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PKN in contact met Nederland: kijk op het leven en kijk op geloven 
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Aanleiding  

• Bezinningsproces Protestantse Gemeente Amstelveen & 

Buitenveldert 

 

• Uitkomsten onderzoek ook landelijk toepasbaar  

 

• Elementen uit onderzoek als inspiratie voor Tweede Missionaire 

Ronde 

 

• Doelen:  

– contact versterken Protestantse Kerk en Nederlandse 

bevolking 

– Protestantse Kerk terug in hart van de samenleving 

 

• Basis onderzoek: onderzoek naar waarden en trends: Mentality-

model 
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Acht Mentality-milieus in Nederland  

kosmopolieten 

10% nieuwe  

conservatieven 

8% 

post- 

materialisten 

10% 

opwaarts 

mobielen 

13% post- 

moderne 

hedonisten 

11% 

gemaks- 

georiënteerden 

10% 

traditionele 

burgerij 

16% 

moderne  

burgerij 

22% 
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Vragen 

• Wat houdt de verschillende Mentality-milieus bezig? 

 

• Bij welke milieus heeft de Protestantse Kerk goede aansluiting? 

 

• Wat heeft de Protestantse Kerk elk Mentality-milieu te bieden? 
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Opzet onderzoek en uitkomsten  

• Basis: vergelijking waarden Mentality-milieus uit continue 
trendonderzoek met waarden organisatie en boodschap PKN  

 

• Aanvullend: analyse verdeling Mentality-milieus in achterban + 
kader 

 

• Aandacht voor verschillen in communicatie, gebruik beelden 

 

• Elk mens/elk segment heeft levensvragen en behoefte aan 
antwoorden op die vragen 

 

• Heel weinigen alleen maar bezig met genot of bezit, mate van 
bewust mee bezig zijn verschilt wel  

 

• PKN heeft op dit moment aansluiting bij twee van de acht 
Mentality-milieus vindt:  

– traditionele burgerij  

– postmaterialisten 
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Overzicht: Protestantse Kerk vindt aansluiting bij twee van de acht Mentality-milieus 

kosmopolieten 

NL 10% 

 
nieuwe  

conservatieven 

NL 8% 

post- 

materialisten 

NL 10% 

 

 
opwaarts 

mobielen 

NL 13% 

 

post- 

moderne 

hedonisten 

NL 11% 

 

gemaks- 

georiënteerden 

10% 

 

traditionele 

burgerij 

NL 16% 

  

moderne  

burgerij 

NL 22% 

 

Sterke aansluiting 

 

 

Zwakke aansluiting 
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• Tekst  

 

 

 

 

Traditionele burgerij 

Binnen Protestantse Kerk: 

• Meer dan gemiddeld lid van 

een kerk  

• Zetten zich actief in middels 

vrijwilligerswerk 

• Sterk verbonden met de 

lokale gemeenschap 

 

- Religie vanzelfsprekend 

- Bezorgd over veranderende samenleving  

- Op zoek naar geborgenheid  

- Betrokken bij buurt en wijk 
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• Tekst  

 

 

 

 

Postmaterialisten 

Binnen Protestantse Kerk: 

• Vaak actief bezig met 

geloven binnen de kerk: kader 

• Waarderen internationale 

solidariteit van kerk met de 

Derde Wereld 

 

- Bewust bezig met zingeving 

- Kritisch, uitgesproken en mondig 

- Afkeer van uiterlijkheden en commercie 

- Begaan met wereld ver weg en dichtbij 
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• Tekst  

 

 

 

 

Postmaterialisten en traditionele burgerij: gedeelde waarden 

- Focus op de niet bekende ander, hetzij nabij (traditionele burgerij) of ook 

veraf (postmaterialisten) 

-Een afkeer van uiterlijk vertoon en commercie 

-Grote betrokkenheid bij maatschappij en hoge participatie in organisaties 
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Mismatch in waarden  

Kerkelijke traditie  

 

1. Nadruk op collectief 

 

2. focus op elders (het 

hiernamaals of de 

wereld ver weg) 

 

3. Ideaalbeeld: sterke  

betrokkenheid bij 

kerkelijke organisatie  

 

4. Sterke nadruk op 

geschreven taal 

Meerderheid Nederland 

 

