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Analyse eigen gemeente

Veel factoren binnen de gemeente spelen een rol bij het functioneren van kinder- en jeugd-
pastoraat. Je kunt niet met al die factoren tegelijkertijd aan het werk. Het is ook niet nodig 
om eerst al die punten volkomen geregeld te hebben voordat je aan de slag gaat. Deze tool 
helpt je om prioriteiten te bepalen welke punten als eerste je aandacht nodig hebben. Na een 
tijdje kun je de analyse opnieuw maken om te bepalen wat dan de prioriteiten zijn. Het is het 
mooiste om de analyse met een aantal mensen uit je gemeente in te vullen en te bespreken. 
Samen zie je meer en weet je meer.

Opdracht 1
Op de volgende pagina vind je een schema met alle achttien punten. Geef elk van de 18 KJP 
onderdelen in elke kolom een cijfer tussen 1 en 18. Let op: per kolom mag je elk cijfer maar 
één keer gebruiken! Tel daarna de drie getallen bij elkaar op en vul het totaal in bij de laatste 
kolom. De drie of vier onderdelen met het hoogste cijfer, zijn voor jouw team de belangrijkste 
om aan te werken.

Opdracht 2
Beantwoord daarna de vragen op de laatste pagina om concreet aan de slag te gaan met de 
punten uit de analyse. 
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Belangrijk 
voor de 

zorg op dit 
moment

Belangrijk 
voor het 

proces op dit 
moment

De praktijk op 
dit moment Tel de 

kolommen
op

Belangrijkst 18 pt, 
minst belangrijk 1 pt.

Belangrijkst 18 pt, 
minst belangrijk 1 pt.

Beste 1 pt, 
slechts/niet 18 pt.

A. Draagvlak

B. Samenwerking 

C. Bekendheid

D. Beleid

E. Pastoraal team 

F. Handelingssnelheid

G. Protocollen

H. Ondersteuning ouders

I. Interne ondersteuning

J. Supervisie

K. Herkenning & signalering

L. Kennis & kunde

M. Zorganalyse

N. Tijd & mogelijkheden

O. Communicatie interventie

P. Evaluatie & afronding

Q. Externe zorg

R. Externe ondersteuning

Wat is jouw top 4?

1.

2.

3.

4.
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Vervolg analyse
Je hebt in de analyse vier prioriteiten vastgesteld die in jouw gemeente aandacht nodig heb-
ben. 

Hoe pak je die aan? Wat ga je doen? 

Wat heb je nodig om dit aan te pakken?

Welke belemmeringen kun je verwachten? Hoe kun je die oplossen?

 


