
 

 

Kennisatelier Religie in het publieke domein 
Samenwerking gemeenten en religieuze organisaties bij aanpakken van 

maatschappelijke problemen 

Hoe kunnen gemeenten en religieuze organisaties samenwerken om maatschappelijke proble-

men samen aan te pakken? Deze vraag stond centraal tijdens het kennisatelier op 6 septem-

ber 2018. Experts, wetenschappers, gemeentemedewerkers en bestuurders van moskeeën 

gingen met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk tot een antwoord 

te komen. 

Onderwerp en aanleiding 
 

Bij ambtenaren en politici lijkt er een groeiende weerstand te zijn tegen samenwerking met 

religieuze organisaties. Onder andere secularisering, groeiende polarisatie en toenemend plu-

ralisme leiden ertoe dat ambtenaren simpelweg minder weten over religie. Ook weten zij 

daardoor niet goed om te gaan met de scheiding van kerk en staat.  

‘Op welke wijze kunnen gemeenten en religieuze organisaties samenwerken 

om maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk aan te pakken, zonder dat 

de scheiding tussen kerk en staat in het gedrang komt?’ 

 

De focus van deze vraagstelling ligt op samenwerking met islamitische organisaties. Deze or-

ganisaties hebben veelal, omdat zij te maken met negatieve beeldvorming en anderzijds voe-

len ambtenaren juist publieke opinie en omdat de ‘religieuze kramp’ van gemeenten voorna-

melijk bij deze organisaties weerstand om samen te werken. Die weerstand wordt in dit ver-

slag aangeduid als ‘religieuze kramp’ Er is ook over andere religieuze organisaties gesproken, 

zoals christelijke of hindoestaanse organisaties. Hier ligt echter niet de focus op, deze organi-

saties zijn vooral genoemd om de vergelijking met islamitische organisaties te maken. 

 

Gesprekleider Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut en opent 

het programma met twee video’s.  

 

In de eerste video is politicus Frits Bolkestein (VVD) aan het woord over de scheiding tussen 

kerk en staat. Hij stelt dat de Nederlandse samenleving openstaat voor allerlei vormen van 

religie, en dat religiositeit zelfs gunstig kan uitpakken. ‘De vraag die hij stelt: ‘hoe ver kunnen 

overheden gaan in de ondersteuning van godsdiensten en religiositeit en in het bijzonder: de 

https://www.youtube.com/watch?v=LmXbQG3jQpM
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subsidiëring daarvan?, aldus Bolkestein.  De huidige Nederlandse samenleving is immers ge-

bouwd op het principe scheiding van kerk en staat en daar moet niet aan getornd worden stelt 

hij. Boutellier laat vervolgens een video zien waarin, voormalig burgemeester van Den Haag, 

Jozias van Aartsen vertelt over de omstreden samenwerking tussen gemeente Den Haag en 

de As-Soennah moskee.  

 

Vrijwilligers van de moskee liepen jarenlang rond met oud en nieuw om de rust in de Schil-

derswijk te bewaren. De samenwerking zorgde de afgelopen jaren voor kritiek. Partijen als de 

PVV, VVD, ChristenUnie/SGP en het CDA verzetten zich ertegen omdat de moskee 'de zuivere 

islam' nastreeft. De PVV sprak van 'salafistische ordetroepen'. Van Aartsen verdedigde de sa-

menwerking omdat hij vond dat de vrijwilligers goed werk verrichte. 'Ze doen gewoon hun 

burgerplicht', stelde hij destijds tegenover Omroep West. 

Hans Boutellier geeft vervolgens het woord aan Amella Mesic, project-assistent bij KIS. Zij 

licht de achtergrondstudie en praktijkvoorbeelden toe. Hierna gaan de aanwezigen in gesprek 

over verschillende stellingen. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8XByRqjrXZY
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3299740/PVV-en-VVD-willen-eind-aan-moskeepatrouilles-Schilderswijk-na-deelname-haatprediker
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Praktijkvoorbeelden 
 

Trees Pels, onderzoeker bij Verwey-Jonker Instituut en Kennisplatform Integratie & Samenle-

ving over de ‘religieuze kramp’ die heerst rond het radicaliseringsbeleid binnen de gemeente 

Amsterdam. De gemeente worstelt met de vraag of ondersteuning aan pedagogische vernieu-

wing van het moskeeonderwijs passend is als zij zich het principe scheiding van kerk en staat 

vooropstellen. Er blijkt weerstand te zijn vanuit de gemeente om met islamitische organisaties 

samen te werken. Maar, ook in dit geval moet het principe van compenserende neutraliteit, 

aldus Pels. Niet alleen binnen gemeente Amsterdam, maar ook binnen gemeente Utrecht 

speelt deze kwestie.  

 

Hanan Nhass, onderzoeker bij Movisie en Kennisplatform Integratie & Samenleving, vertelt op 

basis van een interview met een moskeevoorzitter dat veel moskeeën niet willen samenwer-

ken met gemeenten omdat zij dan gebonden zijn aan het gemeentelijke beleid, of dat zij sim-

pelweg niet de juiste ingangen kunnen vinden bij gemeenten om in gesprek te gaan over een 

eventuele samenwerking. Daarnaast benadrukt Nhass dat het bij een samenwerkingsverband 

tussen religieuze organisaties en gemeenten niet slechts over subsidie, maar over een bredere 

samenwerking gaat.  

 

Michel Kok, senior adviseur veiligheid bij gemeente Utrecht vertelt dat binnenin zijn gemeente 

de scheiding tussen kerk en staat geen probleem is. Financiering van maatschappelijke activi-

teiten door religieuze organisaties is mogelijk. De gemeente financiert geen inhoudelijk reli-

gieuze activiteiten. Daar horen overheden zich niet mee te bemoeien, aldus Kok. Buiten dat is 

samenwerking goed mogelijk. Hij vertelt onder andere een anekdote over de barbecue die Pe-

gida wilde organiseren tijdens de ramadan voor een moskee. De rechter besloot dat de barbe-

cue werd verboden omdat het voor te veel onrust zou zorgen. Wel zou de barbecue door mo-

gen gaan op een locatie dichtbij. De gemeenten heeft vijf keer per jaar met moskeebesturen 

overleg om te praten over wat er leeft in de stad. Dit worden bondgenotengesprekken ge-

noemd. Deze gesprekken vinden dus niet alleen plaats als er spanningen zijn. Het doel is om 

eenduidige afspraken te maken met alle partijen en met dezelfde boodschap terug te gaan 

naar de gemeenschap. 
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Stellingen gesprekstafels 
 

Op voorhand zijn de deelnemers ingedeeld in drie groepen. In elke groep is er een gelijke ver-

tegenwoordiging van experts, wetenschappers, gemeentemedewerkers en woordvoerders van 

moskeeën, zodat de stellingen vanuit verschillende hoeken worden belicht. Iedere groep be-

spreekt de stellingen en streeft naar het formuleren van drie concrete punten die worden be-

sproken in de plenaire terugkoppeling.  

