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ze met uw geld om? We besteden hieraan
daarom ruim aandacht in het langste hoofd
stuk van deze Diacoon, hoofdstuk 4.
We hopen dat deze Diacoon vruchtbaar
mag zijn voor u persoonlijk en als diaconie.
Heeft u vragen, schroomt u niet deze te
stellen.
De redactie

De inhoudsopgave hiernaast bevat alleen
maar vragen. Dat typeert het onderwerp
van deze Diacoon: er zijn veel vragen
rondom ‘goede doelen’. Onze secretaris
diaconaat, ds. Gé Drayer, neemt u in deze
uitgave mee langs veel van deze vragen.
We kunnen ze niet allemaal beantwoorden,
wel hopen we u de ‘weg te wijzen’ voor
zover dat mogelijk is. Om zelf uw weg te
vinden in goededoelenland. We horen
graag van u of dat is gelukt!
Deze Diacoon is voor iedereen bruikbaar bij
het geven van giften. Maar de Diacoon gaat
in het bijzonder in op diaconale doelen.
Geld van de diaconiecollectes gaat immers
niet naar ‘zomaar’ een goed doel. U leest
hierover meer in het tweede hoofdstuk.
Veel vragen cirkelen rondom de effectivi
teit van de organisatie. Hoe effectief gaan
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Inleiding

helpen. Ook al richt deze Diacoon zich niet zozeer op deze initiatieven, veel van wat
gezegd wordt gaat ook hiervoor op.

Wegwijzer gevraagd

Leeswijzer

Waarom deze Diacoon? De enorme stapel bedelbrieven die goede doelen op de tafels
van diaconieën, kerken en kerkleden leggen, vragen om een goede wegwijzer in goededoelenland. Zowel de eenvoudigste bedelbrief als de mooiste folder heeft maar één
doel: de kerken en de kerkleden bewegen een bijdrage te storten. Het doel dat de
organisatie nastreeft, is immers zo goed en de nood zo hoog.
Het is onmogelijk elke organisatie die geld vraagt iets te geven. Maar aan welke organisatie geef je dan wel en aan welke niet? Welke redenen kunnen er zijn om de ene af te
wijzen en de andere niet?

Eerst gaan we in op wat we verstaan onder een goed doel (1). Daarna leggen we uit wat een
diaconaal doel is (2) en wat het ‘goede’ daaraan hoort te zijn (3). Vervolgens proberen we
uit te leggen wat volgens ons een effectief goed doel is en wat dat dan in ieder geval moet
inhouden (4). Na het korte laatste hoofdstuk met nog enkele slotopmerkingen (5) treft u
een handreiking met enkele adviezen om zelf een project te kunnen beoordelen aan (6).

Diaconale giften
Diezelfde goede doelen schrijven met een zekere regelmaat ook brieven naar deputaten
diaconaat om te vragen of ze op de zogeheten Goededoelenlijst van deputaten diaconaat mogen komen te staan (www.cgk.nl > diaconaat > projecten).
Ze vertellen in hun verzoeken dat sommige diaconieën geen giften willen geven aan een
organisatie die niet op deze lijst staat.
Als we de betreffende organisaties vervolgens vragen hoe diaconaal ze zijn, krijgen we
meestal een mooi verhaal toegestuurd. Helaas zijn bij dergelijke verhalen vaak vragen te
stellen.
Wanneer komt een organisatie in aanmerking voor steun van onze deputaten en voor
uw diaconale collectes en giften? En hoeveel van mijn gift komt uiteindelijk bij de doelgroep terecht? Vragen die in deze Diacoon uitvoerig aan bod komen.

Noot vooraf
In deze Diacoon hebben we het voornamelijk over het geven van giften aan goede
diaconale doelen. En dan ook nog in het bijzonder over die giften die tijdens een
kerkdienst voor een diaconaal doel worden opgehaald, de zogenaamde diaconale collectes. Deze giften zijn alleen bestemd voor diaconale doeleinden. Voor
een gemeentelid zijn er vanzelfsprekend veel meer (niet-diaconale) doelen waaraan gegeven kan worden. Ook al gaan diverse richtlijnen die we in deze Diacoon
geven ook voor deze doelen op, het is goed u hiervan vooraf bewust te zijn.

1. Wat is een goed doel?
Omschrijving

Aan wie geef je en waarom?
Spontane acties
Veel mensen maken tegenwoordig verre reizen, ook naar arme landen. Daar komen ze
met situaties in aanraking waaraan ze graag wat willen doen. Thuisgekomen starten ze
een actie en vragen onder andere de kerkelijke gemeente om een bijdrage. Als diaconie
(of gemeentelid) daarop een goede reactie geven, is niet altijd even gemakkelijk. Mede
omdat veel van deze reizigers niet weten hoe ze mensen - in het betreffende land - goed
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Iedereen weet over het algemeen wel wat een goed doel is.
Wikipedia geeft aan dat een goed doel een zaak is van algemeen belang waar men geld of
goederen aan kan geven. Ook kan men als vrijwilliger zijn tijd besteden aan werkzaamheden
ten behoeve van een goed doel. In het verlengde daarvan wordt de term ‘goed doel’ gebruikt
voor een charitatieve instelling: een organisatie die zich inzet op filantropisch vlak.
In de Van Dale wordt een goed doel een doel genoemd met een filantropische (dat is
menslievende) bestemming.
In deze Diacoon wordt vooral de laatste betekenis gebruikt. Het goede doel moet zich
inzetten om de doelgroep vooruit te helpen. Daarvoor ontketent ze acties - om geld of
goed voor die doelgroep bijeen te brengen.
5

Aantallen
Wie op zoek gaat naar welke goede doelen er zijn, komt al snel terecht op de goededoelen.startpagina.nl. Hier zijn meer dan 350 goede doelen te vinden.
Omdat er nog geen centrale registratie van goede doelen plaatsvindt, is niet precies
bekend hoeveel er in Nederland zijn. De meer dan 250.000 stichtingen en verenigingen
die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, zijn lang niet allemaal (fondsenwervende) goede doelen. Bij de Belastingdienst staan wel meer dan 50.000 instellingen
geregistreerd met een ANBI-status.
Geschat wordt dat in ons land zo’n 500 tot 600 goede doelen op landelijke schaal fondsen
werven.

