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1 VOORWOORD
Het Umoja programma dat Tear en Present in Nederland introduceren wil kerken helpen om met
beide benen in de buurt te staan. Het programma biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan
het dagelijks leven van mensen in de buurt. Wij geloven dat hierdoor gemeenschappen tot bloei
komen. Door betrokken te raken bij elkaars leven kun je veel meer voor elkaar betekenen. Umoja
betekent ‘samen’ en wat ons betreft is dat een werkwoord. Het is elkaar actief opzoeken en
ontdekken hoe je met elkaar, in plaats van naast elkaar kunt leven. Umoja is een programma dat
gemaakt is om kerken en christenen daarbij op weg te helpen en zo mensen uit kerk en buurt weer
bij elkaar te brengen. Vanuit de relaties die dan ontstaan bloeien zowel de kerk als de buurt op.
Tear en Present hebben elkaar gevonden als partners die elkaar aanvullen en versterken bij het
contextualiseren en introduceren van Umoja in Nederland. Tear heeft kennis van en expertise met
het Umoja programma in het buitenland en in Nederland. Present heeft kennis van het werken in
buurten en daarnaast in tientallen plaatsen een relatienetwerk met lokale kerken.
Op 14 februari 2017 werd de voorbereidingsfase afgerond met een kick-off bijeenkomst in
Amsterdam. Umoja kan nu echt van start! De eerste signalen zijn bemoedigend:










Met acht kerken zijn pilots gedaan. Op de resultaten bouwen we voort. Er zijn al weer tien
nieuwe aanmeldingen binnen. In Enschede heeft een platform met negen kerken
belangstelling.
Onderzoek- en onderwijsinstellingen op het gebied van social work en theologie haken aan
als co-creator: Viaa Hogeschool Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, Christelijke
Hogeschool Ede en het Praktijkcentrum.
Landelijke netwerkorganisaties en ondersteunende bureaus van kerken werken mee bij het
introduceren van Umoja in Nederland. Dit betreffen momenteel het Platform Diaconale
Samenwerking en de diaconale bureaus van GKV, NGK en CGK, Missie Nederland en het
Leger des Heils Kerkgenootschap.
Gesprekken over co-creatorship met organisaties die met kerken samenwerken met het oog
op hun presentie in de buurt lopen goed. Het betreft Schuldhulpmaatje, Agape, Micha
Nederland, Nederland Zoekt en Tijd voor Actie.
Veel aandacht in de media, met artikelen in o.a. Trouw, EO (Visie), Nederlands Dagblad en
Reformatorisch Dagblad.

Deze ontwikkelingen laten zien dat Umoja aan de ene kant vernieuwing wil brengen in de presentie
van kerken in de buurt maar in dat proces aansluit bij wat er al gebeurt, en zelfs mensen en
organisaties met elkaar verbindt die elkaar anders niet gevonden hadden.
De velden zijn klaar om te oogsten. In de volgende fase zullen we genoeg capaciteit en middelen
moeten opbouwen om het werk ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.
Bestuur Umoja Nederland:
Voorzitter: Geert Jan van Dijk, teamleider kerkenrelatie Tear
Secretaris: Jeannette den Hartog, adviseur Present Nederland
Penningmeester: Mas Koster, controller Tear
Algemeen lid: Tiemen Zeldenrust, directeur Present Nederland
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2 INLEIDING
2.1 Aanleiding
Rond de eeuwwisseling ontwikkelden kerken in Oeganda en Kenia het Umoja concept met als doel
om kerken en gemeenschappen te mobiliseren. Vanuit een herontdekking van de Bijbel werden
mensen gestimuleerd hun eigen hulpmiddelen in kaart te brengen om zo in samenwerking met de
gehele gemeenschap de gezamenlijke problematiek aan te pakken. Umoja (wat “saamhorigheid”
betekent) bleek een succesvolle aanpak. Hele gemeenschappen begonnen te veranderen, mensen
kwamen uit de spiraal van armoede en hervonden hun stem om op te komen tegen onrecht.
Inmiddels is Umoja in diverse landen vertaald en gecontextualiseerd. Wereldwijd zitten meer dan
3000 kerken in een Umoja proces.
Umoja in Nederland
Eind 2012 werd Tear benaderd door twee mensen om Umoja ook naar Nederland te brengen.
Binnen Tear was ook al vaker benoemd dat Umoja een behulpzame methodiek zou kunnen zijn om
de presentie van kerken in de samenleving te vergroten. In 2013 heeft Tear samen met een externe
groep het materiaal vertaald en gecontextualiseerd. Vervolgens is een pilotfase gestart met drie
kerken. Door de CHE is onderzoek gedaan bij twee pilotkerken. Inmiddels zijn een aantal
kerken/groepen aan de slag met Umoja NL.
Het besef groeide dat er een sterke Nederlandse partner nodig is om een krachtige beweging in
Nederland in gang te zetten. Hiertoe zijn sinds eind 2014 gesprekken gevoerd tussen Tear en
Present.
Tear en Present willen het Umoja programma, in samenwerking
en co-creatie met kerken, nu ook beschikbaar maken voor
Nederland. Wij hebben de overtuiging dat Umoja ook in ons
land veel waarde kan toevoegen. We zien problemen als stille
armoede en afbrokkelende verbondenheid. De internationale
crises zorgen voor vluchtelingenstromen, klimaatproblemen en
gevoelens van onbehagen bij de bevolking. Waar in Afrikaanse
landen ‘material poverty’ in het oog springt, leren we van hen
dat dit in Nederland zeker voorkomt, maar dat we in de
westerse wereld vooral aan ‘social en spiritual poverty’ lijden.

“Tijdens de twee jaar
komt er bij de kerk
bewustwording op
gang. Mensen
ontdekken wat de
zegeningen zijn die ze
al hebben ontvangen
en wat de hulpbronnen
zijn waarmee ze aan
de slag kunnen..”

Tegelijk zien we in Nederland ook een beweging van kerken en
christenen die zich in willen zetten voor gerechtigheid en saamhorigheid. Een beweging met veel
bereidheid en potentieel! Maar veel kerken zijn tegelijk ook zoekende naar handvatten om meer
diepgang en duurzaamheid te creëren. Men blijkt vaak uitstekend in staat om activiteiten, projecten
en speciale diensten te organiseren. Maar hoe verbind je die activiteiten zo aan het leven van
mensen, dat er daadwerkelijk een proces op gang komt en blijft bestaan?