 

• Groep 1: Scheiding kerk en staat   

Hier is vastgesteld dat gemeenten géén subsidies verstrekken aan religieuze organisa-

ties voor activiteiten die gericht zijn op het overbrengen van een religieuze of levens-

beschouwelijke overtuiging. Echter weegt de aard van de activiteiten niet alleen mee 

tijdens het besluit voor het verstrekken van subsidies, maar ook het beeld van/ de er-

varingen met de religieuze organisatie. Is het onderscheid voldoende duidelijk? Waar 

ligt de grens dan voor het wel of niet verstrekken van subsidies? En is dit voor ge-

meenten niet een drempel om samen te werken met religieuze organisaties? 

 

Stelling 1: ‘Als de gemeente het nut ziet van het gezamenlijk aanpakken van een 

maatschappelijk vraagstuk, mag het geen belemmering zijn dat het een (orthodoxe) 

religieuze organisatie betreft en dienen de activiteiten desgevraagd gesubsidieerd te 

worden.’ 

 

• Groep 2: Inhaalslag 

Een gemeente dient alle religies en levensbeschouwingen gelijk te behandelen. In de 

praktijk lijkt het erop dat er relatief meer wordt samengewerkt met christelijke organi-

saties dan met islamitische organisaties. Islamitische religieuze organisaties worden 

soms gewantrouwd. Het principe van compenserende neutraliteit is juist in het leven 

geroepen om dit te voorkomen en extra steun te bieden aan groepen die zich in een 

achterstandspositie bevinden. De vrijwilligers van zulke organisaties willen het vaak 

wel, maar zij kennen de weg niet, of de middelen en mogelijkheden ontbreken om een 

samenwerkingsverband aan te gaan met de gemeente.   

 

Stelling 2: ‘Om de achterstand in te lopen moet er extra worden geïnvesteerd in de sa-

menwerking met (islamitische) religieuze organisaties, zodat er sprake is van ‘gelijke 

behandeling’ binnen het publieke domein.’  
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• Groep 3: Eigen verantwoordelijkheid   

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom religieuze organisaties geen samenwerking 

zoeken met gemeenten. Gebrek aan capaciteit & wantrouwen en het idee dat zij te 

weinig mogen meedenken over de aanpak en geacht worden het beleid van de ge-

meente uit te voeren. Sommige religieuze organisaties vinden dat zij de maatschappe-

lijke problemen moeten oplossen in eigen kring en juist niet de gemeente en instellin-

gen moeten betrekken. Samenwerken is soms moeilijk, maar hebben religieuze orga-

nisaties geen eigen verantwoordelijkheid om wél in die samenwerking met gemeente 

en instellingen te blijven investeren?   

 

Stelling 3: ‘Religieuze organisaties zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen 

om samen te werken met gemeenten en instellingen, zodat zij tezamen maatschappe-

lijke vraagstukken te lijf kunnen gaan.’ 
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Stelling 1: Scheiding kerk en staat 

• Om te beginnen dient er niet blind gestaard te worden op ‘geld’. Samenwerken is meer 

dan slechts het verlenen van subsidies. 

• Er worden vaak stempels gedrukt op sprekers en imams door ambtenaren en burgers. 

Dit zou een samenwerkingsverband tussen religieuze organisaties en gemeenten of in-

stellingen in de weg staan. Dit is echter inefficiënt, want soms hebben beide partijen 

een gezamenlijk belang maar wordt er door de negatieve stempels géén samenwer-

king gerealiseerd.  

• De ambtenaren en burgers die negatieve stempels op de imams of moskeebezoekers 

drukken, lijken niet in te zien dat zij géén vreemdelingen zijn maar ook burgers van 

Nederland. Ook zien zij niet in dat de activiteiten van moskeeën vaak een maatschap-

pelijk doel dienen: zij die een steentje bijdragen in de moskee dragen tevens een 

steentje bij in de maatschappij. 

• Gemeente Utrechts geeft aan dat zij wil samenwerken met religieuze organisaties. 

Deze samenwerking is niet dirigerend, maar juist liberaliserend: Gemeente Utrecht 

legt de heersende problemen neer bij de religieuze organisaties en zij kunnen zelf be-

palen hoe zij de aanpak van dit probleem invulling willen geven. Maar het lijkt zo te 

zijn dat de problematiek waarmee gemeenten vaak worstelen, vooral betrekking heeft 

op radicalisering. De focus van het samenwerkingsverband zou dan voornamelijk lig-

gen op de agendapunten van de gemeenten. De agenda’s van de religieuze organisa-

ties worden vaak niet in acht genomen. Hier komt het belang van gelijkwaardigheid 

naar boven. Dat is een belangrijk aspect voor een duurzaam samenwerkingsverband 

gebouwd op wederzijds vertrouwen. Echter wordt benadrukt dat in een samenwer-

kingsverband waarin de gemeente bijvoorbeeld geld geeft aan een moskee, er géén 

sprake is van gelijkwaardigheid. Er kan namelijk een idee ontstaan dat moskee ‘een 

schuld’ heeft bij de gemeente, waardoor de gemeente en de moskee niet meer de-

zelfde positie hebben. Een ‘bondgenoten aanpak’, zoals in gemeente Utrecht, zou dit 

kunnen voorkomen. Bij deze aanpak komen ‘bondgenoten’ bij elkaar om problemen op 

te lossen ten tijde van onrust. Een groep bondgenoten bestaat uit o.a. politieambtena-

ren, gemeenteambtenaren en burgers die in de haarvaten van hun gemeenschap zit-

ten (een imam bijvoorbeeld). De bondgenoten worden allen als gelijkwaardig be-

schouwd en dragen allen een verantwoordelijkheid om hun wijk zo veilig mogelijk te 

maken, dat is de reden dat zij bij elkaar komen. 

• Binnen gemeenten wordt een risico gelopen op het ontstaan van een soort dilemma. 

