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• crisis
“Dit is een heel zwaar jaar”, zegt directeur Mark de Boer van Agapè. De
geldelijke steun voor de individuele
medewerkers, via zogenoemde vriendenkringen, steeg weliswaar, maar
die voor de organisatie en haar projecten liep fors terug. Er moest sterk
worden bezuinigd. Tegelijk begon
het wegwerken van oude schulden.
Daar kwam bij dat de arbeidsrelatie
met de medewerkers ingrijpend veranderde. Voorheen waren zij kleine
zelfstandigen. Dat werd een wettelijk
onhoudbare constructie, omdat er in
feite een gezagsverhouding bestaat
met Agapè, die ook doorgaans hun
énige opdrachtgever is.

Agapè leerde veel
in financieel dal

Noodklok
In de eerste drie maanden slonken de
algemene inkomsten voor de organisatie en projecten met tachtig mille
(zestig procent) vergeleken met vorig
jaar. De noodklok werd geluid en er
werd in de kosten gesneden. Geplande investeringen werden uitgesteld,
reizen tot een minimum beperkt. Alle
afdelingen is met succes gevraagd
tien procent te bezuinigen. Bij enkele
medewerkers met een jaarcontract
werd dat niet verlengd. Voordeel van
de ingrepen: men werd meer kostenbewust.
De Boer: “We deden verder veel dingen niet, die wij wel wilden. Denk
daarbij niet aan allerlei grote acties.
In de ontwikkeling van onze interneten mediabediening is wat stagnatie
ontstaan, door uitstel van investeringen. Maar er gebeurt heel veel. Dit
jaar meldden 850 mensen een keuze
voor Jezus te hebben gemaakt, via
internet. Daar liggen enorme kansen,
het wordt een van onze speerpunten.
Met internet kun je gemakkelijk veel
mensen bereiken. Evangelisatie is
onze oorspronkelijke roeping. Daar
keren wij steeds meer naar terug.”
Financieel komt de tanker in rustiger
vaarwater: “We hebben de fondsenwerving gebundeld tot één duidelijk
appèl: steun ons. Niet zo projectge-

DEEL JE
dat zou niet handig zijn. Dan mis je
ook de aansluiting met de omgeving.
Als hij les geeft, gebruikt hij bewust
niet zijn laptop en beamer. Want dan
denken Mozambiquanen dat je die
moet hebben om les te kunnen geven. Dat is het relatieve van inkomen
en geld. Dat kunnen we gemakkelijk
vertalen naar beneden, maar onze
uitdaging was de Heer te vragen:
welke levensstandaard wil u ons
geven, zodat wij aansluiting houden
met onze doelgroep en omgeving.”
Medewerkers moeten nog steeds
hun salaris bij elkaar sprokkelen. Wat
gebeurt er als iemand heel belangrijk
is voor Agapè, veel zegen verspreidt,
maar ondermaatse inkomsten heeft?
“Dan zeggen we: mooi dat je 80 uur
per week evangeliseert, maar ga nu
eerst zorgen dat je financieel gezond
wordt. Van alle mensen die nu een
contract hebben, zijn de inkomsten
voldoende voor hun salaris. Ze bouwen zelfs een buffertje op. Lukt dat
niet dan moeten we op een gegeven
moment zeggen: je hebt onvoldoende inkomsten voor een full time
dienstverband. Dan geven we hun
tijd terug voor ander werk daarnaast.
We trainen de mensen ook in het opbouwen van vriendenkringen.”

De Boer: “De argumentatie was dat
hun werk niets heeft te maken met
het ontvangen geld. Geestelijk misschien te verdedigen, maar de belastingdienst zal zeggen: niet waar, er
bestaat een vaste geldstroom. Een
onacceptabele situatie, die we niet
meer moesten willen.”
Door de nieuwe aanpak moest een
salarisadministratie worden opgetuigd, de personeelsafdeling ging
anders functioneren en er was voor
iedere werknemer meer geld nodig,
onder meer wegens het werkgeversdeel in sociale premies. “Aan het
principe verandert niets”, zegt De
Boer. “De mensen houden verantwoordelijkheid via fondswerving in
hun inkomen te voorzien. Maar het
voelt toch anders met een vast salaris
en een arbeidscontract. Psychologisch
zou men zich minder tot fondswerving gedwongen kunnen voelen.
Maar ik denk eerder dat het bij sommigen wat emotionele weerstand opriep, het gevoel iets van vrijheid op te
geven. Je raakt hun zelfstandigheid.”
Salarissen worden in onderling
overleg vastgesteld, op basis van
gezinsbehoefte, aan de hand van
Nibud-berekeningen en persoonlijke
omstandigheden. “Een secretaresse
kan nog steeds meer verdienen dan
de directeur, als zij bijvoorbeeld zeven kinderen heeft. Wij hebben geen
functiehuis, waarin je hoog kunt stijgen. Dat was de principiële kwestie
rond de nieuwe systematiek. Je hebt
nodig wat je nodig hebt.” Inmiddels
staan ruim dertig van de medewerkers op de loonlijst, eind dit jaar alle
zeventig.
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Je leert ze bedelen of is dat te platvloers gezegd?
“Inderdaad platvloers, want dat is het
niet. Het is mensen meenemen in een
visie. Wij doen dit werk niet voor onszelf. Mensen die het belangrijk vinden dat het Evangelie in Nederland
wordt gehoord, zouden daaraan een
bijdrage kunnen leveren. Wij geven
onze tijd en energie, voor sommige
anderen is het mogelijk financieel bij
te dragen.”