INLEIDING
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2.2 Umoja in het kort
Umoja is een programma van twee jaar waardoor kerken vanuit de bijbel opnieuw bewust worden
van hun plek in de samenleving, wat er toe leidt dat ze open gaan staan naar de samenleving en
zich samen met iedereen van goede wil in gaan zetten tot bloei van de omgeving. De
verantwoordelijkheid voor het programma ligt bij de stichting Umoja Nederland, opgericht op 4 juli
2016 door Stichting TEAR fund Nederland en Stichting Present Nederland.
Kerken die in het Umoja programma stappen, worden vanuit Umoja Nederland ondersteund door
een externe trainer. Binnen de kerk vormt een groep mensen een kerngroep die het proces een plek
geeft binnen de kerkgemeenschap. De kerngroep neemt langzamerhand de rol over van de externe
trainer. Aan de hand van studiematerialen gaat de kerk een proces in om als individu en als
kerkgemeenschap te ontdekken waar Christus gevolgd kan worden in zijn bewogenheid met mensen
en met de schepping. Tijdens de twee jaar komt er bij de kerk bewustwording op gang. Mensen
ontdekken wat de zegeningen zijn die ze al hebben ontvangen en wat de hulpbronnen zijn waarmee
ze aan de slag kunnen. Ze gaan met Present-acties of op een andere manier op onderzoek uit in hun
eigen omgeving, leren mensen kennen, ontdekken issues die spelen op het gebied van armoede en
onrecht, en ze maken kennis met organisaties en kerken die al actief zijn. Elke kerk heeft een eigen
startpunt en vanuit die unieke positie ontwikkelt de kerk zich verder naar een kerk die open staat
naar de samenleving en zich inzet voor de bloei van de omgeving.

2.3 Leeswijzer
In dit strategisch plan beschrijven Tear en Present hoe zij met Umoja Nederland gezamenlijk Umoja
willen introduceren in Nederland. Het strategisch plan beslaat een periode van drie jaar. In hoofdstuk
twee leest u waarom Umoja relevant is in de context van de huidige ontwikkelingen in kerk en
samenleving en de visie en missie van Umoja. Hoofdstuk drie vertaalt de missie in een aantal
strategische doelen, die verder worden uitgewerkt in hoofdstuk vier in acties, middelen en planning.
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3 DE AMBITIE: UMOJA IN NEDERLAND INTRODUCEREN
3.1 Relevantie
We hebben de overtuiging dat Umoja ook in Nederland een behulpzame methodiek is om de
presentie van kerken in de samenleving te vergroten. Verschillende ontwikkelingen in de
samenleving bieden nieuwe ruimte en noodzaak om de aanwezigheid van kerken in de samenleving
te versterken of opnieuw aan te gaan.
Ontwikkelingen in de samenleving
Demografische veranderingen en sociaal isolement
Een belangrijke ontwikkeling in de samenleving is de verandering in de samenstelling van de
Nederlandse bevolking. Het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt sterk, het aandeel ouderen in de
samenleving neemt toe en de bevolking groeit vooral door immigratie. In combinatie met de sterke
individualisering en de afbrokkelende verbondenheid zien we dat het aantal mensen dat zich
eenzaam voelt, toeneemt. De eenzaamheid is hoger onder ouderen, mensen die alleen wonen en
mensen van niet-westerse afkomst.
Kleinere rol overheid
De landelijke overheid legt de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van zorg en welzijn steeds
meer neer bij de lokale overheden. In 2015 zijn opnieuw voorzieningen op het gebied van werk,
jeugd en ondersteuning onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gekomen in de Nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning. Mensen worden geacht een groter beroep te doen op hun eigen
netwerken voor zorg en ondersteuning en de overheid roept op tot actieve, vrijwillige solidariteit in de
vorm van een participatiesamenleving. Daarbij wordt een focus aangebracht op het buurt- en
wijksgewijs werken.
Herbezinning rol kerken
Het ledental van kerken in Nederland is ook in de afgelopen tien jaar minder geworden1. Toch
verwachten kerken dat door de veranderende sociaaleconomische omstandigheden er een sterker
beroep zal worden gedaan op het diaconaat. Vanuit de overheid wordt er ook een appel gedaan op
kerken om een rol te spelen in de zorg voor kwetsbaren. Kerken zien deze ontwikkeling als kans om
een duidelijker rol te gaan spelen in hun omgeving. Het afnemen in omvang gaat regelmatig ook
gepaard met een groeiend besef dat dienstbetoon tot de kern van kerk en christen zijn behoort.
Tegelijkertijd zoeken kerken daarbij ook naar mogelijkheden om die rol handen en voeten te geven,
zowel diaconaal als missionair. Daarbij speelt de huidige positie en het imago van de kerk ook een
rol in hoe de samenleving aankijkt tegen de betekenis van kerken. Bezinning op de betekenis van
extern diaconaat is gewenst in de context van de huidige positie van de kerk, evenals het
ontwikkelen van nieuwe manieren om de dienst van barmhartigheid in de wereld vorm te geven. 2

Bernts, T, Berghuijs, J, (2016), God in Nederland 1966-2015. Dit geldt met name voor de Rooms-Katholieke Kerk en de
Protestantse Kerk Nederland. Het ledental van de evangelische en kleine protestantse kerken stabiliseert.
2 Slendebroek-Meints, J. (2014). ‘Help! – onderzoek binnen de CGK, NGK en GKv naar huidig en gewenst diaconaat en wat
daarvoor nodig is’. VIAA: centrum voor Samenlevingsvraagstukken.
1
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Constateringen
De geschetste ontwikkelingen in de samenleving leiden tot een aantal constateringen die de
relevantie van de introductie van Umoja in Nederland onderstrepen:
1. Er is een groeiend verlangen binnen geloofsgemeenschappen om dienend aanwezig te zijn in de
samenleving.
2. Sociale armoede neemt toe en zal door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen alleen maar
verder toenemen.
3. Er ontstaat een toenemend aantal missionair/diaconale initiatieven en projecten binnen kerken,
die echter in veel gevallen niet leiden tot duurzame verandering.
4. Er is op dit moment weinig toerusting die begint bij de grondvraag wat de betekenis van een
geloofsgemeenschap is en hoe de geloofsgemeenschap in een specifieke context de waarden
van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zichtbaar, hoorbaar en tastbaar maakt.
5. We kunnen leren van wat er elders in de wereldwijde kerk aan toerustingsmateriaal is
ontwikkeld. Daarbij denken we allereerst concreet aan een gecontextualiseerde vorm van
‘Umoja’; verder denken we aan het verder ontwikkelen van wereldwijde verbindingen tussen
geloofsgemeenschappen die ‘Umoja’ gebruiken.
6. Present en Tear vormen een unieke combinatie van expertise en netwerken om deze toerusting
methodisch verder te ontwikkelen en zo in een groeiende behoefte te voorzien onder
geloofsgemeenschappen.
7. We zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken sterker zijn en meer kunnen, en zo
gezamenlijk een ‘actor of change’ kunnen zijn.
Bouwen aan nieuwe solidaire gemeenschappen
In Afrika is Umoja een programma voor ‘church en community mobilization’. Het mobiliseren van kerk
en buurt is ook in Nederland van belang. Met de verschuiving van de verzorgingsstaat naar een
participatiesamenleving wordt de indirecte solidariteit (georganiseerd door de overheid), steeds meer
vervangen door directe solidariteit tussen mensen onderling.
Volgens de RMO3 is “directe solidariteit particuliere solidariteit, solidariteit waar mensen zelf over
beslissen. Het zijn de uitingen van lotsverbondenheid die mensen los van de overheid, op basis van
hun eigen overtuigingen, tot stand brengen. Dit betekent niet dat het alleen gaat om kleinschalige,
‘amateuristische’ één-op-eenrelaties (boodschappen doen voor de oudere dame op de hoek), hoe
waardevol die ook zijn. Directe solidariteit betreft ook de meer grootschalige solidariteit van
collectieve verbanden en maatschappelijke organisaties die zich (vrijwillig en/of professioneel)
inzetten voor een bepaalde doelgroep. En die relaties mogelijk maken die verder gaan dan de
relaties tussen bekenden of familie. Het is de solidariteit die tot stand komt in gemeenschappen.”
Umoja Nederland wil kerk en buurt handvatten bieden om te bouwen aan nieuwe solidaire
gemeenschappen. Het onderscheidende aan de manier waarop dit gebeurt, is dat de kerk in eerste
instantie wordt aangesproken om in beweging te komen om samen met mensen in hun omgeving
verandering te brengen.

