bemoedigen of een spiegel voorhouden. Want 

dat is nodig om te groeien in discipelschap.  

Mensen die meer diepgang willen, moedigen we aan om mee te doen met een BBB, waarbij twee of 

drie mensen samen Bidden, Bijbel lezen en Bier drinken (of iets anders). 

Netwerk  

De groepen staan niet op zichzelf, ze vormen met elkaar het Westland-netwerk. Als netwerk van 

groepen sta je sterker dan als een losse groep. Je bent onderdeel van een groter geheel en hebt 

meer draagkracht. In een grotere groep zijn er meer mensen met bepaalde talenten beschikbaar, 

dus kun je met vragen bij meer mensen terecht. Je kunt sprekers, studies en facilitaire zaken van 

elkaar lenen. Je kunt van groep wisselen wanneer dat nodig is. En wanneer een groep splitst in twee 

groepen is het afscheid niet definitief, omdat beide groepen onderdeel blijven van het grotere 

geheel.  

Sommige onderdelen van kerk-zijn kun je beter in de grote groep doen, zoals vieringen met 

aanbidding. En sommige onderdelen van kerk-zijn kun je beter centraal organiseren, zoals de 

groepsleidersondersteuning, de themamaand, een gebedsavond en activiteiten voor mannen, 

vrouwen of kinderen.  
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Groei  

Het ideaal is dat groepen zich vermenigvuldigen. Zo ontstaat er groei en kunnen we onze droom 

(vele groepen in het Westland) realiseren. Groei kan ontstaan doordat ervaren groepsleiders worden 

uitgezonden om een nieuwe groep te starten. Of een groep splitst, zodat er twee groepen ontstaan. 

We hebben ervaren dat een groep (meestal) na drie jaar toe is aan splitsen of uitzenden. Ook als het 

niet lukt om te splitsen of uitzenden is het goed om het leiderschap te wisselen na drie jaar, zodat 

een groep niet te vast gaat zitten in eigen structuren. We adviseren groepsleiders om regelmatig te 

evalueren of ze op hun plek zitten. 

 

Om te kunnen groeien is het nodig dat er steeds 

nieuwe leiders getraind worden. Dat doen we via 

het leiderschapsvermenigvuldigingsvierkant (zie hier 

links). Coaches dagen deelnemers (1) uit om te 

helpen (2) en mee te doen als beginnende 

groepsleider (3) en door te groeien naar ervaren 

groepsleider (4) en vervolgens zelf ook weer coach 

te worden.  

 

Het is niet alleen voor de groei van het netwerk 

goed dat er nieuwe groepsleiders opgeleid worden, 

het is ook goed voor discipelschap. "Ons doel is dat 

Westlanders samen ontdekken wie Jezus is, steeds 

meer op Hem gaan lijken en anderen gaan helpen in 

dit proces." Anderen helpen in het proces van 

discipelschap hoort bij wat een discipel doet. Een 

discipel maakt nieuwe discipelen. Groepsleider zijn 

is een manier waarop je dat in praktijk kan brengen.  
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Leiderschap 

Het bestuur is officieel verantwoordelijk voor het Westland-netwerk. Er zijn daarnaast diverse 

mensen die vrijwillig (met of zonder vrijwilligersvergoeding) zich inzetten voor het 

Westland-netwerk. Verderop in dit beleidsplan staat een nieuw voorstel voor het vormgeven van het 

leiderschap. Daarin geven de teamleidersondersteuner en de groepsleidersondersteuner praktisch 

vorm aan het Westland-netwerk. De teamsleidersondersteuner verbindt en ondersteunt de teams 

die centrale activiteiten organiseren. 

 

Groepen vormen de kern van het Westland-netwerk. Voor het goed functioneren van groepen zijn 

groepsleiders cruciaal. Zij vormen een cultuur waarin discipelschap centraal staat: dat mensen Jezus 

leren kennen, steeds meer op hem gaan lijken en anderen helpen in dat proces. Dat is een flinke 

uitdaging, want daar komt relationeel, inhoudelijk en organisatorisch heel wat bij kijken. Tegelijk is 

het zijn van groepsleider een geweldige kans om te groeien! De groepen worden geleid door 

minimaal twee groepsleiders en krijgen ondersteuning van het Westland-netwerk. 

 

Deze ondersteuning wordt vormgegeven door de groepsleidersondersteuner. Deze ondersteunt de 
groepsleiders met training, coaching, leidt huddels (huddel=is een kleine groep van groepsleiders), 
organiseert avonden voor groepsleiders en jaarlijks een groepsleidersweekend.  
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Onze visie op kerk-zijn 
Het Westland-netwerk ziet zichzelf als een kerk, ondanks dat we geen gebouw met een toren, geen 

dominee en geen wekelijkse diensten op zondagochtend hebben. We zoeken en gebruiken nieuwe 

vormen. Of noem het oude vormen, want we lezen in het nieuwe testament dat de eerste 

Christenen samenkwamen in huizen, om te leren over Jezus en samen het leven te delen.  

Doel van de kerk 

Deze eerste christenen kregen een opdracht van Jezus mee in Mattheüs 28:19:  

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,  

door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten  

houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”  

 

Wij geloven dat dat nu nog steeds de opdracht van de kerk (lees gelovigen) is: je leren houden aan 

alles wat Jezus ons leerde en dat ook weer aan andere mensen leren. Daarom hebben we het 

volgende doel voor het Westland-netwerk gekozen:  

“Dat Westlanders samen ontdekken wie Jezus is,  

steeds meer op hem gaan lijken en anderen gaan helpen in dit proces.”  

