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Aan de slag met Win-Win 
Een klein voorbeeld: op zondagochtend na de dienst hangt de gemeente in groepjes bij elkaar: Kinderen bij 
kinderen, jongeren bij jongeren, ouderen bij ouderen en alles daar tussenin ook ongeveer generatie bij generatie. 
Het is erg gezellig, en toch voelt het niet helemaal lekker: jongeren willen wel eens weten hoe ouderen tegen 
geloof, leven en gemeente-zijn aankijken, en ouderen zijn oprecht nieuwsgierig naar de visie of mening van 
jongeren. En terecht, want het zou zo mooi kunnen zijn: jong en oud die samen werken, samen gemeente-zijn en 
samen leren: van, met èn voor elkaar.  
JOP Win-Win biedt gemeenten handvatten om deze beweging naar elkaar toe te stimuleren.  
Het stappenplan en deze handleiding helpen om dat proces vorm te geven. 
 

Doelen van Win-Win 
 Jong en oud met elkaar laten kennismaken en elkaar laten ontmoeten 
 Jong en oud bewust maken van elkaars leefwereld 
 Jong en oud bewustmaken van de (voor)oordelen over de ander 
 Jong en oud stimuleren om binnen of vanuit de gemeente samen aan het werk te gaan, met respect voor 

ieders kennis, ervaring en mogelijkheden 
 Verdieping van het geloofsgesprek tussen jong en oud 
 Het komen tot een gemeente waarin jong en oud elkaar kennen en zich gekend weten 

 

Win-Win in zeven stappen 
 
Stap 1: Vraag/signaal 
Je begint niet voor niets met JOP Win-Win. Ergens in de gemeente leeft een vraag, geeft iemand een signaal af of 
bedenkt iemand dat er eigenlijk iets mist. Dat kan in de kerkenraad zijn, maar ook in een subcommissie of in één 
van de generaties. Als zo’n vraag of signaal herkend en opgepikt wordt, komt hij als het goed is bij de kerkenraad 
terecht. 
 
Stap 2: De kerkenraad 
De kerkenraad spreekt verder over het signaal. Ze zoekt uit bij wie het verder nog leeft en hoe het leeft en ze 
vraagt zich af waarom het juist in deze gemeente een belangrijk signaal is. Als de kerkenraad de noodzaak ziet 
van het verbinden van generaties, wordt het tijd om een kerncommissie in te stellen die het verbinden van 
generaties verder op poten kan zetten.  
 
In deze fase kan het verstandig zijn om ook eens met de hele gemeente over het onderwerp na te denken. De 
bezinningsavond die JOP kan organiseren is daar een goed hulpmiddel bij. Zo’n bezinningsavond kan bovendien 
helpen om het draagvlak in de gemeente te vergroten. 
 
Stap 3: De kerncommissie 
Ook de kerncommissie bezint zich op het onderwerp, maar al meer op het praktische vlak. De commissie probeert 
de opdracht van de kerkenraad om te zetten in een concrete doelstelling, brainstormt over de mogelijkheden, kijkt 
of er draagvlak is en zoekt mensen die in de praktijk handen en voeten kunnen geven aan het project: de 
projectgroep. 
 
Je kunt voor deze kerncommissie nieuwe mensen vragen, maar ze kan ook bestaan uit enkele kerkenraadsleden, 
of een vertegenwoordiging uit een commissie vorming & toerusting.  
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Vaak blijkt in deze fase dat de kerncommissie nog te weinig weet van wat er in de gemeente speelt, of dat ze haar 
visie wil toetsen aan de visie van de gemeenteleden. De bezinningsavond van JOP kan de commissie in korte tijd 
vele stappen verder op weg helpen. 
 
Stap 4: De projectgroep 
De projectgroep zoekt uit welke concrete projecten het beste bij de situatie in de gemeente passen. Bij het maken 
van die keuze maakt de projectgroep gebruik van de informatie die de kerkenraad en de kerncommissie al 
verzameld hebben. Als de projectgroep nog niet genoeg informatie heeft, verdient het de aanbeveling om met hulp 
van JOP een bezinningsavond te organiseren. Een andere mogelijkheid is dat JOP het keuzetraject begeleidt. 
 
Omdat het bij JOP Win-Win gaat om het verbinden van generaties, is het verstandig om ook in de projectgroep al 
verschillende generaties zitting te laten nemen, van (heel) jong tot (heel) oud. 
 
Bij het kiezen van een concreet project kan de projectgroep zich laten inspireren door de basisprogramma’s uit 
JOP Win-Win, of ze kan eens grasduinen in de ideeënbank. Is er eenmaal een project gekozen, dan begint de 
inhoudelijke voorbereiding: er worden draaiboeken gemaakt en taken verdeeld. Het is goed om daar op enig 
moment de gemeente bij te betrekken. Niet alleen omdat de werkdruk van de projectgroepleden daardoor 
verlaagd wordt, maar vooral omdat het goed is voor het creëren van draagvlak in de gemeente. 
 
Stap 5: De gemeente 
De uitvoering is in handen van de projectgroep  en de gemeente. De projectgroep is in die fase 
eindverantwoordelijk, maar ook de gemeente wordt daar actief bij betrokken. Diverse gemeenteleden kunnen 
onderdelen van het programma voor hun rekening nemen, variërend van de catering tot een spannende workshop 
of het begeleiden van een spel. Ook hier kunnen verschillende generaties samen een rol in spelen. 
 
Bij de fase van de uitvoering hoort ook dat er deelnemers zijn. Het kan zijn dat de activiteit bedoeld is voor de hele 
gemeente. Maar het kan ook zijn dat een groep mensen van verschillende generaties een activiteit voor een 
specifieke doelgroep voorbereiden. Zo kunnen tieners, jongeren, ouders en ouderen samen betrokken zijn bij de 
organisatie van een kinderkamp. 
 
Stap 6: Evalueren 
Als de activiteit voorbij is, wordt het tijd om even stil te staan en je af te vragen of je de doelstellingen gehaald hebt, 
wat er goed ging en wat minder goed. JOP heeft hiervoor een evaluatieformulier ontwikkeld, waarmee je (bij 
voorkeur) in combinatie met een bezinningsavond op het spoor kunt komen hoe je een vervolg kunt geven aan 
het verbinden van generaties. 
 
Stap 7: Het vervolg 
Na zo’n geweldige ervaring wil je natuurlijk meer. Je kunt opnieuw kiezen voor losse activiteiten. Maar misschien is 
het contact tussen generaties wel zo aangeslagen dat je besluit om bestaande groepen, kringen en activiteiten 
opnieuw vorm te geven, maar nu zo dat ze voor alle generaties geschikt zijn. 
 
In elk geval betekent deze stap dat je het stappenplan opnieuw doorloopt. Je speurt weer naar signalen in de 
gemeente, analyseert deze, brainstormt erover en betrekt er mensen van alle generaties bij. Uiteraard kun je de 
hulp van JOP ook in dit geval inroepen voor bijvoorbeeld een bezinningsavond. Die zal dan meer gericht zijn op 
de vraag hoe je van je eerdere ervaringen kunt leren. 