3

RMO (2013). Vormen van diversiteit. Zes handreikingen voor het sociale domein. Den Haag: Raad voor maatschappelijke

Ontwikkeling.
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3.2 Visie en missie
Visie
Tear en Present willen met Umoja NL bijdragen aan de presentie van kerken in de samenleving. We
dromen ervan dat het Umoja-programma kerken helpt om open te staan voor hun omgeving om
samen de omgeving tot bloei te brengen en armoede tegen te gaan door relaties te herstellen.
Missie
Umoja NL faciliteert processen binnen geloofsgemeenschappen die leiden tot verandering op drie
gebieden; bewustwording bij gemeenteleden, hernieuwde positionering van de kerk in de
samenleving en afname van armoede en onrecht in de specifieke context. Umoja NL voedt deze
beweging door een community en een (online en offline) productenlijn.

3.3 Tear en Present als founding partners
Tear en Present hebben in elkaar een krachtige partner gevonden om Umoja in Nederland te
introduceren en, in samenwerking en co-creatie met kerken, aan de Nederlandse kerken en
geloofsgemeenschappen aan te bieden.
Verbinding met strategie Tear
De missie van Tear is Gods levensveranderende koninkrijk zichtbaar te maken door onrecht en
armoede uit te bannen. Kerken nemen hierbij een bijzondere plaats in omdat Tear gelooft in de
kracht van een bloeiende gemeenschap. Umoja NL is een strategie die valt onder de eerste
kerndoelstelling. Deze luidt: In 2018 mobiliseert Tear wereldwijd lokale kerken in de strijd tegen
armoede en onrecht.
Het doel van Tear is om kerken visie te geven. Tear verwoordt dit als volgt: “Omdat we hetzelfde
geloof delen en deel uitmaken van dezelfde waardengemeenschap, kunnen we lokale kerken en
lokale christenen aanspreken vanuit ons gedeelde geloof. Een gerichte motivatie en visie maakt de
lokale kerk een duurzame speler in lokale gemeenschappen. Daarom is het van groot belang dat
visievorming aandacht krijgt. Dit gebeurt door in te steken op het gedeelde geloof in de kracht van
bijbelse verhalen, het aanspreken van elkaar op grond van bijbelse en universele waarden, het
bemoedigen van elkaar door regionaal, nationaal en internationaal elkaar te ontmoeten en van elkaar
te leren. De kerk is soms betrokken bij veranderingsprocessen in haar lokale gemeenschap, maar
vaak ook niet of onvoldoende. Ons verlangen is dat de kerk relevant voor haar omgeving is en zal
blijven. Als de lokale kerk wordt betrokken als belangrijke actor in het ontwikkelingsproces, heeft de
kerk een positief effect op het lokale eigenaarschap van de verandering, het betrekken van
kwetsbare groepen en de sociale cohesie in een gemeenschap.”
Umoja heeft zich wereldwijd bewezen als een aanpak die kerken en gemeenschappen mobiliseert
om armoede en onrecht aan te pakken in hun eigen omgeving. Tear gelooft dat de
gecontextualiseerde variant Umoja NL in samenwerking met Stichting Present in Nederland
eenzelfde positief effect zal hebben op kerken en gemeenschappen.
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Verbinding met strategie Present
Doelstelling van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds
meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Present Nederland verwoordt
dit als volgt: “Vanuit onze christelijke identiteit hebben we als visie dat we iedereen ongeacht
levensbeschouwelijke achtergrond in deze beweging willen betrekken. Iedereen die zich in wil zetten
is welkom om mee te doen. Tegelijk beschouwen we de christelijke gemeenschap als eerste
landingsplaats en katalysator van de beweging. Present wil juist christenen en kerken handvatten
geven om naar kwetsbare mensen in de eigen omgeving om te zien en daarmee het licht van
Christus te laten schijnen. Voor Present zijn kerken derhalve belangrijke partners.”
In het strategisch plan 2014-2017 ‘Samen Present’ heeft Present Nederland drie prioriteiten
geformuleerd: vergroten van de naamsbekendheid, financieel gezond en ‘samen Present’. De
samenwerking met Tear in Umoja levert Present een betere marktpositie op die gunstig gaat werken
op het versterken van de naamsbekendheid. Tear en Present ontwikkelen gezamenlijke marketingen distributiekracht en krijgen mogelijkheden om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. De
samenwerking is gunstig voor de reputatie en positie van Present als (o.a.) bestrijder van armoede
en sociaal isolement en als diaconaal partner voor kerken. Dit heeft ook weer een positief effect op
de eigen fondswervingspositie.
Toegevoegde waarde voor Tear







Vergroten impact van de kerk in Nederland
Wereldwijde beweging koppelen aan
beweging in Nederland
Aanpakken armoede en onrecht in eigen
context
Bouwen aan krachtige gemeenschappen
Versterken relaties met kerken
Versterken van naamsbekendheid