Dit is bijvoorbeeld te zien binnen de gemeente Den Haag. Deze gemeente geeft subsi-

dies aan de As Soennah moskee voor taallessen. Deze moskee voldoet aan alle voor-

waarden voor het verkrijgen van subsidie voor deze taallessen. Andere kleinere 
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moskeeën of kleine migrantenorganisaties daarentegen, komen vaak niet in aanmer-

king voor deze subsidie, doordat zij bijvoorbeeld niet aan de eis voldoen van ’x aantal 

deelnemers per taalles’. Daardoor kan het zijn dat de vaste leden van die kleinere or-

ganisaties ‘overlopen’ naar de As Soennah moskee die wél taallessen aanbiedt. Deze 

mensen krijgen dan wel taallessen, maar lopen de overige functies die de kleinere or-

ganisaties vervullen en die emancipatoire doeleinden dienden, mis.  

• Een ander ‘gevaar’ van het verlenen van subsidie aan ‘omstreden’ moskeeën is dat het 

nooit te controleren is waar zij het geld aan besteden. Het kan namelijk zijn dat zij dat 

geld ook gebruiken voor hun theologische doelen. Maar er dient wel rekening gehou-

den te worden met het feit dat sociale voorschriften samenhangen met de geloofsleer. 

Hierdoor kan het inderdaad zijn dat maatschappelijke en theologische visies en activi-

teiten in elkaar doorlopen.  

• Het komt erop neer dat als het doel van een activiteit georganiseerd door religieuze 

organisaties maatschappelijk van aard is, religie ingezet mag worden.  

Echter zijn er een aantal gevallen waar het verlenen van subsidies mis is gegaan. In 

Amsterdam werden er sleutelfiguren ingezet om jihadisme te bestrijden. Echter is ge-

bleken dat een aantal van hen de jongeren juist naar jihadisme hebben toe geleid. De 

vraag is: ‘moet de gemeente hier verantwoordelijkheid voor nemen?’. Maar uiteindelijk 

gaat het om de uitvloeiselen van gedrag. Stel dat de gemeente samenwerkt met ie-

mand die het salafisme aanhangt, dan moet dat geen belemmering vormen. Het gaat 

niet om de ideeën die zo’n persoon aanhangt, maar de uitvloeiselen van het gedrag. 

Gemeenten moeten dus onderzoekende alertheid houden: kijk naar gedrag, de uit-

komst, de consequenties, maar niet naar de teleologische achtergrond van mensen.  

 

Drie concrete punten n.a.v. stelling 1  

• Leg geen accent op subsidie, maar op samenwerking. 

• Zorg voor een gelijkwaardigheid in de relatie tussen religieuze organisaties en ge-

meenten, zoals bij de bondgenotenaanpak in Utrecht. 

• Houd rekening dat dilemma’s kunnen ontstaan bij maatschappelijke activiteiten terwijl 

er sprake is van teleologische context.  

Ga tevens niet uit van beeldvorming maar onderzoek belangen en perspectieven van 

de moskee. Wees alert op negatief afwijkend gedrag.  
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Stelling 2: Inhaalslag 

• Vanuit het principe van de compenserende neutraliteit, dient er extra aandacht be-

steed te worden aan islamitische organisaties. Dan is er sprake van een neutrale posi-

tie waar alle religieuze organisaties gelijk behandeld worden. 

• Er moet rekening gehouden worden met de partners die de overheid nodig heeft, niet 

alleen naar compenserende neutraliteit. Samenwerkingen worden opgezocht omdat 

deze nodig zijn. De gemeente moet dus bereidheid gaan tonen als er samenwerking 

nodig is. Als een moskee gebruik wil maken van deze bereidheid, dan moet dat kun-

nen.  

• Gemeenten moeten de zaak kritisch bekijken. Zij moeten zich ervan bewust worden 

dat zij christelijke organisaties beter kennen en meer van hun activiteiten subsidiëren 

dan islamitische organisaties. Gemeenten moeten zich dus afvragen of zij alle reli-

gieuze organisaties gelijk behandelen.  

• Gemeenten zouden juist meer samen moeten werken met moskeeën, omdat zij naast 

een ‘gebedshuis’, ook een sociaalmaatschappelijke organisatie zijn.  In islamitische 

landen is dit anders: daar is de moskee vaak wel slechts een gebedsruimte. Het is 

geen plek om te ‘socializen’, zoals hier in Nederland. De moskee in niet-islamitische 

landen, waaronder in Nederland, kent vaak een gebedsruimte waar men slechts één 

uur per dag doorbrengt. De rest van de tijd bevindt men zich in de sociale ruimte. Er 

moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen zaken die te maken hebben met 

het geloof en alle andere activiteiten daar omheen. Dit betekent dat het niet zo hoeft 

te zijn dat iedereen die in een moskee komt het gebed verricht. De moskee vangt na-

melijk ook mensen op met bepaalde problematiek, zoals dak- en thuislozen of mensen 

die vragen hebben. Tevens kan een moskee de organisatie verzorgen voor bijvoor-

beeld taallessen en wordt de moskee ingezet om moeilijk bereikbare groepen te berei-

ken.  

• Moskeeën willen erkenning voor het werk wat zij doen. Om vertrouwen te krijgen van-

uit de gemeente, moet de gemeenten ook de initiatieven van de moskeeën steunen.  

 

Drie concrete punten n.a.v. stelling 2 

• Compenseren mag geen doel op zich zijn. De maatschappelijke behoefte binnen de ge-

meente is leidend (opgavegericht). 

• De moskee is niet alleen een religieuze organisatie (het is niet alleen een gebeds-

ruimte), maar ook een sociaalmaatschappelijke organisatie.  

• Zowel de gemeenschap (moskee) als de maatschappij (overheden) dient de eigen ver-

antwoordelijkheid te nemen: de gemeenteraad moet moskeeën meer verantwoorde-

lijkheid laten nemen, de moskeeën moeten uitgaan van hun eigen kracht. 
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Stelling 3: Eigen verantwoordelijkheid 

• Sommige islamitische organisaties willen geen samenwerkingsverband met de ge-

meente door een gebrek aan middelen of omdat zij niet gebonden willen zijn aan het 

beleid van de gemeente. Echter dienen die organisaties verantwoordelijkheid te nemen 

voor een samenwerkingsverband met gemeenten. Hier zit veel achter. Islamitische or-

ganisaties willen dat zij erkend worden als religieuze organisaties. Dit betekent niet 

dat zij geen onderscheid kunnen maken tussen activiteiten georganiseerd met een 

theologisch en met een maatschappelijk doel. De organisaties zijn nu eenmaal religi-

eus, ondanks dat zij ook activiteiten organiseren met een maatschappelijk doeleind. 

Dat religie en maatschappelijke activiteiten niet geheel losgekoppeld kunnen worden 

dient erkend te worden door gemeenten en instellingen. 

