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1 Inleiding 
Deze handleiding richt zich op het uitvoeren van het onderzoek. Welke 
stappen moeten doorlopen worden om tot een onderzoekresultaat te 

komen. Wat is hiervoor nodig en hoe werkt de website die dit ondersteund. 
De gemeente/kerk kan het onderzoek zelfstandig uitvoeren. Hiervoor dient 

alleen een token aangevraagd te worden. De website hiervoor is 
gebruikersvriendelijk en kan ook zonder handleiding gebruikt worden. 

2 Samenvatting 
De stappen voor een onderzoek zijn: 

- Aanmaken van een account (eenmalig) 
o Aanmaken van een account (via denominatie of NCD-

Nederland) 

o Inloggen op https://ncdchurchsurvey.org/nl 
- Starten onderzoek 

o Starten van een onderzoek via tab “Begin met een onderzoek” 
o Uitnodigen van online deelnemers (en eventueel op papier) 
o Invullen van voorgangersformulier via tab “Incompleet”, 

selectie juiste onderzoek en indrukken knop “Formulier 
facilitator invullen” 

o Aanvragen van een token voor “Basis profiel” en “Result 
Guides” via tab “Tokens” – “Token aanvraag”. Kan een paar 
dagen duren. 

o Eventueel aanvullen van uitnodigingen aan online deelnemers 
via tab “Incompleet” en selectie juiste onderzoek. 

o Hier eventueel ook invoeren van op papier ingevulde enquêtes 
o Hier ook controleren of voldoende deelnemers het ingevuld 

hebben 

- Genereren rapporten 
o Rapport genereren via “Incompleet” en selectie juiste 

onderzoek en indrukken van knop “Basis profiel genereren”. 
o Rapport opzoeken via tab “Resultaten” – “Basis profielen” 
o Result Guide genereren via tab “Resultaten” – “Maak uitgebreid 

profiel”. Selecteer het laatste onderzoek en ook de vorige 
onderzoeken van de kerk/gemeente zodat de verschillen met 

vorige onderzoeken zichtbaar worden. Selecteer het gevraagde 
resultaat (Result Guide) en druk op knop “Create advanced 
profile” 

o Rapport opzoeken via tab “Resultaten” – “Uitgebreide 
profielen” 

 
 

In de volgende hoofdstukken vindt u hier een uitgebreide beschrijving van. 
 

3 Aanmaken account 

3.1 Overzicht type accounts 
Om een onderzoek te starten dient er een account aangemaakt te worden. 

Voor een denominatie (waar meerdere gemeentes / kerken toebehoren) 

https://ncdchurchsurvey.org/nl
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kan een account voor een sub-partner aangemaakt worden en voor een 

individuele gemeente/kerk een account voor een facilitator. Een sub-partner 
kan voor zijn eigen gemeentes/kerken ook account aanmaken voor een 
facilitator. Het schema ziet er als volgt uit:

 
 
Als u onderdeel uitmaakt van een denominatie die al actief is op gebied van 

NCD dan kan deze denominatie een Facilitator account voor u aanmaken. U 
kunt dit ook aan laten maken door NCD-Nederland als uw denominatie nog 
niet actief met NCD. Dit kunt u doen door een email te sturen naar 

info@ncd-nederland.org. 

3.2 Inloggen op het account 
Als het account is aangemaakt dan kan er ingelogd worden op het account. 

Dit kan op de website https://ncdchurchsurvey.org/nl 
 

In eerste instantie ontvangt u een email met de mededeling dat het account 
is aangemaakt. Door op de link te klikken kan het account in gebruik 
genomen worden. Maak een password aan. De gebruikersnaam kan niet 

gewijzigd worden. Die wordt door NCD Nederland of de denominatie 
aangemaakt. Onthoud de gebruikersnaam en het password goed en op een 

veilige plek. Mocht er geen email binnen komen dan kan de email in de 
SPAM box terecht gekomen zijn.  
 

