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Inleiding 
In de zomer van 2017 hebben Hans en Carolien de leiding van het ICP netwerk op zich genomen. 
Na een uitgebreide kennismaking met het werkveld in het eerste halfjaar, zijn ze in 2018 begonnen 
aan een oriëntatie op de toekomst van de organisatie.  
 
Visie, missie en strategie 
Medio 2018 is er een team gevormd dat zich is gaan bezinnen op de visie en missie voor de komende 
jaren, voorheen geformuleerd als “Advancing the Kingdom by equipping churches to plant 
intercultural communities.” Gevoed door stevig onderzoek en diepgaand teamoverleg is de visie en 
missie alsvolgt herschreven: 
 

ICP weet zich geroepen voor het kleurrijke koninkrijk van God  
en bouwt daarom mee aan interculturele geloofsgemeenschappen door heel Nederland  
via een netwerk dat zich 

• verdiept (toerusting), 
• versterkt (samenwerking) en 
• verbreedt (werving). 

 
Nog korter geformuleerd, als motto: ICP gaat voor een kerk met kleur! 
 
Samenvatting  
In dit document beschrijven we de ambities van ICP voor de komende zeven jaar. In hoofdstuk 1 de 
visie (waarom); in hoofdstuk 2 de missie (hoe); in hoofdstuk 3 de strategie (wat); in hoofdstuk 4 de 
organisatie; in hoofdstuk 5 de plannen voor 2025 en, daarvan afgeleid, 2019 en 2020. 
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1) De visie van ICP: waarom gaan we voor het kleurrijke Koninkrijk? 
 

Worship is the fuel and goal of missions. 
John Piper 

 
ICP weet zich geroepen voor het kleurrijke Koninkrijk van God en bouwt daarom mee aan 
interculturele geloofsgemeenschappen door heel Nederland. Onze roeping komt niet 
enkel voort uit de veranderde culturele samenstelling van de maatschappij, alsof we 
gedwongen worden door onze context. We willen evenmin een activistische houding 
aannemen door enkel op de missie te focussen. Ons vertrekpunt ligt in God zelf. Vader, 
Zoon en Geest motiveren ICP tot het meebouwen aan interculturele 
geloofsgemeenschappen door heel Nederland. De visie voor een kleurrijk Koninkrijk 
ontspringt in het hart van God. 
 
1.1 De Vader wordt in diversiteit weerspiegeld 
Om God te leren kennen hebben we elkaar nodig. Zijn beeld wordt in de mensheid zichtbaar, niet in 
Adam als individu, maar ook in Eva en hun hele nageslacht (Genesis 1:27). Gods beeld wordt dus 
zichtbaar in de veelheid aan volken.  
 
Wanneer deze diversiteit in Babel wordt bedreigd, doordat de mensen bij elkaar blijven, drijft God 
hen uiteen, zodat taal en cultuur zich kunnen ontwikkelen. Zijn grootsheid is niet in eenvormigheid, 
maar in veelkleurigheid te vinden (Gen.10-11).  
 
Het is volgens Paulus ‘samen met alle heiligen’ dat we Gods liefde kunnen peilen. De Aziaat, 
Oosterling en Afrikaan werpen ieder hun eigen licht op de Allerhoogste. Alleen langs die weg kunnen 
we ‘volstromen met Gods volkomenheid’ (Ef.3:18-19). 
 
1.2 De Zoon verlangt naar een veelkleurige kerk 
Jezus staat in de lange traditie van Mozes en de profeten. Tegen de Emmaüsgangers zegt Hij dat het 
Oude Testament niet alleen messiaans, maar ook missionair gelezen moet worden. De Schriften 
staan vol van de voorzegging dat het evangelie naar de volken gaat (Luk.24:45-47). 
 
Het hele Nieuwe Testament draait om dit mysterie dat aan Paulus is geopenbaard (Ef.2:14-15). Jezus 
is niet alleen voor Israël gekomen, maar Hij brengt de heidenen dichtbij. De Handelingen en brieven 
staan vol van de uitleg en verdediging van deze werkelijkheid. 
 
De grote opdracht die Jezus aan het eind van zijn leven geeft om alle volken te discipelen (Matteus 
28:19) is dus geladen vanuit de gehele Schrift. 
 