 

Daar draait kerk-zijn om: Mensen die Jezus’ onderwijs toepassen in hun dagelijks leven, steeds meer 

gaan doen wat hij deed en steeds meer op hem gaan lijken. Dit wordt ook wel discipelschap 

genoemd. Alles wat een kerk doet en organiseert en de organisatiestructuur moet dit leerproces 

faciliteren/ ondersteunen. De manier waarop dat gebeurt is wat ons betreft niet heilig en kan 

flexibel aangepast worden, als dat beter is voor het doel. Dat zoeken naar nieuwe vormen van 

kerk-zijn wordt ook wel pionieren genoemd.  

Discipelschap 

Jezus’ onderwijs is heel breed. Discipel zijn gaat over heel je leven; van hoe je met geld omgaat tot 

leren bidden. Van hoe je naar jezelf kijkt tot iemand vergeven. Het doel is niet alleen kennis opdoen, 

het gaat om het veranderen van de leefstijl. Om meer beeld te krijgen van wat discipelschap inhoudt 

hebben we het versimpeld in beeld gebracht d.m.v de discipelschapscirkel. 
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De cirkel is onderverdeeld in 4 kwadranten:  

● Groeien in relatie met de vader (boven) 

De relatie met God, dit wordt ook wel ‘boven’ genoemd. Bij ‘boven’ draait het erom dat 

mensen zich samen met God verbinden. Ze lezen bijvoorbeeld samen in de Bijbel, geven op 

creatieve manieren vorm aan hun gebed, zoeken de stilte op en zingen. Op die manieren 

ervaren ze iets van God.  

● Worden zoals Jezus (groeien) 

De groei in jezelf, we noemen het ‘groeien’. Het gaat het erom dat je steeds blijft leren en 

ontwikkelen. Jezus is daarbij ons grote voorbeeld, daardoor gaan we steeds meer op Hem 

lijken in karakter, vaardigheden en levensstijl. 

● Samenkomen als christenen (binnen) 

De relatie met andere christenen, dat wordt ook wel ‘binnen’ genoemd. Het draait om het 

delen van het leven met elkaar: voor elkaar zorgen bij ziekte, feestjes vieren, je hart bij 

elkaar uitstorten, samen eten en lol maken.  

● Dienen in onze samenleving (buiten) 

De relatie met alle overige mensen in de wereld, dat wordt ook wel ‘buiten’ genoemd. Je 

werkt mee aan Gods droom voor deze wereld, in woord en daad. Dat kan bijvoorbeeld door 

het praktisch helpen van vluchtelingen of pannenkoeken bakken met verstandelijk 

beperkten. Of Gods goede nieuws aan mensen vertellen die Hem nog niet kennen. 

 

Deze dimensies zien we ook terug in het grote gebod, wat de samenvatting is van Jezus’ onderwijs: 

“God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf.” Het is in een kerk belangrijk dat deze 

dimensies elkaar overlappen, daar wordt iets proefbaar van het Koninkrijk van God waar Jezus over 

spreekt.  

Denominatie en theologie 

Wij houden ons bezig met het christelijk geloof en omarmen de geloofsbelijdenissen uit bijlage 1.  

Wij zijn niet aangesloten bij één denominatie (katholiek, protestant, evangelisch, pinkster enz.) We 

merken dat dit voor onze doelgroep minder belangrijk is. Kerkelijke stromingen ontstaan als 

tegenreactie op een kerk die uit balans is. Toen er bijvoorbeeld te weinig aandacht was voor ‘redding 

door genade’ ontstond de protestantse kerk. De pinksterbeweging ontstond doordat er te weinig 

aandacht was voor de Heilige Geest. Wij proberen het Christelijk geloof gebalanceerd te benaderen 

met interesse naar elkaars zienswijze, samen zoekend naar wat God ons wil openbaren door de 

bijbel. We nemen de bijbel serieus en lezen hem niet door de bril van één theologische stroming. We 

willen nieuwsgierig ontdekken wat er bedoeld wordt met een bijbelgedeelte door bijvoorbeeld 

meerdere vertalingen te lezen, de context te bekijken, naslagwerken te raadplegen en in gesprek te 

gaan over meerdere interpretatiemogelijkheden. Maar waar het gesprek altijd mee zal eindigen is 

hoe je het kan toepassen in je dagelijks leven.  
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Priesterschap van alle gelovigen 

Doordat we praktisch discipelschap centraal stellen, is er een theologisch uitgangspunt dat bij ons 

past; het Priesterschap van alle gelovigen. Waar in het oude testament een priester nodig was als 

middelaar tussen het volk en God, is dat door Jezus’ offer niet meer nodig. Petrus zegt dat we 

allemaal heilig zijn en bij God horen, dat we een een volk van priesters zijn (1 Petrus 2:9). Ook 

Johannes schrijft in Openbaring dat Jezus van ons een volk van priesters heeft gemaakt, zodat wij 

God de vader kunnen dienen (Openbaring 1:6). Dat maakt dat er geen bemiddeling van een ambt 

nodig is om toegang tot God te hebben en dat iedereen gelijk is. Theoloog of ‘leek,’ leider of 

deelnemer, we zijn allemaal discipelen die een leven lang blijven leren van Jezus. We kunnen 

allemaal leren om Gods stem te verstaan en we kunnen allemaal voor iemand bidden, de Heilige 

Geest werkt door een ieder heen en geeft een ieder gaven en talenten ter opbouw van elkaar en ter 

opbouw van Gods Koninkrijk (1 Korintiërs 12). Om die reden hoef je bij het Westland-netwerk geen 

theologie gestudeerd te hebben om te dopen, onderwijs te geven, te zegenen of het avondmaal te 

leiden.  