Inbreng Tear in samenwerking









Het Umoja concept
De vertaling, contextualisatie en eerste
pilotfase
Expertise in facilitering
Meeschrijven projectplan
Meehelpen met fondsenwerving en
aandragen andere partners
Partner in het project
Wereldwijde Umoja leergemeenschappen
Lokaal Umoja onder de aandacht brengen
van kerken waar contacten mee zijn

Toegevoegde waarde voor Present








Inbreng Present in samenwerking
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Versterken imago richting kerken: Present
beter plaatsen in context van gerechtigheid
en (stille) armoede
Verdiepen relatie met lokale kerken.
Versterken naamsbekendheid.
Verder ontwikkelen van de formule
(innovatie).
Versterken christelijke identiteit
Versterken zingeving en werktevredenheid
Presentcoördinatoren

Lokaal Umoja onder de aandacht brengen
van kerken waar contacten mee zijn.
Waar nodig / wenselijk kerken ondersteunen
bij het ontdekken van resources, needs en
gebruik van het model.
Presentmedewerkers worden getraind in de
Umoja principes, met als doel als vraagbaak
kan dienen.
Vergroten van de leerervaring van Umoja
door groepen in de praktijk ervaring te laten
opdoen door middel van Present projecten.
Meeschrijven projectplan
Meehelpen met fondsenwerving en
aandragen andere partners
Partner in het project

3.4 Duurzaam verder ontwikkelen met co-creators
Het Umoja materiaal is geschikt gemaakt voor de Nederlandse situatie. Met Umoja NL voegen Tear
en Present iets toe aan de ontwikkeling van Nederlandse kerken en gemeenschappen in de
hedendaagse context. Maar het programma is nog lang niet af. Onze ambitie is om verder te werken
aan het ontwikkelen en verfijnen van het programma.
Tegelijk wil Umoja wil een verbindende rol spelen. Tear en Present zien de landelijke kerkverbanden
en diaconale en missionaire organisaties als belangrijke samenwerkingspartners bij de ontwikkeling
en implementatie van het Umoja programma.
De samenwerkingspartners worden benaderd als co-creators. Dit houdt in dat zij worden gevraagd
een bijdrage te leveren aan het Umoja programma, zowel inhoudelijk als procesmatig. Zij kunnen
bijvoorbeeld op specifieke thema’s content ontwikkelen en dit aanbieden op het digitale platform van
Umoja. Ook kunnen zij Umoja aanbieden aan hun achterban en trainers aanstellen die als Umojatrainer het programma in de kerken kunnen begeleiden.
Co-creators kunnen als volgt getypeerd worden:
 Onderzoek- en onderwijsinstellingen op het veld van social work en theologie;
 Landelijke netwerkorganisaties en ondersteunende bureau's van kerken;
 Organisaties die met kerken samenwerken het het oog op hun presentie in de buurt.
Met de volgende organisaties zijn we momenteel positief in gesprek over co-creatorship:





Christelijke Hogeschool Ede, theologie en social work;
Viaa Hogeschool, Centrum voor Samenlevingsvraagstukken;
Platform Diaconale Samenwerking en diaconale bureaus kleine protestante kerken;
Praktijkcentrum van Theologische Universiteit Kampen, Viaa en dienstencentrum kerken
(ook gesprek over inzet adviseurs als Umoja trainer);
 Missie Nederland;
 Leger des Heils Kerkgenootschap
 Schuldhulpmaatje
“Met Umoja NL voegen
 Agape
Tear en Present iets toe
 Micha Nederland
aan de ontwikkeling van
 Nederland Zoekt
Nederlandse kerken en
 Tijd voor Actie
gemeenschappen in de
hedendaagse context.
Deze samenwerking laat zien dat Umoja aan de ene kant
Maar het programma is
vernieuwing wil brengen in de presentie van kerken in de buurt,
nog lang niet af. Onze
maar in dat proces aansluit bij wat er al gebeurt en zelfs
ambitie is om verder te
mensen en organisaties met elkaar verbindt die elkaar anders
werken aan het
niet gevonden hadden. In de toekomst blijven we open staan
ontwikkelen en verfijnen
voor mensen en organisaties die samen met ons aan het
van het programma.”
proces van kerk in de buurt willen bijdragen.
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4 KERK MET BEIDE BENEN IN DE BUURT
Tear en Present willen gezamenlijk Umoja introduceren in Nederland. Het is de ambitie dat in 2018
op 45 plekken mensen in beweging zijn gekomen met behulp van Umoja. Een belangrijke vraag is
wat het Umoja programma teweeg gaat brengen voor kerk en samenleving.
Elk proces zal anders zijn, afhankelijk van de problemen en hulpbronnen die in kerk en buurt
aanwezig zijn. Voor mooie voorbeelden kijken we naar plekken waar al ervaring is opgedaan met
Umoja en naar andere pioniersplekken van lokale kerkgemeenschappen.

4.1 De opbouw van het Umoja programma
Het Umoja programma bestaat uit een aantal stappen:
 Visie opdoen: wat kenmerkt de kerk en wat is de betekenis van de kerk in de omgeving?
 Vieren en mogelijkheden in kaart brengen: met behulp van creatieve werkvormen gaan
deelnemers ontdekken wat zij aan talenten en hulpbronnen hebben die ze in kunnen zetten.
 Luisteren en relaties bouwen: in deze fase worden deskundigen uit de wijk geraadpleegd.
Een wijkagent, hulpverlener of opbouwwerker wordt gevraagd te vertellen over de buurt, de
mogelijkheden die er zijn en de problemen die er spelen. Ook kunnen deelnemers een
wijkanalyse maken met behulp van tools die door bijvoorbeeld de Viaa hogeschool zijn
ontwikkeld.
 Dromen en in actie komen: al vroeg in het proces worden deelnemers gestimuleerd om in
actie te komen. Een mooi instrument hierbij is bijvoorbeeld de TijdCollecte: in plaats van geld
stellen deelnemers hun tijd beschikbaar om klussen en activiteiten uit te voeren (zoals
behangen, sauzen, tuinklus, pannenkoeken bakken etc.). De plaatselijke Stichting Present
kan deze actie coördineren en bij de groepen
passende hulpvragen zoeken. Dat doen zij
via lokale maatschappelijke organisaties. Een
TijdCollecte kan heel goed met kerkleden en
wijkbewoners georganiseerd worden.
 Plan van aanpak: Op basis van de talenten
van deelnemers, de gesignaleerde behoeften
in de wijk en de opgebouwde relaties wordt
een plan van aanpak gemaakt waarin dromen
worden omgezet in concrete activiteiten.
 Actie en evaluatie: het plan van aanpak
wordt uitgevoerd en geëvalueerd. Wat levert
het op en waar liggen ontwikkelpunten?