1.3 De Geest stimuleert tot grenzeloos getuigen 
Als de Heilige Geest wordt uitgestort op de Pinksterdag, klinkt er een verstaanbaar evangelie 
(Hand.2:11). De gelovigen beginnen niet eenzelfde taal te spreken, maar in de veelheid aan talen 
horen zij dezelfde boodschap van Gods liefde. 
 
Als de vroege kerk zich op blijft houden in Jeruzalem, breekt er een vervolging uit, zodat de eerste 
christenen worden verspreid. Het is de Geest die de joden naar de heidenen zendt. Zo komt Filippus 
bij de Samaritanen en Paulus in Antiochië. Vanuit deze eerste interculturele kerk van het Nieuwe 
Testament verspreidt Gods boodschap van verzoening zich over de gehele wereld. 
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Tot op de dag van vandaag werkt de Geest grensoverschrijdend. Hij stuurt christenen naar ons land 
die de kerken wakker schudden. Hij brengt zending dichtbij door islamitische buren te geven. Hij 
daagt iedereen uit om de veilige comfortzone te verlaten en op avontuur te gaan met God. 
 
1.4 Conclusie: daarom gaat ICP voor Gods kleurrijke Koninkrijk! 
We leren God beter kennen met christenen uit andere culturen. Het vleesgeworden Woord is hier vol 
van. En de Heilige Geest doorbreekt grenzen. Het kan bijna niet anders of de kerk krijgt kleur, zeker 
in het pluriforme Nederland. Hier wonen in 2018 bijna 4 miljoen mensen met een migratie-
achtergrond (23% van 17,2 miljoen burgers), van wel 200 verschillende nationaliteiten. Een aantal 
dat in 2060, volgens de prognoses van het CBS, is gestegen naar ruim 6 miljoen (34% van 18,4 
miljoen burgers).  
 
Toch is de kerkelijke segregatie groot. Nederlandse geloofsgemeenschappen zijn vaak ontoegankelijk 
voor medelanders vanwege taal en cultuur. Veel migrantenkerken zijn opgebouwd langs etnische 
lijnen, waardoor hun bereik beperkt blijft. Samenwerking tussen christenen van verschillende 
culturen blijft incidenteel en projectmatig. En dat terwijl Nederland een schreeuwende behoefte 
heeft aan ontmoetingsplaatsen waar verschillen niet alleen overbrugd worden, maar zelfs gevierd 
worden als iets dat ons door God gegeven is! 
 
ICP heeft een apostolisch-profetische roeping voor Gods kleurrijke Koninkrijk. Profetisch omdat we 
de kerk in Nederland willen wijzen op de kansen in de wereld op de stoep. Apostolisch vanwege de 
missionaire drive om alle volken te discipelen via nieuwe, lokale kerken. Het is om deze reden dat we 
meebouwen aan interculturele geloofsgemeenschappen door het hele land via een netwerk dat zich 
verdiept, versterkt en verbreedt. 
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2) De missie van ICP: wat willen we in Nederland doen?  
 

The only hermeneutic of the gospel is a congregation of men and women who believe. 
Leslie Newbigin 

 
De missie van ICP ligt in het verlengde van Gods zending (Missio Dei), waarin de Vader zijn 
beeld herstelt, de Zoon volken met God verzoent en de Geest grenzen doorbreekt. Vanuit 
haar roeping voor Gods kleurrijke Koninkrijk wil ICP: meebouwen aan interculturele 
geloofsgemeenschappen door heel Nederland. 
 
2.1 Interculturele geloofsgemeenschappen 
Interculturele kerken bestaan uit gelovigen met verschillende culturele achtergronden (westers en 
niet-westers) die intentioneel samenleven en -werken. Ze zijn niet mono-cultureel en gaan verder 
dan een multiculturele geloofsgemeenschap. De verschillende vormen lopen vloeiend in elkaar over 
en zijn niet scherp te onderscheiden. 
 

Mono-culturele kerken Multiculturele kerken Interculturele kerken 

Kerken die bestaan uit mensen 
van één nationaliteit, zoals veel 
Nederlandse kerken (soms ook 
etnische migrantenkerken) 

Kerken die bestaan uit 
mensen van verschillende 
nationaliteiten, waarin één 
cultuur (vaak de 
Nederlandse) domineert   

Kerken die niet alleen cultureel 
divers zijn samengesteld, maar 
die ook bewust ruimte maken 
voor diversiteit in leiderschap, 
liturgie, etc.  