Onderwijs 

Bij discipelschap gaat het niet alleen om kennis, 

maar juist ook om vaardigheden. Preken en 

lessen zijn behulpzaam, maar niet genoeg. Bijbel 

lezen, je getuigenis vertellen, liefdevol reageren 

of bidden zijn allemaal vaardigheden die je leert 

in de praktijk, met vallen en opstaan én met 

hulp van iemand die het beter kan dan jij. 

Daarnaast merken we dat jongeren leren door 

interactie en gesprek en door te doen. Volgens 

sociologen en onderwijskundigen zijn er drie 

manieren van leren; instructie leren, praktijk 

leren en natuurlijk leren. We leren het beste als 

alle drie gecombineerd worden. In veel kerken 

ligt de nadruk op instructie leren. In het 

Westland-netwerk willen we alle manieren van leren aan bod laten komen.  

 

Manier van leren Wat is het? Binnen het Westland-netwerk 

Instructie leren Kennis overdragen van leraar op leerling. 
Bijvoorbeeld een preek, een lezing, een 
boek lezen. 

Viering van het WN. 
Een praatje binnen de groep. 
Tijdens de themamaand. 
Minicursussen. 

Praktijk leren Stage lopen. Je ziet hoe de expert het 
doet en krijgt zelf de mogelijkheid om te 
oefenen met begeleiding.  

De groepen zijn de belangrijkste 
oefenplek voor discipelschap. 
Groepsleiders die voorleven.  
Coach relaties.  

Natuurlijk leren Opgaan in een nieuwe omgeving of 
cultuur en intuïtief leren door wat je ziet 
en ervaart.  

Als familie met elkaar omgaan, leren 
door bij elkaar thuis te komen en 
samen dingen  te beleven. 
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“We vragen van mensen om te praten tegen een onzichtbare God en te doen of hij er 

gewoon bij is. Hier hebben mensen echt hulp bij nodig, en meer dan een preek, les of boek.” 
(Breen, 2011, blz 28) 

 

We beseffen dat mensen soms meer behoefte hebben aan onderwijs dan wat het Westland-netwerk 

kan bieden. We stimuleren om individueel of in kleine groepen extern deel te nemen aan cursussen, 

studieweekenden of een Bijbelschool. 

Warme relaties met andere kerken  

De verscheidenheid aan kerkelijke achtergronden binnen het Westland-netwerk maakt dat er veel 

connecties zijn met kerken in de omgeving. Dat zien we als iets positiefs, want het Westland-netwerk 

wil warme relaties onderhouden met Westlandse kerken. We vinden verbondenheid tussen kerken 

in de regio belangrijk. Samen zijn we onderdeel van het lichaam van Christus. Vanuit deze 

verbondenheid kan samenwerking voortvloeien, zoals bijvoorbeeld missionaire activiteiten, een 

aanbiddingsconcert, een 24/7 gebedshuis, uitwisselen van sprekers en het organiseren van 

cursussen.  

Missie  

Het Westland-netwerk wil betrokkenen inspireren om een missionaire levenshouding aan te nemen. 

Eerder hebben we diverse projecten gehad om mensen uit te dagen iets voor iemand te betekenen 

(Gek Westland, Galant), dit kostte veel organisatiekracht. We kiezen er nu voor om elkaar te 

inspireren en ideeën uit te wisselen (via social media), zo kunnen we elkaar uitdagen en leren hoe je 

dit vorm kunt geven in je leven.  

 

Missie is een brede term en bestaat volgens ons uit vijf gebieden: (Bron: Anglicaanse kerk ) 

1. Het goede nieuws van het Koninkrijk van God bekend maken. 

2. Nieuwe gelovigen onderwijzen, dopen en hen helpen in hun ontwikkeling. 

3. Liefdevolle hulp geven aan mensen in nood. 

4. Onrecht in de samenleving bestrijden.  

5. Goed zorgen voor de schepping en al het leven op aarde. 

 

De vijf missiegebieden zijn erg breed. Meestal passen één of twee gebieden erg nauw bij je 

persoonlijkheid, niet iedereen is hierin hetzelfde. Soms moet je wat dingen proberen om erachter te 

komen wat bij je past. Als we elkaar aanmoedigen om te groeien in je missie, gaan er mooie dingen 

gebeuren in het Westland. De uitdaging is om te onderzoeken hoe je dit kunt inpassen in je leven, 

hier kunnen we elkaar bij helpen. Het kan ook verrijkend zijn om juist een uitstapje te maken naar 

een ander gebied. Om missionair aan de slag te gaan in je leven, vraagt wat lef. Een positief zelfbeeld 

helpt dan bijvoorbeeld en elkaar motiveren. 
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Ontwikkelpunten  
Voor de komende vier jaar hebben we vier ontwikkelpunten, die we hier uitwerken. Omdat de 

situatie soms snel verandert, bekijken we per jaar welke stappen we willen en kunnen zetten. 

