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Hemelsbreed in de Bijlmer

“We hadden allerlei wijken in Amsterdam op ons 
lijstje staan, maar de Bijlmer eerlijk gezegd niet.” 
Remmelt en Alienke Meijer werden inwoners van 
Amsterdam Zuidoost. Een wijk die langzaam maar 
zeker een slecht imago van zich afschudt. “We 
wonen hier heel prettig in deze veelkleurige wijk”, 
zegt Remmelt. 

Het initiatief ‘Hemelsbreed’, waar ze al een paar jaar 
actief mee waren, verhuisde met hen mee. 
“Hemelsbreed bestaat nu niet meer uit activiteiten 
die we ‘ergens’ ontplooien. We zijn de slogan van 
Nederland Zoekt ‘geloven dichtbij huis’ letterlijk 
gaan toepassen. Een kleine community gericht op 
ons eigen buurtje hier in Zuidoost.”

Ze kregen contacten in de buurt en met de 
gemeente Amsterdam. Dat resulteerde bijvoorbeeld 
in een vraag om een barbecue te organiseren met de 
buurt en een daarbij toegezegd budget. Die 
handschoen hebben ze opgepakt, met als resultaat 
dat 150 mensen elkaar ontmoetten tijden deze 
barbecue. 
Remmelt: “We kiezen voor activiteiten in onze buurt 
en we zijn wekelijks in het Kleiklooster te vinden 
voor een Zincafé. We doen dat omdat we dat zelf 
leuk vinden. Wie mee wil doen is welkom. We kiezen 
een thema, maken dat bekend en anderen kunnen 
daar bij aansluiten. Maar als we er samen zitten is 
dat ook goed. Dat is trouwens nog nooit 
voorgekomen, er schuiven altijd mensen aan. Dat 
kan er één zijn, maar we hadden ook een keer 17 
mensen.”
 
In huize Meijer is de maaltijd een ontmoetings-
moment voor het gezin, maar er schuiven geregeld 
mensen aan. “Het is pionieren vanuit huis. We zijn 
dit initiatief gewoon gestart in onze buurt en 
gaandeweg haken steeds meer mensen aan. 
Ontzettend leuk om te doen!”
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Voorwoord: We zijn geland

De steward loopt keurend door het vliegtuig van de 
budgetmaatschappij waarmee ik vanuit Edingburgh 
terugvlieg naar Amsterdam Schiphol. Fasten your 
seatbelt, ja die zit vast en de telefoon staat op 
vliegtuigstand. Mijn gedachten dwalen af naar al de 
keren dat ik in de afgelopen 7 jaar naar Engeland 
reisde naar de kerken die ons inspireerden. 
Doordat ze nieuwe vormen ontdekten en zich 
verbonden met de samenleving bijvoorbeeld vanuit 
missional communities. Kleine groepen met drie 
dimensies waarin de verbinding met God (boven), 
met elkaar (binnen) en met de wereld (buiten) 
centraal staat. Kerken in Sheffield, Edinburgh, 
Londen of het Deense Arhus inspireren me nog 
steeds. Maar realiseer me dat we nu wel een fase 

verder zijn in Nederland. 

We leerden van hun denken over kerk-zijn in 
een post-christelijke tijd. Van de nadruk die ze 
leggen  op het persoonlijke aspect van geloof - 
discipelschap. We leerden hoe je inspirerende 
leertrajecten ‘learning communities’ opzet. In de 
afgelopen jaren nodigden we diverse Nederlandse 
organisaties en kerken uit om mee op weg te gaan. 
Om samen te ontdekken en te leren van de principe 
die wij van de Engelsen overgedragen kregen.