1. het zelf en de nabije 
ander staan centraal 

 

2. hier en nu en de eigen 
kring staan centraal 
(m.n. de modern 
georiënteerde Mentality-
milieus) 

 

3. Onafhankelijke/afzijdige 
houding t.o.v. 
maatschappelijke 
instituties 

 

 

4. Beeldcultuur 
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Mismatch in communicatie 

1. Relevantie van de boodschap van het Evangelie voor het eigen 

leven en de eigen levensvragen voor veel mensen niet meer 

duidelijk 

 

2. PKN heeft onvoldoende afgerekend met oude beeldvorming 

 

3. PKN beseft zich onvoldoende hoe klein de kennis van niet-

ingewijden over het geloof en de kerk is 

 

4. Afkeer van uiterlijk vertoon en bescheidenheid wordt vaak gezien 

als weifelachtig en niet duidelijk 
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• Ook in contact treden met zes Mentality-milieus die nu nog niet 

bereikt worden:  

– potentie voor versterking positie in hart van de samenleving  

– verbreding basis Protestantse Kerk  

 

• Kans: elk van de acht Mentality-milieus is op zijn eigen manier wel 

degelijk bezig is met levensvragen en zingeving 

 

• Geloof is geen aflopende zaak: succes van Evangelische Kerken 

laat zien dat groei mogelijk is  

 

 

 

Uitdagingen voor Protestantse Kerk Nederland  
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Drie richtingen 

Postmoderne 

richting 

Moderne richting 

Traditionele 

richting 

 

• De Protestantse Kerk sluit al goed aan bij de traditionele richting 

 

• Bij de postmoderne richting is vooral aansluiting bij de postmaterialisten 

 

• De kerk heeft de minste aansluiting bij de moderne richting 



© Motivaction International B.V.   

Protestantse Kerk Nederland / 27-8-2015 / P.15 

 

Uitdagingen 

Postmoderne richting: Fascineren 

Kernmilieu: Kosmopolieten 

Moderne richting: Raken 

Kernmilieu: Moderne burgerij 

Traditionele richting: Behouden 
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• Tekst  

 

 

 

 

Moderne burgerij 

De conformistische, 

statusgevoelige burgerij 

die het evenwicht zoekt 

tussen traditie en moderne 

waarden als consumeren 

en genieten.  

- Niet betrokken bij de kerk, maar missen soms rol geloof bij levensvragen 

- Kleine kring van familie en vrienden geven het leven zin 

- Maatschappij en buitenland minder relevant 

- Extra behoefte aan medeleven op moeilijke momenten: ziekte, verlies van 

baan, relatieproblemen 
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Moderne richting - Raken 

• Geloof als steun in de rug 

 

• Nabije ander staat centraal 

 

• Warme en verzorgde presentatie 
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• Tekst  

 

 

 

 

Kosmopolieten 

De open en kritische 

wereldburgers die 

postmoderne waarden als 

ontplooien en beleven 

integreren met moderne 

waarden als 

maatschappelijk succes, 

materialisme en genieten. 

- Rationeel èn spiritueel  

- Brede interesse 

- Afkeer van oppervlakkigheid 

- Op zoek naar authenticiteit en diepgang 
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Postmoderne richting - Fascineren 

 

 

 

 

 

 

• Jezelf leren kennen 

 

• Diepgang in oppervlakkige cultuur 

 

• Zoektocht naar het hogere, samen vanuit rijke 

traditie 
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Tot slot 

• Verbind boodschap Evangelie met hier en nu  

in plaats van ver weg en straks 

• Aandacht voor vragen in het dagelijks leven van mensen … 

• … en de gevoelens die deze met zich meebrengen 

 

• Presentatie kerk is te bescheiden 

• Ingetogen stijl Protestantse Kerk sluit niet aan bij meerderheid 

Nederlanders 

 

• Duidelijk verhaal en trots zijn waar je voor staat  

• Twijfel is altijd onderdeel geloven, maar troost, kracht en richting 

die geloven biedt zijn onbekend bij velen 

 

• Protestantse Kerk terug naar centrum van samenleving 

• Mensen niet willen veranderen in jezelf, maar aansluiten bij wat 

mensen werkelijk raakt 