1. Kinderen een goede plek geven 

Omgaan met kinderen is nu een uitdaging bij de groep Helemaal Gouwd, en binnen een paar jaar 

kan dit ook bij de andere groepen spelen. We willen als Westland-netwerk klaar staan voor het 

moment dat meerdere groepen te maken krijgen met kinderen.  

 

Geloofsopvoeding thuis 

De geloofsopvoeding thuis blijkt de belangrijkste factor te zijn bij de geloofsontwikkeling van een 

kind. We kiezen er daarom voor om het kinderwerk anders vorm te geven dan in traditionele kerken. 

We willen ouders ondersteunen om met je kind(eren) geloofsgesprekken te voeren, creatief aan de 

slag te gaan, de Bijbel te lezen en samen te bidden. Dit doen we door drie keer per jaar een 

gezinskalender uit te delen met dagelijkse of wekelijkse opdrachten (tijdens de vastentijd voor 

Pasen, in de zomervakantie en advent).  

 

Maandelijkse kinderactiviteit 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen andere gelovige kinderen ontmoeten. Iedere 

maand is er een kinderactiviteit waar de kinderen van het hele Westland-netwerk elkaar kunnen 

ontmoeten. Zo kunnen ze ook leeftijdsgenoten ontmoeten die misschien niet in hun eigen groep 

zitten. Deze kinderactiviteit kan bestaan uit de kliederkerk, een kinderweekend voor de leeftijd 7+, 

een kinderprogramma op het Westland-netwerkweekend, een uitje en gezamenlijke vieringen.  

 

Tienergroepen 

Tieners vanaf groep 7 kunnen in een eigen kleine groep speciaal voor tieners. Deze groepen zijn op 

een avond doordeweeks, zodat de leiders van de tienergroepen op zondag naar hun eigen groep 

kunnen blijven gaan. De tieners kunnen in overleg met hun ouders bepalen of ze naast hun eigen 

groep doordeweeks ook nog mee willen gaan met de groep van hun ouders of dat ze liever 

uitslapen.  
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Groepsbijeenkomsten en kinderen 

Doordat we kiezen voor maandelijkse Westland-netwerk brede 

bijeenkomsten voor kinderen en de kalender voor thuis, hoeven 

de groepen geen apart kinderprogramma op te zetten. Dit maakt 

de groepsbijeenkomsten eenvoudiger te organiseren. Kinderen 

kunnen tijdens de groepsbijeenkomsten een gedeelte meedoen 

met de volwassenen, bijvoorbeeld een aantal liederen zingen, een 

bijbelgedeelte lezen en een gebedsvorm. Het blijkt heel goed voor 

het geloof van kinderen te zijn om hun ouders bezig te zien met 

geloofsactiviteiten. Daarna kunnen de kinderen zelfstandig gaan 

spelen en de kleintjes onder leiding van oppas. De volwassen 

kunnen dan een studie of gesprek houden. Zo kunnen de groepen 

eenvoudig blijven qua organisatie en kunnen (bijna) alle 

volwassenen meedoen met de gesprekken in kleine groepen.  

 

 

Kinderen worden optimaal gediscipeld wanneer er drie soorten bijeenkomsten plaatsvinden: 

 

Soort activiteit Wat is het?  In het Westland-netwerk 

Ouder en kind 

activiteit 

Kinderen en volwassenen doen 

samen een kinderactiviteit. De 

activiteit is afgestemd op de 

kinderen, de volwassenen doen mee.  

4 x per jaar een kliederkerk. 

Kinderactiviteit 

 

Kinderen hebben hun eigen activiteit. 

Onder leiding van een (paar) 

volwassene(n).  

1 x per jaar een kinderweekend 7+. 
2 x per jaar een kinderuitje.  
1 x per jaar kinderprogramma op het 
Westland-netwerkweekend. 
3 x per jaar een kinderprogramma tijdens 
een centrale viering. 

Volwassen 

activiteit 

Kinderen en volwassenen doen 

samen een volwassen 

activiteit. De activiteit is afgestemd 

op volwassenen, de kinderen doen 

mee of spelen. 

2 x per maand een groepsbijeenkomst.  

 

 
 

 

Kleine(re) groepen 

Hoe kleiner de groep is, hoe beter het lukt om betrokken te zijn bij elkaars leven en de organisatie 

eenvoudig te houden. Het meest ideaal is een groep die in een huiskamer past, waardoor er geen 

externe ruimte nodig is. We adviseren groepen met veel kinderen om te splitsen. Wanneer het 

aantal kinderen beperkt is, zullen ze gemakkelijker zelfstandig gaan spelen en is er weinig 

begeleiding nodig. Ook is het voor stellen en singles aantrekkelijker om aan te haken. De groep 

bestaat bijvoorbeeld uit 12 volwassenen en 8 kinderen. (3 gezinnen, 2 stellen en 2 singles zonder 

kinderen)  
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2. Meer verbinding tussen de groepen  

Uit de enquête bleek er behoefte te zijn aan betere relaties tussen de groepen. Dit is ook belangrijk 

om als netwerk te kunnen blijven functioneren. Om de verbinding tussen de groepen te verstevigen 

hebben we twee dingen bedacht. 

 

Communicatie verbeteren 

We willen meer aandacht voor communicatie. Het is belangrijk dat groepsleden weten dat ze 

onderdeel zijn van een groter geheel. Daarvoor is communicatie belangrijk. Communicatiemiddelen 

zijn de website, een nieuwsbrief, Facebook, Instagram, WhatsApp en andere sociale media. We 

willen een teamleider PR en communicatie  aanstellen die een team vrijwilligers aanstuurt.  

