
Quickscan twintigers en kerk 
   
Toelichting 

● De quickscan start met een aantal open vragen en gaat verder met 25 stellingen.  
● Beantwoord de open vragen en geef per stelling aan in hoeverre deze op dit moment 

van toepassing zijn op de situatie van de gemeente.  
● De stellingen zijn verdeeld over 5 aandachtsgebieden. Geef bij elke stelling aan 

hoezeer deze op dit moment in de gemeente van toepassing is. Een 1 betekent 
volledig oneens en een 10 volledig eens. 

● Tel per aandachtsgebied de punten van de stellingen bij elkaar op en vul de verkregen 
totaalscore in. 

● Per aandachtsgebied zijn er in totaal maximaal 50 punten te scoren. Kijk hoe de 
score zich verhoudt tot dit maximum aan punten.  

 
Aantal open vragen als start 
1. Hoeveel jongeren, tussen 20 - 30 jaar, staan geregistreerd in uw dorp/stadswijk?   
2. Hoeveel jongeren, tussen 20 - 30 jaar, staan in totaal bij uw kerkelijke gemeente 

ingeschreven? 
3. Hoeveel procent maken deze ingeschreven jongeren deel uit van het totaal aan 

ingeschreven gemeenteleden?  
4. Hoeveel van deze ingeschreven jongeren zijn kerkelijk betrokken (bezoeken tenminste 

één keer per maand een activiteit van de gemeente)? 
5. Niet elke jongere tussen 20 - 30 jaar van uw gemeente zit in dezelfde levensfase. Maak 

eens een procentuele indeling naar thuis- of uitwonend / vaste relatie of single / baan of 
studerend / 20-25 jaar of 26-30 jaar.   

 
Stellingen 
 

Visie en Beleid  Score 
1  -  10 

1  Onze gemeente heeft een vastgesteld meerjarenbeleid dat als leidraad 
geldt voor wat we met de doelgroep twintigers voor ogen hebben. 

 

2  In onze gemeente betrekken we twintigers bij het opstellen van het 
meerjarenbeleid voor deze doelgroep. 

 

3  In onze gemeente onderschrijven we dat twintigers ‘de kerk van nu’ zijn 
in plaats van ‘de kerk van de toekomst’. 

 

4  Gezien de tendens in de terugloop van betrokkenheid van twintigers bij 
de kerk geven we als gemeente bewust prioriteit (aandacht en 
middelen) aan deze doelgroep. 

 

5  Ons inleven in de leefwereld van de twintigers is voor onze gemeente 
een belangrijk uitgangspunt bij het maken van beleid.  

 

 



                                                                                                         Totaalscore   

 
 
 

Geloven  Score 
1  -  10 

1  De vieringen in onze gemeente zijn inspirerend voor het geloof van 
twintigers. 

 

2  In de meeste preken komen levensvragen van twintigers aan de orde.   

3  Twintigers in onze gemeente worden uitgedaagd om vanuit hun geloof 
op een respectvolle en betekenisvolle manier om te gaan met de 
schepping en de medemens.  

 

4  In onze gemeente vinden we het belangrijk dat twintigers ook een eigen 
plek hebben waar levens- en geloofsvragen met elkaar worden 
gedeeld. 

 

5  In onze gemeente stimuleren we het persoonlijk bidden en bijbellezen 
onder de twintigers. 
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Participatie en binding  Score 
1  -  10 

1  De twintigers in onze gemeente committeren zich aan de taken en 
verantwoordelijkheden van de gemeente. 

 

2  In onze gemeente benutten we het talent van de twintigers.   

3  In onze gemeente is er aandacht voor het doorgeven van leiderschap 
aan twintigers. 

 

4  In onze gemeente wordt ingezet op het delen van 
verantwoordelijkheden met de twintigers. 

 

5  De twintigers doen hun best om onderdeel te zijn van de gemeente.   

                                                                                                       Totaalscore   

 
 
 

 



Blik naar buiten  Score 
1  -  10 

1  In onze gemeente is er oog voor de twintigers in het dorp/stad die niet 
betrokken zijn bij de kerk. 

 

2  Onze gemeente kent laagdrempelige activiteiten speciaal bedoeld voor 
niet betrokken twintigers en hun levensvragen. 

 

3  Het lukt de betrokken twintigers om hun niet-betrokken vrienden mee 
te nemen naar reguliere activiteiten van de gemeente. 

 

4  Om niet-betrokken twintigers te triggeren voor het geloof en zingeving 
zoekt onze gemeente samenwerking met andere kerken (instellingen) 
in de buurt. 

 

5  In onze gemeente is het starten van een nieuw initiatief voor twintigers 
naast de kerk - als een eigentijdse en inspirerende plek voor ontmoeting 
en gesprek - bespreekbaar. 
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Relaties en netwerk  Score 
1  -  10 

1  In onze gemeente doen we ons best om de twintigers persoonlijk te 
leren kennen. 

 

2  In onze gemeente geven we de twintigers ruimte en vertrouwen om zelf 
dingen te organiseren met en voor hun eigen netwerk. 

 

3  In onze gemeente accepteren we dat twintigers in deze levensfase 
meer belang hechten aan de relaties binnen het eigen netwerk dan aan 
de relaties met anderen binnen de gemeente. 

 

4  In onze gemeente organiseren we ‘samen op reis’ vakanties/- 
activiteiten voor twintigers, waarbij ruimte ontstaat voor onderlinge 
vriendschappen. 

 

5  Onze gemeente kent de nodige volwassenen die als rolmodellen hun 
leven delen met de twintigers. 
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