4.2 Wat brengt Umoja teweeg?
Het Umoja proces wil kerk en buurt handvatten bieden om te bouwen aan nieuwe solidaire
gemeenschappen. Solidaire gemeenschappen zijn plekken waar mensen solidaire ervaringen
doormaken en problemen gezamenlijk oplossen. Soms door zelf te participeren, dan weer door geld

10

beschikbaar te stellen en een volgende keer door er zelf gebruik van te maken4. Op een aantal
plekken is het Umoja proces bij wijze van pilot doorlopen. Daaruit zijn mooie nieuwe initiatieven
ontstaan. We schetsen een aantal voorbeelden die zijn voortkomen uit het Umoja proces van de
kerken die als pilot aan de slag zijn gegaan.

4.2.1 Nieuwe ontmoetingsplekken
Voorbeeld: ‘Café UP’ Opvoedcafé in
Lexmond
Een groep ouders uit Lexmond is in
2015 van start gegaan met het initiatief
‘Café UP’. Deze ouders vinden het
belangrijk dat er een plek is waar
ouders hun ervaringen op het gebied
van opgroeien en opvoeden met elkaar
kunnen delen. Het plaatselijk café
vormt eens in de twee maanden een
speciale ontmoetingsplek voor ouders
(van kinderen in de leeftijd 0-12 jaar).
Iedere keer staat een ander thema
centraal, met steeds een deskundige
spreker en inspirerende verhalen uit de praktijk. Verder is er veel ruimte voor ontmoeting en
onderling gesprek over opgroeien, opvoeden en gezin, onder het genot van een kop koffie of een
glas wijn. Café UP is een laagdrempelig initiatief vóór ouders en dóór ouders in Lexmond. Alle
ouders zijn welkom en hoeven zich niet vooraf voor een avond aan te melden.
Voorbeeld: activiteiten Villa Klarendal
Villa Klarendal is een christelijke wijkgemeenschap in de Arnhemse wijk Klarendal. Vanuit hun
identiteit willen de leden van de wijkgemeenschap als wijkbewoners actief werken en meehelpen aan
de leefbaarheid van de wijk. Met mensen in de wijk willen ze een gemeenschap zijn die zorgt voor
elkaar en die samen weer voor de wijk kan werken. Ze hebben een aantal activiteiten opgezet zoals
gezamenlijke maaltijd en een viering met kinderclub. Ook is er een broodservice waar mensen die
van een minimuminkomen moeten leven, gratis brood kunnen krijgen.
Voorbeeld: van kerk als bolwerk naar trefpunt voor de buurt
De kerk staat als gebouw vaak midden in de wijk maar heeft soms letterlijk of figuurlijk een hoge
muur om zich heen staan. Die muur wordt ‘afgebroken’ doordat kerken hun gebouw gaan
openstellen als ontmoetingsplaats door samen met de wijk maaltijden, kinderclubs of
ontmoetingsmiddagen te organiseren. Het kerkgebouw krijgt daarmee een wijkfunctie en vult
daarmee de lege plekken in van bijvoorbeeld buurthuizen die de afgelopen jaren door bezuinigingen
zijn gesloten.

4

RMO (2013). Vormen van diversiteit. Zes handreikingen voor het sociale domein. Den Haag: Raad voor maatschappelijke

Ontwikkeling.

KERK MET BEIDE BENEN IN DE BUURT

11

4.2.2 In gesprek met politiek en bestuur
Umoja staat behalve voor barmhartigheid en gezamenlijke ontwikkeling ook voor overleg met politiek
en bestuur.
Voorbeeld: Hoop voor Noord, Amsterdam
De multiculturele gemeenschap Hoop voor Noord is zodanig geworteld in de wijk dat de kerk als
waardevolle gesprekspartner wordt gezien vanuit het stadsdeel. De kerk vormt als ‘ogen en oren van
de buurt’ een schakel tussen het beleid en de realiteit van de wijk.
Ook zijn er voorbeelden waar de kerk samen met de burgerlijke gemeente een project opzet waarbij
mensen geholpen worden met allerlei vraagstukken op het gebied van toeslagen, belastingen,
nutsbedrijven, financiële problematieken, digiD, enz.

4.2.3 Nieuwe verbindingen tot stand brengen
Deelnemers die een Umoja proces hebben doorlopen geven aan dat Umoja vooral werkt als
katalysator, aanjager. Dit uit zich niet alleen in nieuwe initiatieven, maar vooral in vele nieuwe
verbindingen die tot stand komen doordat kerk en buurt meer samen gaan optrekken in relaties en
gezamenlijke activiteiten. Daarbij kan ook heel goed aangesloten worden bij bestaande initiatieven
en concepten.
Voorbeeld: Noorderlicht DOET, Rotterdam
Noorderlicht DOET is een inmiddels maandelijkse klusdag waarbij mensen uit de wijk – al dan niet
betrokken bij Noorderlicht- praktische hulp geven aan hun buurtgenoten. De projecten organiseren
ze in samenwerking met Present Rotterdam. Een mooi voorbeeld van hoe door Umoja het
projectmatige transformeert in duurzame betrokkenheid. Er worden woningen van tienermoeders
opgeknapt, barbecues verzorgd in buurthuizen waar vooral mensen met een psychiatrisch
ziektebeeld komen, etc.

4.2.4 Allerlei mogelijkheden voor initiatieven
Kenmerkend voor Umoja is dat geloofsgemeenschappen allereerst een analyse maken van hun
eigen ‘resources’ en van de behoeften in de wijk en dan pas initiatieven ontwikkelen. Bij de start van
dit proces weten we dus nog niet welke initiatieven er genomen gaan worden. Vanuit de kansen die
we vanuit het programma zien en geïnspireerd door vele goede
voorbeelden die we zelf tegenkomen kunnen we wel een aantal
“Umoja werkt vooral als
mogelijkheden noemen, waarbij ook aangesloten kan worden
katalysator, aanjager. Dit
bij bestaande concepten:
uit zich niet alleen in
nieuwe initiatieven, maar
 Begeleiding van mensen in een langdurige situatie van
vooral in vele nieuwe
werkeloosheid;
verbindingen die tot stand
 Opzetten van buurtrestaurants of participatie in Resto
komen doordat kerk en
van Harte;
buurt meer samen gaan
 Adoptie van bestaande concepten zoals Repair Café,
optrekken in relaties en
Gezin in de Buurt, Marriage Course, etc.
 Opzetten vrijwillige schuldhulpverlening i.s.m.
gezamenlijke activiteiten.”
Schuldhulpmaatje;
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Present groepen die zich ontwikkelen tot Present netwerken rondom eenzame mensen;
Activiteiten gericht op diversiteit en ontmoeting tussen culturen;
Opzetten van sport- en beweeggroepen voor ouderen;
Activiteiten gericht op ontmoeting met en integratie van asielzoekers en statushouders;
Aansluiten van kerkleden en buurtbewoners als vrijwilliger bij bestaande initiatieven;
Opzetten van bezoekgroepen voor verpleeginstellingen, daklozenopvang, vrouwenopvang,
etc.
Geven van cursussen voor doelgroepen om een eigen onderneming op te zetten;
Etc.