 

Centrale activiteiten 

We willen meer centrale activiteiten. Soms alleen voor kinderen (en hun ouders), soms alleen voor 

volwassenen en soms voor iedereen samen. Per jaar willen we het volgende organiseren: 

  

Kinderen  Met z’n allen Volwassenen  

4x Kliederkerk 
1x Kinderweekend (7+) 
2x Kinderuitje 
 

1x Westland-netwerkweekend 
3x Centrale viering 
(bbq, opdragen/dopen, Pasen) 

1x Themamaand 
2x Vrouwenbijeenkomst 
2x Mannenbijeenkomst 
2x Aanbiddingsavond 
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3. Onderwijs  

Het Westland-netwerk werkt al jaren met de discipelschapscirkel. Hierin staan allerlei onderwerpen 

die binnen de groepen aan bod komen. Per onderwerp willen we ideeën, studies en trainingen 

(zowel zelfgemaakt als extern) verzamelen. Hiermee ondersteunen we de groepsleiders, zodat zij 

gemakkelijk de inhoud van de groepen kunnen voorbereiden. Op een website willen we deze ideeën 

beschikbaar maken. Een projectteam gaat dit onderwijs ontwikkelen, verzamelen en bundelen. 

4. Leiderschap verstevigen  

De afgelopen twee jaar is het zoeken geweest naar een manier om de organisatie van het 

Westland-netwerk vorm te geven. Het kernteam is zo veranderd dat het oude jasje niet meer past. 

Een nieuwe structuur en nieuwe functies zijn nodig om onze ontwikkelpunten vorm te kunnen 

geven. We willen meer duidelijkheid in het leiderschap en projectmatig werken waar mogelijk. 

Gezien de groeiende hoeveelheid gezinnen met kinderen blijft het zoeken om tijd te maken om 

taken vrijwillig of tegen een vrijwilligersvergoeding op te pakken. Een parttime betaalde kracht zou 

in de toekomst een goed idee zijn, maar heeft veel financiële en organisatorische consequenties. Op 

dit moment zien we dat nog niet als realistisch. We hebben een schets gemaakt van waar we de 

komende jaren naar toe willen werken. 
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Bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie mensen en stelt het beleid vast en schept organisatorische en financiële 

kaders. Binnen deze kaders kunnen teams aan de slag en werken aan de doelen van het 

Westland-netwerk. Het bestuur functioneert als werkgever voor de medewerkers die een 

vrijwilligersvergoeding ontvangen. We willen een nieuwe penningmeester en voorzitter aanstellen 

het komende jaar.  

 

Voorzitter Vrijwillig voorzitten vergaderingen 

Sectretaris Vrijwillig maakt notulen, jaarverslag 

Penningmeester Vrijwillig begroting en resultaatrekening maken  

Financieel 
medewerker 

Vrijwilligersvergoeding  
voor 2,5 uur per week 

ondersteuner van het bestuur op het gebied 
van fondswerving en boekhouding 

 

 

Leiders 

Groepsleiders 
ondersteuner 

Vrijwilligersvergoeding  
voor 5 uur per week 

Ondersteunt de groepsleiders met training en 
coaching. Leidt huddels, organiseert avonden 
voor groepsleiders en jaarlijks een 
groepsleidersweekend.  

Teamleiders 
ondersteuner 

Vanaf 2020  
Vrijwilligersvergoeding  
voor 5 uur per week.  

Functioneert als voorzitter voor  het 
organisatieteam. Is intern en extern 
aanspreekpunt. Zorgt voor verbinding binnen 
het netwerk. Initieert overleg met teams of 
teamleiders. Is ook zelf teamleider van 1 (of 
meerdere) teams bv. onderwijs en/of 
communicatie. 

 

Groepsleiders 

De groepsleiders organiseren de groepsbijeenkomsten en bouwen aan een cultuur van 

discipelschap.  

 

Groepsleiders Vrijwillig Organiseren groepsbijeenkomsten. Kiezen 
en/of ontwikkelen Bijbels onderwijs. Leiden 
gesprekken in kleine groepen. Gaan voor in 
gebed. Coachen door te confronteren en 
bemoedigen. Bewaken het groepsproces. 
Stimuleren dat groepsleden elkaar helpen en 
voor elkaar zorgen. Stimuleren een missionaire 
houding. Investeren in relaties.  

  

 

 

 

18 



 

 

Teamleiders 

Het organisatieteam organiseert vooral de centrale activiteiten en de centrale organisatie van het 

Westland-netwerk. Een aantal mensen krijgen een vrijwilligersvergoeding, anderen niet, dit is 

afhankelijk van de hoeveelheid tijd en het belang ervan. 

 

Teamleider 
Events 

Vrijwilligersvergoeding 
voor 2,5 uur of vrijwillig. 

Verzorgt de praktische organisatie van de 
weekenden en de centrale vieringen. Geeft 
leiding aan een team die helpen opbouwen en 
het beeld en geluid bedienen.  

Teamleider 
Kinderwerk 

Vanaf 2021 met een 
Vrijwilligersvergoeding  
voor 2,5 uur per week, 
daarvoor vrijwillig. 

Zorgt dat het kinderwerk tijdens centrale 
vieringen en het Westland-netwerk weekend 
geregeld wordt. Geeft leiding aan een team die 
het kinderweekend, kinderuitje en de 
kliederkerk organiseren.  