• Daarnaast dient erkend te worden dat moskeeën bestuurd worden door vrijwilligers 

die ook nog vaak van de eerste generatie zijn en minder wegwijs in de maatschappe-

lijke omgeving. Er komen veel organisaties langs, vaak op projectbasis en voor een 

korte tijd. Echter trekt het bestuur zich vaak terug, omdat het haar veel tijd en ener-

gie kost om samen te werken met die organisaties. Het feit dat een samenwerking 

projectmatig plaatsvindt, wringt soms ook. Dit komt omdat de samenwerking ‘ge-

dwongen’ voelt voor de islamitische organisaties. Het moet juist meer gaan over ‘we-

derkerigheid’, over ‘geven en nemen’.  

• Zoals bij andere vrijwilligersorganisaties, kunnen gemeenten vragen aan moskeeën of 

zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Echter zijn de moskeeën tot niets ver-

plicht. De gemeente moet tevens rekening houden met het feit dat zij in een machts-

positie verkeert. Om een gelijkwaardig samenwerkingsband te scheppen met reli-

gieuze organisaties, zou de gemeente een band moeten opbouwen met hen en vaker 

contact moeten leggen met de organisatie ten behoeve van legitimiteit. 

• Enerzijds bestaat er een gevoel van vervreemding bij religieuze organisaties, wat in-

houdt dat zij niet erkend worden in hun religieuze rol. Anderzijds bestaat er koudwa-

tervrees bij gemeenten om het gesprek met de religieuze organisaties aan te gaan. Bij 

onzekerheid grijpen ambtenaren onterecht terug op de scheiding tussen kerk en staat. 

Het beleid dat gebaseerd is op dit principe, scheidt simpelweg activiteiten van theolo-

gische aard van activiteiten met een maatschappelijke aard. Echter is dit slechts een 

kunstmatige scheiding voor religieuze organisaties: het maatschappelijke aspect is on-

derdeel van hun religieuze activiteiten.   

• Islamitische organisaties zien het belang van samenwerken niet altijd. Hun prioriteit 

ligt bij de religieuze kernfunctie. Het advies aan islamitische organisaties: focus op 

normen en waarden, laat je inspireren door de eigen achtergrond maar laat je ook on-

dersteunen door de gemeente voor de maatschappelijke betrokkenheid. Als het 
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bijvoorbeeld gaat om eenzaamheid bij ouderen dient een moskee niet te communice-

ren dat gemeente daar beleid voor heeft. Dat is géén theologische invalshoek. Om 

mensen te kunnen activeren zouden moskeeën de activerende waarden kunnen aan-

spreken van de religie om mensen te mobiliseren.  

• Naast dat de religieuze organisaties hun verantwoordelijkheid dienen te dragen, dient 

de overheid het samenwerkingsverband ook goed in te kaderen en verantwoorden. 

Het is niet handig om bij een aanbesteding het jongerenwerk uit te besteden aan 

Youth for Christ en dan tegen islamitische organisaties steeds benoemen dat zij niet 

betrokken worden vanwege de ‘scheiding van kerk en staat’. Dit komt over als het me-

ten met twee maten.  Christelijke organisaties krijgen vaker subsidie, maar die hebben 

ook veel meer infrastructuur mogelijkheden om subsidie te verkrijgen.  

• Het zou goed zijn als er voor religieuze organisaties een plaatselijk platform zou zijn. 

Een coördinator richting de gemeente. Een soort intermediaire functie. Dit platform 

zou organisaties kunnen ondersteunen met projectenplannen schrijven, fondsen wer-

ven etc.  

• Kleinschaligheid van de organisaties zou gewaardeerd moeten worden. Ondersteun het 

werk van de moslimgemeenschap die vanuit ‘barmhartigheid’ anderen willen steunen. 

Het zou goed zijn als zij zich niet alleen voor hun eigen groep willen inspannen, maar 

ook breder voor de samenleving. Dat is een groeiproces en heeft tijd nodig.  

 

Drie aanbevelingen n.a.v. stelling 3 

• Neem kennis van beide denkwerelden waardoor beide partijen zich serieus genomen 

voelen en zich kunnen herkennen in de wederpartij. Sluit het narratief daarop aan en 

haal de maatschappelijke vraagstukken op. Er dient dus eerst geïnvesteerd worden in 

duurzame netwerkvorming en structureel overleg. 

• Stel een centrale ondersteuner binnen de gemeente als intermediair aan, bijvoorbeeld 

in het kader van fondsenwerving. 

• Waardeer kleinschaligheid, maar tracht stap voor stap de focus op de eigen groep te 

verbreden naar de hele lokale samenleving.   
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Plenaire discussie 
 

Scheiding kerk en staat  

Er is een verschil tussen het scheiding kerk-staat beginsel in theorie en in de praktijk. Dit be-

ginsel wordt soms ‘misbruikt’ zodat ambtenaren om kunnen gaan met bepaalde (vaak com-

plexe) situaties. Er is nog niet voldoende duidelijkheid bij ambtenaren over de toepassing en 

invulling van dit beginsel. Dit blijkt tevens uit een voorbeeld gegeven door een deelnemer: 

sommige gemeenten gebruiken het scheiding kerk-staat beginsel soms als excuus om niet in 

gesprek te gaan met een moskee. Om die reden startte Gemeente Den Haag intern gesprek-

ken waarin de ambtenaren werd gevraagd hoe zij met bepaalde casussen m.b.t. religieuze or-

ganisaties omgaan. Hieruit bleek dat de ambtenaren veel verschillende interpretaties hebben. 

Ook een ander voorbeeld geeft deze verschillende interpretaties weer: een moskee wilde iftar 

organiseren in het gemeentehuis, maar dat zou in eerste instantie volgens een ambtenaar niet 

kunnen door de scheiding van kerk en staat. Later bleek dat iftar wel georganiseerd kon wor-

den in het gemeentehuis en zorgde de wethouder er zelfs voor dat de moskee niets meer 

hoefde te betalen. Om de omgang met religieuze organisaties en het beginsel te vergemakke-

lijken voor ambtenaren, zouden praktijkvoorbeelden beschreven kunnen worden. De maat-

schappij ontwikkelt zich immers, maar ambtenaren blijven hangen in hetzelfde: namelijk dat 

de scheiding kerk-staat een wettelijk verankerd beginsel is. De praktijkvoorbeelden zouden 

dus duidelijk moeten maken dat dit beginsel flexibel in te vullen is, en dat het beginsel tot di-

verse uitkomsten kan leiden. 