Ik ben verwonderd over al die initiatieven en 
al dat pionieren dat in Nederland gaande is 
in kerkverbanden en netwerkorganisaties. 
Als Nederland Zoekt hebben we daarin 
een stimulerende rol gespeeld. Met 
leergemeenschappen, boeken en coaching hebben 
we teams getraind en geïnspireerd. Daaruit zijn 
tientallen communities ontstaan. Laatst sprak 
ik met een aantal stafleden van Navigators die 
vertelden hoeveel een leergemeenschap voor hen 
had betekend, ik was er stil van. Ik heb vaak niet 
doorgehad hoe levensveranderend de trajecten de 
van Nederland Zoekt voor mensen zijn geweest.

Het jaar 2017 was een bijzonder jaar waar vanuit 
we hernieuwde focus en visie doelbewust stappen 
hebben gezet. Het was geen gemakkelijk jaar. 
Klein team, grote visie en we worstelden met het 
rondkrijgen van financiering. We moesten het 
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zuinig aan doen, konden functies niet invullen. 
In 2017 maakten we een enorme slag met de 
contextualisatie van de leergemeenschappen. We 
gingen van start met een 3Dtraject in Rotterdam 
en kunnen vanuit de eigen praktijk de verhalen 
vertellen. “Crew, prepare yourself for landing” 
klinkt er door het vliegtuig. Ik blijf het spannend 
vinden om te landen maar ook deze keer gaat 
het goed. We zijn geland! Niet alleen voor deze 
vlucht, realiseer ik me als ik vanuit Schiphol met 
de trein het laatste stuk afleg naar Assen (uiterste 
der aarde). Ik ervaar heel sterk dat Nederland 
Zoekt geland is in de Nederlandse context. We 
hebben praktijkvoorbeelden, visie, handvatten, 
een geïntegreerde theologische boodschap. Voor 
mensen die invulling willen geven aan hun geloof 
in hun directe omgeving, maar niet weten hoe en 
waar je moet beginnen: het 3D traject!

De komende jaren wil ik me graag met passie 
inzetten voor communities in wijken en buurten 
en Nederland die impact hebben. Communities 
die aansluiten bij de zoektocht van mensen 
naar spiritualiteit, relaties en manieren om van 
betekenis te zijn. Het einde van de reis is in zicht. 
Ik nader Assen, waar ik zelf onderdeel ben van 
een community. Waar mooie dingen gebeuren die 
soms zo ‘gewoon’ lijken dat je het bijzondere over 
het hoofd ziet. Die maatschappelijke verandering 

brengen zoals het project Vlucht Voorwaarts dat 
onder de vleugels van Nederland Zoekt tot bloei 
komt. 
Veel plezier bij het lezen van dit jaarverslag en 
dank aan teamleden, leden van de raad van 
toezicht en vrienden die dit werk financieel 
steunen, met raad en daad en met gebed. 

Rudolf Setz 
Bestuurder Nederland Zoekt
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Missie, visie en strategie

Een community beweegt zich onder de mensen. Dat 
heeft invloed op de omgeving. We zien de groepen 
als middel waardoor buurtbewoners zich gezien 
weten en minder eenzaam voelen en er meer zorg 
is voor elkaar. Zodat mensen gelukkiger zijn en 
hoopvoller en de mogelijkheid krijgen om zelf mee 
te doen. 

Deze gemeenschappen geven handen en voeten 
aan kerk-zijn in de eigen omgeving, zo mogelijk in 
samenhang met de lokale kerk. Door mensen die in 
navolging van Jezus met mensen eten en bidden, 
die de Bijbel lezen en dat toepassen in de eigen 
context. Zo wordt Gods liefde verspreid door 
woorden, maar vooral door aanwezig te zijn. Het 
woord wordt menselijk en woont onder ons (naar 
Johannes 1:14). Stel je eens voor dat er overal in 
Nederland van deze communities ontstaan, in elke 
buurt en elke straat?

Dát is onze droom.

