Heel Nederland
Meerjarenbeleidsplan t/m 2023
Door: NLT
Versie: 1.0
Datum 15 maart 2021

1. Waar Agapè voor staat
Agapè weet zich geroepen om in navolging van Jezus Christus, Gods liefde in woord en daad bekend
te maken. Ons verlangen is dat mensen de kans krijgen om Jezus persoonlijk te leren kennen om
daarmee ook anderen met Gods liefde in aanraking te brengen.

Missie
Alle mensen in Nederland krijgen de kans krijgen om Jezus op een persoonlijke manier te leren
kennen.

Visie
We mobiliseren christenen om samen met ons Jezus zichtbaar te maken in woord en daad.

Strategie
Geloven-groeien-gaan
We zoeken mensen op, zodat ze Gods liefde in Jezus Christus leren kennen, groeien in een
persoonlijke relatie met Hem, en Hem in Woord en daad bekend gaan maken, in en vanuit
Nederland. We zijn gericht op geestelijke vermenigvuldiging: we helpen mensen om te groeien in
geloof en het evangelie te delen, zodat anderen tot geloof komen, groeien in geloof en dat weer gaan
delen, etcetera.

Kernwaarden
De volgende waarden zijn de basis voor onze cultuur en wat we doen. Hierop zijn we
aanspreekbaar.

Gods almacht
We belijden dat God Almachtig is. Dat is het fundament van ons leven als Christen. We
communiceren met Hem door gebed, en verwachten Zijn leiding en sturing voor onszelf en voor dat
wat op aarde gebeurt. We willen beschikbaar zijn voor Hem.
Geloof
Ons leven als Christen wordt gekenmerkt door in nederige afhankelijkheid van God te leven. Omdat
wij vervuld zijn met de Heilige Geest verwachten wij dat God werkt door onze bediening en ons als
individu heen. Zo kunnen we doen wat Hij van ons vraagt en meebouwen aan zijn Koninkrijk.
Eenheid
Zichtbare eenheid is een duidelijke taal naar de mensen om ons heen. Wij zetten ons in voor Gods
werk en hebben elkaar als broers en zussen lief in het geloof. Dit begint in onze eigen organisatie,
maar is ook het uitgangspunt als wij samenwerken met andere organisaties.

Relevantie
Hoe professioneel, goed georganiseerd of strategisch onze activiteiten ook zijn, ze moeten relevant
zijn voor onze huidige maatschappij. Onze communicatie en ons handelen sluiten aan bij deze tijd en
cultuur. Het moet begrijpelijk en aantrekkelijk zijn, zonder afbreuk te doen aan Bijbelse waarden.
Vrucht
Het resultaat van ons werk moet zichtbaar zijn als vrucht, zoals in de Bijbel beschreven staat. Wij
hopen op bekeringen, veranderde levens, kerken die groeien en tekenen van geestelijke
volwassenheid bij individuele gelovigen. Daarom evalueren we ons werk, en zijn we bereid om onze
strategie aan te passen.
Groei
Twee duidelijke tekenen van groei zijn geestelijke vermenigvuldiging en groei in de verschillende
onderdelen van ons werk. We willen dat onze medewerkers, vrijwilligers en discipelen actief groeien
in hun geloof. Daarnaast zien wij erop toe dat de ontwikkeling van de volwassenheid van de
organisatie gelijk opgaat met de groei van de onderdelen van Agapè.

Begrippen
In dit document en tijdens het werk van Agapè komen onderstaande begrippen vaak naar voren,
daarom worden ze hier uitgelegd.

Evangelisatie
Evangelisatie is het intentioneel handelen van christenen om mensen in de aanwezigheid van Gods
liefde te brengen en het evangelie van Jezus Christus in woord en daad te delen.

Discipelschap
Discipelschap is het groeiproces waarin iemand Jezus gaat volgen, leeft vanuit de kracht van de
Heilige Geest en het leven deelt met anderen, om samen gehoor te geven aan alles wat Jezus heeft
geleerd.

Integral mission
Gods liefde zichtbaar maken in woord en daad. Woorden en daden gaan hierbij hand-in-hand.

2. Hoe Agapè werkt
Om iedere inwoner van Nederland te bereiken met Gods liefde, brengen we zoveel mogelijk
christenen in beweging om Gods liefde intentioneel te delen in woord en/of daad. Wanneer iedere
gelovige Nederlander het Goede Nieuws deelt in de relaties die hij of zij heeft, krijgt heel Nederland
de kans Jezus persoonlijk te leren kennen.