 

De moskee als ‘sociale’ organisatie  

De moskee is altijd ‘sociaal’, want het heeft een maatschappelijke opdracht en dient niet 

slechts theologische doeleinden. De vraag is: hoe weten gemeenten dit? Ambtenaren moeten 

uitleg krijgen over het maatschappelijke aspect van de moskee. De suggestie die tijdens de 

discussie werd gedaan is dat er een soort toetsingskader ontwikkelt wordt. In Marokko be-

staat iets gelijksoortigs, waardoor de imam als het ware ‘getoetst’ wordt aan bepaalde eisen 

en het duidelijk is wat bijvoorbeeld het geestelijke en wat het maatschappelijke aspect van 

een imam is.  

 

Moskeeën versus kerken  

Het punt dat gemaakt werd bij stelling 2, dat moskeeën sociaalmaatschappelijke organisaties 

zijn, geldt voor alle religieuze organisaties (dus ook voor kerken). Echter lijkt er wel een 

kramp of ongelijkheid te zijn in het geval van islamitische organisaties. We moeten wel voor-

zichtig zijn met het trekken van deze conclusie, omdat er ook ophef is over ‘Youth for Christ’. 

Dit zou wellicht een uitzondering kunnen zijn, want sommige deelnemers weten uit ervaring 
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dat de overleggen tussen gemeenten en joodse of christelijke organisaties een ander verloop 

en een andere sfeer hebben dan de overleggen tussen gemeenten en hindoestaanse of islami-

tische organisaties. Tevens blijkt het dat het organiseren van bijeenkomsten met hindoe-

staanse of islamitische organisaties moeizamer is en dat de mensen van de joodse en christe-

lijke organisatie vaak reeds bekenden zijn van gemeenteambtenaren. In ieder geval zou de 

omgang met de religieuze kramp een agendapunt moeten zijn bij alle gemeenten.  

 

Aanpak religieuze kramp  

De grote vraag is natuurlijk: wat kunnen gemeenten doen om de religieuze kramp aan te pak-

ken? Deze kramp komt overigens niet alleen voor op religieus gebied, maar ook in het be-

drijfsleven. De overheid lijkt namelijk ook een kramp te hebben in de samenwerking met be-

drijven. Bedrijven hebben ook altijd een belang als zij samenwerken met gemeenten, en dat 

zorgt voor het ontstaan van een ‘kramp’.  

 

De deelnemers wijzen op een aantal zaken bij de aanpak van de religieuze kramp. Om te be-

ginnen denkt een van de deelnemers dat de ‘religieuze kramp’ niet per definitie wordt veroor-

zaakt door ‘religie’, maar dat deze kramp gepolitiseerd is. Het is dus niet per se dat gemeen-

ten niet openstaan voor samenwerkingen met bepaalde religieuze organisaties. Voor hetzelfde 

geld is er in de politiek een scepticisme over samenwerking met ‘boeren’. De politiek bepaalt 

dat. Daarnaast speelt de media een grote rol. Bijna iedereen leest de krant en pikt de nega-

tieve nieuwsberichten over bijvoorbeeld het salafisme op. Het risico wordt dan gelopen dat 

ambtenaren geen samenwerking willen starten met een salafistische moskee, omdat de amb-

tenaren een stempel drukken op de stroming alvorens naar de gemeenschappelijke doelen en 

de potentiële positieve effecten van de samenwerking te kijken. Tot slot zijn de meeste deel-

nemers het erover eens dat de kramp aangepakt kan worden door gesprekken aan te gaan 

met elkaar, hoe ingewikkeld dat soms ook is. Ook zouden gemeenten moskeeën bijvoorbeeld 

kunnen bezoeken zodat de partijen meer naar elkaar toe trekken.  

 

Neutraliteit  

Om dieper in te gaan om het voorgaande punt, vraagt een deelnemer zich af waar die reli-

gieuze kramp precies zit. Er lijkt veel nadruk te zijn op neutraliteit in Nederland, maar wat zijn 

de kaders van die neutraliteit? Neutraliteit is gebaseerd op gedrag, en gedrag is weer geba-

seerd op iemands religieuze overtuiging. Zodoende ontkomt men er niet aan om zich met the-

ologie te bemoeien. Kunnen we dan nog wel spreken van ‘neutraliteit’?  
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Religieuze vroomheid  

De maatschappij heeft moeite met de opleving van de religieuze vroomheid. De ‘religieuze 

kramp’ en onwennigheid over het scheiding kerk-staat beginsel gaat niet per se over de islam, 

maar over het beroep op heilige teksten, taalgebruik, etc. Een grote meerderheid in Neder-

land denkt dat we al deze zaken achter ons hebben gelaten met de ontzuiling. Dus de hele op-

leving van orthodoxie en vroomheid zorgt voor ongemakkelijkheid binnen de Nederlandse sa-

menleving. Tevens blijkt uit onderzoeken dat meer dan de helft van de autochtone Nederlan-

ders het gevoel heeft dat onder andere de islam de heersende waarden in Nederland onder 

druk zet. Zij zien de islam als het ware als ‘gevaar’. Dit kan ook het geval zijn bij de ambtena-

ren binnen de gemeente, waardoor zij terughoudend zijn als het gaat om samenwerkingen of 

contacten met islamitische organisaties. 

 

Uiteindelijk moeten we er rekening mee houden dat de Nederlandse cultuur een constructie is. 

De tolerantie t.o.v. homoseksualiteit is ook pas sinds kort zo hoog in Nederland. Dit betekent 

dat de religieuze kramp dezelfde ontwikkeling kan doormaken, en op den duur kan verminde-

ren of zelfs verdwijnen.  

 

Suggesties en tips 

1. Beschrijf praktijkvoorbeelden, zodat ambtenaren de verschillende invullingen van schei-

ding kerk en staat zien. 

2. Benoem zowel de eigen verantwoordelijkheid van de moskee als de verantwoordelijkheid 

van de gemeente om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.  

3. Laat gemeenten & moskeeën meer met elkaar in gesprek gaan. Zo kunnen gemeenteamb-

tenaren eens op bezoek gaan bij een moskee. 

4. Wees als ambtenaar bewust van vooroordelen over bepaalde religieuze organisaties. Zoek 

naar de gemeenschappelijke maatschappelijke doelen.  

5. Houd rekening met de dilemma’s die per definitie ontstaan bij maatschappelijke activitei-

ten vanuit een religieuze context. Maak als gemeente duidelijk waar de grenzen liggen. 

6. Stel binnen de gemeente een centrale ondersteuner aan voor religieuze organisaties, die 

als intermediair kan werken, bijvoorbeeld in het kader van fondsenwerving. 

