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Kernpraktijken, doelgroepen, operationele doelen[i] en resultaatverwachtingen

Strategische doelstelling Kernpraktijk Doelgroep Operationeel doel [1] Resultaatverwachting

SD 1. Mensen ontdekken,
expliciteren en ontwikkelen
de kracht van geloof en

spiritualiteit die in hen schuilt

KP 1.1[ii] Activiteiten en
trajecten waarbij
spirituoso’s taal geven
aan hun spiritualiteit

S OD 1.2 RV 1.1 Spirituoso’s geven taal aan hun
spiritualiteit

Toelichting SD 1

Mensen groeien door hun
spiritualiteit en geloof te
ontdekken en verwoorden

KP 1.2 Activiteiten en
trajecten waarbij legato’s
het geloof ontdekken in
hun leven

L OD 1.3 RV 1.2 Legato’s geven aan wat ze aan inzicht en
ervaring ontdekt hebben rond geloof
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KP 1.3 Activiteiten en
trajecten waarbij
fortissimo’s taal geven
aan hun geloof

F OD 1.4 RV 1.3.1 Fortissimo’s geven aan wat ze aan
inzicht en ervaring ontdekt hebben rond geloof

RV 1.3.2 Fortissimo’s integreren inzicht en
ervaring over hun geloof door uit te wisselen met
geloofsgenoten

KP 1.4 Activiteiten en
trajecten die fortissimo’s
en spirituoso’s
ondersteunen in het zien
van de christelijke
traditie als bron van zin

F, S OD 4.2 RV 1.4.1 Fortissimo’s integreren het verworven
inzicht in christelijke traditie en erfgoed in hun
eigen (geloofs)leven

RV 1.4.2 Spirituoso’s integreren het verworven
inzicht in christelijke traditie en erfgoed in hun
eigen (geloofs)leven

KP 1.7 Vormings- en
begeleidingstrajecten die
inzetten op het
versterken van de
persoonlijke en
professionele identiteit

F, S OD 1.4 RV 1.7.1 Fortissimo’s reflecteren over de
ontwikkeling van de persoonlijke en professionele
identiteit

RV 1.7.2 Spirituoso’s reflecteren over de
ontwikkeling van de persoonlijke en professionele
identiteit



KP 1.5[iii] Activiteiten en
trajecten die fortissimo’s
toerusten om anderen
taal te geven aan hun
spiritualiteit

F OD 1.1 RV 1.5 Fortissimo’s faciliteren het onder woorden
brengen van de spiritualiteit van andere mensen

KP 1.6[iv]
Partnerschapsprojecten
[met (ScVW), (regionale
of landelijke)
organisaties] met oog op
het taal geven aan
geloof en spiritualiteit

OD 2.3 RV 1.6 Duurzame relaties en partnerschappen
ondersteunen de realisatie van SD1
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SD 2. De christelijke traditie is
een bron van spirituele groei
die leidt tot inzet en dialoog

KP 2.2 Activiteiten en
trajecten waarbij
fortissimo’s handvaten
worden aangeboden om
in dialoog te gaan vanuit
de christelijke traditie

F OD 2.2 RV 2.2 Fortissimo’s voelen zich toegerust vanuit
de christelijke traditie in dialoog te gaan met
(andere) levensbeschouwingen
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Toelichting SD 2

Fortissimo’s groeien door
vanuit hun christelijk geloof

andere mensen in de
samenleving te helpen hun
geloof te verwoorden en/of in
dialoog te gaan met (andere)

levensbeschouwingen

KP 2.4 Activiteiten en
trajecten welke
fortissimo’s inspireren en
ondersteunen in hun
rollen en taken

F OD 2.1 RV 2.4 Fortissimo’s voelen zich gemotiveerd en
geïnspireerd in de uitvoering van hun rollen en
taken

KP 2.1 Activiteiten en
trajecten welke
fortissimo’s inspireren en
ondersteunen in hun
rollen en taken

F OD 2.1 RV 2.1 Fortissimo’s voelen zich gemotiveerd en
geïnspireerd in de uitvoering van hun rollen en
taken

KP 2.3
Partnerschapsprojecten
[met (ScVW), (regionale
of landelijke)
organisaties] met het
oog op het taal laten
geven aan en in dialoog
gaan rond geloof en
spiritualiteit

OD 2.3 RV 2.3 Duurzame relaties en partnerschappen
ondersteunen de realisatie van SD2
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SD 3. Mensen verbinden zich
aan wie en wat kwetsbaar is
en dragen er zorg voor

KP 3.1 Activiteiten en
trajecten waarbij
fortissimo’s, spirituoso’s
en tranquillo’s taal geven
aan existentiële
zinvragen