Een beweging van communities
Veel kerkmensen willen graag handen en voeten 
geven aan hun geloof. Maar hoe doe je dat nou in de 
praktijk? Nederland Zoekt heeft een 
gereedschapskist vol met handvatten, inzichten, 
ervaring en Nederlandse praktijkvoorbeelden. We 
willen dit toegankelijk maken voor mensen die deze 
droom delen. 

Het starten van een community is in de basis heel 
simpel. Tegelijkertijd is het ook ingewikkeld als je al-
les zelf moet bedenken. En hoe doe je dat naast een 
fulltime baan, gezin enzovoorts? Het is belangrijk 
om het te zien als een traject wat je helpt om stap-
pen te zetten met een stel ervaringsdeskundigen om 
je heen. Zodat je rustig kunt bouwen en om regel-
matig de balans op te maken, nieuwe perspectieven 
te krijgen, steun en  inzicht.  

8
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Zo wordt Gods liefde verspreid door woorden, maar vooral door 
aanwezig te zijn.
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‘Bij Nederland Zoekt wordt profetie steeds meer 
een onderdeel van wat we doen. Het is de
consequentie van de steeds terugkerende vraag: 
‘Wat zegt God?’ En daar kun je ‘beter’ in worden: 
het horen van wat God zegt’ 
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In 2017 hebben we onze focus verlegd. We zijn ons 
doelbewust minder gaan richten op transitie-
processen in kerken of organisaties. In plaats 
daarvan hebben we meer aandacht besteed aan 
mensen die een community zouden kunnen starten, 
maar er vaak niet toe komen. 

Focus op 3D communities 
We hebben het traject in 2017 ontworpen dat 
mensen helpt om een 3 dimensionale community 
(3D) te gaan vormen. Een community waar aandacht 
is voor wat je gelooft, met wie je je verbindt en hoe 
je samen kunt leven in verbondenheid met een 
buurt of doelgroep. 

Waarom zouden mensen een community starten?
• Omdat ze, net als Remmelt en Alienke in de 
 Bijlmer, in een nieuwe wijk zijn komen wonen en  
 met een aantal mensen in die wijk aanwezig   
 willen zijn.
• Omdat ze een eenzijdigheid ontdekken in hun  
 wijkkring, groeigroep of bijbelstudiegroep en daar  
 meer uit willen halen. 
• Omdat er na een introductiecursus zoals de  
 Alpha-cursus geen groep is waar deelnemers in  
 mee kunnen doen. 
• Omdat ze op zoek zijn naar mogelijkheden om  
 geloof op een nieuwe manier en dichtbij huis  
 vorm te geven. 

De Partnerschappen
We hebben in 2017 mogelijkheden verkend om 
nauwer samen te werken met landelijke 
organisaties zoals de Alpha-cursus, het Evangelisch 
Werkverband, New Wine, Agapé, Verre Naasten en 
Navigators. Doel van de samenwerking zou kunnen 
zijn om te komen tot een aanbod van dit 3D traject 
of een afgeleid product vanuit de organisatie zelf.
 
In 2017 hebben we samengewerkt met New Wine 
in de vorm van seminars tijdens de zomerconfe-
rentie. Met het Evangelisch Werkverband is 
‘Transform’ ontwikkeld: een traject met jaarlijks 
twee trainingsdagen en coaching via huddels voor 
predikanten, kerkelijk werkers en pioniers. 
Nederland Zoekt heeft Verre Naasten ondersteund 
bij het ontwerp en de presentatie van een traject 
onder de naam Mission Alive. Tijdens een landelijke 
trainingsdag van de Alpha-cursus hebben we een 
serie seminars  verzorgd. Daarbij zijn principes en 
handvatten aangereikt voor het vormen van een 
community als vervolg op Alpha. Diverse 
organisaties werkten mee aan het landelijke event 
van Nederland Zoekt ‘Inspiratie 2017’ door het 
verzorgen van workshops.  

Toewerken naar het eerste 3D traject 
In de eerste helft van 2017 hebben we het  hele 
curriculum van Nederland Zoekt opnieuw ingericht. 