 
Interculturele kerken streven naar ‘eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alles’. Ze 
onderwerpen zich aan Christus en worden o.a. gekenmerkt door wederkerige en gelijkwaardige 
relaties tussen de verschillende culturen; echte interactie waarbij samen geleerd wordt van elkaars 
ervaringen; en openheid voor verandering van inzicht dankzij een lerende houding. 
 
2.2 Meebouwen  
Interculturele gemeenschapsvorming brengt grote uitdagingen met zich mee, zowel op het 
persoonlijke vlak, als op het praktische, liturgische, theologische, geestelijke en culturele vlak. Wie er 
een tijdje mee bezig is, zal het als complex ervaren.  
 
Als ICP willen we graag langdurig optrekken met interculturele geloofsgemeenschappen. We houden 
de visie scherp, bevragen de gemeenschappen op hun ontwikkeling en geven training en coaching 
waar nodig. Zo zijn we mee-bouwers van de lokale interculturele kerken. 
 
2.3 Door heel Nederland 
ICP richt zich op het gehele land, hoewel het bestaande netwerk zich vooral op de Biblebelt en in de 
grote steden bevindt. In het noorden en zuiden van Nederland zijn nog weinig interculturele 
initiatieven. Van de 75 plaatsen met meer dan 10.000 mensen met een migratieachtergrond zijn er 
56 plaatsen waar nog geen (aan ICP verbonden) interculturele kerk is1. 
 
We onderscheiden drie doelgroepen die aan de verschillende strategische doelen (verdieping, 
versterking, verbreding) gekoppeld kunnen worden. 
 
 
                                                             
1 Zie bijlage 1. 
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• Kerkplanters en hun teams in het ICP netwerk 
• Partners (zowel organisaties als sponsoren) 
• Geïnteresseerde particulieren en kerken 

 

  

Kernteam 
en 

bestuur

Kerkplanters en teams

Partnerorganisaties en sponsoren

Geïnteresseerde particulieren en -kerken Awareness (‘see’)

Involvement (‘think’)

Commitment (‘do’)

Accountability (‘care’)

Primaire rol ICP:

Verbreding

Versterking

Verdieping

Mate van betrokkenheid:
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3) De strategie van ICP: verdiepen – versterken – verbreden  
 

Expect great things from God; attempt great things for God.  
William Carey 

 
ICP wil interculturele geloofsgemeenschappen door heel Nederland helpen opbouwen en 
doet dat via een netwerk dat zich verdiept, versterkt en verbreedt. Lag voorheen de 
nadruk op uitbreiding van het aantal geloofsgemeenschappen (verbreding van het 
netwerk), nu willen we ook de bestaande interculturele kerken meer verdieping bieden 
(op het terrein van kennis en relaties) én versterking (door samenwerking te zoeken met 
andere organisaties en kerken).  
 
3.1 Verdieping 
Sinds haar ontstaan in 2005 bouwt ICP aan een netwerk van interculturele geloofsgemeenschappen. 
In 2018 zijn er 29 gemeenschappen aangesloten als partner. Hiervan zijn er tenminste 22 die de fase 
van kerkplanting voorbij zijn. Zij bevinden zich in één van de volgende fasen: groei, continuïteit, of 
revitalisering. Niemand heeft momenteel met de laatste fase te maken: kerksluiting2. 
 
Om als ICP relevant te blijven voor deze grote groep in het huidige netwerk is verdieping 
noodzakelijk, zowel op het persoonlijke vlak (het uitwisselen van ervaringen), als op het 
professionele vlak (via het delen van kennis en expertise). We geven daarom de hoogste prioriteit 
aan het doorontwikkelen van het huidige relationele netwerk en het bestaande kenniscentrum voor 
interculturele gemeenschapsvorming. 
 
Verschillende criteria helpen ons om keuzes te maken bij de ontwikkeling van producten en diensten. 
Zes controlevragen kunnen daarbij helpen:  
 

• Heeft dit een interculturele focus? 
• Wordt de kwaliteit goed gewaarborgd?  
• Is hier echt behoefte aan in het netwerk?  
• Kan dit in de vorm van een co-creatie?  
• Houden we de relatie met het netwerk warm?  
• Empoweren we het leiderschap hiermee? 