Teamleider 
PR & Communicatie 

Vanaf 2020 
Vrijwilligersvergoeding  
voor 2,5 uur per week 

Stuurt een team aan van mensen die zich 
bezighouden met de website, nieuwsberichten, 
sociale media, whatsapp, foto’s en filmpjes, 
adressenlijst en mail beantwoorden. 

Teamleider 
Onderwijs 

Vrijwillig Bedenkt (samen met anderen) de inhoud voor 
de themamaand, het WN-weekend en de 
centrale vieringen en regelt de sprekers. 

Teamleider 
Aanbidding 

Vrijwillig Zorgt voor de aanbidding op het WN-weekend, 
de centrale vieringen en de 
aanbiddingsavonden. 

 

Projecten 

Naast het vaste team werken we ook projectmatig. Deze taken kunnen mensen voor bijvoorbeeld 

een jaar op zich nemen. De Teamleiders ondersteuner geeft hier leiding aan. 

 

Projectleider 
Studies  

Mogelijk worden mensen 
projectmatig betaald 
voor het ontwikkelen van 
studies. 

Stuurt een werkgroep aan met mensen die 
studies voor in de groepen verzamelen en 
ontwikkelen. De discipelschapscirkel is hierin 
leidend.  

Vrouwen 
activiteiten 

Vrijwillig. Organiseert activiteiten voor vrouwen. 

Mannen  
activiteiten  

Vrijwillig. Organiseert activiteiten voor mannen. 

 

19 



5. Samen geld geven  

Om als Westland-netwerk de volgende fase goed aan te kunnen (met een goede plek voor kinderen, 

verbinding tussen de groepen, onderwijs beschikbaar en steviger leiderschap) is geld nodig voor 

activiteiten, spullen en vrijwilligersvergoedingen. We kiezen ervoor om een aantal mensen een 

vrijwilligersvergoeding te geven, zodat er een stevig team ontstaat. Dat kan alleen als de giften 

stijgen van circa € 11.000 nu naar € 19.000 in 2022. Als we als groep ouder worden en er kinderen 

komen, dan neemt de beschikbare vrije tijd vaak wat af, maar we gaan dan vaak ook méér 

verdienen. Laten we hier samen financieel de schouders onder zetten.  

 

Beleid rondom financiën: 

- We willen ruimhartig geld geven aan diaconale activiteiten die vanuit 

groepen of individuen die aan het Westland-netwerk verbonden zijn 

worden aangedragen. 

- Als financiële buffer voor tegenvallers willen we 50% van onze jaarlijkse kosten hanteren. 

- Mede vanwege de aftrekbaarheid van giften willen we onze ANBI-status handhaven. 

- Waarschijnlijk blijven er wel giften van grote gevers nodig om het Westland-netwerk 

mogelijk te maken, vanwege onze relatief jonge, onkerkelijke doelgroep. 

 

Hoeveel moet er dan gegeven worden? Iedereen zou hetzelfde kunnen geven, ongeveer 25 euro per 

persoon per maand, maar een aantal grote giftgevers kunnen het mogelijk maken dat enkele 

beginnende deelnemers nog niet of weinig geven. Dat kan bijvoorbeeld zo:  

- 5 mensen/gezinnen die maandelijks € 100 geven 

- en 5 mensen die € 50 per maand geven 

- en 15 mensen die € 25 per maand geven 

- en 25 mensen die € 10 per maand geven 

 

Zo kunnen we samen ons kerk-zijn mogelijk maken. 
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Meerjarenbegroting 2020-2022 

Uitgaven 
Realisatie 

2018 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 

Vrijwilligersvergoedingen 6.375 4.380 5.280 5.280 

Netwerkweekend 4.466 4.500 4.750 5.000 

Overige activiteiten  1 1.499 2.600 2.700 2.800 

Kinderwerk  2 0 2.350 2.600 2.850 

Ondersteuning groepsleiders 1.645 1.750 1.850 2.000 

Bijbels onderwijs 0 1.500 1.500 1.500 

Communicatie en fondswerving 0 1.000 1.500 1.500 

Diaconaal werk en giften 7.704  3 1.000 1.100 1.200 

Bestuurskosten 430 450 500 550 

Bank- en administratiekosten 342 350 400 450 

Onvoorziene kosten 441 1.100 1.200 1.300 

Totaal 22.902 20.980 23.380 24.430 

     

Inkomsten 
Realisatie 

2018 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 

Structurele giften 8.055 13.530 15.455 16.030 

Incidentele giften 2.978 3.000 3.250 3.500 

Bijdragen netwerkweekend 3.421 3.500 3.600 3.700 

Bijdragen groepsleidersweekend 402 400 450 500 

Bijdragen kliederkerk 0 400 425 450 

Bijdragen kinderwerkweekend 0 150 200 250 

Overige inkomsten  0 0 0 

Totaal 14.856 20.980 23.380 24.430 

     

Benodigde buffer 2018 2020 2021 2022 

Gezonde continuïteitsreserve € 9.000 € 10.490 € 11.690 € 12.215 

 

 

 

1 Centrale vieringen, vrouwen- en mannenbijeenkomsten en de themamaand. 
2 Kliederkerk, kinderkamperen gezinskalenders en kinderuitjes. 
3 In 2018 was deze post erg hoog door giften voor Galant en Hof van Staalduinen. 
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Bijlage - geloofsbelijdenissen 

Apostolische geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; 

 

en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, 

die is neergedaald in de hel,op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; 

 

Ik geloof in de Heilige Geest,  

de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, 

de vergeving van zonden,de wederopstanding des vleses, en het eeuwige leven. 