Doelgroepen
Niet-christenen
Onze doelgroep is mensen die Jezus nog niet persoonlijk kennen. We bereiken hen veelal indirect,
door ons te richten op het mobiliseren van christenen. Tegelijkertijd bereiken we hen ook
rechtstreeks, met name door onze doelgroepgerichte onderdelen en in de persoonlijke relaties die wij
zelf hebben. Het zelf bereiken van (nog) niet-christenen is voor ons belangrijk om persoonlijk uit te
leven en te ervaren wat we anderen leren in training en toerusting.

Christenen
Christenen vormen dus ook onze (intermediaire) doelgroep. We helpen hen om het evangelie van
Jezus Christus te delen. We richten ons zowel op individuele christenen, als op christelijke
gemeenschappen als op het geheel van christenen in een woonplaats. Door middel van inspiratie,
training en toerusting delen we onze ervaring, concepten en materialen, zodat iedere christen Gods
liefde leert delen.

Drie strategische peilers
Hieronder staan drie strategische peilers beschreven hoe we onze visie gaan uitvoeren. We willen
zoveel mogelijk christenen mobiliseren om met ons op pad te gaan en mensen te bereiken.

Doelgroepgerichte onderdelen
Doelgroepgerichte onderdelen richten zich op het bereiken van een specifieke doelgroep met het
evangelie en proberen daar zoveel mogelijk christenen voor te mobiliseren. Er wordt zo goed mogelijk
aangesloten bij wat er leeft. Hierbij worden woorden, beelden en methoden gekozen worden die
aansprekend zijn voor die specifieke doelgroep. Waar mogelijk wordt er samengewerkt met lokale
kerken, communities en partnerorganisaties. Intern wordt kennis en ervaring gedeeld met andere
onderdelen van Agapè. De handen worden uit de mouwen gestoken en/of het evangelie wordt
gedeeld door woorden.

Toerusting en training
We trainen en rusten individuele christenen en kerken toe om het in woord en daad in hun omgeving
te delen. Toerusting gebeurt online en offline, individueel en in groepen door middel van trainingen,
producten en het juist gebruiken van evangelisatietools. De ontvanger van de toerusting is
onmiddellijk in staat om weer te delen wat hij of zij geleerd heeft. Hiervoor
biedt Agapè producten/diensten die eenvoudig te gebruiken zijn.

Faciliteren City Movements
Agapè gelooft in de Kerk als het lichaam van Christus op aarde. Onder de Kerk verstaan we het
geheel van individuele christenen, kerken, communities, en christelijke initiatieven in een woonplaats

of regio. Door City Movements te faciliteren wordt de Kerk in beweging gebracht om samen de hele
woonplaats met het hele evangelie te bereiken, met het oog op de bloei van de woonplaats.
Wanneer de lokale kerk, lokale organisaties en doelgroepgerichte onderdelen op een bepaalde locatie
nauw samenwerken, zal daar een beweging ontstaan die erop gericht is om de gehele woonplaats te
bereiken. Zo’n lokale samenwerkingsbeweging gericht op het verspreiden van het evangelie noemen
we een City Movement. Waar overal van dit soort brede bewegingen ontstaan, wordt heel Nederland
bereikt.

3. Organisatie
De organisatie van Agapè is zo vormgegeven dat ze de optimale samenwerking van de drie hierboven
genoemde peilers ondersteunt. De structuur is erop gericht om de onderdelen zowel zelfstandig voor
hun doelgroep als in onderlinge samenhang optimaal te laten functioneren. Daarmee wordt het geheel
meer dan de som der delen. Het doel van Agapè ligt niet op organisatorisch of financieel
succes, Agapè is geslaagd wanneer alle mensen in Nederland de kans hebben gekregen om Jezus
persoonlijk te leren kennen.

Van organogram naar matrixorganisatie
Het organogram richt zich op de belangrijkste functies van de organisatie om de missie te volbrengen. In de praktijk gaat Agapè steeds meer functioneren als een matrix-organisatie waar de
functies van mobiliseren, toerusting en verbinden verbonden zijn met de werkwijze van GelovenGroeien-Gaan.

Cultuur
Van medewerkers en vrijwilligers verwachten we een levende relatie met Jezus en een hart voor de
Kerk. Als organisatie hebben we de groei van iedereen die met Agapè in aanraking komt op het
oog. Om succesvol invulling te geven aan de missie is onderlinge verbondenheid en samenwerking
van groot belang. Iedere medewerker draagt bij aan het geheel door het eigen aandeel binnen het
geheel te zien en te handelen vanuit de missie, visie en strategie. Do your part, own the
whole. Tenslotte zijn we gericht op impact. Wat we doen is erop gericht om levens te zien veranderen
door de liefde van God, waarbij we geloven dat dit bijdraagt aan de bloei van ons land en
daarbuiten.