Ga dan naar bovengenoemde website en klik op: 

 
Hierna is er de mogelijkheid om op password vergeten te klikken: 

NCD 
internationaal

NCD Nederland

Partner

Denominatie 1

sub-partner

Gemeente/kerk

Facilitator

Gemeente/kerk

Facilitator

Denominatie 2

sub-partner

Gemeente/kerk

Facilitator

Gemeente/kerk

Facilitator

Gemeente/kerk

Facilitator

Gemeente/kerk

Facilitator

NCD Duitsland

Partner

NCD Engeland

Partner

mailto:info@ncd-nederland.org
https://ncdchurchsurvey.org/nl
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U komt dan op de volgende web-pagina: 

 

 
Vul de gebruikersnaam of het emailadres in en druk op de blauwe knop 
“Nieuw wachtwoord aanvragen”. U ontvangt dan een email met de 

mogelijkheid om een nieuw password aan te maken. 
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Als het inloggen lukt dan komt u op de volgende webpagina terecht: 

 

 
 

 

3.3 Aanmaken Facilitator account voor gemeente/kerk 
Een denominatie kan zelf ook een account aanmaken voor een facilitator. 

Als eerste moet er op de tab “KLANTEN” geklikt worden.  
 

 
 

 
 
 

Op de webpagina “KLANTEN” kunnen de volgende zaken opgegeven 
worden: 

- Gebruikersnaam (Naam van de gemeente, er mogen spaties in 
zitten) 

- Email adres van de persoon die de facilitator van de gemeente is voor 

het NCD proces 
- Zorg dat de box “Breng de klant op de hoogte van het nieuwe 

account zodat die het paswoord in kan stellen“ aangevinkt is 
- Kies als rol “Facilitator onderzoek” 
- Laat de privileges leeg 

- De naam van de token leverancier blijft ongewijzigd 
Klik vervolgens op de blauwe knop “TOEPASSEN” onder aan de pagina. 
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Het menu waarop dit ingevuld kan worden ziet er zo uit: 

 

 

 

 

4 Starten onderzoek 

4.1 Voorbereiding onderzoek 
Als eerste dient de gemeente/kerk op de hoogte gebracht worden dat het 
onderzoek gaat plaats vinden. 
Vervolgens zijn de namen en email adressen nodig van diegenen die de 

enquête op de website gaan invullen. Dit zijn er minimaal 30 maar kunnen 
er ook veel meer zijn. 
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Er zijn papieren kopieën nodig voor diegenen die de enquête op papier 

gaan invullen. (Deze kunt u ook bestellen via info@ncd-nederland.org). Er is 
ook een papieren kopie nodig van het facilitators formulier. Het is 
verstandig om dit eerst op papier in te vullen en deze goed op te bergen om 

voor een volgend onderzoek de gegevens weer paraat te hebben. Deze 
vragenlijsten zijn beschikbaar op de web-site www.ncd-nederland.org. 

Ook dienen er twee tokens aangevraagd te worden. U kunt dit via de 
website aanvragen. Er is een token nodig voor “Basis profiel genereren” 
en een token voor “NCD Result Guides”. Het is verstandig om deze tokens 

vroegtijdig aan te vragen. Zie hiervoor hoofdstuk 5.1. Alle enquêtes kunnen 
al ingevuld worden voordat deze tokens beschikbaar zijn. Maar als de 

enquêtes ingevuld zijn dan kan het vervelend zijn om op de tokens te 
moeten wachten. Bestel deze dus ruim voor de afronding van het 
onderzoek. 

4.2 Starten van het onderzoek 
 
Een onderzoek kan gestart worden met klikken op “Begin met een 

onderzoek” 

 
 
 
 

 
Vervolgens door te klikken op “Begin een nieuw onderzoek”. 

 
 

 
Op een later tijdstip kan verder gegaan worden met een onderzoek door op 
“Incompleet” te klikken. Vervolgens kan een open onderzoek gekozen 

worden. 

 
 
 

mailto:info@ncd-nederland.org
http://www.ncd-nederland.org/
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Vervolgens kan de naam van de gemeente ingevuld worden. 
 

 
Hierna komt de vraag of alle betrokkenen gevraagd moet worden om de 
vragenlijst online in te vullen. Indien er op “Ja” geklikt wordt kan de lijst 

met namen en email adressen direct ingevuld worden. Dit kan echter ook 
op een later tijdstip. Ook kunnen er later nog adressen toegevoegd worden 

als de lijst nog niet compleet is. 
Bij naam vult u de naam van de eerste deelnemer in en bij emailadres het 
emailadres. Na het klikken op “Voeg nog een deelnemer toe” verschijnt er 

een nieuwe lege regel, onder de regels die al ingevuld zijn, die u weer in 
kunt vullen. enz….. 