 

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 

maker van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 

 

En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, uit de Vader 

geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God,  

geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn;  

die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen,  

en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria, en is mens geworden;  

die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is  

en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften; is opgevaren naar de hemelen  

en zit aan de rechterhand van de Vader, 

en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden;  

en zijn rijk zal geen einde hebben. 

 

En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die voortkomt uit de Vader en de Zoon,  

die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, 

die gesproken heeft door de profeten;  

in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;  

wij belijden één doop tot vergeving van zonden;  

wij verwachten de opstanding der doden  

en het leven in de wereld die komt. 
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Bijlage - evaluatie beleidsplan 2014-2017 
We gaan nog steeds voor hetzelfde doel: Dat (jonge) mensen ontdekken wie Jezus is, steeds meer op 

hem gaan lijken en anderen gaan helpen in dit proces.  

 

Voorheen richtten we ons als netwerk vooral op jongeren van 16-35, nu kiest elke groep zijn eigen 

doelgroep, naar gelang bij hen past. Helemaal Gouwd heeft bijvoorbeeld als doelgroep jonge 

gezinnen, terwijl Hok de Tuba nog wel op jongeren gericht is.  

 

Als netwerk hadden we de waarden Afhankelijkheid, Gastvrijheid, Echtheid, Plezier en Eenvoud 

omschreven. Omdat de groepen hun eigen doelgroep hebben en een eigen aanpak om de doelgroep 

te bereiken, kiezen zij ook hun eigen waarden. Helemaal Gouwd bijvoorbeeld heeft als waarde 

kindgericht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanpak om dit doel te bereiken is nog steeds relationeel: via de groepen kunnen jongeren stevige 

(discipelschaps) relaties ontwikkelen. Waar voorheen alle groepen erg op elkaar leken, hebben zij de 

afgelopen 4 jaar elk een eigen identiteit en cultuur gekregen. De afgelopen jaren hebben de groepen 

hun eigen visie- en beleidsplan geschreven. Met hun eigen doelgroep, waarden en aanpak. De 

aanpak van het beleidsplan 2014-2017 was niet heel concreet omschreven. Er was b.v. niet 

omschreven hoe we wilden groeien of hoe we dat relationele dan precies voor ons zagen. Wel was 

er een hele lijst met activiteiten die we (wilden) organiseerden. Twee jaar geleden kwamen we 

erachter dat er zoveel tijd en energie in organisatie ging zitten, dat het ten koste ging van 

(discipelschaps)relaties. We kregen advies van de raad der wijzen om minder te organiseren en meer 

in relaties te investeren. Dat zijn we ook gaan doen, alhoewel het een valkuil voor ons blijft teveel te 

willen organiseren.  
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Onze theologische identiteit is niet uitgebreid omschreven. Daar kozen we bewust voor. We willen 

juist veel theologische ruimte bieden en het past beter bij deze tijd waar we niet meer zo denken in 

hokjes/denominaties plus dat alle groepen hun eigen identiteit (mogen) hebben. Toch hebben we 

(misschien wel onbewust) wel een overkoepelende identiteit, die voor alle groepen geldt. Onze visie 

op kerkzijn bijvoorbeeld, de discipelschapscirkel. Dit model waar we allemaal vanuit werken. We 

willen onze ‘netwerk identiteit’ meer definiëren in het nieuwe visie- beleidsplan. Want we vinden 

het nog steeds belangrijk dat de groepen onderling een netwerk vormen.  

 

We hadden we drie speerpunten: gerichter werken aan discipelschap, meer kwaliteit in centrale 

activiteiten en onze organisatie steviger maken. Per speerpunt waren verschillende ideeën 

omschreven. Bij gerichter werken aan discipelschap zijn veel ideeën ook uitgevoerd; de 

groepsleiders zijn goed ondersteund. Met weekenden, team en persoonlijke coaching. Daar is ook 

een medewerker voor aangesteld. Het ontwikkelen van onderwijs is wat achter gebleven, dat 

verlangen is er nog steeds. Meer kwaliteit in centrale activiteiten is een tijdje wel gelukt, maar niet 

lang volgehouden. Weekendstarters bleken deels wel aan te sluiten bij een behoefte, maar toch 

bleef de opkomst laag. Doordat de verwachte groei uitbleef, en veel mensen het drukker kregen dan 

voorheen, kwamen er geen handjes bij om centrale activiteiten te organiseren. Het 

netwerkweekend, de seizoensafsluiter, doop en opdraag-vieringen zijn altijd wel doorgegaan. We 

hebben wel minimaal 4 activiteiten per jaar gehad. Vorig jaar is een event-manager aangesteld. 

Steviger worden qua organisatie is niet gelukt. De verwachte groei is niet gekomen. In het begin 

werd het bestuurlijk wel steviger; een groter kernteam, raad der wijzen, netwerkberaad. Maar dit 

alles is ook weer weggevallen. Wel zijn er mensen aangesteld met een vrijwilligersvergoeding.  