F, S, T RV 3.1.1 Fortissimo’s exploreren vanuit hun
kwetsbaarheid zinvragen

RV 3.1.2 Spirituoso’s exploreren vanuit hun
kwetsbaarheid zinvragen

RV 3.1.3 Tranquillo’s exploreren vanuit hun
kwetsbaarheid zinvragen

Toelichting bij SD 3:

Mensen groeien door vanuit
hun christelijk geloof zorgend

en verbindend in de
samenleving te staan

KP 3.2 Activiteiten en
trajecten waarbij
fortissimo’s expertise
verwerven om op weg te
gaan met wie en wat
kwetsbaar is

F OD 3.2 RV 3.2.1 Fortissimo’s zetten spirituele krachtbronnen
en methodieken in om veerkracht te ontwikkelen bij
mensen in kwetsbare situaties.

RV 3.2.2 Fortissimo’s organiseren en leiden toe naar
activiteiten die bijdragen aan een (lokale) sociale en
ecologische transformatie vanuit hun spiritualiteit



KP 3.3
Partnerschapsprojecten
[met (ScVW), (regionale
of landelijke)
organisaties] met het
oog op wat en wie
kwetsbaar is

OD 3.3 RV 3.3 Duurzame relaties en partnerschappen
ondersteunen de realisatie van SD3
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4. De christelijke kunst is
ontsloten als bron van zin

KP 4.1 Activiteiten en
trajecten die tranquillo’s
helpen/ondersteunen in
het zien van de
christelijke kunst als bron
van zin

T RV 4.1 Tranquillo’s hebben inzicht in het verband
tussen de vormentaal van de kunst en de
geloofservaring die erin vervat zit



Toelichting SD 4

Mensen groeien door
contacten met de christelijke

cultuur

KP 4.2 Activiteiten en
trajecten die fortissimo’s
en spirituoso’s
helpen/ondersteunen in
het zien van de
christelijke kunst als bron
van zin

F, S RV 4.2.1 Fortissimo’s integreren het verworven
inzicht in christelijke kunst in hun eigen
(geloofs)leven

RV 4.2.2 Spirituoso’s integreren het verworven
inzicht in christelijke kunst in hun eigen
(geloofs)leven

KP 4.3
Partnerschapsprojecten
[met (ScVW), (regionale
of landelijke)
organisaties] met het
oog op het ontsluiten van
de christelijke kunst als
bron van zin

OD 4.1

OD 4.4.

RV 4.3 Duurzame relaties en partnerschappen
ondersteunen de realisatie van SD4



SD 1. Mensen ontdekken,
expliciteren en
ontwikkelen de kracht
van geloof en
spiritualiteit die in hen
schuilt

2. De christelijke traditie
is een bron van
spirituele groei die leidt
tot inzet en dialoog

3. Mensen verbinden
zich aan wie en wat
kwetsbaar is en dragen
er zorg voor

4. De christelijke kunst is
ontsloten als bron van
zin

5. De christelijke traditie
is een bron van
spirituele groei die leidt
tot die leidt tot
gemeenschap en
verbondenheid/verbindin
g

Ruime
publiekswerking

(eerste lijn)

F, L, S F, S, T F, S, T F, L, T

Vrijwilligers

(tweede lijn)

Vrijwilligers,
Vrijwilligers &
Professionelen

Vrijwilligers,
Vrijwilligers &
Professionelen

Vrijwilligers,
Vrijwilligers &
Professionelen

Vrijwilligers,
Vrijwilligers &
Professionelen

[i] De operationele doelen zijn terug te vinden in het Beleidsplan. De (verdere) operationalisering werd in een volgende fase opgenomen via het formuleren
van resultaatsverwachtingen voor de kernpraktijken en kernpraktijken. De strategische doelstelling en resultaatsverwachting(en) van de kernpraktijk zijn –
bij mogelijke spanning - prioritair ten opzichte van de operationele doelen.

[ii] De witte velden verwijzen naar praktijken die worden aangeboden voor een ruime publiekswerking (eerste lijn) en deze worden aangeboden vanuit de
regionale teams. Hier onderscheiden we vier verschillende doelgroepen: fortissimo’s, spirituoso’s, tranquillo’s en legato’s.
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[iii] De lichtgrijze velden verwijzen naar praktijken die worden aangeboden aan intermediairen of multiplicatoren (tweede lijn) en deze worden aangeboden
vanuit de regionale teams.

[iv] De donkergrijze velden verwijzen naar partnerschapsprojecten (derde lijn). We onderscheiden binnen CCV drie soorten projecten: ontwikkel- ,
begeleidings- en samenwerkingsprojecten.
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