Groot en klein
Veel goede doelen werken op het gebied van gezondheidszorg, natuur en milieu, cultuur,
welzijn en internationale hulp. Wie kent niet organisaties als ALS, WNF en Rode Kruis om maar een paar te noemen. En christelijk georiënteerde hulporganisaties als Woord
en daad, Red een Kind, ZOA, Tear en Kom over en help.
Hoeveel lokale doelen er naast die grote goede doelen zijn, is ons niet bekend. Dat zijn
vaak kleine stichtingen, verenigingen en vriendenkringen, die voortkomen uit het initiatief van individuen. Mensen die in een ‘onderontwikkeld’ gebied zijn geweest en daar
zijn aangeraakt door de moeite, zorgen en ellende. En die daarom allerlei goedbedoelde
acties zijn gestart in hun vriendenkring of kerkelijke gemeente.
Kortom: er zijn veel doelen die zich goed noemen.

We zien door de bomen het bos niet meer
Subjectief
Maar wie bepaalt dat het ene doel goed is en het andere niet? Eigenlijk zien we door de
bomen het bos niet meer. Het gevolg is dat we selecteren op basis van ons gevoel: als we
er een klik mee hebben, als we denken dat het wel goed zit, kan zo’n organisatie op een
gift rekenen. En als de persoon die ons erover vertelt sympathiek overkomt, zijn we nog
sneller geneigd te geven. We zijn dus vaak subjectief in onze afwegingen.
Pas als je een goed doel kent, ontstaat de bereidheid eraan te geven. Elk oordeel over
een goed doel heeft dat subjectieve in zich. Op zich is dat niet verkeerd, als we ons daarvan maar bewust zijn.

Komt ons geld ook goed terecht?
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Er is meer

Verantwoord

Maar komt je ‘goede’ geld dan ook goed terecht? Heeft de doelgroep er ook iets aan dat
jij aan hun geld geeft? Heb jij er iets aan dat je die ander helpt?
Het subjectieve in ons geven kan het verantwoord geven van een gift moeilijker maken.
Iedereen mag voor zichzelf uitmaken waaraan hij zijn geld geeft. Daarbij kunnen de
bovengenoemde vragen een rol spelen, maar uiteindelijk besluit de gever zelf.
Als kerk en als kerklid weten we echter dat er nog een reden is om goed met ons geld
en dus ook met onze giften om te gaan. Daarover meer in het volgende hoofdstuk.

Daarom moeten we ons als kerkleden afvragen of we onze giften verantwoord geven.
Geven we alleen aan kerkelijke, diaconale (goede) doelen of juist vooral aan algemene
goede doelen? Natuurlijk is iedereen daar vrij in, maar dat we als kerkleden goed
moeten nadenken over hoe we ons geld en in dit kader vooral onze giften besteden, is
- hopen we - duidelijk. Als we ons geld geven aan goede diaconale doelen helpen we
diegene die geen helper heeft. Daar draait diaconaat om!

2. Wat is een diaconaal doel?
2.1	Niet ons eigendom
Ons geld is principieel gezien niet van ons, maar van God. Dat betekent dus ook dat we
rijk zijn als we wat we hebben niet alleen voor onszelf gebruiken, maar tegelijk anderen
ermee dienen. Oud-diaconaal consulent Herman van Well zei eens: ‘Veel rijken zijn
daarom voor God slechts armen met geld’. ‘Niet wie heeft maar wie geeft, is rijk’ (Diacoon, nov. 2003).

Bijbels gezien
Bijbels gezien hoort in de besteding van wat ons is toevertrouwd in elk geval leidend
te zijn dat we:
• verantwoord omgaan met ons geld en ons goed - daarop wijzen bijv. Mat. 6:24,
Luc. 12:13-21, Luc. 16:10-15, 1 Tim. 6:9-10 en 1 Tim. 6:17-19;
• respectvol omgaan met de schepping waarin we mogen leven - teksten als Spr. 3:9-10,
dringen tot zo’n conclusie;
• behoeftigen zo helpen dat ze ook echt geholpen worden - daarin zijn Ex. 22:29a,
Mat. 10:8b, Marc. 12:41-44 en Hebr. 13:16 voor ons een goede leidraad;
• ten slotte God eer en dank geven in alles. Onder meer Lev. 27:30 en Mat. 6:24 roepen
ons hiertoe op.
Dat geldt met betrekking tot ons ‘eigen’ geld. Maar voor kerken/diaconieën gaat dit
eveneens op.

Niet wie heeft maar wie geeft, is rijk

Mattheüs 25: 35-40
‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te
drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was
naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in
de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U
hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer
hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben
U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij
U gekomen?
En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een
van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’

Diaconaal
In deze Diacoon hebben we het in het bijzonder over een diaconaal goed doel. Daarvoor
geldt nog meer dan bij andere doelen dat het goed besteed moet worden: het is geen
gewoon geld, maar diaconaal geld.
Diaconaal geld is geld dat de leden van de gemeente geven aan de Here Jezus (volgens
Mat. 25, zie kader). Hij gebruikt diakenen om deze gaven in te zamelen en uit te delen.
Jammer genoeg collecteren diakenen op zondag ook voor andere zaken. Dat is in feite
een praktische oplossing. Het is immers de gewoonte dat zij de collecten ophalen.
Maar of veel gemeenten zich ‘houden aan’ wat in zondag 38 van de catechismus staat,
namelijk dat minstens één collecte in de eredienst principieel voor de diaconie moet
zijn? Het antwoord op de vraag of dat in uw gemeente opgaat, laten we bij u.

Van de armen
Je kunt het ook anders zeggen: diaconaal geld is geld voor, maar ook ván ‘de armen’.
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Zij hebben recht op dat geld, want het is al van hen. Het is niet van de diaconie, die
beheert het geld alleen maar. Juist diaconaal geld wil zo snel en zo goed mogelijk de
mensen voor wie het bestemd is, bereiken.
Vanuit dat oogpunt is het niet juist om de opbrengsten van collecten voor diaconale
doeleinden lang op de eigen bankrekening te laten staan. Daarvan zijn helaas genoeg
voorbeelden. Een gemeente die collecteert voor een ramp, maar na meer dan twee jaar
na de ramp pas de opbrengst overmaakt, is er een van. Zo’n diaconie heeft niet goed
begrepen dat diaconaal geld al van ‘de armen’ is en niet meer van de diaconie. Of andere
prioriteiten anders dan hulp in nood spelen de hoofdrol.