7. Leg geen accent op subsidie, maar op samenwerking. 

8. Onderzoek opnieuw hoe gemeenten omgaan met de subsidiëring van religieuze organisa-

ties. 

9. Onderzoek of er behoefte is aan praktische cursussen over deze materie. 

10. Ontwikkel voor gemeenten een beoordelingskader (checklist) voor samenwerking met reli-

gieuze organisaties, waardoor hun maatschappelijke kant ook naar boven komt, niet al-

leen hun theologische kant. Met bijvoorbeeld de volgende aspecten: 
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o Leer de organisaties eerst kennen. Financier pas na langer contact; 

o Financier vooral samenwerkingsprojecten tussen religieuze- en andere organisaties; 

o Benoem het belang van transparantie en controleer de activiteiten van een religieuze 

organisatie van binnenuit. Wees alert op negatief afwijkend gedrag; 

o Voorkom dat religieuze organisaties een monopolie krijgen voor bepaalde dienstver-

lening bij een aanbesteding. 
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Bijlage 1: Literatuurstudie  

Over de soms complexe relatie tussen gemeenten en religieuze instellingen  

  

Ter voorbereiding van het Kennisatelier hebben wij een beknopte literatuurstudie gedaan. 

Hieronder geven wij onze bevindingen weer.  

 

Aanleiding  

In de Nederlandse context is, bij bijzondere omstandigheden, overheidssteun aan religieuze 

organisaties mogelijk en laat het neutraliteitsbeginsel eveneens de mogelijkheid voor extra 

steun open (de zogenaamde ´compenserende neutraliteit’). De context, maatschappijvisie en 

beleidsdoelen spelen tot op zekere hoogte een rol bij de keuzen die men maakt. Tussen en 

zelfs binnen gemeenten kan het beleid dan ook uiteenlopen (Davelaar & Smits van Waes-

berghe, 2010). Er is dus ruimte voor interpretatie, voor “contextuele oordeelsvorming” (Noti-

tie scheiding kerk-staat College Amsterdam, 2008).  

 

Tegelijk wordt een toenemende onwetendheid en onwennigheid gesignaleerd onder ambtena-

ren en politici als het gaat om de omgang met de scheiding kerk – staat. ‘Ontkerkelijking en 

toenemend pluralisme zorgen ervoor dat veel ambtenaren en politici weinig weten over reli-

gie. Overdreven laksheid of strengheid kan het gevolg zijn’ (Kennedy, 2017).  Naast seculari-

sering dragen factoren als polarisatie rond kwesties van cultuur en religie bij aan een groei-

ende weerstand tegen samenwerking met en subsidiëring van religieuze organisaties. Het on-

derzoek van Davelaar et al. (2010) naar de subsidiëring door gemeenten van religieuze orga-

nisaties bevestigt deze tendens. Het zijn veelal organisaties van christelijke signatuur die sub-

sidie ontvangen. Gemeenten zijn niet echt genegen deze ongelijke situatie te veranderen door 

bepaalde (religieuze) groepen of organisaties in een achterstandspositie tijdelijk (extra) te on-

dersteunen. Het principe van compenserende neutraliteit lijkt weinig weerklank te vinden in 

de praktijk.   

 

Dit neemt niet weg dat gemeenten behoeften hebben aan meer duidelijkheid als het gaat om 

hun ‘contextuele oordeelsvorming’ over samenwerking met en ondersteuning van religieuze 

organisaties, i.c. vooral van moslims, mede omdat aspecten van integratiebeleid hiertoe uit-

nodigen.   
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Voorbeelden  

Zo concluderen De Graaf en Weggemans (2018) in een quickscan i.o.v. de gemeente 

Amsterdam over het gevoerde radicaliseringsbeleid (2018) dat het in de discussies 

omtrent dit beleid geregeld sprake lijkt te zijn van een ‘religieuze ruis’ en ‘religieuze 

kramp’. Vanuit de stad moet nagedacht worden hoe die ‘kramp’ vermeden kan wor-

den. Sinds 2008, toen het College van B&W van Amsterdam zelf een aanzet gaf in een 

voorstel om rond ingewikkelde dossiers zoals het antiradicaliseringsbeleid opnieuw na 

te denken over de scheiding tussen kerk en staat is, aldus de quickscan, minder stra-

tegisch nagedacht over hoe de (lokale) overheid kan samenwerken met religieuze in-

stellingen.  Het ‘doorgaande gesprek’ met religieuze en niet-religieuze leiders en orga-

nisaties e.d. is in dit verband cruciaal – inclusief verslaglegging en berichtgeving daar-

over aan de Raad.  

 

Intussen voert het Verwey-Jonker Instituut, naar aanleiding van een door stadsdeel 

Amsterdam West voorgenomen projectgericht op pedagogische innovatie van moskee-

scholen, opnieuw een verkenning uit naar de scheiding kerk – staat.  De gemeente 

worstelt met de vraag of ondersteuning van pedagogische vernieuwing van het mos-

keeonderwijs past binnen de grenzen die het beginsel van de scheiding tussen kerk en 

staat veronderstelt. In de gemeente Utrecht is eveneens behoefte aan inzicht in deze 

kwestie, zo blijkt uit gesprekken over het onderzoek van het instituut naar de educa-

tieve activiteiten van al Fitrah.   

 

 

Scheiding tussen kerk en staat: een definitie  

Vorig jaar werd er in Amsterdam een symposium ‘Geloven in Amsterdam’ georganiseerd, dat 

ging over de manier waarop de overheid met religie in de samenleving moet omgaan (Van 

Oordt, 2017). Aanleiding vormde een discussie omtrent het financieren van godsdienstlessen 

(‘koranlessen’) uit de subsidiepot voor scholenvergoedingen. De gemeenteraad stelde dat ou-

ders deze vergoeding wél mogen gebruiken voor het verzorgen van bijvoorbeeld muzieklessen 

voor hun kinderen, maar niet voor koranlessen. De gemeenteraad baseerde deze uitspraak op 

het ‘scheiding van kerk en staat’ - beginsel. Wethouder Vliegenthart was het niet eens met 

deze uitspraak. Hij stelde dat deze regeling vanuit een liberaal principe is ontworpen, waarbin-

nen het idee past dat ouders zelf kunnen beslissen wat belangrijk is voor de ontwikkeling van 

hun kind(eren) (Van Oordt, 2017). Daarnaast stelde Vliegenthart dat er ‘veel onwetendheid en 

onbegrip heerst over het belang van godsdienst voor mensen’.  