 
Vervolgens kan er nog een deelnemers herinnering en een eigen 
herinnering gekozen worden. 
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Tot slot klikt u op de knop “Opslaan” onder aan de bladzijde.  
Niet vergeten anders moet u de lijst opnieuw invoeren! 

 
Hierna worden de uitnodigingen verstuurd en een Voorgangers formulier 

(Facilitator) aangemaakt. De knop om het Basis profiel te genereren blijft 
vaag totdat het facilitator formulier ingevuld is. Het is verstandig om het 

facilitator formulier eerst op papier in te vullen zodat u de gegevens kunt 
bewaren voor de volgende keer. Vervolgens kunnen nog online deelnemers 
toegevoegd worden en kunnen de formulieren die op papier ingevuld zijn 

ingevoerd worden. Na op de knop “Toevoegen” gedrukt te hebben 
verschijnt er een invulformulier waarop de resultaten overgebracht kunnen 

worden. 
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5 Genereren onderzoeksresultaat 

5.1 Het aanvragen van de tokens 
Voordat een Basis profiel aangemaakt kan worden moet er een token 

aangevraagd worden. Hiervoor klikt u in het hoofdmenu op “Tokens” 
 

 
 
 

 
 

 
Onder het sub-menu “Aanvragen tokens” kunt u nu de tokens aanvragen. 
 

 
 

In het overzicht (hierboven links) ziet u hoeveel tokens u nog op voorraad 
heeft. Ook ziet u (hierboven rechts) hoeveel tokens u al aangevraagd hebt 
waar u nog op wacht. 

Onder dit overzicht vindt u het menu om tokens aan te vragen. Voor een 
onderzoek hebt u een “Basis profiel genereren” token nodig en een “NCD 

Result Guides” token nodig. Beide moet u apart aanvragen. 

 
Selecteer eerst uw token, vul daarachter het aantal in (meestal 1) en druk 

dan op “Aanvraag”. Herhaal de procedure voor het tweede token.  
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De aanvraag gaat vervolgens naar de sub-partner (denominatie) of naar 

NCD Nederland als er geen sub-partner is. 

5.2 Token afhandeling door de sub-partner 
Als er bij de sub-partner een aanvraag binnenkomt kan de sub-partner deze 
terugvinden onder het sub-menu “Token aanvraag”.  

 
 

De sub-partner moet eerst controleren of hij de tokens nog op voorraad 
heeft. Zo niet dan moet de sub-partner eerst zelf de tokens aanvragen.  
 

 
 

In het menu eronder kan de aanvraag goedgekeurd worden. De tokens 
gaan dan van de sub-partner naar de aanvrager. Of de aanvraag kan op “In 

behandeling” gezet worden of geweigerd worden. 
 

5.3 Genereren van het basisprofiel 
Voor het genereren van het Basis profiiel klikt u op de tab “Incompleet” en 

selecteert u het betreffende onderzoek. Op de webpagina waar u het 
facilitator formulier hebt ingevuld en de deelnemers hebt toegevoegd klikt u 

op de knop “Basis profiel genereren”. 
Als er een token voorradig is voor het basis profiel dan wordt het Basis 
profiel aangemaakt. U kunt nu geen deelnemers meer toevoegen. Het 

incomplete onderzoek verdwijnt en kan niet meer ingezien worden. 
Als u wilt weten wie het onderzoek ingevuld hebben dan dient u dit van te 

voren te controleren. 
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5.4 Basis profiel inzien 
Het basis profiel vindt u terug onder “Resultaten” – “Basis profiel”. 

 
 

 
Hier vindt u een lijst van alle profielen die met dit account aangemaakt zijn. 

Klik op het betreffende profiel en de resultaten worden zichtbaar. Onderaan 
de bladzijde vindt u een link on een pdf van het resultaat te downloaden. 
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5.5 Een “Result Guide” genereren 
Voor het genereren van een Result Guide gaat u naar “Resultaten” – “Maak 
een uitgebreid profiel”. 
 

 
 

Vervolgens selecteert u het aangemaakte Basis profiel, en eerdere 
onderzoeken van de gemeente/kerk. Dit mogen er maximaal 4 zijn. Het 
voordeel van meerdere resultaten selecteren is dat u in de resultaten het 

verschil met voorgaande onderzoeken eenvoudig kunt zien. Onderaan 
selecteert u het resultaat wat u wenst te ontvangen. Als er een token 

aanwezig is kunt u op de knop “Create advanced profile” klikken. 
 