 
In 2025 verwachten we een groot aanbod van diensten en producten te hebben, waar het netwerk 
gebruik van kan maken. Het huidige aanbod is geëvalueerd3, verbeterd en aangevuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
2 De fasen zijn ontleend aan Brouwer e.a., Levend lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen 
in Nederland, Kampen 2007, en beschreven in het onderzoek van Judit Blom – Visky, Bouwen aan een netwerk 
van interculturele christelijke geloofsgemeen-schappen. Relevantie van ICP Nederland voor de interculturele 
geloofsgemeenschappen uit haar netwerk die de fase van kerkplanting voorbij zijn, afstudeeronderzoek 
Godsdienst Pastoraal Werk, CHE, 2018, p.11-14 en p.32. 
3 Zie bijlage 2. 
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Voor wie? Wat? Hoe vaak? Door wie? Wat nodig? 
Gemeenten  Kerkbezoek Elk jaar Sprekers uit het 

ICP team 
Ontwikkeling van 
sprekersteam 

Zomerkamp  Eens per twee 
jaar 

Een aan ICP 
verbonden 
stichting 

Een stichting 

Kerkleiders  Evaluatiegesprek   Elk jaar ICP teamleden Gespreksvragen 
Coaching Op verzoek ICP coaches Coaches 
Netwerkdagen Twee keer per 

jaar 
ICP team met 
netwerk 

Relevante input 

Intervisie Maandelijks  ICP team en 
netwerk 

Vaste groepen 
per seizoen 

Studiereis  Eens per vijf jaar ICP team i.s.m. 
externe 
organisatie 

Onderzoek naar 
wenselijkheid en 
haalbaarheid 

Leidersteams  Teamtraining van 
2 jaar met 
vervolgtraject 
van 4 jaar 

Eens per twee 
jaar 

ICP team Vervolgtraject 
ontwikkelen 

Muzikanten, 
kinder-, 
jeugdwerkers, 
sprekers, 
kringleiders, etc 

Training en 
ontmoeting  

Eens per jaar ICP team i.s.m. 
netwerk en 
externe 
organisaties 

Training 
ontwikkelen 

Potentiele leiders 
met migratie-
achtergrond 

Training  Maandelijks ICP team i.s.m. 
netwerk en 
externe 
organisatie 

Potentiele leiders 

Iedere 
geïnteresseerde  

Een groeiend 
aantal publicaties 
en materialen 

Tweemaandelijks   ICP team i.s.m. 
netwerk 

Een toegankelijke 
database op de 
website 

 
3.2 Versterking 
Als kleine organisatie kunnen we onze missie niet alleen uitvoeren en we willen dat ook niet. ICP 
specialiseert zich in interculturele gemeenschapsvorming als haar unique selling point en zoekt naar 
strategische samenwerking met partijen die zich in de missie herkennen. We werken op die manier 
aan de versterking van het netwerk. Door met kerkgenootschappen, theologische opleidingen en 
andere organisaties op te trekken vergroten we ons bereik en de draagkracht van ICP. 
 
Kerken 
In de komende jaren willen we samenwerking met kerken onderzoeken en waar mogelijk aangaan. 
Dat doen we om steun te vinden (geestelijk, praktisch, financieel) en om hen uit te nodigen mee te 
doen in de missie. 
 
De migrantenkerken hebben het ICP netwerk veel te bieden op intercultureel vlak, maar het is niet 
altijd duidelijk of ICP voor hen in een behoefte kan voorzien. We zullen onderzoeken hoe 
samenwerking eruit kan zien. Hierin zullen we ook Samen Kerk In Nederland (SKIN) betrekken. 
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Met de PKN is er een intensieve samenwerking, zoals beschreven in de volgende paragraaf. De CGK 
werkt nauw samen met de PKN rondom het pionieren en komt dus ook dichterbij ICP. We gaan 
verdere samenwerking met de CGK verkennen.  
 
Met veel kerken is nog nauwelijks contact. Te denken valt aan kerken uit de gereformeerde traditie, 
zoals de NGK en GKV, maar ook aan de evangelische-, pinkster- en baptistengemeenten en 
bijvoorbeeld de Zevendedagsadventisten. In de komende jaren willen we hen allemaal bezoeken om 
samenwerking te verkennen. 
 
