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Bijlage 1. – voorbeeld begeleidingsprogramma 
 
Een begeleidingsprogramma bestaat uit drie fasen: 

1. Orïentatiefase 
2. Verdiepingsfase 
3. Verbredingsfase 

 
 

1.Oriëntatiefase 
 

Periode Augustus - December 
 
Doelstelling: 
Een specifieke groep gemeenteleden wordt geholpen om de eerste beginselen van 
het bijbels omgaan met geld te ontdekken, eigen te maken en deze toe te passen. 
 
 

1. Verkenningsgesprek (evt algemene introductieavond) met belangstellenden 
uit een plaatselijke gemeente over het thema bijbels omgaan met geld. 
 

2. Het voeren ven een inhoudelijk gesprek met kerkleiding, voorganger etc over 
potentiële belangstelling om een gezamenlijk traject te starten (visie, 
vastlegging afspraken etc) 

  
3. Zoeken van small groups leaders (twee leiders per small group) 

 
4. Het volgen van twee startavonden of een zaterdag met small group leiders 

(visie en waarom) 
 

5. Uitvoeren introductiecursus “Bijbels omgaan met geld” 
a. Vormen van small groups (5 personen per groep) 
b. Het leiden van vier bijbelstudieavonden incl praktische toepassing 

(1x14 dagen) door de small groups leiders  
c. Deelnemers zelf doen elke dag tussen de avonden een devotional (15 

min) 
d. Twee preken door eigen voorganger gedurende deze periode (1 x 

maand) 
e. De small groups leiders hebben elke week voor de bijbelstudieavond 

een gezamenlijke trainingsavond (totaal 4) 
 

6. Evaluatie met kerkleiding en besluitname door kerkleiding over hoe al dan niet 
verder gaan met het thema bijbels omgaan met geld (go-no-go moment) 

  



 
 

 

 

Zielhorsterweg, 71 
3813 ZX Amersfoort 
Netherlands 
 
T: +31 33-4800834 
E:  info@encour.nl 
W: www.encour.nl 

 
 
 
 

 
 

2.Verdiepingsfase 
 
       Periode Januari - April 
 
 
Doelstelling: 
Een specifieke groep gemeenteleden wordt geholpen om zich verder te verdiepen en 
te bekwamen in het bijbels omgaan met geld de bijbelse principes integraal toe te 
passen in hun leven. 
 
   

7. Vorming taakveld Bijbels omgaan met geld (MoneyLife) – aanstellen 
plaatselijke trekker/coördinator en vorming van een kernteam 

a. Rollen, Taken, verantwoordelijkheden enz. 
b. Planning en organisatie 

 
8. Kernteam training 

a. Verdiepingsdag (zaterdag) met aanvullend materiaal over de vier 
kwadranten (het Kompas model) voor alle kernteamleden 

b. Tussendoor: Deskundigheidsbevordering voor plaatselijke 
coördinator/ministry leider  

i. Webinars  
ii. Maandelijkse mentoring gesprekken 
iii. Website etc 

 
9. Uitvoeren verdiepingscursus “Bijbels omgaan met geld” 

a. Benaderen deelnemers eerdere small groups en eerdere small group 
leiders 

b. Het leiden van vier verdiepende bijbelstudieavonden incl praktische 
toepassing (1x14 dagen) door de small groups leiders  

c. Deelnemers zelf doen elke dag tussen de avonden een devotional (15 
min) 

d. Twee verdiepende preken door eigen voorganger gedurende deze 
periode  

e. De small groups leiders hebben elke week voor de bijbelstudieavond 
een gezamenlijke trainingsavond (totaal 4) 
 

10. Evaluatie met kerkleiding en besluitneming door kerkleiding over hoe al dan 
niet verder gaan met het thema bijbels omgaan met geld (go-no-go moment) 
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3.Verbredingsfase 

 
      Periode Mei - Juli 

 
Doelstelling: 
Het thema bijbels omgaan met geld breed in de gemeente aan de orde stellen. 

 
11. Overleg met de kerkleiding over het gemeente-breed implementeren van het 

thema bijbels omgaan met geld 
 

12. Beleid ontwikkelen voor het nieuwe seizoen om minimaal 1 x  per jaar de 
introductiecursus en de verdiepingscursus, door coördinator en small group 
leiders, te laten verzorgen.  

 
13. Kernteam training 

a. Verbredingsdag (zaterdag)  
b. Tussendoor: Deskundigheidsbevordering voor plaatselijke 

coördinator/ministry leider  
i. Webinars  
ii. Maandelijkse mentoring gesprekken 
iii. Website etc 

 
14. Kiezen en laten uitvoeren van een of meerdere verbredingsopties (uit 

onderstaande opties kan een of meerdere varianten gekozen worden) 
a. Het trainen van Money Life Coaches. Dit is een trainingsdag waarbij 

geselecteerde gemeenteleden opgeleid worden als bijbels financial 
coaches om andere gemeenteleden te helpen  

b. Een avond workshops verzorgen voor speciale doelgroepen 
i. Hoe kom ik uit de schulden?  
ii. Kinderen, tieners, jeugd, 
iii. Bestedingsplan maken 
iv. Financiële planning 
v. Bijbels ondernemerschap 
vi. Geloof & werk  
vii. Groeien in vrijgevigheid 
viii. Money & marriage 
ix. “Alpha Money’ course – buitenkerkelijken 

 
15. Starten ervaringsgroepen 

Naar aanleiding van een of meerdere workshops ontstaan er 
ervaringsgroepen die persoonlijk en als groep verder aan de slag gaan met 
het thema. Bijvoorbeeld: ondernemersontbijten, jeugdwerk etc 
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16. Gesprekken voeren met kerkleiding over hoe de bijbelse principes over het 
omgaan met geld ook voor de eigen gemeente(begroting) toe te passen.  
 

17. Ondersteuning bij beleidsmatige verankering van het thema bijbels omgaan 
met geld en volledige overdracht aan de plaatselijke coördinator/ministryleider. 
 
 
 
Bert den Hertog 
Stichting Encour 
April 2017 
0640906046 

 
 
 