Diaconaal geld is voor en ván de armen
Zonder helper
Diaconaal geld is ook niet bedoeld om de tekorten in de eigen kerkelijke financiën weg
te werken. Ook dat gebeurt helaas. Een kerk die opgeknapt wordt op kosten van de
diaconie bijvoorbeeld.
Een gift is pas diaconaal als deze helpt de nood te lenigen van een of meer mensen die
geen helper hebben.
Betekent dat ook dat het klaarmaken en (laten) opsturen van ‘een pakje’ voor arme mensen
diaconaal is, of een diaconaal doel dient? Daar is een kort antwoord op mogelijk. Maar
het vraagt behoorlijk wat uitleg. Het korte antwoord is dat het antwoord ‘ja’ is als:
• de inhoud van het pakje ook inderdaad voorziet in de behoefte(n) van de ontvanger(s);
• het pakje ook daadwerkelijk terechtkomt bij degene(n) voor wie het bedoeld is;
• het pakje meer is dan alleen maar een druppel op de gloeiende plaat (een eenmalige
actie die direct ‘verdampt’);
Dat dit antwoord uitleg vraagt, ontdekt u in de komende hoofdstukken.

2.2	Via de kerken
Het is het mooiste als een christelijke gemeente ingeschakeld en betrokken wordt bij de
diaconale hulp. Zowel aan de gevende als aan de ontvangende kant. Met ons diaconaal
geld steunen we dan ook bij voorkeur projecten waarin de helpende instantie via de kerken
ter plaatse voor de doelgroep aan het werk is.
Aan beide kanten worden zo ervaringen opgedaan en lessen geleerd die over en weer
tekenen worden van Gods wereldwijde Koninkrijk.

Diaconaal geld is niet van de kerk (diaconie) maar van de arme
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Gever en ontvanger varen dan wel bij het project dat wordt uitgevoerd tot eer van onze God.
Als het goed is, helpt diaconaal geld de lokale kerk. Het versterkt het diaconaal bewustzijn van de kerk. Het helpt de kerk ook ‘present’ te zijn in de samenleving waarvan zij
deel uitmaakt.

Present
Dat present zijn is op zichzelf trouwens een heel diaconale activiteit van de christelijke
gemeente. Daarmee laat ze zien dat ze oog heeft voor de maatschappij en zich ook
verantwoordelijk weet. Als er geen christelijke gemeente bij te betrekken is, kunnen we
deze ‘voorwaarde’ laten vallen. Dat komt natuurlijk voor - zeker in landen waar christenen een (heel kleine) minderheid zijn.
Gelukkig zijn er in veel landen kerken waarmee op die manier is samen te werken.
De helpende instantie moet daartoe dus bereid zijn, al kan die instantie daarnaast
natuurlijk ook nog andere projecten uitvoeren buiten de lokale gemeente om.
Dit laatste soort projecten komt dan bij voorkeur niet in aanmerking voor steun met
diaconaal geld. Daarvoor kan de helpende instantie bij andere giftengevers aankloppen
in plaats van bij de diaconie.

Lokale kerk betrokken
Deputaten steunen het project Watervoorziening in Cambodja (CAM020). Met
dit project hebben deputaten al jarenlang contacten. Tot voor kort was er geen
lokale kerk bij betrokken. Geen reden voor deputaten om de steun stop te zetten,
wel een reden om het gesprek hierover aan te gaan! Om het belang van steun en
betrokkenheid van de lokale kerken te onderstrepen.
Onlangs ontvingen wij van de directeur van dit project een rapport. Waarin hij
verslag doet van de contacten die er sinds kort zijn met de lokale kerk. Contacten
die nu al vruchtbaar zijn voor beide ‘partijen’!

Zichtbare liefde
Dat we daarop zo de nadruk leggen, komt omdat we met diaconaal geld te maken hebben.
Diaconaal geld is immers heel bijzonder: het is geld van en voor de mens die geen helper
heeft. Zorg die hoort tot de corebusiness (van het diaconaat) van de kerk. Daarin laat de
kerk haar diepste drijfveer zien om te helpen: de liefde voor haar Heiland.
Zijn gemeente wil niet liever dan die liefde zichtbaar maken in haar daden en haar
handelen, in haar aanwezigheid in de samenleving.
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Lokale kerk betrokken bij project Watervoorziening (Cambodja)

Maar Zijn gemeente wil ook graag dat ieder mens Hem als Heer erkent en aanbidt. Daar
getuigen haar worden en daden van. Daarop is ook heel haar aanwezigheid in de samenleving gericht. Het doel van diaconale hulp is echter niet iemand te bekeren. Maar de
liefde van zijn Heiland laten zien. Wat dan daarop volgt, is misschien reden om blij en
dankbaar van te worden, maar het is niet de vooropgezette bedoeling.
Het betekent wel dat alle diaconale hulp een missionaire spits in zich heeft - zonder dat
er meteen ‘preken’ bij worden afgestoken. Een christelijke hulporganisatie zal dat erkennen en op waarde weten te schatten.

3.1

Bijbels georiënteerd

Het woord goed in dit verband kan op veel verschillende manieren worden uitgelegd.
Dat komt omdat iedereen een andere opvatting heeft over wat goed is. Het hangt af van
degene die het woord in de mond neemt. Wij gebruiken het hier vooral in Bijbelse zin: het
moet in lijn zijn met wat God van ons als mensen vraagt. Het hoort ons en onze naaste op
te bouwen: dienstbaar te zijn aan onze relatie met Hem, elkaar en de schepping.
Dat is een ruime omschrijving waar nog veel activiteiten onder kunnen vallen. Het zou
dus mooi zijn als we het wat scherper kunnen krijgen.

