
21.   Invloedssferen in een geloofsgemeenschap 
 
Een geloofsgemeenschap is actief op verschillende terreinen. Hoe en hoe snel je daar kan 
verduurzamen is afhankelijk van de zeggenschap, invloed, afhankelijkheid e.d. die je samen 
als geloofsgemeenschap hebt.  
Dat verschilt per terrein, vandaar het begrip ‘invloedssfeer’.  
Per verduurzamingsstap is eenvoudig in te zien welke mogelijkheden je hebt en welke 
keuzes je kan maken. Beleid overkoepelt echter meerdere activiteiten tegelijk, en je 
formuleert het in grote lijnen.  
Onderstaande tabel is een hulpmiddel bij het nadenken daarover. Om effectief beleid te kunnen formuleren 
bepaal je eerst over welke invloedssfeer je het hebt. In de formulering van je beleid gaat het over acties: zie 
onder aangrijpingspunten. Waar die acties op gericht kunnen worden, is vermeld in de kolom met veroorzakers.  
Zo zit je op het goede spoor met de manier waarop een geloofsgemeenschap invloed kan uitoefenen.  
NB: we delen hier dus de activiteiten van een geloofsgemeenschap globaal in, en door de bril van 
verduur-zaming. Een viering is bijvoorbeeld één van de ‘activiteiten’. Benoem in je beleid alles zo herkenbaar 
als je wilt!  
 

Invloedssferen 
(terrein waarop de 

geloofsgemeenschap actief is, 
en waar dat toe leidt)  

Veroorzakers van negatieve impact  
op duurzaamheid  

(voorbeelden) 

Aangrijpingspunten voor 
duurzaamheidsbeleid 

(hoe bijgedragen kan worden 
aan verduurzaming) 

1 

Organisatorisch werk om 
de geloofsgemeenschap in 
stand te houden.  
Activiteiten die worden 
aangeboden. 

Verbruik van energie van/naar/op de locatie. 
Gebruikte consumpties, kantoorartikelen.  
Verbruik van schoonmaakmiddelen. 
Productie van afval.  
ARBO-omstandigheden.  

Zuiniger verbruik.  

2a Inkoop van gas, 
elektriciteit en warmte 

Productie en levering van gas, elektriciteit en warmte 
Keus van duurzame energie. 
Andere leveranciers. 

2b Overige inkopen, inhuur, 
lease, investeringen 

Kantoorartikelen, consumptieartikelen, 
schoonmaakmiddelen.  
Apparatuur, meubels, huishoudelijke artikelen. 
Een gehuurde zaal.    Gehuurde vervoermiddelen.  
Onderhoud en investeringen tbv eigen gebouwen, 
terreinen, vervoermiddelen.  

Keus van duurzamere, zuinige 
alternatieven.  
Keuze uit leveranciers, 
verhuurders, aannemers.  

3 Verhuur, verpachting, 
beleggingen 

Verbruik of benutting door de gebruikers van het 
gepachte/gehuurde. 
De activiteiten van bedrijven waarin het vermogen wordt 
belegd. 

Duurzamer aanbod. Duurzame 
contractvoorwaarden. 
 
Duurzame beleggingen. 

4 Diaconale hulp 

Hulp aan leden, niet-leden dichtbij, niet-leden ver weg.  
De productie, het transport en het gebruiken van de 
verstrekte goederen.  
De activiteiten die bekostigd worden met het verstrekte 
geld.  

Minder en duurzamer reizen. 
Duurzamer transport.  
Duurzamere, zuinige goederen.  
Informeren en stimuleren.  

5a Impact op leden van de 
geloofsgemeenschap 

Meedoen aan activiteiten van de geloofsgemeenschap.  
Vervoer. Verbruik ter plaatse. 

Betrekken. Motiveren. 

5b De rest van het eigen leven van de leden. Informeren. Morele invloed. 

6a 
Organisatorisch werk 
samen met andere 
geloofsgemeenschappen 

Vervoer. Verbruik ter plaatse.  
De activiteiten die worden aangeboden. 

Duurzamer reizen. Motiveren. 
Duurzame activiteiten. 
Deelname aan het netwerk van 
Groene Kerken. 
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6b 

Organisatorisch werk in 
het bovenlokaal verband 
v/d geloofsgemeenschap  

Vervoer. Verbruik ter plaatse.  
De activiteiten die worden aangeboden.  
Beleid van het bovenlokaal verband.  

Minder en duurzamer reizen. 
Motiveren. Duurzame 
activitei-ten. Beleid 
verduurzamen.  

6c 
Organisatorisch werk 
samen met andere 
organisaties, overheden 

Vervoer. Verbruik ter plaatse.  
De activiteiten die worden aangeboden. 

Motiveren.  
Duurzame activiteiten. 
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