 

Financieel is het niet gelukt om zelfstandig te worden, wel zit er een stijgende lijn in. Het aantal 

gevers en de gemiddelde gift grootte is niet gegroeid. Wel hebben we onze ANBI status gehandhaafd 

en is er ruim gegeven aan diaconale en missionaire initiatieven.  

 

Wat niet in ons beleidsplan was opgenomen, maar wat wel is gebeurd: dat Westlandse kerken ons 

als ‘kerkvorm’ zijn gaan waarderen en ons als inspiratiebron zien.  

 

Achteraf concluderen we dat het beleidsplan te weinig concreet was. Beleidsvoornemens werden 

gebracht als ideeën. In het nieuwe plan nemen we een kortere periode en concretere voornemens.  
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Bijlage - sterkte-zwakte-analyse 
Om te zien hoe het Westland-netwerk ervoor staat hebben we begin 2019 een 

sterkte-zwakte-analyse gemaakt.  

 

Sterke punten WN Zwakke punten van WN 

We bereiken veel mensen tussen 20 en 35 jaar. Er zijn weinig 40+ mensen met (geestelijke) 
levenservaring die tijd willen investeren in 
jongeren.  

We zien positieve veranderingen in de levens 
van jongeren, discipelschap werkt. 

Door steeds ouder wordende groep, wordt het 
bereiken van jongeren (15-20) steeds lastiger 

Discipelschap vermenigvuldigt zich: discipelen 
maken nieuwe discipelen.  

We zijn soms te ambitieus, waardoor we teveel 
hooi op ons vork nemen.  

Goed ontwikkelt traject om groepsleiders op te 
leiden. 

Er zijn weinig structurele financiële middelen.  

Veel deelnemers bouwen mee aan het 
westland-netwerk. Aan de kleine groepen 
bouwt iedereen mee.  

Door het grote aandeel jongeren en jonge 
gezinnen zijn er veel mensen die weinig tijd 
hebben om in het netwerk te investeren 

Goede diepgaande studies in de groepen.  Er is nog geen heldere visie op de rol van 
kinderen binnen het Westland-netwerk  

Binnen de groepen wordt er naar elkaar 
omgekeken en is er persoonlijk contact. 

 

Er zijn veel kinderen betrokken  
 
 

Kansen voor WN  Bedreigingen voor WN 

Mensen zijn op zoek naar zingeving. Onze doelgroep heeft vaak een druk leven.  

Goodwill bij andere kerken voor samenwerking.  Waarschijnlijk valt er organisatiekracht weg 
doordat er meer kinderen geboren worden.  

Westlanders zijn bereid om geld te geven voor 
goede doelen.  
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Bijlage - uitslag enquête bezoekers 2018 
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Bijlage - onze context  
Het Westland ligt onder Den Haag en is een bekend 

kassengebied. Het bestaat uit 11 kernen en Hoek van 

Holland hoort er soms ook een beetje bij naar het 

gevoel. Naaldwijk is de centrumkern, met het theater 

en het grootste winkelcentrum. Er wonen 100.000 

mensen, waaronder circa 19.000 jongeren tussen 16 

en 30 jaar.   
4

Kerkelijkheid 

Van oudsher is het een vrij christelijk gebied, met zowel katholieken als protestanten. Het CDA is 

daardoor nog steeds een van de grootste partijen. Tegelijk loopt het kerkbezoek stevig terug. 

Navraag leert dat maximaal zo’n 1.000 Westlandse jongeren actief betrokken zijn bij een kerk.  
5

Dat is circa 5% van de Westlandse jongeren en lager dan het landelijk gemiddelde van 11%.  
6

Cultuur 

Het Westland hangt qua cultuur een beetje tussen stad en platteland in. Het is een relatief 

welvarend gebied waar hard gewerkt wordt en men recht door zee is. De cultuur is een tikje macho 

en wat rechts: een mooie auto, een goed huis en goed eruit zien zijn belangrijk. Mensen uit andere 

landen en streken worden veelal niet zomaar omarmd. Voor kunst, intellectuele debatten of praten 

over gevoelens is minder aandacht. Daardoor speelt er 

achter de voordeur vaak meer dan op het eerste gezicht 

het geval lijkt. Veel voorkomende problemen hebben te 

maken met alcohol (bier speelt echt een centrale rol in 

de Westlandse cultuur, is een symbool van het goede 

leven), weinig huisvesting voor jongeren en schulden. 

Ook drugsverslaving komt geregeld voor. 

 

Het Westland kent een cultuur van ‘doe maar normaal 

dan doe je gek genoeg’ en houdt tegelijk enorm van feesten. De streek kent veel sociale samenhang, 

zowel binnen families als binnen de dorpen, het verenigingsleven is best sterk. 

 

4 Bron: cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), opgevraagd via Statline eind 2013. 
5 Dit onderzoekje is eind 2013 uitgevoerd. Aan zo’n 30 dominees en voorgangers van allerlei kerken in het Westland is gevraagd: 
   “Kunt u een schatting geven van het aantal Westlandse jongeren tussen de 16 en 30 jaar dat minimaal één keer per maand bij  
     activiteiten met enige geloofsinhoud van uw kerk betrokken is?” 
6 Dat landelijk gemiddelde gaat wel uit van jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt in 2011 op haar  
    site: “Het kerkbezoek is lager onder 18- tot 25-jarigen: 11% gaat minimaal eens per maand naar de kerk of een andere godsdienstige  
    bijeenkomst, tegenover 17 procent van de 12- tot 18-jarigen.” 
    Bron: www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3368-wm.htm 
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