Beleidsplan Ondersteboven: van doen naar beleid.
In het spoor van Laudato Sí
Johan Klaassen, dienstverlener kerkopbouw Bisdom Groningen Leeuwarden.
Eddy Oude Wesselink, consulent KCWO.
Beleid is het plaatsen van wat je doet in een kader. Dat kader kan heel verschillend zijn. Daar kunnen we
het uren over hebben. Maar wij draaien het om: we kijken vanuit het doen naar het kader, het beleid.
We kijken nu wel naar mogelijke structuren: hoe start je en houd je de beweging erin? Immers, ook een
goed beleidsplan belandt altijd onder in de la en hoe dikker, hoe onaantrekkelijker om ermee aan de slag te
gaan. Het beste beleidsplan staat op één A4tje.
Alles begint met het vormen van een visie: waar wil je (of moet je) naar toe? Daarbij is geïntegreerde
aandacht zinvol: dus ook andere aspecten van de toekomst erbij betrekken. Bijvoorbeeld rond
samenwerking en bezuiniging. We hoorden voorbeelden van het gebruiken/verwarmen van een kleinere
ruimte in de winter. En voorbeelden rond het gebruik van reserves en beleggen vermogen.
Begin bij iets dat je enorm raakt (zoals de grote hoeveelheid verpakkingen). De grote hoeveelheden gas en
stroom die worden verbruikt: kan dat zuiniger (Ledverlichting, dagkapel gebruiken i.p.v. grote kerk)?
Is groen gas en groene stroom mogelijk?
We beginnen dus bij doen en bij onszelf.
Vanuit bestaande werkgroepen op het terrein van Diaconie een nieuw, breder netwerk opbouwen. Dan
merk je dat je ter plaatse al met meer mensen bent. En bij Advent of Vastenactie een project omarmen
waarbij duurzaamheid een onderdeel is. Dit biedt concrete mogelijkheden om iets positiefs te doen.
Het begin van het spoorzoeken is het in kaart brengen van de opgedane ervaring en motivatie. Vraag maar
na wie er in de eigen omgeving bezig is of is geweest met:
• Laudato Sí: lezen, bespreken, verdiepen en/of vieren;
• Duurzaamheid: in diaconie, beheer van gebouwen en/of eigen leven.
Deze mensen kunnen u vertellen van hun ervaringen en ideeën. Ze kunnen aangeven wat nodig is, wat een
volgende stap zou kunnen zijn.
Laudato Sí vraagt aandacht voor geloof en duurzaamheid en kan ook bijdragen aan een goede toekomst
voor de lokale kerk. Aandacht voor Laudato Sí raakt aan verschillende beleidsterreinen en aan vernieuwend
pastoraat.
En dan zijn er 5 mogelijkheden voor het aanbrengen van structuur. Deze zijn aanvullend aan elkaar, u kunt
ook een combinatie kiezen.
A.

Een mission statement formuleren voor beleid op dit terrein als basis waarop verder gezocht en
gewerkt wordt. Een voorbeeld hiervan:
Geïnspireerd door Laudato Sí werken we aan verdieping en activering van onze waarden m.b.t.
solidariteit en gerechtigheid. Met inspirerende liturgie voor vieringen en verdiepende aandacht
in de andere bijeenkomsten. En aandacht bij beheer, inkoop en verbruik van goederen en
energie.
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B.

Aandacht voor cyclisch werken: maak een jaarplan op basis van de gelegenheden/momenten die zich
nu al voordoen.
a. Denk aan Gebedsdag voor de Schepping op 1 sept., Franciscus-dag of Werelddierendag 4 okt.,
Armoededag 18 nov.,
b. Vastenactie en Adventsactie en het werk van Mensen met een Missie: doelen op het terrein van
MOV cq. VOM.

C.

Groene Kerk worden: dan spreek je de intentie uit eraan te werken en het concreet te maken zonder
direct inhoudelijke besluiten te nemen.

D.

Maak het tot een vast punt op de agenda van bestuur - locatieraad - pastoraatsgroep: alle nieuws
benoemen en verwerken.

E.

Een milieucatecheet of milieudiaken benoemen, verbonden aan een werkgroep met een concrete
opdracht, bijvoorbeeld om een Groene Kerk worden, of.
a. activiteiten op het terrein van internationale solidariteit vernieuwen of
b. inkoopbeleid onder de loep nemen.

Bij dat alles zijn er vele interessante samenwerkingsmogelijkheden, zoals:
✓ Regionale en lokale organisaties op terrein van milieu, voeding en sociaal (milieuraad, voedselbank,
armoedeplatform), soms wijkgericht rond tuin en energiewinning.
✓ Groene Kerken (ook kloosters en moskeeën): www.groenekerken.nl
✓ Het werk van de Konferentie Ned. Religieuzen: www.laudato-si.nl. Zij hebben veel materiaal, tips en
regelmatig activiteiten.
✓ De organisatie A Rocha: www.arocha.nl
✓ En internationaal: www.LiveLaudatoSi.org Hierop kun je je eigen betrokkenheid aangeven: wat ga jij
doen?
✓ En http://catholicclimatemovement.global: website met nieuwsbrief, acties etc.
Een Groene Kerk worden wil zeggen: de intentie uitspreken met doelen op het terrein van duurzaamheid
aan de gang te gaan en vervolgens een plan hiervoor te maken. Dan begint het echte werk. Bijvoorbeeld:
Verlichting en verwarming

met minder energie.

Energie

een 'groene' aanbieder?

Schoonmaken van kerk en huishouden

duurzamere middelen?

Papier en inkt

Vanwege energie- en waterverbruik bij de productie en andere
milieueffecten: kan het schoner, minder?

Inrichting, onderhoud en gebruik van
de tuin

meer groen en meer bloemen, variëteit voor vogels en
insecten, moestuin.
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