3.2	Geen doel in zichzelf
De slogan van deputaten diaconaat is:

Kerken helpen kerken helpen
hun diaconale opdracht te verstaan en uit te voeren.
Dit betekent allereerst dat we als kerken de kerken waarmee we in contact gekomen zijn, helpen bij hun diaconale taak; maar ook dat we met deze kerken een
band willen opbouwen, omdat ons helpen dan beter wordt en we er zelf veel van
kunnen leren.
Uit: Diaconale projecten 2016, Diacoon nr. 4 2015

Hiervoor vielen al woorden als verantwoord, respectvol, echt helpen. Woorden die ons in
dit verband van dienst kunnen zijn. Vertaald naar een organisatie betekent ‘verantwoord’ dat een organisatie verantwoord omgaat met mensen, geld en materiaal. Als
organisatie heeft ze tegenover zichzelf en haar achterban verantwoording af te leggen
over hoe ze omgaat met deze drie zaken in het kader van haar doelstelling,
Maar de organisatie is ook aan zichzelf verantwoording verschuldigd over haar functioneren en bestaan. Een organisatie mag daarom nooit een doel in zichzelf worden of
koste wat het kost zichzelf in leven houden en werkgelegenheid zekerstellen. Als het
doel dat een organisatie zichzelf heeft gesteld bereikt is, is het tijd dat de organisatie
zich bezint op haar toekomst en eventueel een ander goed doel stelt.

2.3	Twee kanten op

3.3	Kostenbewust

In de vorige paragraaf is het al even aan bod gekomen: diaconale hulp is geen eenrichtingsverkeer. ‘Gever en ontvanger varen er wel bij’, schreven we. Als gever komen we
niet alleen wat brengen, we mogen ook wat ontvangen. We kunnen leren van de ander.
Deze houding is niet vanzelfsprekend in goededoelenland.
Het vraagt van ons te kijken met andere ogen. Sterker geformuleerd: het vraagt om een
omdenken. Een Bijbels omdenken: we zijn aan elkaar gegeven en leren van elkaar; we
staan niet boven maar naast de ander. In het volgende hoofdstuk komt deze gelijkwaardigheid verder aan bod.

Daarnaast heeft ‘verantwoord’ ook betrekking op de kosten van de organisatie: die
moeten in toom worden gehouden. Het personeel en directie mogen niet te hoge salarissen ontvangen. Natuurlijk moet er goed voor het personeel gezorgd worden. Maar als
de salariëring ver uitstijgt boven modaal, moeten we als donoren achter ons oor krabben
en ons afvragen hoe verantwoord het is.
Datzelfde geldt natuurlijk voor de andere kosten, zoals kantoorkosten. Ze moeten in
overeenstemming zijn met de werkzaamheden en de doelstellingen van de organisatie.
Wat dat betreft is het goed dat de salarissen van directeuren van goede doelen verplicht
openbaar gemaakt moeten worden. (Zie voor een overzicht: http://www.gemiddeldinkomen.nl/salarissen-directeurs-goededoelen-2014 of https://goededoelennederland.nl/
sector/sectoronderzoek/beloning-directeuren-goede-doelen).

3. Wanneer is een goed doel goed?

Begeleidingskosten
Om erachter te komen wat het goede is aan een goed doel of waarom het doel het waard
is om (door een diaconie) gesteund te worden, moeten we een aantal zaken bekijken.
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Een ander moeilijk punt is de begeleiding van de projecten die door de organisatie
worden uitgevoerd. Ook die kosten zijn nogal variabel. De ene organisatie geeft in de jaar15

rekening weer hoe ze de kosten van deze begeleiding verdeelt over de projecten die ze
uitvoert (meestal uitgedrukt in procenten). Een andere organisatie doet dat nog een keer
apart. Het is in ieder geval van belang dat zichtbaar wordt hoe die kosten berekend worden
en dat ze afzonderlijk goed uitgesplitst worden opgegeven. Dat dient de transparantie.

3.4	Kwaliteit
‘Verantwoord’ wil ook zeggen dat de projecten op de best mogelijke manier worden
uitgevoerd. We horen geen genoegen te nemen met uitvoering die kwalitatief onder de
maat, niet doelmatig en niet professioneel is. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de mogelijkheden die voorhanden zijn in het land of de regio waar het project
wordt uitgevoerd.
Onze Heiland verwacht van ons dat we ons inzetten voor Zijn Koninkrijk. Dat vereist niet
minder dan 100% van onze inzet. Het is niet verstandig daaraan concessies te doen. Niet
op het gebied van begeleiding, maar ook niet op het gebied van uitvoering. Het mag zeker
niet zo zijn dat een organisatie het met de kwaliteit van haar werk niet zo nauw neemt
omdat het ‘toch maar voor arme mensen is’. Dat neigt naar discriminatie. Het is niet
respectvol naar de ander en niet in overeenstemming met wat er in de Bijbel staat. Helaas is
dit moeilijk te toetsen. Het goed lezen van een jaarverslag of goed doorvragen als het om
een project van gemeenteleden gaat, is dan nodig. U leest hierover meer in hoofdstuk 4.

3.5	Respectvol
Een organisatie moet ook respectvol omgaan met de mensen die ze zelf in dienst heeft
en degenen die ze dient. Dat betekent dat er goede afspraken zijn met de partners die
het werk uitvoeren - over hoe zij met hun personeel omgaan. Daarvoor zijn niet zomaar
wat regeltjes te geven, maar algemeen menselijk fatsoen, goede afspraken, transparant
optreden en goede communicatie maken daar wel deel van uit. In de ‘goededoelen
wereld’ geldt een gedragscode die in 2011 is opgesteld en door verreweg de meeste
organisaties op dit terrein is onderschreven.
Deze gedragscode is te downloaden via: https://partos.nl/category/standpunten/partosgedragscode.