KERK MET BEIDE BENEN IN DE BUURT
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5 DOELSTELLINGEN
Het is de missie van Tear en Present om met Umoja NL processen binnen geloofsgemeenschappen
te faciliteren die leiden tot verandering op drie gebieden; bewustwording bij gemeenteleden,
hernieuwde positionering van de kerk in de samenleving en afname van armoede en onrecht in de
specifieke context. Umoja NL voedt deze beweging door een community en een (online en offline)
productenlijn.
Om deze missie te realiseren zijn een aantal strategische doelen geformuleerd, die verder worden
uitgewerkt in strategieën om deze doelen te bereiken.

5.1 Umoja NL wordt geïntroduceerd in Nederland
Strategisch doel:
In 2017 staat er een organisatie die tientallen nieuwe geloofsgemeenschappen faciliteert in een
Umoja-proces.
Kerken die in een Umoja proces stappen, doorlopen een programma van twee jaar. Zij worden
begeleid door een externe trainer. Onze ambitie is dat jaarlijks 15 of meer geloofsgemeenschappen
aan de slag gaan met Umoja en daarin worden gefaciliteerd door Umoja NL.
Om Umoja Nederland op een grotere schaal te kunnen aanbieden aan kerken in Nederland is het
nodig dat we capaciteit inzetten, zowel door middel van een programmamanager als wel door een
train-de-trainer die de verschillende trainers begeleid. Om de trainers te ondersteunen wordt een
train-de-trainer programma ontwikkeld.
Om een programmamanager en een aantal trainers te kunnen aanstellen is het noodzakelijk dat er
voldoende financiële middelen voorhanden zijn en dat de organisatie op orde is. Present en Tear
richten gezamenlijk een stichting op. Het is niet de bedoeling om Umoja als losse organisatie te
profileren, Umoja is en blijft een label van Tear
en Present. Als de organisatorische en financiële
randvoorwaarden op orde zijn kan Umoja worden
gelanceerd in Nederland. Hiervoor organiseren
we een inspirerende en wervende bijeenkomst,
in nauwe samenwerking met de co-creators.
Infrastructuur Present
Lokale Present stichtingen spelen een
belangrijke rol in de introductie van Umoja aan
kerken in Nederland. Veel Present stichtingen
hebben lokaal een goede band met kerken en de
visie en drijfveren van lokale medewerkers raken
aan het gedachtengoed van Umoja. De lokale
medewerkers kunnen kerken in hun gemeente
enthousiasmeren voor deelname aan Umoja,
onder meer door het beleggen van
voorlichtingsbijeenkomsten. Ook kunnen zij
functioneren als klankbordgroep voor de kerken
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die participeren in Umoja. Daarnaast zou een medewerker van Present verbonden kunnen worden
aan de kerngroep die het proces binnen een kerk faciliteert, om een schakel te zijn naar
maatschappelijke organisaties in de wijk. Zie bijlage voor toelichting op de structuur.
Strategieën:
 Organisatie Umoja NL inrichten.
 Voldoende middelen werven om personele kosten en ontwikkelkosten te dekken.
 Umoja lanceren in Nederland i.s.m. co-creators en lokale Present stichtingen.

Kick off bijeenkomst Hoop voor Noord Amsterdam, 14 februari 2014

5.2 Umoja faciliteert processen in kerken met een programma
en een leeromgeving
Strategisch doel:
Kerken en christenen worden met de Umoja productlijn en de (online en offline) community
gefaciliteerd om hun invloed in de Nederlandse samenleving te vergroten.
Het Umoja programma krijgt vorm met behulp van studiematerialen en met begeleiding van een
externe trainer. De basis van Umoja is vastgelegd in 25 uitgewerkte thema’s die zijn vastgelegd in
een boekje voor deelnemers en een handleiding voor kringleiders. Voor kringen die eerst nader
willen kennismaken komt er een Umoja ‘light’ versie met 3-4 thema’s beschikbaar. Daarnaast is er
een online platform waarop extra studiematerialen staan, zoals filmpjes, extra uitwerkingen en links
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naar andere organisaties. Dit online platform biedt kerkverbanden de mogelijkheid om hun eigen
accenten en kleuren aan te brengen, bijvoorbeeld met zelf ontwikkelde materialen en instrumenten,
die aansluiten bij de eigen taal en traditie. De co-creators worden ook gevraagd hier hun landelijk
ontwikkelde materialen op te delen. Het doel is dat zowel katholieke, protestantse als evangelische
gemeenschappen aanhaken, evenals migrantenkerken. Op deze manier verbindt Umoja bestaande
initiatieven en leren we van elkaar.

Strategieën:
 Materiaal Umoja doorontwikkelen i.s.m. co-creators
 Webomgeving bouwen en online communityvorming stimuleren

5.3 Umoja voegt iets nieuws toe en verbindt bestaande
bewegingen
Strategisch doel:
Umoja NL heeft een eenduidig, onderscheidend en verbindend profiel binnen de verschillende
diaconaal/missionaire bewegingen in Nederland.
Verschillende kerken en geloofsgemeenschappen ontwikkelen programma’s om als kerk relevant te
zijn voor de lokale samenleving. Voorbeelden zijn de Micha cursus, Urban Expression, Nederland
Zoekt en programma’s van landelijke kerkverbanden zoals de Zorgzame Kerk. Deze programma’s
hebben vaak primair een diaconale of missionaire insteek. Dit toont aan dat het onderwerp leeft en
dat kerken op zoek zijn naar handvatten om betekenisvol te zijn voor hun omgeving. Met Umoja
denken we toegevoegde waarde te kunnen bieden vanuit de unieke kracht van het programma en
willen we tegelijkertijd initiatieven verbinden door in co-creatie met verschillende partners de
beweging een krachtige impuls te geven.