Wat hebben we gedaan in 2017?
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Er zijn vier thema’s, die in twee seizoenen tijdens 
een weekend (vrijdagavond – zaterdag) aan de orde 
komen:

Terug naar de kern       het hart van Jezus 
            volgen
Een nieuw begin        3D communities als goed        
            nieuws
Een nieuwe cultuur     Groeien in de praktijk van  
            3D communities
Een nieuwe beweging   Geloven en kerk-zijn als  
                      beweging

Rondom de weekenden worden teamleiders online 
gecoacht  in huddels – 1x per 14 dagen een uur. Er 
zijn boeken als cursus- en achtergrondmateriaal 
beschikbaar. Deelnemers wordt gevraagd om naar 
vermogen bij te dragen aan de visie van Nederland 
Zoekt. Het traject wordt afgesloten met een feest-
avond voor deelnemers en vrienden waarin gedeeld 
wordt wat het effect is van het 3D traject en wat er 
aan vrucht is ontstaan.  

3D traject Rotterdam
In het voorjaar van 2017 is er geen leergemeen-
schap gestart naast wat al in 2015 en 2016 was 
opgestart. Er was tijd nodig om de innovatieslag te 
maken met de 3D trajecten. Er was onvoldoende 
ruimte om met marketing aan de weg te timmeren. 

De eerste teams die aan het vernieuwde 3D 
traject begonnen op 27 en 28 oktober 2017  in 
Rotterdam, met in totaal 9 teams, waren: 
• Tilburg Zoekt
• Moerkapelle Zoekt
• Gouda Community
• NGK Maassluis met drie teams
• GKV Rotterdam Centrum  met drie teams
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Wat is er anders?
We hebben verschillende lessen getrokken vanuit 
de eerdere leergemeenschappen. Teams waren 
enthousiast over de weekenden van Nederland 
Zoekt. Het verdiept hun persoonlijk geloof en de 
coaching (huddels) zorgt voor geloofsverdieping. 
Maar het komt vaak nog niet tot het vormen van 
communities. Vaak wordt daarover gezegd: ‘Daar 
zijn we nog niet aan toe’. Daar zijn in de lokale 
setting verschillende redenen voor.

We draaien dit nu nadrukkelijk om en hebben het 
komen tot communities als doelstelling voorop 
gezet. Dit doen we omdat we overtuigd zijn van het 
belang van communities. Teams krijgen na het 
eerste weekend ‘huiswerk’ mee. Zoals het inrichten 
van een ritme van samen eten, bijvoorbeeld twee 
keer per maand. Of het organiseren van eerste 
activiteiten in wijk of buurt.

De coaches vanuit Nederland Zoekt houden  als 
(huddel)leiders feeling met de teamleiders. De 
eerste indrukken is dat het vernieuwde traject 
compacter en concreter is en dat er daadwerkelijk 
communities ontstaan. 

De voorbereiding en werving voor 3D trajecten in 
2018 is van start gegaan voor:
• Voorjaar: Assen (noordelijke regio)
• Najaar: Ede (midden en zuid)

Teams in leergemeenschappen in 2017
Regionale leergemeenschap  Arnhem, 10 teams – 
gestart in het najaar van 2015
Leven in Schuytgraaf
De Lunch uit Ede
Kruispunt gemeente
Baptistengemeente Emmeloord

Leergemeenschap Rotterdam 11 teams, – gestart in 
het voorjaar van 2016
Baptistengemeente Alphen Noord
CMG Elim Papendrecht
GKv Gouda PKN Woerden wijk west
Charlois collective 
Groot Nieuws Radio Veenendaal
Netwerk Rotterdam (Navigators)
Ichthus  Scheveningen
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Leergemeenschap Zwolle, 7 teams – gestart in het 
najaar van 2016
Ontmoeting Hoogezand Sappemeer
Oud Ittersum CGK-Zwolle Opstandingskerk (GKv) 
Zwolle
Pinksterzending Rijkerswoerd
Kisi kids

Profetische leergemeenschap Rotterdam 4 teams 
– gestart in het najaar van 2016
Assen Zoekt 
NGK 
de Lichtboog 
De Ontmoeting Wageningen

In totaal namen in 2017 41 teams deel aan 
leergemeenschappen/3D trajecten van 
Nederland Zoekt. 

