Jaarverslag 2019 NCD-Nederland
Algemeen
In 2019 is er ondersteuning verleend aan twee denominaties en 4 individuele gemeentes. De ondersteuning bestond uit het aanmaken van accounts, toesturen van
ondersteunende informatie en begeleiding bij het uitvoeren van de testen.
Daarnaast zijn er updates aan de website www.ncd-nederland.nl gepleegd en zijn
de vertalingen naar het Nederlands voor de update van het gemeente onderzoek
van de internationale site gemaakt.

Ondersteuning denominaties
De ondersteuning van de denominaties heeft voornamelijk bestaan uit het leveren
van nieuwe vertaling voor de uitbreiding van het resultaat van het gemeente onderzoek. De onderzoeksvragen zijn ongewijzigd maar de resultaten zijn uitgebreid.
Tevens is er uitbreiding gezocht van het bestuur door deelname van de denominaties. Dit is in het najaar gerealiseerd. Doel is grotere wederzijdse betrokkenheid.

Ondersteuning individuele gemeentes
De ondersteuning van individuele gemeentes bestaat er voornamelijk uit dat er informatie verschaft wordt over het onderzoek, accounts aangemaakt worden voor
de facilitator en de facilitator wegwijs gemaakt wordt op de website. Doel is dat gemeentes zo veel mogelijk zelfstandig het onderzoek kunnen uitvoeren. Dat is in 2019
ook zo gebeurd met de 4 individuele gemeentes.

Vertalingen van het gemeenteonderzoek
Het gemeenteonderzoek is in 2019 uitgebreid met een nieuwe invalshoek van het
resultaat. Er zijn nu ook gegevens bekend hoe goed een gemeente is in het werven
van nieuwe leden en het vasthouden van de bestaande leden. Dit wordt in het resultaat de voordeur (waardoor nieuwe mensen binnenkomen) en de achterdeur
(waarlangs mensen de gemeente weer verlaten) genoemd. De tweede nieuwe invalshoek is hoe goed de gemeente in staat is om de leden te laten ontvangen door
de geloofservaringen in de gemeente (inademen) en om dit weer door te geven
aan mensen binnen en buiten de gemeente (uitademen). Hiervoor moesten nieuwe
gedeeltes naar het Nederlands vertaald worden.

Vertalingen van testen voor individuele gemeenteleden.
Ook is er medewerking verleend aan het vertalen van een test op gebied van spiritualiteit. Deze test is zover vertaald dat deze ingezet kan worden maar nog niet volledig afgerond is.

Uitbreiding van de website www.ncd-nederland.nl
De website is uitgebreid met een video op de hoofdpagina die gemaakt is op een
NCD-dag en het belang van het onderzoek duidelijk maakt. Daarnaast is er een uitbreiding gemaakt in het Engels ter ondersteuning van gemeentes in Afrika.

