
 

 

Tarieven  

De tarieven voor ZaaiGoed en The FOUR zoals deze gelden voor ‘in house’ organisatie bij kerken voor groepen 

van maximaal de aangegeven omvang vind je hieronder. In het kader van Empowered21 worden beide 

producten voor een speciaal tarief aangeboden (zie 3e kolom). Deze laatste geldt ook voor ‘open inschrijving’ 

door Empowered21, mits de locatie en de catering wordt aangeboden door een kerk. 

ZaaiGoed Normaal tarief Tarief Empowered21  
(20% korting) 

5 modules 

5 lesavonden van 2 uur 

4 x samenkomen met MissieMaatjes 

2 ervaren trainers 

Maximaal 30 deelnemers 

Werkboek per deelnemer 

€2745,- inclusief materiaal 

voor 20 deelnemers 

Materiaalkosten extra 

deelnemers €12,50 per 

persoon 

€ 2000,-  exclusief materiaal 

 

Materiaalkosten €10,- per 

persoon    

 

The FOUR Normaal tarief Tarief Empowered21 
(20% korting) 

1 lesavond van 2 uur  

2 trainers 

Maximaal 20 deelnemers 

€ 390,-  inclusief materiaal 

voor 15 deelnemers 

Materiaalkosten extra 

deelnemers €6,- per 

persoon 

€ 240,-  exclusief materiaal  

Materiaalkosten €5,-  per 

persoon 

 

Wanneer de trainingen door middel van coördinatie (bv vanuit Empowered21) in grotere aantallen afgenomen 

worden, kunnen we de trainingen volgens onderstaande staffel met kortingen, oplopend tot 35% tov het 

standaardtarief, aanbieden. Uitgangspunt daarbij is dat we in deze situatie gebruik kunnen maken van 

vrijwillige co-trainers uit de deelnemende kerken (die door Agapè gratis worden getraind).  

 

 

 
Bij de maximale staffelkorting zouden de kosten per deelnemer uitgaande van het maximaal aantal 

deelnemers, omgerekend als volgt zijn (Let op: er wordt niet afgerekend per deelnemer, maar per cursus):  

ZaaiGoed training € 62,17  

The FOUR workshop: € 13,75 

Korting ZaaiGoed Materiaal pp The Four Materiaal pp

20% 2.000,00€  10,00€            240,00€   5,00€               

25% 1.875,00€  9,25€              225,00€   4,50€               

30% 1.750,00€  8,50€              210,00€   4,25€               

35% 1.625,00€  8,00€              195,00€   4,00€               

Aantal trainingen

1-3

4-6

7-10

>10



 

 

Het loont dus om het inventariseren en aanvragen van trainingen centraal te doen.  

Als daar niet voor wordt gekozen, biedt Agapè aan om alle trainingen die vóór 1 april worden aangemeld onder 

vermelding van ‘Empowered21 Amsterdam’ op te tellen en op grond daarvan in de staffel de prijzen te 

bepalen.  

Aanmelding tot 1 april gaat wel tegen het individuele tarief (20% korting); na het bepalen van de staffelkorting 

op 1 april kan werkelijk gefactureerde prijs lager uitvallen. Aanmeldingen ná 1 april ovv ‘Empowered21 

Amsterdam’ lopen nog mee tegen de op 1 april berekende staffelkorting.  