‘Dat was een gezellige 
avond in Zwolle met dertien 
missiegroepen uit het 
Noorden. Samenvattend:
we willen een beweging zijn 
die verbonden is en elkaar 
ondersteunt en helpt!’
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Jaar 1

 
 Coaching teamleiders (huddels)
 Retraite voor teamleiders + partner

 
 Coaching teamleiders (huddels)

Jaar 2
 
 

     Coaching teamleiders (huddels)
  Retraite voor teamleiders + partner

 
 
 

  
Coaching teamleiders (huddels)

Terug naar de kern

Een nieuw begin

Familie op missie-netwerk met: Updatedagen, huddels, Inspiratie weekend.

2 jaar doelen en plan voor half jaar

2 jaar doelen en plan voor half jaar

Wat is  Wat kan Wat zal

Wat is  Wat kan Wat zal

Een nieuwe cultuur

2 jaar doelen en plan voor half jaar

Wat is  Wat kan Wat zal

Een nieuwe beweging

2 jaar doelen en plan voor half jaar

Wat is  Wat kan Wat zal

Opbouw van een leergemeenschap/3D traject

Tot slot een feestavond waarbij we de vruchten 
van het werk vieren met vrienden en familie.
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Teams in leergemeenschappen in 2017:

Leergemeenschap 
Arnhem
10 teams

Leergemeenschap 
Rotterdam 
11 teams

Leergemeen-
schap Zwolle 
7 teams

Profetische 
leergemeenschap 
Rotterdam 
4 teams

Leergemeenschap 
Rotterdam 
9 teams

Leven in de 
Schuytgraaf 
5 teams

Baptistengemeen-
te Alphen Noord

Ontmoeting 
Hoogezand 
Sappemeer

Assen Zoekt
Tilburg Zoekt

De Lunch uit Ede 
2 teams

CMG Elim 
Papendrecht

Oud Ittersum NGK de 
Lichtboog

Moerkapelle Zoekt

Kruisunt 
gemeente 
2 teams

GKV Gouda CGK Zwolle De Ontmoeting  
Wageningen Gouda Community

Baptistengemeen-
te 
Emmeloord

PKN Woerden wijk 
west

Opstandingskerk 
(GKV) 
2 teams

NGK Maassluis 
3 teams

Charlois collective Pinksterzending  
Rijkerswoerd GKV Rotterdam Centrum  

3 teams

Groot Nieuws 
Radio Veenendaal

Kisi Kids

Netwerk Rotterdam 
(Navigators)

Ichtus 
Scheveningen 
4 teams

Leergemeenschappen/3D traject in 2017
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3D Netwerk 
Kerken en teams die deelnamen aan een 
leergemeenschap kunnen verbonden blijven met 
elkaar en met Nederland Zoekt via het 3D netwerk. In 
het najaar organiseren we de Update-dag en in het 
tweede weekend van juni een Inspiratie weekend.