Organisaties 
Met diverse intercultureel georiënteerde organisaties zijn goede contacten. We hebben die 
samengebracht in het ExpertNetwerkMigranten. Gave, Evangelie en Moslims, de PKN, 
Geloofsinburgering, Intercultural Impact en ICP participeren hierin. 
 
Dit verband van gelijkgezinde organisaties maakt het mogelijk om grotere projecten aan te gaan. Zo 
willen we vanuit deze samenwerkingsvorm op alle theologische hogescholen en universiteiten 
betrokken raken bij de doordenking van interculturele vraagstukken. Alle scholen zijn aangeschreven 
en bezocht. Bij enkele opleidingen (CHE, EC, PThU, ThUK, Tyndale) zijn toezeggingen gedaan voor het 
geven van gastlessen of het mee ontwikkelen van curricula. Hierin gaat ICP vanuit het ExpertNetwerk 
participeren. 
 
Een tweede groter project is de Opwekkingsconferentie. In de komende jaren krijgen we de kans om 
daar aandacht te gaan vragen voor het interculturele aspect van de kerk. Ook hierin zullen we als ICP 
investeren samen met het ExpertNetwerk.  
 
Met Verre Naasten is een beginnende vorm van samenwerking gestart. ICP zal een traject 
ontwikkelen om missionaire migrantenleiders gedurende drie jaar te coachen. Het gaat om zes 
mensen die door Gave zijn aangesteld. ICP ontvangt hiervoor financiele ondersteuning. 
 
Waar wenselijk zullen we samenwerking met andere organisaties onderzoeken. Zo kan het zijn dat 
we rondom het zomerkamp gaan optrekken met bijvoorbeeld New Wine of Gave. We zijn steeds 
open voor strategische verbindingen. 
 
Netwerken in binnen- en buitenland 
Er zijn verschillende netwerken waarin ICP al participeert of van op de hoogte is. In Kerklab blijven 
we meedoen. We zijn lid van Missie Nederland. Bij nieuwe initiatieven zoeken we aansluiting voor 
zover onze interculturele expertise gewenst is. Het gaat om de Peacemakers (een netwerk van 
Arabischtalige kerken in Nederland), netwerk Zuid Nederland (kerkplanters onder de grote rivieren 
die zich verenigen om meer kerken te planten), ReNew (een netwerk dat alle buurten van Nederland 
holistisch wil bereiken) en OM (die verschillende interculturele kerken heeft geplant). 
 
We zijn ook onderdeel van ICP Europe. We worden geinspireerd door de verhalen uit andere 
Europese landen, worden soms gewezen op nieuwe materialen en mogelijkheden en brengen ook 
iets terug via bijdragen aan de training van andere teams op de Europese ICP conferenties.  
 
Via contacten op de Refugee Highway Conference hebben we het aanbod gekregen om buitenlandse 
zendelingen uit Egypte, India, Brazilie, etc. te koppelen aan kerken uit ons netwerk. We gaan middels 
een pilot onderzoeken in hoeverre dit vruchtbaar is voor interculturele gemeenschappen. 
 
Als er nieuwe netwerken op onze weg komen, dan verkennen we de wenselijkheid van onze inbreng 
op intercultureel vlak.  
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3.3 Verbreding  
We geloven dat er nog veel ruimte is voor nieuwe geloofsgemeenschappen in Nederland. Het 
streven is een interculturele kerk op elke 10.000 mensen met een migratie-achtergrond4. Er zijn 75 
plaatsen in Nederland die hiervoor in aanmerking komen. In bijvoorbeeld Breda is er ruimte voor 4 
gemeenschappen (38.000 migranten), in Eindhoven voor 8 gemeenschappen (78.000 migranten) en 
in Rotterdam is ruimte voor 32 interculturele geloofsgemeenschappen (320.000 migranten). Slechts 
in 19 plaatsen zijn bij ICP aangesloten interculturele kerken aanwezig 5.  
 
Uitbreiding van het netwerk door kerkplanting was in de afgelopen jaren speerpunt in het beleid van 
ICP. In de komende tijd wordt het één van de strategiën om interculturele geloofsgemeenschappen 
te helpen in de opbouw. We beperken ons daarbij niet tot kerkplanting, maar willen ook bestaande 
interculturele gemeenschappen uitnodigen in het netwerk. 
 
