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Hoe je met 1 idee ruim 
2 miljoen mensen bereikt

De Pauluskerk uit Rotterdam 
is een kerk die zich inzet 
voor mensen in de marge, 
de onderkant van de samen-
leving. Zwervers, illegalen, 
mensen met schulden en 
verslaafden; de Pauluskerk 
helpt mensen die geen 
helper meer hebben. 
Leene Communicatie kwam 
in 2012 met de kerk in contact 
en sindsdien werken we er 
regelmatig voor. 

Pijnlijk thema
Predikant Dick Couvée is de 
‘voorman’ van de Pauluskerk 
en vertolkt de gevoelens en 
opvattingen van de kerk over 
maatschappelijke problemen. 
Hij wil de visie van de kerk op de 
verschillen tussen rijk en arm over 
het voetlicht brengen. In essentie 
gaat dat over het bestaansrecht 
van de Pauluskerk. Hoe kan het 
dat Nederland aan de ene kant 
een van rijkste landen ter wereld 
is, terwijl de kerk tegelijkertijd 
uitpuilt?

Argumenten
Ds. Dick Couvée wil dit onderwerp om verschil-
lende redenen agenderen: hij streeft naar een 
samenleving die meer oog heeft voor de verschil-

len tussen rijk en arm, beschouwt het als zijn 
roeping om dit onderwerp aan de orde te 
stellen, maar is ook afhankelijk van donateurs 
en wil daarom voor zijn achterban zichtbaar zijn 
op dit thema. Geld voor een campagne is er niet 
– de Pauluskerk ontvangt uitsluitend giften van 
donateurs.  

Advies
We adviseren te komen tot een krachtige oproep 
aan het adres van politici, bestuurders, beleid-
smakers en geëngageerde kiezers. We willen dus 
‘gesetteld’ Nederland bereiken met een bood-
schap over ‘een groeiende onderklasse’. De vraag 
is hoe je zo’n boodschap als Rotterdamse kerk 
onder de aandacht krijgt bij een breed, landelijk 
publiek. En dat tegen zo laag mogelijke kosten. 
We concluderen: de publiciteit zoeken is de meest 



effectieve manier. Daarom kiezen 
we voor een opiniërende blog, 
maar dan wel één op topniveau. 
We noemen het ‘een monumen-
taal verhaal over het fundament 
van de Rotterdamse Pauluskerk’. 

Aanpak
Uit naam van predikant Dick  
Couvée schrijven we een  
waarschuwend betoog met een 
indringende oproep. Het frame: 
Nederland verandert van een  
verzorgingsstaat in een ‘weg-
kijkstaat’. De term ‘wegkijkstaat’ 
bedachten speciaal voor dit  
artikel en was toen nog een niet 
bestaand woord. Dit woord maakt 
in één keer het standpunt van de 
kerk duidelijk: we mogen ons niet 
afwenden van de maatschappelijk 
problemen die samenhangen met 
de verschillen tussen rijk en arm. 
Nederland moet de problemen  
onder ogen zien en aanpakken. 
De timing was perfect: de Franse 
econoom Piketty kreeg steeds meer 
aandacht. In oktober stond de pu-
blicatie van zijn boek gepland en 
aan het begin van de zomer werd 
zijn gedachtegoed veel besproken 
in de media. Uitstekend om als 
Pauluskerk op aan te haken.



Impact
Toen het artikel gereed was, 
boden we het via een gerichte 
lobby aan bij de NRC. De redactie 
besloot over te gaan tot een 
dubbele plaatsing. Op maandag 
30 juni 2014 werd het verhaal 
gepubliceerd: ’s ochtends als 
dubbele pagina in NRC Next en 
’s middags paginagroot in NRC 
Handelsblad. Ook boden we het 
artikel aan bij Joop.nl, die het 
die middag van 30 juni eveneens 
publiceerde. Ten slotte legden 
we het artikel neer bij een 
gespecialiseerde weblog die vooral 
zeer goed gelezen wordt door 
politici en andere opinieleiders: 
SocialeVraagstukken.nl. Het artikel 
sloeg in als een bom. 

Rots in de
branding
Niet alle lijstjes die Rotterdam aanvoert, zijn even fraai. Rotterdam is 

ook een van de steden waar de armoede het snelst stijgt. Dick Couvée, 

predikant en directeur van de Rotterdamse Pauluskerk, weet er alles 

van. De groep mensen die dagelijks aanklopt bij ‘zijn’ Pauluskerk groeit 

gestaag. “Veel van deze mensen zitten helemaal onderaan het putje 

van de samenleving.”
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vijfendertig

‘Ze heeft geen tanden, 
maar ze bijt wel’

Hoe beleef je de stad als je vooral bezig bent met overleven? 
Mickel is dakloos en struint al vijftien jaar door de steegjes en 
straten in en rond de Stadsdriehoek. Mickel, die niet met zijn 
achternaam in Gers! hoeft, neemt rotterdam zoals zij komt en 
is tevreden met elke handreiking van beschutting, vriendschap 
of comfort. En al komen en gaan zijn favoriete plekken in 
deze wereldstad, die van verandering haar levensmotto heeft 
gemaakt, toch vindt Mickel ook vaste ankerpunten.

hebben gevuld, waaieren ze uit over 
de stad. Zo ook Mickel die zonder na te denken 
via de Mauritsplaats naar de Aert van 
Nesstraat stiefelt, de vaste route naar zijn 
slaapadres.