Inspiratie 2017
De jaarlijkse Inspiratiedagen zijn opgezet als een open 
huis van Nederland Zoekt. Om mensen te inspireren 
die al een tijdje met Nederland Zoekt onderweg zijn 
en om mensen en kerken kennis te laten maken met 
deze beweging

Inspiratie 2017 werd gehouden in Assen op 9 en 10 
juni. Maar liefst 150 mensen namen deel aan een 
gevarieerd programma met sprekers zoals Karl Martin 
en Rich Robinson uit Edinburgh, dr. Stefan Paas van de 
Theologische Universiteit Kampen en Hans Maat van 
het Evangelisch Werkverband. Er was muziek van het 
schrijverscollectief van Nederland Zoekt onder leiding 
van Johan de Jong. Workshops werden verzorgd 
door teamleden van Nederland Zoekt en door 
partnerorganisaties zoals Alpha-cursus Nederland en 
LEF Navigators. Er is een musical ingestudeerd met de 
kinderen door de KISI kids. De reacties op Inspiratie 
2017 waren erg positief.

Updatedag
Op 25 november werd de Update dag gehouden in 
Rotterdam en in Zwolle. De toespraak van Rudolf Setz 

werd via live streaming op twee locaties gehouden. 
Teams werden betrokken door het delen van hun 
innovaties en er was een proces om te komen 
tot plannen voor 2018.  Hiervoor werden nieuwe 
werkmethoden ingezet. Foto’s van Inspiratie 2017 en 
van de Updatedag zijn gedeeld via onze Facebook-
pagina.

Luisteren naar God en profetie
Op zaterdag 30 september gaven we in Wageningen 
een workshopdag over ‘Luisteren naar God en 
profetie’. Hoe ‘werkt’ profetie, welke blokkades kun je 
tegenkomen - en doorbreken, en hoe pas je het toe in 
jouw eigen context? Een dag met stevige teachings, 
en vooral: doen.
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‘Wat een mooie dag was het. 
Met 15 communities vanuit heel 
Nederland kwamen we samen 
om geïnspireerd te raken door 
elkaar en plannen te maken 
voor de komende maanden. 
Bemoedigend om op twee 
plekken tegelijk met elkaar 
verbonden te zijn, ook door de 
toespraken via een livestream
verbinding.’ #3dnetwerk 
#gelovendichtbijhuis 
#nlzoekt
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Communicatie en fondsenwerving

Nederland Zoekt is voor haar werk afhankelijk 
van verschillende inkomstenbronnen. Teams die 
deelnemen, betalen een eigen bijdrage. Daarnaast 
zijn er verschillende financiële partners die het werk in 
het afgelopen jaar en in het verleden mede mogelijk 
hebben gemaakt: MWH foundation, Stichting 
Christian Support, een fonds van de CGK Zwolle, IDD.
nu en verschillende andere donateurs. Een volledig 
overzicht van de inkomsten en uitgaven vindt u in 
de Jaarrekening 2017. Hierin zijn ook de bijdragen 
meegenomen die zijn ontvangen voor het onderdeel 
Vlucht Voorwaarts. Daarover leest u meer verderop in 
dit Jaarverslag.

Nederland Zoekt houdt belangstellenden op de 
hoogte via de website www.nederlandzoekt.nl en 
via de eigen Facebookpagina www.facebook.com/ 
nlzoekt/. Onder de naam @NLZoekt is Nederland 
Zoekt ook op Twitter actief. Nederland Zoekt maakt 
veel gebruik van korte filmpjes om concepten als 
leergemeenschappen en huddels uit te leggen. De 
ervaring is dat goede filmpjes meer impact hebben 
dan lange verhalen op papier.
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Het werk van Nederland Zoekt wordt uitgevoerd door een groot aantal deskundige medewerkers. Het team 
bestaat uit:

Bart Kragt   Bestuurder en teamleider interne organisatie en coaching regio 
    coördinatoren
Jaap Ketelaar   Leergemeenschappen 
Remmelt Meijer   Inhoud en boeken 
Tjerk van Dijk   Coaching en contact Katholieke Kerken
Ron Becker   Alles wat samenhangt met profetie
Betty Verdouw   Logistiek – tot 1 juli 2017
Steven Mudde   Communicatie – tot 1 augustus 2017
Roos Velthuysen  Administratie en beheer
Theo Velthuysen  Beheer Open Hof
Wim Verdouw   Interne organisatie
Akke Setz   Logistiek
Amo Draijer   Interne organisatie, ict
Jos Kisteman   Regio coördinator Zuid-Holland
Jouke Janze   Regio coördinator Noord Nederland
Pieter Messelink  Regio coördinator Overijsel en Flevoland
Arriën Sietsma   Regio Gelderland
Gerrieke Drijfhout  Regio Gelderland 
Rudolf Setz   Directeur en voorzitter bestuur