Dit is slechts één voorbeeld van de onwetendheid en onwennigheid die heerst onder ambtena-

ren over de omgang met religieuze organisaties en de scheiding kerk-staat. Door het hele 
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land, worstelen overheden nog altijd met de vraag hoe zij met religieuze groeperingen om 

dienen te gaan (Nickelson, 2013). Het principe van ‘scheiding tussen kerk en staat’ zou de 

overheden moeten sturen in dergelijke situaties. Dit gebeurt ook, zoals blijkt uit het voorbeeld 

in Amsterdam, maar niet altijd op dezelfde manier.  De scheiding tussen kerk en staat is na-

melijk een dynamisch beginsel dat binnen verschillende contexten een andere invulling krijgt 

(Davelaar & Smits-van Waesberge, 2010; van Bijsterveld 2008). De basis van die invulling 

binnen de Nederlandse context, staat vastgelegd in de grondwetsbepaling van 1983. Vóór die 

tijd was er een nauwe relatie tussen kerken en overheden en oefenden zij veel invloed op el-

kaar uit, als het ging over bijvoorbeeld onderwijs, de bouw van kerken, de opleiding van gees-

telijken of de armenzorg. De scheiding van kerk en staat was niet unaniem geregeld, maar 

was een langdurig proces dat plaatsvond gedurende de 19e eeuw.  De scheiding van kerk en 

staat zoals wij deze nu kennen, vloeit voort uit het gelijkheidsbeginsel (artikel 1), de vrijheid 

van godsdienst (artikel 6) en tot op zekere hoogte de vrijheid van onderwijs (artikel 23, lid 2) 

(Nickelson, 2008; Davelaar & Smits- van Waesberghe). Van den Eijnden & Overdijk-Francis 

(2010) stellen dat dit beginsel inhoudt dat “de Staat geen partij kiest voor een bepaalde gods-

dienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, met andere woorden neutraal blijft”.  

 

Scheiding van kerk en staat: internationale uitwerkingen 

De zojuist beschreven definitie van scheiding van kerk en staat, geldt slechts binnen de Ne-

derlandse context. Alhoewel de focus van dit stuk niet ligt op het maken van internationale 

vergelijkingen, wordt hier ter illustratie een beeld gegeven van de internationale uitwerkingen 

van scheiding kerk en staat (zie tabel 1). Over het algemeen kent dit principe drie uitwerkin-

gen: 

- Coöperatie tussen kerk en staat, zoals het geval in bijvoorbeeld Nederland, België en 

Duitsland. 

- Secularisme of Laïcisme, waar er geen enkele banden bestaan tussen religie en over-

heden zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. 

- Staatsgodsdienst, waar kerk en staat verweven zijn met elkaar zoals bijvoorbeeld in 

Engeland. In Engeland is er een staatskerk. Dit betekent dat het staatshoofd tevens 

hoofd van de Anglicaanse kerk is. 
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Maussen (2006) & Nickelson (2008) verbinden ‘neutraliteit’ aan het ‘scheiding van kerk en 

staat’ beginsel. Binnen de context waar sprake is van coöperatie tussen kerk en staat, passen 

de principes van inclusieve en compenserende neutraliteit. Inclusieve neutraliteit houdt in dat 

burgers zo veel mogelijk mogen handelen en spreken naar eigen levensovertuiging, ook in de 

publieke sfeer (Van der Burg, 2007). De overheid dient alle religies en levensbeschouwingen 

dus gelijk te behandelen. Ook bij de compenserende neutraliteit is er ruimte voor religie in de 

publieke sfeer. In het geval van compenserende neutraliteit kan het voorkomen dat er sprake 

is van ongelijke behandeling, omdat de overheid dan extra ondersteuning biedt aan religieuze 

groepen die zich in een achterstandspositie bevinden.  

 

 Van der Burg (2009) onderscheidt ook exclusieve neutraliteit, wat inhoudt dat religie géén 

plaats krijgt binnen de publieke ruimte. Dit houdt tevens in dat de overheid géén subsidies 

verstrekt aan activiteiten die georganiseerd worden door religieuze organisaties. Dit is het ge-

val in Frankrijk. 

 

  

 Nederland Frankrijk Engeland 

Neutraliteit Inclusief/ compense-

rend 

Exclusief -  

Vorm Coöperatie Secularisme Staatsgodsdienst 

Rol van de overheid in 

religieuze middenveld 

Financieren religieuze 

activiteiten mits zij een 

maatschappelijke bij-

dragen leveren. 

Geen. Religie is 

slechts een pri-

véaangelegen-

heid.  

Staatshoofd = 

hoofd van de kerk. 

Staat geeft kerk 

privileges zodat 

deze geestelijken 

kan benoemen. De 

kerk benoemt  een 

deel van de afge-

vaardigden in de 

regering.  
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Principes omtrent coöperatie tussen religieuze organisatie en de staat 

Gericht op de Nederlandse context, impliceert het beginsel niet dat de overheid geen enkele 

band heeft met religieuze organisaties. Integendeel, veel gemeenten achten goede contacten 

met religieuze organisaties zeer waardevol (Van den Eijnden & Overdijk-Francis, 2010). Met 

name de decentralisatie en de participatiesamenleving hebben bijgedragen aan het idee dat 

religieuze organisaties een belangrijke maatschappelijke functie kunnen vervullen in Neder-

land en dat een samenwerkingsverband tussen religieuze organisaties en overheden positieve 

uitkomsten zal hebben (Van Oordt, 2017). Om een dergelijk samenwerkingsverband te schep-

pen, stellen zowel Marcel Maussen (2006) als Lars Nickelson (2008) dat gemeenten zich aan 

vier principes dienen te houden – met het oog op de scheiding van kerk en staat.  

 

Ten eerste dient de overheid te voldoen aan het principe van inclusieve neutraliteit. Ten 

tweede dient de overheid bij te dragen aan ‘pluriformiteit’ (d.w.z. een pluriforme publieke 

sfeer). Om aan dit principe te voldoen, dient de overheid in sommige gevallen te voldoen aan 

het principe van compenserende neutraliteit. Daarnaast dient er sprake te zijn van erkenning 

en bescherming van individuele keuzevrijheid. En ten derde wordt van religieuze of levensbe-

schouwelijke organisaties (lbo’s) verwacht dat zij een sociale en maatschappelijke bijdrage le-

veren aan de Nederlandse samenleving. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een doelgroep be-

ter bereikt wordt via lbo’s (Davelaar & Smits van Waesberghe, 2010) of indien lbo’s de zelf-

redzaamheid van burgers vergroten. Tevens betekent dit laatste principe dat gemeenten geen 

samenwerkingsverband aangaan met lbo’s indien zij wensen dat activiteiten die gericht zijn op 

het overbrengen van een religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging worden gesubsidi-

eerd. Daarnaast zullen gemeenten geen samenwerkingsverband aangaan met religieuze orga-

nisaties die conservatieve opvattingen openlijk uiten zoals het ‘verbieden’ of ‘genezen’ van ho-

moseksualiteit of het toestaan van polygamie (Nickolson, 2013). Echter kan het wel voor ko-

men dat gemeente een samenwerkingsverband aangaat met een moskee, om vervolgens sub-

sidie te verstrekken aan de moskee voor het organiseren van taalcursussen voor Marokkaanse 

vrouwen (Van den Eijnden & Overdijk-Francis, 2010). Dit laatste dient immers een maat-

schappelijk en sociaal doel. 