4. Waar Agapè voor gaat
Met meer dan 50 jaar ervaring in evangelisatie in Nederland heeft Agapè Nederland iets te bieden in
een maatschappij die steeds verder seculariseert. Daar komt bij dat de Kerk in verschijningsvorm sterk
aan het veranderen is; meer lokaal, anders georganiseerd, meer gericht op samenwerking met een
groeiende missionaire bewogenheid.
Agapè kan hierin een unieke rol als katalysator van evangelisatie in Nederland vormen, om wat er
al gebeurd en aanwezig is te versterken zodat er meer impact ontstaat. De jaren 2020-2023 zijn erop
gericht om zowel intern als extern die functie te versterken.

Doelstellingen tot 2023
Voor de periode 2020-2023 zijn er in het MJBP een vijftal speerpunten gedefinieerd: cultuur, mensen,
processen, branding en impact. In 2021 zullen we Agapè breed en onderdeel specifiek de
geformuleerde doelen gaan uitwerken. De doelen zijn geconcretiseerd voor 2021, en zullen gedurende
2021 voor de jaren daarna verder worden gespecificeerd.

1.

Cultuur





2.

Per eind 2023 is de gezamenlijke missie, visie en strategie leidend voor alles wat we doen (en
laten) en is er sprake van een gedeelde cultuur.
Per eind Q4 2021 zijn de missie/visie/strategie bekend en breed gedragen in de organisatie.
Per eind 2021 is een samenwerkingsdoelstellingen gereed waarin alle onderdelen
participeren

Mensen





3.

Per eind 2023 zijn alle functies ingevuld door capabele medewerkers, ondersteund door een
goed HR beleid.
Als start in Q3 2021 is vanuit de strategie/structuur een heldere vertaalslag gemaakt naar
een framework voor rollen en/of functies en bijbehorende taakbeschrijving
Per eind 2021 is er tevens een adequate wervingsstrategie en -plan gerealiseerd voor de
benodigde capaciteit

Processen







Eind 2023 functioneert Agapè intern en extern als een succesvolle matrix/ netwerkorganisatie,
op basis van een duurzaam bedrijfs- en verdienmodel
Medio 2021 beschrijven welke processen we willen definiëren. N.a.v. hier prioriteiten stellen,
dan per eind 2022 zijn twee interne processen gedefinieerd, is duidelijk hoe we werken en
houden we elkaar daar ook aan
Per eind 2021 zijn noodzakelijke formats gedefinieerd en geïmplementeerd voor interne en
externe rapportage waarmee we de accountability versterken
Per eind 2021 heeft Agapè een duurzaam bedrijfs- en verdienmodel.
Q1 2022 is helder hoe MPD zich verhoudt tot andere fundingsmodellen. Dit start na punt c

4.

Branding






Eind 2023 blijkt uit marktonderzoek dat 25% van de christenen Agapè kent en bekend is met
tenminste één van onze doelgroepgerichte onderdelen, producten of diensten.
Per eind 2021 is de positionering van Agapè substantieel versterkt op minimaal 10 plaatsen
in Nederland door middel van de ‘Er is Hoop’-campagne
Per eind 2021 is de Product-Portfolio op orde inclusief relevante prijsstelling
Per eind 2021 is er één communicatieteam, het is duidelijk welke activiteiten
centraal of decentraal gebeuren, daar is draagvlak voor .

5. Impact








Eind 2023 is de impact van Agapè minimaal verdubbeld
Eind Q3 2021 is een doelstellingenmonitor rondom impact beschikbaar en Q1 2022
geïmplementeerd, inclusief een 0 meting rondom impact
Eind Q2 2021 heeft ieder onderdeel zijn huidige impact in beeld
Tweede helft 2021 werken aan de verdubbeling van impact hebben
de Agapè doelgroepgerichte onderdelen door middel van een meerjarenplan op gedefinieerde
gebieden in de impacttool
Eind 2021 is het kerkrelatiebeheer gedegen ingericht in een functionerende structuur.
Eind 2021 zijn we zichtbaar in Utrecht als Agapè en haar onderdelen. In Q1 wordt een plan
ontwikkeld, wat de rest van het jaar wordt uitgewerkt.

5. Monitoring en ontwikkeling 2021-2023
Het NLT van juni staat jaarlijks in het teken van de evaluatie van de voortgang van de geformuleerde
doelstellingen. Daarbij gaat het NLT uiterlijk per eind Q4 2021 zorgdragen voor een jaarkalender
rondom strategieontwikkeling, jaarplannen en budgetsturing.
Onze overtuiging is dat waar bovenstaande 5 strategische speerpunten succesvol worden gerealiseerd
honderden christenen in beweging gezet worden om duizenden mensen in en vanuit Nederland
intentioneel met Gods liefde in aanraking te brengen. We zijn verwachtingsvol wat God daarin aan
bloei en vrucht gaat geven in ons land.