Personeel en organisatie
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De vrijwillige inzet binnen het team staat voor 68 
uur gemiddeld per week. 
Het deel van de formatie waarvoor Nederland Zoekt 
betaalt:
Bart Kragt   10 uur 
Jaap Ketelaar   16 uur 
Remmelt Meijer  10 uur
Rudolf Setz     8 uur 
Roos Velthuysen  14 uur 
Betty Verdouw     4 uur (tot 1 juli) 
Steven Mudde   14 uur (tot 1 augustus)
   ______
1 januari  76 uur (1,9 fte)
1 augustus  58 uur (1,5 fte)  

Bestuurders
Rudolf Setz (voorzitter)
Bart Kragt (secretaris/penningmeester)

Raad van Toezicht
Arnold van Heusden
In 2017 zijn de volgende nieuwe leden toegetreden:
Marco Boers
Kees van der Wilden (voorzitter)
Jan Bakker

Locatie en faciliteiten
Open Hof Assen is de thuisbasis voor Nederland Zoekt. 
Het gebouw is aangekocht door de MWH Foundation 
ter ondersteuning van Nederland Zoekt en wordt door 

de MWH foundation aan ons verhuurd. 

Nederland Zoekt zorgt voor het beheer. NGK en 
Assen Zoekt zijn onderhuurders. We maken er gebruik 
van voor vergaderingen, leergemeenschappen 
en Inspiratie. De combinatie met Assen Zoekt is 
belangrijk om verbonden te zijn met een plaats 
waar een gemeenschap vorm krijgt vanuit de 
principes van Nederland Zoekt. Voor de regionale 
leergemeenschappen wordt gebruik gemaakt van 
zalen van organisaties en kerken. 

‘1 missiegemeenschap op 
iedere 1000 Nederlanders. Dat 
is de droom van Nederland 
Zoekt. Een huis van vrede, van 
goed nieuws, voor iedereen 
dichtbij!’
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Hoe kunnen statushouders afkomstig uit landen zoals 
Syrië, Eritrea, Congo Irak en Egypte, deel worden 
van de Nederlandse samenleving? Hoe kunnen 
we interculturele communities vormgeven waarbij 
deelnemers als maatjes met elkaar op trekken, waar 
deelnemers zich thuis voelen maar ook uitgedaagd 
om te dromen, te durven te doen?
 
Op die vragen probeert Vlucht Voorwaarts antwoord 
te vinden. Vlucht Voorwaarts is vanuit Nederland 
Zoekt ontstaan vanuit een verlangen naar een 
samenleving die veelkleurig en verbonden is. Vlucht 
Voorwaarts valt onder de Raad van Toezicht en de 
directie van Nederland Zoekt. De inkomsten en 
uitgaven van Vlucht Voorwaarts maken ook integraal 
deel uit van de Jaarrekening van Nederland Zoekt.

De ontwikkelplaats van Vlucht Voorwaarts is Assen 
en de visie is: “Samen onze toekomst bouwen”. In 
2017 heeft dit project ook zelf een Vlucht Voorwaarts 
gemaakt. Met een eigen team en financiële middelen 
die komen vanuit bijdragen van het Oranjefonds, het 
Kansfonds en de gemeente Assen. 
Vlucht Voorwaarts richt zich op 5 vormen van 
participatie:

1. Sociale participatie
2. Economische participatie
3. Talige participatie
4. Geestelijke en fysieke gezondheid
5. Culturele participatie.  