Mark de Boer: “Dit jaar meldden 850 mensen een keuze voor Jezus te hebben gemaakt, via internet. Daar
liggen enorme kansen, het wordt een van onze speerpunten.”				
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Heel open was Agapè er steeds over: inkomsten slonken dramatisch, al
dan niet onder invloed van de economische crisis. Bovendien moesten de
vriendenkringen van individuele medewerkers méér bijeen gaan brengen,
omdat zij gewoon werknemers met een salaris werden. Maar juist in het
financiële dal kwam er meer zicht op principes rond geld, geven en ontvangen.
Door Johan Th. Bos
richt. We lopen nog wel achter met
de inkomsten, maar we lopen in.
De bijdragen voor de medewerkers
zijn gestegen, wat nodig was met de
nieuwe beloningsstructuur. Maar het
totale plaatje is nog niet helemaal in
orde. Van onze begroting van ongeveer 2,5 miljoen is 1,6 tot 1,7 miljoen
voor salarissen.”

land van overvloed leiden. Dat ging
via de woestijn en manna, het land
van net genoeg. Geestelijke principes
die je ook op financieel terrein kunt
toepassen. Sinds de dag dat het volk
de Jordaan overstak at het van de opbrengst van het land en viel er geen
manna meer. Een groot verschil. In de
training gaven wij medewerkers mee:

Evangelisatie is onze
oorspronkelijke roeping
Bezinnig
Het financiële leed leidde ook tot
geestelijke bezinning op het geven
en ontvangen van geld. Daarbij
speelden inzichten van de Canadees
Earl Pitts een belangrijke rol. Die
schreef er een boek over en verbindt
Goddelijke principes met budgetteren. Daarover kregen medewerkers
ook trainingen van Miles Wilson,
expert op het terrein van vriendenkringen.
De Boer: “Hij verwees naar het volk
Israël. Dat trok naar Egypte, omdat
daar genoeg voedsel was. Maar het
land van genoeg werd dat van gebondenheid. God wilde het naar een

zorg dat je genoeg hebt om van te
leven. Sommigen, ik ook, waren geneigd te zeggen: je kunt niet zomaar
iedereen gaan vragen je te steunen.
En daardoor zichzelf te kort te doen.
De vraag is: heb je net genoeg of
ontvang je wat God wil geven, durf
je Hem daarin te vertrouwen? Dat
was een belangrijke omslag voor
ons. Het gaat om de vrijheid durven
hebben in Nederland te leven als
anderen, niet altijd met het minste
genoegen te hoeven nemen. Je moet
ook niet doorschieten naar de andere
kant, naar prosperity gospel. Maar als
zendeling mag je leven op het niveau
van anderen in de maatschappij.”

Wordt dat niet sterk cultureel bepaald? In sommige landen verkondigen evangelisten het Evangelie op
blote voeten, zij hebben vrijwel niets.
De Boer: “Het gaat in onze cultuur
om: hoe leef je in Nederland en
houd je aansluiting met je omgeving.
Persoonlijk vind ik dat je op God
mag vertrouwen voor een bestaan
op de gemiddelde Nederlandse levensstandaard. Dat je zelf, uit een
oprecht verlangen, ervoor kiest sober
te leven, is prima. Maar ik denk dat
het geen opdracht van God is. Ik had
een goed salaris voordat ik bij Agapè
werkte en een koophuis in een leuke
wijk in Almere. Ik besefte dat mijn
inkomen zo omlaag kon gaan dat wij
ons huis zouden moeten verkopen en
ik uit die buurt moest verdwijnen. Wij
hebben daarover gebeden.”
Ze hielden het koophuis en dat is
een soort getuigenis voor bevriende,
ongelovige buren. “Die begrijpen er
niets van. Wij hoefden er niet uit te
stappen omdat wij bij Agapè gingen
werken, maar werken daar juist om
deze mensen te bereiken. Maar onze
voorganger ging naar Mozambique.
Die kan hier gemakkelijk maandelijks
3000 euro aan fondsen werven en
daar leven als God in Frankrijk. Maar

In april werden alle medewerkers
geïnformeerd over de benarde liquiditeit. Met uitleg van het tweesporenbeleid: kosten omlaag, inkomsten
omhoog. Ook zijn grote sponsors
gericht benaderd.
De Boer: “Toen is de medewerkers
ook gevraagd zelf een fonds te vullen
ter aflossing van enkele heel oude
leningen, die wij ontdekten. Dat
raakt aan zelf bewust met geld omgaan. Sommige leninggevers wisten
er zelf niets meer van. Maar meer
dan een jaar geleden hoorde ik Earl
Pitts over schulden spreken en dacht:
hij heeft gelijk. We hebben met alle
leninggevers afspraken over aflossing
gemaakt. Vrijwel alle medewerkers
wilden meedoen. Per gezin spraken
wij een maandelijkse bijdrage af.
Sommigen hadden die ruimte niet,
maar het is ook geen verplichting.
Anderen dragen ruim boven het gemiddelde bij.”
Hij denkt dat de bereidheid puin te
ruimen ook wel tot financieel herstel
heeft geleid. Hoewel: “We deden wat
we moesten doen, maar ik leg geen
directe link naar het resultaat van de
laatste maanden. Ik kan zeggen: God
zal voorzien. Maar Hij doet op Zijn
manier. Ik geloof wel dat Hij wil dat
wij proberen heel zuiver en integer
te zijn. Ik doe niets af van onze noodkreet, eerder dit jaar. Maar wij kunnen nu beter dan voorheen sturen op
basis van liquiditeitsoverzichten. De
administratie staat als een huis.”
De periode van zware druk die achter hem ligt, gunt hij niemand. “We
moesten erdoorheen. Ik was er veel
mee bezig. Tegelijk was er veel zegen. Veel mensen kwamen tot geloof
en tijdens het startweekend van het
studentenwerk waren er achttien
medewerkers. Drie jaar geleden waren het er twee. Dat zijn geweldige
dingen.”