Onderscheidende kenmerken van Umoja
De unieke kracht van Umoja zit in (de combinatie van) de volgende kenmerken
1. Motivatie en inspiratie ligt in een creatieve herontdekking en bestudering van de bijbel.
2. Umoja heeft een integrale benadering waarbij herstel van relaties plaatsvindt op alle niveaus:
relatie met God, met jezelf, met je medemens en met de schepping.
3. Brengt hulpmiddelen van kerken en noden van buurten in kaart.
4. Het is een proces waarvan de geloofsgemeenschap zelf eigenaar is.
5. Aanpak zit altijd in de context van samenwerken.
6. Het is een maatwerk aanpak die aansluit bij de bestaande kerkelijke context.
7. Wederkerigheid in de zending, wij leren van Afrika.
8. Sluit aan bij het actuele verlangen van kerken naar een dienstbare houding.
9. Umoja is een proces en geen cursus.

Strategieën:
 Een marketingstrategie ontwikkelen om Umoja onderscheidend te positioneren.
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Samenwerking met co-creators om verbinding te zoeken met andere programma’s en
projecten.

5.4 Umoja faciliteert een leerprogramma
Strategische doelen:
Voorgangers en theologen worden door middel van het leerprogramma gefaciliteerd waarbij de
betekenis van integral mission voor lokale kerkgemeenschappen in Nederland in verdergaande mate
begrepen en uitgeleefd wordt.
Umoja NL is een volwaardig speler binnen de wereldwijde Umoja beweging.

Vanuit verschillende reizen die in de afgelopen jaren zijn ondernomen is een learning & blessing
community ontstaan. Deze community heeft uit eerste hand ervaren hoe de principes van Umoja in
een andere context gehanteerd worden. Het leerproces uit Oeganda blijkt een goede stimulans om in
Nederland het gesprek verder te voeren over wat integral mission betekent voor de missionaire
praktijk in Nederland. Dit heeft geleid tot verschillende activiteiten waarbij voorgangers bij elkaar
kwamen. Niet alleen verwachten we met het Umoja programma in kerken een positief effect te zien
op de presentie van de kerk in de samenleving. Ook zien we dat juist bij voorgangers en theologen
een doordenking van integral mission van belang is om een verandering te bewerken binnen de
kerken.
Op dit moment loopt Umoja in verschillende varianten in meer dan 30 landen en zitten meer dan
3000 kerken wereldwijd in een Umoja proces. De meeste van deze landen zijn ontwikkelingslanden.
Vanuit de westerse wereld wordt Umoja nog sporadisch ingezet. Umoja NL kan daarin een voorbeeld
zijn voor anderen. Ook functioneert de wereldwijde beweging als een leergemeenschap, waar Umoja
NL een nuttige bijdrage aan kan leveren en ook zelf veel van kan leren.

Strategieën:
 Learning and blessing reizen organiseren
 Colleges en ontmoetingen organiseren in Nederland
 Opzetten van een leerprogramma in Nederland in samenwerking met kennisinstituten
 Jaarlijks internationaal Umoja bezoek
 Participatie Friends of Umoja (vertegenwoordigingen van alle Umoja landen)

DOELSTELLINGEN
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6 ACTIES, MIDDELEN EN PLANNING
In dit hoofdstuk worden de strategieën vertaald naar zo concreet mogelijke acties. Ook geven we
aandacht aan de planning.
Dit strategisch plan beslaat een periode van drie jaar. Het jaar 2017 is vooral gericht op het inrichten
van de organisatie, het werven van de financiële middelen en het introduceren van Umoja in
Nederland. Tot en met 2019 is de ambitie dat zo’n 45 kerken in het Umoja proces stappen, waarbij
continu nieuwe instroom zal zijn. In 2018 zullen de lessen van kerken die het volledige programma
van 2 jaar hebben doorlopen worden gebruikt om de strategie van Umoja te evalueren en bij te
stellen. We hebben de ambitie om continu te blijven leren en door te ontwikkelen.

6.1 Doelstellingen
Organisatie Umoja NL inrichten
Doelstellingen
Er is een uitvoerend team, bestaande uit een
programmaleider en een trainer
Er is een train-de-trainer programma waarmee
trainers worden opgeleid in het ondersteunen van
Umoja-processen van lokale kerken
Er is een Raad van Advies die regelmatig meedenkt
over de ontwikkelingen

Acties
Programmamaleider werven
Opzetten van train-de-trainer programma

Leden voor Raad van Advies werven

Voldoende middelen werven voor investering in menskracht en ontwikkeling
Doelstellingen
Acties
De begroting voor de komende drie jaar wordt
Potentiele financiers benaderen
gedekt met toezeggingen van fondsen
In 2017 zijn 15 kerken betalend deelnemer van het
Afspraken maken met kerken over deelname
Umoja programma
en kosten
Umoja lanceren in Nederland i.s.m. co-creators en lokale Present stichtingen
Doelstellingen
Acties
Met co-creators Umoja bekend maken
Met co-creators afspraken maken over
gezamenlijke marketing
Present stichtingen toerusten om Umoja te
Handleiding en training ontwikkelen voor
introduceren bij lokale kerken
medewerkers van lokale Present stichtingen
Materiaal Umoja doorontwikkelen i.s.m. co-creators
Doelstellingen
Acties
Co-creators dragen bij aan verdere ontwikkeling
Ontwikkelgroep met deelname co-creators
studiemateriaal
opstarten
Het studiemateriaal is in de vorm van een boekje
Studiemateriaal updaten, vormgeven en
beschikbaar + kringleidersversie
drukken

Webomgeving bouwen en online communityvorming stimuleren
Doelstellingen
Acties
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De webomgeving is een platform waarop co-creators en Umojakerken informatie kunnen plaatsen en uitwisselen
Kerken voegen hun eigen tools en informatie toe in de online
omgeving en worden geïnspireerd door voorbeelden van anderen

Web-omgeving uitbouwen
Online communityvorming
stimuleren

Een marketingstrategie ontwikkelen om Umoja onderscheidend en verbindend te positioneren
Doelstellingen
Acties
De communicatie over Umoja is inspirerend en stimuleert
Samen met co-creators zoeken naar
kerken in de breedte van de samenleving om ermee aan de
verbinding met andere programma’s
slag te gaan.
en projecten.

