
Beleidsplan NCD Nederland  

Doelstellingen: 
Het diagnosticeren van de kwaliteit van christelijke kerkelijke gemeenten, het 
terugkoppelen daarvan en het begeleiden in verbeteringstrajecten. De doelstelling is 
het verbeteren van de kwaliteit van kerkelijke gemeentes waardoor er ook 
kwantitatieve groei kan ontstaan. 
  
Wijze waarop doel behaald wordt: 
De organisatie NCD International heeft wereldwijd onderzoek gedaan naar factoren 
die gezonde groei tot stand brengen in kerkelijke gemeentes. Uit dit onderzoek, 
geleid door Christian Schwarz, kwam naar voren dat groei in kwaliteit uiteindelijk ook 
leid tot groei in kwantiteit. De factoren die het meest bijdragen aan groei in een 
gemeente zijn in een onderzoek samengebracht. Dit onderzoek kan online 
uitgevoerd worden. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek kunnen 
verbeteringstrajecten gestart worden. Voor de begeleiding kunnen ook externe 
coaches ingeschakeld worden door de kerkelijke gemeentes. NCD-Nederland werkt 
samen met NCD International. NCD Nederland draagt zorg voor vertaling van de 
websites waarop deze testen uitgevoerd kunnen worden en de bijbehorende 
relevante materialen. Daarnaast is NCD Nederland de contact persoon voor het 
uitvoeren van deze testen en begeleid kerkelijke gemeentes hierin. Ook maakt NCD 
Nederland de onderzoeksmogelijkheden bekend in Nederland. 
Hierbij ligt de primaire focus op denominaties maar worden ook individuele kerkelijke 
gemeentes begeleid. 
 
De inkomsten komen uit de vergoeding voor het onderzoek, de verkoop van 

materialen ter ondersteuning van het onderzoek en het organiseren van NCD-dagen 

waarop belangstellenden kennis kunnen maken met het NCD gemeente onderzoek 

en de individuele testen die beschikbaar zijn. Ook kunnen er giften gegeven worden. 

Het vermogen van de instelling wordt beheerd door het bestuur. De uitgaven staan 

alle ten dienste van het werk van NCD Nederland. Maximaal 10% wordt besteed aan 

het promoten van het werk van NCD-International in Afrika. Voor de actuele 

bestedingen zie het financiële jaarverslag.  

De werkzaamheden van de stichting zijn het zorgdragen voor vertalingen van de 

Engelse websites met de testen naar het Nederlands. Het zorgdragen voor vertaling 

van de relevante boeken en materialen. Het begeleiden van gemeentes bij het 

opstarten van testen en het uitvoeren van testen op de websites en beoordelen van 

de resultaten. Het beschikbaar stellen van tokens voor het kerkelijk onderzoek op de 

website. Het organiseren van NCD dagen waarop er informatie wordt gegeven aan 

geïnteresseerde kerkelijke gemeentes over het onderzoek en de gebruikte methodes 

en de resultaten hiervan. Het onderhouden van contacten met relevante 

denominaties over de mogelijkheden van het onderzoek. 

De doelgroep zijn alle christelijke kerkelijke gemeentes ongeacht de denominatie 
waartoe ze behoren. De vragen van het onderzoek zijn toegespitst op deze 
doelgroep. De principes zijn echter breder toepasbaar. Er is ook een variant die zich 
richt op het bedrijfsleven. NCD Nederland ondersteunt deze variant niet. 