Jezus vraagt eerst: wat heb je nodig?
3.6	Echt helpen
‘Echt’ helpen blijkt nogal wat moeilijker te zijn dan de meeste mensen op het eerste
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Helpen begint met luisteren

gezicht denken. Helpen begint met luisteren: luisteren naar degene die hulp nodig
heeft. Dan alleen kun je ontdekken wat hij nodig heeft. Zelf de nood van een ander zien
en dan doen wat jij vindt dat nodig is, lijkt heel logisch. Maar zo ontken je dat de ander
mens is, zelf kan nadenken en handelen. Bovendien kleineer je de ander daarmee en
maak je jezelf (onbedoeld) superieur aan hem.
Het is goed eerst tot ons te laten doordringen hoe onze Heiland helpt. Hij vraagt eerst
wat de betrokkene nodig heeft. Zelfs als overduidelijk is wat er moet gebeuren, vraagt
Hij nog: wat zal Ik voor je doen? Daarop reageert en handelt Hij. Lees bijv. Marcus 10:4652 of Luc. 18:35-43 maar eens. Je moet weten wat de hulpvraag is. Pas als dat duidelijk is
en je met de betreffende persoon zoekt naar een oplossing, kun je hem echt helpen.

Hengel
Maar wat als iemand nu niet weet wat hem ontbreekt? Dan wordt het heel moeilijk om
de hulp echt te laten landen. We kunnen dan beter tijd investeren om te leren begrijpen
hoe het komt dat hij zijn probleem niet ziet.
Soms zijn er mensen die niets anders kunnen dan de hand op houden. Ze zijn zo gewend
geraakt te vragen. Ze vragen om vis, maar beseffen of leren niet dat ze die met een hengel
zelf kunnen vangen. Deze mensen helpen is moeilijk en intensief. Maar ze dan maar
kleineren en niet serieus nemen in hun problemen, dat kan en mag niet. In zulke gevallen
is misschien wel de verstandigste aanpak de hulp aan een professional over te dragen of
onder zijn leiding op te pakken.

4.1	De ontvangers
Duidelijk moet worden dat de doelgroep daadwerkelijk geholpen hoort te worden door
het project dat wordt uitgevoerd. Het doel waarvoor een project is opgezet moet
daarom ook steeds duidelijk zijn en alle betrokkenen goed voor ogen staan. De naaste,
de gemeenschap in de knel moet er ‘beter’ van worden, ‘erop vooruit gaan’.

Volwaardig
Het project moet bevorderen dat mensen tot hun ‘recht’ komen: in de juiste relatie tot
elkaar, hun Schepper en Zijn schepping komen te staan. Dat ze uit hun gemarginaliseerde positie komen. Hun plaats als volwaardig mens in de maatschappij weer kunnen
innemen. Al is het niet perfect, dit moet wel het doel zijn.
Een project dat wordt uitgevoerd moet recht doen aan de doelgroep zelf en geen scheiding of onderscheid aanbrengen in de doelgroep. Het mag dus geen jaloezie oproepen
in de betrokken samenleving.
Daarbij spelen natuurlijk de diaconale woorden barmhartigheid, gerechtigheid en liefde
een grote rol. Zowel voor degene die helpt als voor de geholpene.

Vraag de organisatie om verantwoording
4.2	De gevers

4. Is het goede doel effectief?
Het spreekt voor zich dat de genoemde zaken uit hoofdstuk 3 met elkaar te maken hebben en elkaar wederzijds beïnvloeden. En dat ze ertoe leiden dat er in het bijzonder oog
is voor de effectiviteit van het geleverde werk. De effectiviteit van een organisatie is
helaas niet altijd goed te bepalen tijdens de uitvoering van projecten. Soms is deze zelfs
pas achteraf (na lange tijd) te meten.
We bedoelen hiermee dat ook vooraf daarover moet zijn nagedacht. En dat er oog moet
zijn voor een gezonde en kritische evaluatie van elk project dat wordt uitgevoerd. Niet
om de evaluatie op zich, maar vanwege de lessen die daaruit getrokken kunnen worden
voor het vervolg van zo’n project.
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Ook de gevers hebben een taak in het hele proces van geven en helpen. Ze moeten goed
weten waaraan ze geven. Als diakenen een collecte organiseren voor een diaconaal
project moeten ze (kunnen) uitleggen waarom ze dat project gekozen hebben en wie er
baat bij hebben.
Tegelijk hebben ze de verantwoording om de helpende organisatie bij de diaconale les
te houden door verantwoording te vragen. Dat betekent dat er voor de gevers een
duidelijke projectomschrijving beschikbaar komt. En eventueel een projectbegroting,
omdat vaak maar een deel van het begrote bedrag in de collecte wordt opgehaald.
Het is bovendien goed als de diaconie een verantwoording achteraf kan geven. Al zal de
wijze waarop dat gebeurt in onderling overleg met het project moeten worden geregeld,
afhankelijk van het stadium waarin de uitvoering van het project zich bevindt.
Hoe u verder als diaconie - en als individuele gever - verantwoordelijkheid kunt dragen,
leest u in het vervolg.
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4.3	Normering
Diakenen maken keuzes namens de gemeenteleden, de gevers. In dit verband is het dan
ook van belang dat zij inzicht hebben hoe een helpende organisatie de ontvangen euro’s
besteedt.

CBF
Veel organisaties schermen met de CBF-norm (de norm van het Centraal Bureau Fondswerving) als een cijfer dat aangeeft hoe ‘goed’ of ‘effectief’ ze omgaan met het geld van
de giftengevers. Althans die indruk wordt gewekt. Misschien worden ze op een bepaalde
manier daartoe ook wel gedwongen. In elk geval speelt deze norm een belangrijke rol
voor de achterban van de verschillende organisaties.
Wie zich wat verdiept in de richtlijnen van het CBF, beseft dat deze richtlijnen veel
zeggen over de financiën, de administratie en de wijze van bestuur van een organisatie.
De CBF-norm geeft namelijk aan wat de fondsenwerving van een organisatie kost.
Wil een organisatie het CBF-keurmerk ontvangen, dan mag maximaal 25 procent van de
inkomsten aan fondsenwerving worden besteed.
Het zegt dus echter niet zo veel over de effectiviteit of de wijze waarop de organisatie
de gegeven gelden besteedt. Het zegt ook niet zoveel over ‘de overheadkosten’ van de
organisatie.