Kerkplanting blijft een belangrijk onderdeel van het werk. ICP is en blijft een missionaire organisatie 
met een apostolische bediening. We zijn erop uit om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen 
met het evangelie van Jezus Christus. Het vormen van nieuwe gemeenschappen is één van de meest 
effectieve manieren om dit te bereiken. 
 
Er zijn echter ook bestaande initiatieven die heel goed in het ICP netwerk zouden passen, omdat ze 
iets te brengen hebben aan kennis en ervaring en omdat ze er support kunnen vinden voor de lokale 
gemeenschapsopbouw. 
 
Wederzijdse verwachtingen (wat we bieden en wat we vragen) moeten helder beschreven worden, 
evenals de toelatingscriteria voor het netwerk (wie we verwelkomen). 
 
Op verschillende manieren kunnen we werken aan verbreding van het ICP netwerk. Te denken valt 
aan a) bestaande interculturele kerken van buiten ICP uitnodigen in het netwerk; b) interculturele 
kerken in het ICP netwerk uitdagen tot vermenigvuldiging; c) strategische plaatsen voor 
interculturele kerkplanting enthousiasmeren met de visie; d) nieuwe initiatieven die om hulp vragen 
helpen met kerkplanting. 
 
Met de Protestantse Kerk van Nederland (PKN) werken we aan 25 nieuwe interculturele 
pioniersplekken in 2025, zoals beschreven in de memo Kerk met kleur. ICP is aanwezig op elke 
pionierstraining met een zaterdagprogramma rondom interculturele vraagstukken. We trainen de 
start- en pionierbegeleiders. We onderzoeken hoe we pioniers(teams) kunnen mobiliseren. We 
geven toegang tot de database met ICP materialen. De PKN gaat veel aandacht genereren voor het 
interculturele pionieren middels verkendagen, bezoek aan kerken in grotere steden, filmpjes, etc.  

  

                                                             
4 Tim Keller schrijft in Centrumkerk, p.336, dat er 10-20 redelijk nieuwe gemeenten nodig zijn op elke honderd 
bestaande kerken om de secularistaie tegen te gaan. 
5 Zie bijlage 1. Cijfers gebaseerd op CBS definitie van persoon met migratie-achtergrond: als hij of zij of één van 
de ouders buiten Nederland geboren is. 
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4) ICP als organisatie 
 

To achieve goals you've never achieved before,  
you need to start doing things you've never done before. 

Stephen Covey 
 
In de afgelopen jaren heeft ICP als organisatie gepionierd. We gaan nu een nieuwe fase 
van professionalisering in. Volgens coachingsbureau Xpand is het belangrijk om als 
organisatie te investeren in zeven dimensies: een prettige bedrijfscultuur, dienstbaar en 
bekwaam leiderschap, een sterke klantgerichtheid, een heldere strategie met ruimte voor 
innovatie, een passende organisatiestructuur, een goede benutting van het menselijk 
potentieel, en een gezonde financiële situatie. Mede op basis van een 0-meting die is 
gedaan, kiezen we in de komende jaren voor een duidelijke prioritering. We investeren 
allereerst in teamvorming, marketing en een gezonde financiële situatie. 
 
4.1 Teamvorming 
Sinds de zomer van 2018 is er een kernteam gevormd van zes personen. In de komende tijd zullen we 
samen ontdekken hoe we onze apostolisch-profetische roeping het beste kunnen vormgeven als 
team. We groeien in onderling vertrouwen, weten waarom we aan elkaar en het netwerk gegeven 
zijn en hebben een duidelijke en passende rol- en taakverdeling. De missie wordt gedragen door het 
hele team. 
 
Er wordt respectvol met elkaar omgegaan, we evalueren regelmatig met het oog op de verbetering 
van de teamcultuur en we communiceren onderling tijdig en op een manier die iedereen verstaat. 
Eventuele conflicten worden niet vermeden, noch onder tafel geveegd, maar op een constructieve 
wijze opgelost.   
 
4.2 Marketing 
Op het vlak van PR en marketing is er momenteel een beperkt aanbod, bestaande uit een website, 
een open en besloten facebookpagina en flyers met algemene informatie over ICP. 
 
In samenwerking met IDD werken we aan een marketingconcept. In de toekomst hebben we een 
nieuwe website en meer materiaal om te verspreiden. We geven aantrekkelijke informatie over 
producten en diensten. De naamsbekendheid van ICP is vergroot doordat we in (vak)bladen 
publiceren en de diverse media opzoeken (krant, radio, TV).  
 
