Toelichting vergelijkingstabel
Bijgaande vergelijkingstabel geeft een grafische weergave van de uitkomsten van werkgroep 3: de beoordeling van
twaalf kerkgebouwenvarianten op zestien criteria. De varianten staan in de rijen van de tabel en de criteria in de
kolommen. Eén kerkgebouwenvariant betreft de huidige situatie, het zogenaamde 0-scenario. De overige elf varianten
vertolken allen een wijziging ten opzichte van de huidige situatie.
De zestien criteria bevatten enerzijds criteria die zijn aangedragen vanuit werkgroep 2 en anderzijds criteria die
werkgroep 3 heeft toegevoegd om de haalbaarheid of betaalbaarheid van kerkgebouwenvarianten nader te kunnen
beoordelen. De volgende criteria sluiten bijvoorbeeld aan op de criteria die vanuit werkgroep 2 zijn aangereikt:
spreiding van diensten over gebouwen, ruimte voor ontmoeting, Bijbelklas en oppas, muziek en begeleiding, spreiding
en exploitatiekosten en investering (zie het criterium 'niet te veel geld in stenen steken'). Voor nadere informatie over de
criteria, zie de in de tabel vermelde toelichting.
Er zijn drie kleurschakeringen gebruikt om de beoordeling van de gebouwenvarianten grafisch weer te geven. De
beoordelingen lopen van 'goed of goed te realiseren' (kleur groen) via ‘neutraal/acceptabel’ (wit) tot 'slecht en/of met
veel inspanningen te realiseren' (rood). Zo scoort het 0-scenario rood op de criteria 'spreiding van diensten over
kerkgebouwen', ‘ruimte voor ontmoeting’, ‘duurzaamheid’, ‘toekomstgericht’ ‘exploitatiekosten’ en ‘kosten’ en wit op
criteria zoals ‘Bijbelklas en oppas’, ‘multimedia’ en ‘muziek en begeleiding’.
Per variant is ook een algehele conclusie getrokken. Zie het kopje 'overall conclusie'. Deze conclusie vertolkt het
totaalbeeld vanuit alle criteria. Het 0-scenario is als slecht beoordeeld, weergegeven in een rode kleur. Dit geldt ook
voor vijf andere varianten, namelijk 1A, 1B, 1 C, 2A en Alt II. Drie varianten hebben een 'witte' beoordeling gekregen,
namelijk de varianten 1D, 1E en alt. I. Nog eens drie varianten hebben een 'groene' beoordeling gekregen, te weten de
varianten 2B, 2C en 2D.
We beseffen dat de tabel ingewikkeld kan overkomen en wellicht de nodige vragen oproept. De tabel is vooral een
poging om alle varianten zo objectief mogelijk te waarderen en in onderlinge samenhang te beoordelen. De tabel is niet
perfect en kan dat ook niet zijn. Werkgroep 3 zal op de informatieavonden een nadere toelichting geven en alle vragen
zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Een aantal vragen zullen pas afdoende kunnen worden beantwoord in het
vervolgonderzoek door het College van Kerkrentmeesters.