Immateriële bevestiging
Wie bij het woord ‘dakloze’ denkt aan 
stinkende, ongeschoren kerels met sluike 
haren en gescheurde kleren, die kromgebogen, 
schuchter kijkend de stad trotseren, komt 
bedrogen uit. In de roemruchte jaren tachtig en 
negentig liep het gros er nog zo bij. Maar de tijd 
dat junks met opzet opengehouden zwerende 
wonden toonden om duidelijk te maken dat zij 
het gebedelde geld echt nodig hadden voor de 
dokter, ligt ver achter ons.

e dampende berg broodjes bapao ligt 
op een trolley naast vier aluminium 
thermoskannen: zwarte doppen voor 

koffie, gele voor thee. Misschien is dit niet het 
viersterrenontbijt waar je direct voor warm 
loopt, maar Mickel is er dik tevreden mee. 
Gezeten aan een hufterproof formicatafel op 
de begane grond van de nieuwe Pauluskerk 
aan de Mauritsweg, bestudeert hij in alle rust 
aandachtig de vulling van pittige kip in het 
bolletje. Hij knikt instemmend, waarna hij het 
broodje met een paar ferme happen naar 
binnen schuift. Net als de andere aanwezige 
dak- en thuislozen, is Mickel vanmorgen om 
half negen uit de nachtopvang vertrokken; 
in zijn geval is dat De Steiger in Crooswijk. 
Nadat ze allemaal hun magen in de kerk 



Resultaat
Nog diezelfde dag kwamen 
verzoeken binnen van andere 
dagbladen en weblogs om het 
artikel ook te plaatsen, wat zeer 
ongebruikelijk is als het eenmaal 
elders is gepubliceerd. De 
combinatie van print en online 
had een enorme impact. Er volgen-
den honderden reacties op Twitter 
en duizenden Facebook-likes. 
Ds. Dick Couvée werd in de maan-
den erna uitgenodigd voor diverse 
talkshows, als congres-spreker en 
voor interviews, waaronder het 
Financieele Dagblad.





Extra impact
Een onvoorzien resultaat was 
dat Van Dale in december 2014 
bekend maakte dat het woord 
‘wegkijkstaat’ werd genomi-
neerd als een van de tien beste 
nieuwe woorden van 2014. Zij 
gaf aan wegkijkstaat de volgen-
de betekenis: neoliberale staat 
die niet solidair is met burgers 
die door kansarmoede of 
tegenslag in benarde omstan-
digheden terechtkomen of in 
kommervolle omstandigheden 
moeten leven. Hoewel ‘weg-
kijkstaat’ uiteindelijk niet het 
woord van 2014 werd, zorgde 
deze nominatie er wel voor dat 
het – en daarmee het stand-
punt van ds. Dick Couée - extra 
bekendheid kreeg.

Highlights
•  1 opinie (van ds. Dick Couvée 

van de Pauluskerk), 1 artikel 
(geschreven door Leene  
Communicatie) en 1 frame (via 
een nieuw Nederlands woord, 
‘wegkijkstaat’)

•  Publicatie van het artikel in 
6 dagbladen (aanvankelijk in 
NRC Next en NRC Handelsblad, 
vervolgens in Nederlands  
Dagblad, Trouw, Friesch  
Dagblad en Reformatorisch 
Dagblad)

•  Publicatie van het artikel op  
2 invloedrijke blogs (aanvan-
kelijk op Joop.nl en later op 
SocialeVraagstukken.nl), waar-
na het stuk ook online een 
grote vlucht nam.

•  Naar aanleiding van het ver-
schijnen van de opiniebijdrage 
interviews met toonaange-
vende media, waaronder het 
Financieele Dablad

•  ‘Wegkijkstaat’ genomineerd 
als woord van het jaar 2014 
door Van Dale, met tientallen 
publicaties in de landelijke 
pers als resultaat over o.a. de 
herkomst van het woord

•  Van 0 hits in juni naar bijna 
10.000 hits op internet in juli 
op het woord ‘wegkijkstaat’

•  Ruim 4.000 likes op Facebook 
en ruim 700 tweets tussen 30 
juni 2014 en 16 december 2014

•  Diverse optredens en uitnodi-
gingen daarvoor voor relevante 
congressen in 2014 en 2015

•  Potentieel bereik: minimaal 
20% van alle Nederlanders 
tussen 15-65 jaar, ofwel ten 
minste 2,6 miljoen mensen 