Goede Doelen Nederland
De cijfers van de Goede Doelen Nederland (GDN), de brancheorganisatie van goede
doelen, geven wel meer inzicht. Deze zijn echter niet zo bekend. Ze zijn te vinden op
internet via: https://goededoelennederland.nl/sector/sectoronderzoek/feiten-cijfers-overgoede-doelen.
GDN heeft naast een gedragscode een richtlijn voor de salarissen van directeuren van
goede doelen opgesteld. Het is echter wel moeilijk een goede vergelijking te maken tussen
die salarissen. De structuur van hulporganisaties kan namelijk sterk verschillen, net als
de benamingen die goede doelen aan verschillende posities in de organisatie geven.

ANBI
Een ANBI-erkenning geeft aan dat de organisatie door de Belastingdienst erkend is als
een ‘algemeen nut beogende instelling’. Dat betekent dat een gift voor deze organisatie
in aanmerking komt voor belastingaftrek. Een instelling krijgt een ANBI-erkenning als ze
zich voor minstens 90 procent inzet voor het ‘algemeen nut’ en voldoet aan nog enkele
andere voorwaarden op het gebied van onder meer integriteit, bestuur en administratie.
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Hoeveel van mijn euro komt terecht bij de doelgroep?

Effectiviteit
Zowel de CBF-norm, als GDN-richtlijnen en de ANBI-erkenning geven dus niet echt een
indruk hoe effectief een organisatie is. Evenmin maken zij duidelijk hoeveel van onze
gegeven euro uiteindelijk terechtkomt bij de doelgroep. En hoe dat geld aan die doelgroep ten goede komt. Dat is namelijk altijd afhankelijk van hoe een project is opgezet,
wat de doelstelling van een project is, enzovoort. Om op die vragen antwoord te krijgen
moeten jaarrekeningen, projectomschrijvingen en jaarverslagen nauwkeurig worden
gelezen en bijgehouden. Veel mensen zullen die moeite niet nemen. Een enkeling
verdiept zich erin, maar of het hem dan meteen duidelijk wordt?

Hoe kom ik erachter hoeveel van mijn euro terechtkomt bij de
doelgroep?
Het is inmiddels duidelijk dat de veelgehoorde vraag ‘hoeveel centen van mijn
euro bij de doelgroep terechtkomen en waarom’ niet gemakkelijk te beantwoorden
is. Het belangrijkste bij het zo goed mogelijk beantwoorden van deze vraag is dat
de organisatie duidelijk weergeeft:
• wat de kosten van de Nederlandse organisatie zijn;
• wat de kosten van de partnerorganisatie in het buitenland zijn;
• wat er precies bestemd is voor de doelgroep of wat de doelgroep leert van
meedoen in/aan het project;
• en, omdat er soms ook nog een organisatie ter plekke is die ‘meedoet’: wat die
organisatie kost om ‘te laten draaien’ en welke taken die dan uitvoert.

4.4	Transparantie
Deputaten zouden graag zien dat op dit punt meer transparantie komt. Er moet een
methode zijn waarmee veel helder is te maken. Eigenlijk zou er allang een dergelijke
methode moeten zijn. Er wordt zoveel gesproken over kosten en baten, over doelgericht
bezigzijn en vraaggericht helpen. Het is dan ook eigenlijk niet te begrijpen dat een eenvoudige standaard hiervoor nog niet is gevonden. Gelukkig zijn de meeste goede doelen
zich ervan bewust. Veel van hen werken aan deze transparantie.

Criterium
Deputaten stellen zelf als een van de criteria om een plaats op de Goededoelenlijst te
krijgen moet zijn:
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de gelden die besteed worden aan het beoogde ‘goede doel’ moeten voor zeker 75% aantoon
baar ten goede komen aan hen die geholpen worden door de betrokken organisatie.
Een poging om dat cijfer ook boven tafel te krijgen is niet gemakkelijk: de meeste jaarrekeningen zijn op dat punt niet duidelijk. Een berekening op basis van een jaarrekening
is nogal riskant en kan ook een vertekend beeld geven omdat niet voor de volle honderd
procent duidelijk is hoe alle kantoorkosten, personeels- en directiekosten zijn verdeeld
over de projecten.
Omdat we daarover graag duidelijkheid wilden hebben, hebben we alle organisaties die
een aanvraag hebben ingediend voor een plaats op de Goededoelenlijst gevraagd duidelijk te maken welk percentage van de totale uitgaven nodig is om de organisatie in
Nederland draaiend te houden. We gaven aan dat in onze ogen daaronder alle salariskosten, kantoorkosten, pr-kosten e.d. vallen die in Nederland gemaakt worden. We
hoopten daarmee duidelijk te krijgen hoeveel procent van de totale uitgaven gebruikt
wordt om de eigen organisatie in Nederland te laten draaien.

Kunnen deputaten diaconaat duidelijkheid geven over hoeveel
van elke euro bij het project terechtkomt?
Ja: 100%. Daarvoor heeft de generale synode van 2004 zorggedragen. Op deze
synode is besloten dat gemeenten collecteopbrengsten voor diaconale projecten
niet mogen gebruiken voor de verplichte afdracht (per dooplid) aan deputaten dia
conaat. Uit de afdracht kunnen deputaten bureau- en andere kosten betalen. Zodat
de gegeven euro van het gemeentelid in zijn geheel bij het project terechtkomt.
Alleen van noodhulpgiften wordt 5% in mindering gebracht om het extra werk
dat hiervoor moet worden gedaan, mogelijk te maken.
Deputaten zijn heel blij met dit unieke besluit van de synode, waardoor het
diaconaal geld daadwerkelijk helemaal van de arme kan zijn.

Slechts een cijfer
We hebben wel antwoorden gekregen, maar bijna niet op die specifieke vragen. In
gesprekken die we gevoerd hebben met verschillende organisaties bleek dat ze dit niet
als ‘simpele cijfertjes’ aan het papier wilden toevertrouwen. Maar ze wilden het wel
uitleggen aan donoren in een persoonlijk gesprek.
In de meeste gevallen wilden organisaties als het om een cijfer ging niet afwijken van de
23

gemaakte afspraken via het CBF of GDN. De meest gehoorde reactie in onze gesprekken
met deze organisaties was ‘maar dat cijfer vertelt niet het hele verhaal’. En dat is ook zo:
een cijfer zonder een verhaal zegt niets. Dat blijkt heel goed uit hoe de CBF-norm wordt
gebruikt en begrepen.
Het verhaal van het cijfer waarnaar wij op zoek waren is ingewikkeld, maar mondeling
wel uit te leggen en inzichtelijk te maken.