4.3 Financiën 
Toewerken naar een gezonde financiële situatie voor ICP als organisatie is een derde speerpunt. In de 
komende jaren willen we verschillende modellen van funding onderzoeken en uitwerken: 
persoonlijke support, centrale fondsenwerving, bijdragen van partners en betaalde diensten.  
 
Persoonlijke support voor medewerkers 
Twee van de zes medewerkers uit het ICP team hebben ervaring met het opzetten van een achterban 
die hen financieel (maar ook praktisch en geestelijk) steunt. Zij zullen hun ervaring delen met de 
andere teamleden en hen aanmoedigen om de mogelijjkheid van support te onderzoeken in het 
eigen netwerk. Dit vereist visie, motivatie, training en tijd. 
 
Er zal, indien gewenst, ondersteuning geboden worden bij het opzetten van een achterban via 
bijvoorbeeld het MPD programma van Agape. 
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Centrale fondsenwerving voor organisatie en projecten 
Er zijn diverse mogelijkheden om fondsen te werven. Omdat ICP een business to business organisatie 
is, lijkt de kans dat particulieren financieel gaan meedragen klein. Momenteel is er een handjevol 
particuliere donateurs. Het loont echter wel de moeite om dit opnieuw te onderzoeken. 
 
Vijf bedrijven uit de Alblasserwaard steunen ICP al enkele jaren met jaarlijkse giften. Om de relatie 
warm te houden organiseren we tweemaal per jaar een ondernemersontbijt. We gaan onderzoeken 
of een dergelijk initiatief ook op andere plaatsen kans van slagen heeft. 
 
Van verschillende fondsen in Nederland heeft ICP in het verleden of recent ondersteuning gekregen. 
We streven ernaar om steeds nieuwe fondsen te vinden en die te koppelen aan projecten. We 
houden de contacten met de fondsen warm, waar mogelijk via persoonlijke relaties. 
 
Bij buitenlandse fondsen is geld beschikbaar voor Europa. Als ICP hebben we een verhaal te vertellen 
dat ook internationaal aantrekkelijk is. De 2nd Presbyterian Church in Memphis heeft in de afgelopen 
3 jaar ondersteund en zal daar mogelijk mee stoppen. In de kerk is een ander fonds beschikbaar dat 
zal worden aangeschreven.  
 
Er is een nieuw potentieel netwerk in Amerika, het Mosaix Global Network waar Mark DeYmaz bij 
betrokken is, dat zal worden benaderd voor ondersteuning. We zetten in op een wederkerige relatie, 
waarbij ICP deelt wat er is geleerd in het Nederlandse netwerk en de kerken uit de USA financiele 
support geven. 
 
We gaan ook inzetten op fondswerving bij organisaties als Opwekking en Verre Naasten. 
 
Partnerbijdragen uit aangesloten kerken 
Aan de huidige 29 partnerkerken uit het netwerk wordt om een jaarlijkse gift gevraagd ter grootte 
van 1% van de begroting met een minimum van 500 euro. Ongeveer een derde van de kerken 
voldoet hieraan. 
 
Of en hoe we meer partnerkerken willen en kunnen bewegen tot financiele ondersteuning moet 
worden onderzocht. Gaan de niet gevende partners betalen voor aangeboden producten en 
diensten? Kunnen we de noodzakelijkheid van een bijdrage aan het netwerk verduidelijken? Hiernaar 
zal onderzoek gedaan moeten worden. 
 
Betaalde diensten aan partners 
ICP biedt al betaalde diensten aan, zowel aan partnerkerken, als aan bijvoorbeeld de PKN. 
Activiteiten zoals de Songs2Serve trainingsdag, de teamtraining en het zomerkamp worden deels 
gedekt door deelnemersbijdragen. Dit aanbod van betaalde diensten kan wellicht uitgebreid worden, 
waarbij betalende partners bijvoorbeeld een flinke korting krijgen.   
 
Een interessante vraag is hoe we de in het netwerk opgedane kennis en ervaring met 
interculturaliteit breder kunnen verspreiden. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat we interculturele 
trainingen aan internationale bedrijven in Nederland gaan verkopen en een meerprijs vragen die we 
in het netwerk investeren. 