 

Ook uit deze vier principes blijkt dat ‘scheiding van kerk en staat’ in verband wordt gebracht 

met (inclusieve en compenserende) ‘neutraliteit’. Enerzijds wijst Van der Burg (2009) erop dat 

de concepten van elkaar verschillen: het scheiding-kerk-staat beginsel heeft (in Nederland) 

betrekking op institutionele banden tussen de kerk en de staat, terwijl neutraliteit betrekking 

heeft op de inhoudelijke organisatie en inhoud van het beleid over de houding van de staat als 

het gaat om godsdienstige praktijken. Anderzijds is ‘neutraliteit’ belangrijk indien lbo’s en 
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gemeenten een samenwerkingsverband willen sluiten dat de ‘scheiding tussen kerk en staat’ 

ter harte neemt. In die zin hebben de concepten raakvlak met elkaar.   

 

Perspectief van religieuze organisaties 

Vaak zijn religieuze organisaties terughoudend in hun contacten met gemeente en lokale in-

stellingen. In de praktijk willen veel moskeeën bijvoorbeeld geen financiële relatie met de ge-

meente, omdat zij dan gebonden zijn aan het beleid van de gemeente. Sommige religieuze 

organisaties hebben slechte ervaringen met ‘openheid’. Zij geven aan dat zowel de overheid 

als de media kritische of zelfs negatieve berichten over hen publiceren wanneer zij hen in de 

keuken hebben laten kijken. Ook vinden sommige organisaties het lastig de juiste wegen te 

vinden in het gemeentelijke apparaat. Zo geeft een religieuze organisatie aan dat zij graag 

een samenwerkingsverband met de gemeente zou willen sluiten, maar dat dit niet verwezen-

lijkt kan worden doordat de vrijwilligers van deze organisatie niet voldoende tijd en de juiste 

mogelijkheden hebben.   

 

Bestaande samenwerkingsverbanden 

De relatie tussen gemeenten en religieuze organisaties kan een aantal vormen aannemen. Om 

te beginnen kunnen gemeenten en religieuze instellingen samenwerken voor een specifiek 

doel, zoals in het kader van de WMO in de gemeente Den Haag. Lbo’s kunnen – in het kader 

van de WMO – een belangrijke rol brugfunctie vervullen, omdat zij contacten hebben met 

moeilijk bereikbare groepen. Ook kunnen lbo’s zorgen voor binding binnen de wijk.  

Daarnaast kunnen religieuze organisaties samenwerkingen aangaan met gemeenten om bij-

voorbeeld subsidies aan te vragen voor hun activiteiten. Volgens de voorwaarde van inclu-

sieve neutraliteit kunnen de activiteiten van álle religieuze organisaties (christelijke, islamiti-

sche, boeddhistische, etc.) die binnen de overheidsdoelen passen in principe gesubsidieerd 

worden.  Echter blijkt uit de praktijk dat het veelal christelijke organisaties zijn die een sa-

menwerkingsverband hebben met gemeenten en die subsidies ontvangen voor hun activitei-

ten (Davelaar, van Veen & van den Toorn, 2010; Nickelson, 2013).  De vraag die wij ons hier-

bij stellen is of er daarmee voldaan wordt aan het principe van ‘pluriformiteit’ binnen de pu-

blieke sfeer. Er lijkt namelijk een ‘religieuze kramp’ te zijn als het gaat om een samenwerking 

van gemeenten met islamitische en mogelijk boeddhistische organisaties. Dit komt doordat 

deze organisaties vaak te maken krijgen met een negatieve publieke opinie, waardoor de ge-

meenten regelmatig afzien van samenwerking met hen (Nickelson, 2013).  

 

Gevallen waarin gemeenten subsidie verlenen aan moskeeën die later voor commotie zorgen 

in het hele land kunnen bepalend zijn in de keuze van gemeenten om samen te werken met 

andere moskeeën (niet alleen op het financiële vlak). Dit was bijvoorbeeld eerder dit jaar het 
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geval in de gemeente Den Haag die de subsidie aan As Soennah Moskee stopzette omdat zij 

een dubbele agenda zou hebben. 

 

Uit onderzoek van van den Toorn, Davelaar, de Winter-Kocak & Badou (2018) blijkt dat er bij 

alle door hen geïnterviewde religieuze/ levensbeschouwelijke organisaties met een christe-

lijke, boeddhistische of islamitische achtergrond, behoefte bestaat om een samenwerkingsver-

band – of op z’n minst contact – te hebben met de gemeente. Eén van de redenen die lbo’s 

hiervoor geven is dat een samenwerkingsverband met de gemeente ervoor kan zorgen dat 

contacten tussen verschillende lbo’s worden bevorderd, alsook contacten tussen lbo’s en aller-

lei voorzieningen, die er op hun beurt voor zorgen dat kwetsbare mensen in de samenleving 

worden bereikt en worden geholpen. Echter geven de lbo’s aan dat zij vaak de eerste stap tot 

een samenwerkingsverband met de gemeente niet durven te zetten, mede door het beginsel 

‘scheiding kerk-staat’. Dit beginsel weerhoudt hun er, naar eigen zeggen, van om alles uit te 

lichten wat zij doen voor de maatschappij. Om deze hindernis te overbruggen en hun stem te 

laten horen in het publieke speelveld, stellen de lbo’s dat het belangrijk is dat zij gefaciliteerd 

worden door de gemeente. Enkele religieuze (voornamelijk islamitische) organisaties geven 

aan dat zij hun vertrouwen kwijt zijn geraakt in een mogelijk samenwerkingsverband met de 

gemeente, omdat zij zien dat sommige lbo’s (voornamelijk traditioneel christelijke) korte lijn-

tjes hebben met politici waardoor zij bijvoorbeeld gemakkelijker aan subsidies komen.  
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