Veel goede doelen werken aan transparantie
Uitkomst onderzoek
Ons eigen onderzoek heeft opgeleverd dat een aantal organisaties niet binnen de
hierboven genoemde 75% blijft. Maar dit kan te maken hebben met de taken die een
organisatie zichzelf gesteld heeft. Soms is voorlichting (ter bewustwording in Nederland) bijvoorbeeld een onderdeel van de doelstelling en niet alleen maar een manier om
geld binnen te krijgen.
Bovendien is duidelijk geworden dat het ene project veel begeleiding vereist vanuit
Nederland en het andere project veel minder. Tegelijk is het ook weer zo dat de grote
organisaties steeds meer begeleidingswerk door mensen in het land waar het project
zich bevindt laten doen. Van de gegeven euro gaat dan na het overmaken naar het
project nog een percentage af.
Het hanteren van de 75%-norm voor de doelgroep is dus niet zo simpel als wel was
gedacht. Vaak zit er een verhaal achter de uit de jaarrekening af te leiden percentages.
Deputaten zijn van mening dat dit verhaal dan kort en bondig verteld moet worden.
Er moet daarbij niet met oneigenlijke cijfers en percentages worden gewerkt. Er mogen
geen verkeerde indrukken worden gewekt.

Eigen verhouding
Feit is dat elk project een eigen verhouding heeft tussen kosten in Nederland en wat
tenslotte ten goede komt aan de doelgroep. Een project dat de kennis en capaciteit van
mensen vergroot, is relatief veel geld kwijt aan bijvoorbeeld de opleider. Misschien
komt er dan heel weinig van de euro die gegeven wordt direct ten goede aan de doelgroep, maar als de doelgroep daardoor beter vooruitgaat in het zorgen voor zichzelf, is
dat geen weggegooid geld. Integendeel, dat is goed - effectief - besteed. Ons inziens kan
dat ook gewoon gezegd worden.
Het aan het begin van deze paragraaf genoemde ’75%-criterium’ blijven deputaten
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handhaven. Hetgeen dus - zoals duidelijk geworden in het voorgaande - niet betekent
dat er geen sprake van uitzonderingen kan zijn.

5. Ten slotte

Richtlijnen

Niet alleen maar ingewikkeld

Wie het bovenstaande tot zich laat doordringen beseft dat transparantie aan de ene
kant echt nodig is en aan de andere kant niet zo eenvoudig is te realiseren.
Wij denken vooralsnog dat het het beste is dat organisaties:
• in principe het CBF- (en de RFB-)keurmerk te handhaven: het zorgt voor een goede
financiële administratie;
• onderscheid maken per project of thema wat de kosten zijn voor begeleiding van de
doelgroep. Zowel vanuit Nederland als vanuit het eigen land. Daarin moet ook duidelijk worden wat direct ten goede komt aan de doelgroep;
• aantoonbaar maken wat de kosten voor het werven van fondsen in z’n totaliteit - en
zo mogelijk per onderdeel of thema - zijn. Of hoe die kosten worden ‘verrekend’ in de
projectkosten;
• zichtbaar maken wat aan nazorg/evaluatie van een project besteed wordt.
We hopen dat daarmee enige transparantie wordt bereikt.
Vraag er gerust naar bij de door u gesteunde of mogelijk te steunen organisatie.

In het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat een goede beoordeling van een
goed doel wel wat tijd kost. Jaarverslagen en jaarrekeningen zijn nu eenmaal geen
lectuur die makkelijk toegankelijk is.
In dit laatste hoofdstuk benadrukken we graag dat er ook een andere kant bij te vermelden is: de meeste christelijke goede doelen zijn behoorlijk nauwgezet in de wijze waarop
ze zichzelf profileren aan ons als achterban. Hun financiën lijken goed op orde, hun
verantwoording is over het algemeen goed. Datzelfde geldt voor de manier waarop ze
met hun mensen, partners en doelgroep omgaan.
Bovendien, u kunt ze zeker erop aanspreken mocht u het idee hebben dat er iets niet in
orde is. Vragen in die richting worden bij de meeste organisaties niet meer weggewuifd.
Als het al voorkomt dan ligt dat meestal meer aan de persoon die op dat moment de
telefoon beantwoordt. Vriendelijk doorvragen of op een ander moment het nog eens
proberen, levert dan meestal wel de gewenste informatie op.

Vragen worden niet meer weggewuifd

Transparantie gevraagd
De meest voorkomende punten waarover nogal eens onduidelijkheid blijft bestaan:
• controle - alleen de eigen organisatie weet doorgaans hoe dit werkt en er
wordt vaak niet helder over gepubliceerd;
• doelgroep - dit omvat meestal meer dan alleen het helpen van behoeftigen,
dikwijls wordt ook zijn omgeving meegenomen in de hulp zonder dat dit gecommuniceerd wordt;
• geoormerkte giften - deze bereiken de doelgroep niet altijd goed. Waar de
gift precies terechtkomt en welke kosten ervan worden afgetrokken, is in de
werkelijkheid nogal eens ‘vager’ dan wat erover gezegd of geschreven wordt.
• partners - organisaties in Nederland worden steeds transparanter, maar er is
vaak nog weinig transparantie over kosten van hun ‘onderaannemers’ (partners
in het buitenland).

Vergelijkingssite?
Helaas, een vergelijkingssite is er nog niet. Bovendien, goede hulp aan mensen in nood
is zelden of nooit in perfect geformuleerde regels te vatten. We helpen mensen in hun
eigen situatie, in een steeds veranderende omgeving.
En het mooiste van dit alles is: we kunnen helpen! Daar zijn we blij mee!

Vragen?
Graag benadrukken we dat als u na het lezen van deze Diacoon vragen heeft of houdt, u
vanzelfsprekend contact met ons mag opnemen hierover. Er is niet altijd een pasklaar
antwoord te geven, maar wij denken graag met u mee.