 
 

 
 

5.6 De Result Guide inzien 
De Result Guide kunt u inzien via de tab “Resultaten” – “Uitgebreide 
profielen” 
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Hier ziet u een lijst van uitgebreide profielen die u aangemaakt hebt. Het 

kan even duren voordat uw nieuwe profiel hier zichtbaar wordt. Als uw 
Result Guide zichtbaar wordt kunt u op de link in de kolom profielnaam 
klikken. Het resultaat wordt vervolgens zichtbaar. 

De Result Guide bestaat uit 4 onderdelen. Het eerste onderdeel is een 
beknopt overzicht van het resultaat op drie bladzijden.  

 
 
U kunt dit overzicht downloaden in pdf formaat door rechtsboven op het 
pijltje naar beneden te klikken. 

 

 
 

Hetzelfde resultaat vindt u ook onder de tab “Just the results” – “Summary” 
(afbeelding links). U kunt het resultaat op dezelfde wijze downloaden of 
door te klikken op de link onderaan de webpagina. 
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5.6.1 De story guide 
Als u klikt op Story krijgt u een overzicht van de 8 duigen en de 24 thema’s. 

Vervolgens krijgt u de details van de 3 hoogste thema’s en de drie laagste 
thema’s. De vragen die leiden tot deze scores worden elk in een grafiek 
getoond. 

 

 
 
Het downloaden van deze grafieken gaat op dezelfde wijze als de 

voorgaande grafiek. 
 

5.6.2 De status guide 
 

Als u op status guide klikt krijgt u de resultaten van de 8 duigen en de 
resultaten van elke duig in detail. Voor elke duig worden de vragen en hun 
resultaat getoond die bij deze duig horen. 

Ook worden de hoogste 10 en de laagste tien vragen getoond. Het kan zijn 
dat hier vragen bij zitten uit andere duigen dan de laagste duig. 

 
Tot slot vindt u een overzicht van de uitdagingen voor uw gemeente/kerk 
met de vraag: Welke van de bovenstaande uitdagingen moet u zonder 

twijfel nog verder onderzoeken. Het kan zijn dat wel bekend is wat laag 
scoort maar nog niet waarom. Dit vraagt dan nog verder onderzoek. 

 

5.6.3 Strategy 
Het volgende overzicht geeft een richting hoe u de uitdagingen ten positieve 
kan beïnvloeden.  

 

Gemeente / kerk voorbeeld                

Bevestiging 

Creativiteit 

Elke dag trouw 

Mededogen 
Gastvrije 

Gebed 

Geloof stretching 

God bewustzijn 

Goede organisatie 

Hoop 

Inspiratie 

Intimiteit 

Koesteren 

Leren 
Relevantie 

Samenspel 

Verantwoording 

Vermenigvuldiging 

Verzoening 

Visie 

Vreugde 

Vrijgeven 

Zelfbewustzijn 
Zielzorg 

 

Behoeftegerichte  

Evangelisatie 

Effectieve  

Structuren 

Gaven-gebaseerde  

Bediening 

Hartstochtelijke  

Spiritualiteit 

Holistische  

Kleine Groepen 

Inspirerende  

Samenkomsten 

Liefdevolle  

Relaties 

Versterkend  

Leiderschap 
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Het proces bestaat uit een aantal stappen: 

- Test de huidige situatie (het onderzoek) 
o Hoe weet je dat je duidelijk ziet? (enquête!) 

- Onderzoek en begrijp het resultaat (deze fase) 

o Wat zijn de feiten? (kies een uitdaging) 
- Plan acties om de uitdagingen aan te pakken 

o Wat is nu het meest belangrijk? 
- Do Voer de actie uit 

o Ga je door en nodig je God en anderen uit om verder te 

werken dan je plan? 
- Ervaar de gevolgen van de acties 

o Ben je vrij om van God en anderen te ontvangen? 
- Kijk naar de gevolgen 

o Wat zie je? 

- Test opnieuw om de volgende cycles in te gaan 

 

5.6.4 Cycle starters 
Onder het kopje Cycle starters vindt u tips wat u kunt doen om uw 

uitdaging aan te pakken. 
Voor elke laagste score is er 1 A4 met tips die je verder kunnen helpen. 

 