Vlucht Voorwaarts gebruikt 5 manieren (voertuigen) 
om deelnemers te helpen om hierin te groeien:

1. Maatjescontact
2. Coachgroepen 
 1x per maand gericht op het proces van   
 de deelnemer met een andere culturele   
 achtergrond. 
3. Combigroepen
4. Conferentie
5. Evaluatie en trainingsavond met maatjes
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In 2017 hebben we het volgende kunnen doen: 
 
• De werving van maatjes en deelnemers voor de   
 eerste lichting is van start gegaan en bestaat nu  
 uit 18 deelnemers en 18 maatjes.
• Er is een intense relatie gegroeid tussen  
 deelnemers en maatjes, er zijn plannen gemaakt  
 door deelnemers, ze zijn gecoacht, er zijn stappen  
 gezet richting werk, opleiding en meer  
 participatie. 
• Er is een popup restaurant georganiseerd met 150  
 gasten. 
• Deelnemers hebben zich gepresenteerd in een  
 Talent Night. 
• Parallel aan de eerste groep ging een tweede  
 lichting van start in een verbeterd concept. Vier  
 groepen die elk bestaan uit 4 deelnemers, 4  
 maatjes, een coach en een assistent-coach. Totale  
 lichting: 16 deelnemers en 16 maatjes.
• Het logo en de website is ontwikkeld.
• Er kwam samenwerking tot stand met Werkplein  
 Drentse Aa, Vluchtelingenwerk Assen 
 en de gemeente Assen.
• Er is gewerkt aan het verbeteren en beschrijven  
 van het concept – wat halverwege 2019  
 uitontwikkeld zal zijn. 

In het team van Vlucht Voorwaarts zaten in 2017:

Janine Otten   Medewerker projecten  
Danielle Koning  Groepscoach en    
   ontwikkeling curriculum 
Evert Sulman   Relaties en voorzitter   
Breunis Kuijsten  Groepscoach en pr en   
   communicatie
Haneen  Al Zuhairy  Ervaringsdeskundige en   
   assistent groepscoach  
Mariël de Vos   Coach van groepscoaches 
Harri v.d. Ruitenbeek  Logistiek
Anieljah de Kraker  Werving deelnemers en   
   groepscoach
David Iraqi  Tolk en ervaringsdeskundige
Chiel Setz   Stage
Rudolf Setz   Projectleider

In totaal was er in 2017 2,5 fte aan betaalde inzet en 
0,6 fte aan vrijwillige inzet.

Voor meer informatie – zie website 
www.vluchtvoorwaarts.nl
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2017 2016

Baten  307.698 197.269

Inkopen 187.898 46.093

Bruto-omzetresultaat 119.800 151.176

Lasten

Lonen en salarissen 9.322 16.168

Sociale lasten 19.300 8.790

Overige personeelskos-

ten

58.995 76.176

Afschrijvingen 127 127

Overige bedrijfskosten 30.330 50.422

118.074 151.683

Resultaat 1726 -507

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Financieel overzicht

De Raad van Toezicht van Nederland Zoekt heeft de jaarrekening voor 2017 goedgekeurd. Er is een
klein positief resultaat van 1.726 euro. In 2016 was er nog een klein negatief resultaat van 507 euro.
In 2017 zijn de baten toegenomen en de personeelslasten gedaald.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

2017 2016
ACTIVA

MATERIËLE  
VASTE ACTIVA
Inventaris Open Hof 381 508

381 508
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen  53.531 46.452 
Liquide middelen 33.115  7.762 

86.645 54.214
TOTALE ACTIVA 87.026  54.722 

PASSIVA   

EIGEN  
VERMOGEN
Bestemmingsreserve 30.671  25.850 
Algemene reserves 1.467  -258 

32.138  25.592 

Kortlopende schulden 54.888  29.130 

TOTAAL PASSIVA 87.026  54.722 
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