Deputaten diaconaat vinden het van groot belang dat rondom bovenstaande
punten steeds meer duidelijkheid en eerlijkheid komt. In contact met de organisaties waarmee zij samenwerken, zijn dit belangrijke gesprekspunten.
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Handreiking
Als we al deze dingen bij elkaar optellen, komen we tot de volgende korte handreiking
die we enkele jaren geleden samen met het Diaconaal Steunpunt van de GKv/NGK
hebben opgesteld. We hopen dat met deze handreiking diaconieën in staat zijn zelf
goede doelen te beoordelen.

A. 	Het diaconale en christelijke karakter van de instelling
1.

2.

3.

Is het werk van de instelling diaconaal van aard, m.a.w. is het gericht op gerechtigheid en barmhartigheid om zo zwakke, kwetsbare en arme mensen tot ‘hun recht’ te
laten komen?
Met diaconaal wordt bedoeld dat de hulpverlening is gebaseerd op en voortkomt uit de
gerechtigheid in Christus die in liefde en barmhartigheid voor de naasten tot uitdruk
king komt.
Wordt het barmhartigheidwerk verricht vanuit christelijke beginselen en wordt
gerechtigheid nagestreefd?
Wat is de grondslag van de instelling (gereformeerd, christelijk, niet christelijk) of wordt
de hulpverlening door Christus’ gemeente ter plaatse uitgevoerd of ondersteund?
Komt het werk van de instelling ook ten goede aan niet-christenen?
Projecten/doelen gericht op hulpverlening aan christenen mogen een streepje voor
hebben. Dat mag er echter niet toe leiden dat alleen instellingen worden gesteund die
zich uitsluitend richten op hulpverlening aan christenen.
Samengevat:
Staat het diaconale en christelijke karakter van de instelling buiten twijfel?
Ja, ga verder naar B.
Nee, overweeg om het verzoek af te wijzen.

B. Betrokkenheid van de gevende en de ontvangende kerkgemeenschap
4.

5.

Dankbaar dat we kunnen helpen (links Gé Drayer, schrijver van deze Diacoon)

Wordt in de hulpverlening samenwerking gezocht met de lokale christelijke kerk(en)
of wordt de samenwerking door de hulpverlening bevorderd?
Samenwerking met andere lokale kerken bevordert de gemeenschap der heiligen en de
benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Is er voldoende draagvlak aanwezig of te verkrijgen in de eigen kerkelijke gemeente
voor de activiteiten van de hulpverlenende instelling?
29

6.

7.

Des te dichter een organisatie bij de kerkelijke gemeente staat, des te meer betrokken de
leden van de gevende kerkgemeenschap zullen zijn.
Zijn leden van de kerkelijke gemeente betrokken bij het bestuur van de instelling?
Indien leden van de kerkelijke gemeente betrokken zijn bij het bestuur, dan bevordert
dat de toegang tot informatie over de aard en doelstelling van de hulpverlening.
Wordt het diaconale bewustzijn van de eigen kerkelijke gemeente opgebouwd door
de hulpverlening?
Laat de instelling aan de kerkelijke gemeente verslag doen over de besteding van de ont
vangen gelden en vraag de gemeente voorbede te doen. Concretiseer de hulpverlening
door middel van foto’s, verslagen van activiteiten en contactmogelijkheden.
Samengevat:
Is er voldoende betrokkenheid en draagvlak bij de gevende en bij de ontvangende
kerkgemeenschap aanwezig c.q. te verkrijgen?
Ja, ga verder met C.
Nee, overweeg om het verzoek af te wijzen.

Samengevat:
Bestaat er voldoende duidelijkheid over de doelstelling, de inkomsten en de besteding van de gelden en is de verzoekende instelling kostenbewust?
Ja, ga verder met D.
Nee, overweeg om het verzoek af te wijzen.

D. Bestuurlijke kracht en verantwoording.
12. Is er voldoende deskundigheid/professionaliteit binnen de (leiding van de) instelling en hoe solide is de bestuurlijke organisatie?
13. Vindt er periodiek toetsing en evaluatie plaats van het uitgevoerde beleid?
14. Wordt er verantwoording afgelegd over de doelmatigheid en effectiviteit van de
hulpverlening?
Om antwoord op deze vragen te krijgen, is het raadzaam een jaarverslag van de instel
ling te bestuderen.
Samengevat:
Wordt de verzoekende instelling volgens economische principes gemanaged?

C.	Transparantie
8.

Is de doelstelling van de hulpverlening concreet en is aangegeven wat de doelgroep is?
De doelgroep dient vooral de zogeheten gemarginaliseerden in de gemeenschap/samen
leving te zijn (vrouwen, kinderen, hiv/aidsslachtoffers, daklozen, vluchtelingen)
9. Is er een CBF- of RFB-keurmerk en wordt de instelling ook al gesubsidieerd door de
Overheid.
De keurmerken van CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) en van RFB (Raad voor finan
ciële betrouwbaarheid) garanderen dat de instelling transparant is met betrekking tot
bestuur en financiën. Anderzijds is een dergelijk keurmerk geen garantie voor efficiency.
10. Zijn giften de belangrijkste inkomsten van de instelling of ontvangt de instelling
ook (in belangrijke mate) subsidie of overheidssteun?
Diaconieën zouden zich bij voorkeur moeten richten op organisaties die geen of weinig
subsidie ontvangen.
11. Bestaat er duidelijkheid over de overheadkosten en de hoogte van de directie
salarissen?
Welk gedeelte van de inkomsten wordt aan overheadkosten e.d. besteed en wat is het
niveau van de directiesalarissen? Welk gedeelte van de inkomsten komt ten goede aan
de directe hulpverlening?
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Nee, overweeg om het verzoek af te wijzen.

Indien op de vier samenvattende vragen een positief antwoord kon worden gegeven,
dan hoeft er in geen belemmering te zijn om financiële ondersteuning te geven.
NB: Blijf ook in het vervolg van het steunen van de organisatie kritisch meelezen
en meedenken. Vraag ernaar als er ook maar iets onduidelijk is. Blijf vragen om een
heldere verantwoording.
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