6.2 Middelen
Het financieel model van Umoja NL is gebaseerd op sponsors, fondsen en bijdragen van kerken die
deelnemen aan het programma. Om de drempel voor kerken niet te hoog te maken vragen we €1500
per jaar voor 2 jaar om de trainer te bekostigen. Daarnaast vragen we een iets meer dan
kostendekkende vergoeding voor het trainingsmateriaal (deelnemers boekjes en kringleiders
boekjes). Deze inkomsten zijn niet toereikend om de verwachte kosten te dekken. Daarom worden
een aantal fondsen benaderd zich als sponsor voor drie jaar te committeren aan Umoja NL.
De kosten bestaan voornamelijk uit het in dienst nemen van twee medewerkers; een
programmaleider en een train-de-trainer die de trainers opleidt. Deze trainers, die de kerken gaan
begeleiden bij het proces, kunnen ZZP’ers zijn die op uurbasis vergoed worden, maar kunnen ook
adviseurs zijn afkomstig uit de landelijke ondersteuningscentra voor kerken.
Een andere belangrijke uitgavenpost is de website. Hier worden materialen beschikbaar gesteld en
wordt de community gefaciliteerd.
Ondersteuning op gebied van administratie, huisvesting, ICT etc zal in eerste instantie door Tear en
Present worden gefaciliteerd en worden doorbelast tegen marktconforme tarieven.
Belasting (BTW) is vooralsnog niet aan de orde omdat er vrijstelling is aangevraagd op grond van het
sociaal maatschappelijk karakter van het werk.
Een meerjarenbegroting is opgenomen in bijlage 1.

6.3 Planning



2017: opzetten organisatie, fondsenwerving, aannemen programmaleider, doorontwikkelen
methode. Umoja lanceren in NL. Kerken inspireren om deel te nemen, 15 kerken stappen in
het programma
2018-2019: In totaal zijn 90 kerken met het Umoja proces begonnen. Evaluatie van eerste
programma-cyclus van Umoja in kerken en doorontwikkelen van strategie en methode.

6.4 Monitoring
We hebben voor ogen dat Umoja NL een continue lerende beweging is. De leergemeenschap is
daarvoor een belangrijk middel. Om de ontwikkeling goed te kunnen monitoren en het proces aan de
hand daarvan bij te stellen, ontwikkelen we in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede
een monitoringsysteem.

ACTIES, MIDDELEN EN PLANNING
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BIJLAGE 1 MEERJARENBEGROTING
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BIJLAGE 2: ORGANOGRAM

BIJLAGE 2: ORGANOGRAM
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BIJLAGE 3: ROLBESCHRIJVING
Kerngroep lokale kerk
Elke lokale kerk die aan de slag gaat met Umoja, stelt een kerngroep samen. De kerngroep wordt
ondersteund door een externe trainer, geleverd door Umoja Nederland. De kerngroep coördineert en
inspireert de groepen binnen de gemeente die aan de slag gaan met Umoja en zorgt ervoor dat de
hele gemeente wordt meegenomen in het proces.
Lokale Present stichtingen
Lokale Present stichtingen enthousiasmeren kerken voor deelname aan Umoja.
Presentmedewerkers kunnen ook functioneren als klankbordgroep voor de lokale kerngroep of
nemen er in deel. Present organiseert projecten, mogelijk m.b.v. een tijdcollecte, voor kerkleden om
de buurt te leren kennen. Verder kan Present een schakel zijn naar maatschappelijke organisaties in
de wijk.
Uitvoerend team - programmaleider en (train de) trainer
Het uitvoerende team wordt gevormd door een programmaleider en een (train de) trainer. Beide
zullen in totaal voor 1,0 fte in dienst zijn en ze zijn belast met de uitvoering van het strategisch plan.
Bestuur stichting Umoja Nederland
Tear en Present zijn de initiatiefnemers van het Umoja programma in Nederland. Zij zijn
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Het bestuur wordt gevormd door een
afvaardiging van beide organisaties. Het bestuur ziet toe op het beleid en de uitvoering van het werk
volgens de statuten.
Ontwikkelgroep
Dit is de groep met de co-creators. Zij zijn de ontwikkel- en implementatiepartners en kunnen op
bepaalde thema's trainingen geven aan groepen uit kerken uit hun achterban. Daarnaast kunnen zij
per thema, aanvullend op de methode, content ontwikkelen en aanleveren voor de Umoja site.
Verder leveren zij zo mogelijk trainers, die als Umoja trainer het programma in de kerken kunnen
begeleiden. Zie 3.4 voor meer info.
Leergemeenschap
Deze gemeenschap bestaat uit een vertegenwoordiging per Umoja-kerk, de trainers en een
vertegenwoordiging van de Christelijke Hogeschool Ede. Het doel van deze groep is om driemaal per
jaar leerervaringen uit te wisselen, te reflecteren en nieuwe ideeën op te doen. Dit maakt Umoja een
dynamisch en flexibel programma, die al doende leert en meebeweegt op de actualiteit.
Raad van Advies
Deze nog op te richten raad bestaat uit deskundigen op het vlak van theologie, missionaire presentie
van de kerk, sociale cohesie en maatschappelijk problematiek. Deze raad komt twee keer per jaar bij
elkaar en adviseert het bestuur en functioneert als klankbord.
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BIJLAGE 4: KERNPROCESSEN UITVOEREND TEAM

A. Bedrijfsvoering: optimale levering en bediening van de klanten





Verwerken aanmeldingen van kerken
‘Inkoop’ van Umoja trainers en onderhouden van relaties
Begeleiden en trainen van kerken
Bewaken en evalueren van de kwaliteit, flexibiliteit, kosten en effectiviteit

B. Relatiemanagement: langdurige, zinvolle relaties ontwikkelen met doelgroepen.
Persoonlijk, via netwerken Tear en Present Lokaal, internet en social media





Inventariseren (segmenteren) potentiele deelnemende kerken, financiers en andere relaties
Verwerven van deze relaties.
Beheer en -behoud van relaties
Ontwikkeling en verdieping van de relaties

C. Innovatie en ontwikkeling: voorwaarde voor huidige en toekomstige continuïteit





Identificatie van kansen voor vernieuwing van het programma en de methode
Beheren van de ontwikkelagenda
Ontwerp en ontwikkeling van vernieuwingen samen met de ontwikkelgroep
Verwerken en implementeren van vernieuwingen

Verantwoordelijkheden Programmaleider
 Coördinatie, administratie, organisatie en evaluatie van de trainingen
 Leidinggeven / aansturing trainer(s), onderhouden contacten
 Strategische en operationele marketing, w.o. selectie, acquisitie, beheer en ontwikkeling van
relaties.
 Ontwikkelen en onderhouden website en sociale media
 Verder ontwikkeling Umoja methode; aansturen Ontwikkelgroep.
Verantwoordelijkheden (train de) Trainer
 Voorlichten van kerken over Umoja
 Begeleiden en trainen van kerken
 Trainen van toekomstige Umoja trainers
 Meedenken met verdere ontwikkeling Umoja methode; deelname in de Ontwikkelgroep

BIJLAGE 4: KERNPROCESSEN UITVOEREND TEAM
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BIJLAGE 5: VACATURE PROGRAMMALEIDER
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