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1) Inleiding 
 
Dit jaarplan betreft het laatste jaar van het lopende meerjarenbeleidsplan (SMB 2014-2016)  van 
Prisma. Het jaar 2016 is het eerste jaar waarin er geen MFS2 meer is (afgezien van 
afrondingsactiviteiten) en het jaar waarin het werk aan de Sustainable development goals (SDGs, of 
wel de Global goals) moet beginnen.  
Daarbij komt dat de samenleving in allerlei opzichten aan het veranderen is waardoor ook de positie 
en werkwijzen van de leden veranderingen zal ondergaan. Gezien deze bijzondere situatie in de 
sector en van de leden van Prisma heeft de staf ter voorbereiding op het jaarplan een brainstorm 
sessie gehad, daarbij gefaciliteerd door Leo Visser als bestuurslid van zowel Prisma als coPrisma.   
Dit betekent dat dit concept een nog sterker voorlopige karakter heeft dan gebruikelijk.    
De opzet van dit jaarplan is dan ook anders dan voorheen. Na de inleiding gaan we niet eerst in op 
de verenigingsstructuur, maar op de inhoudelijke activiteiten. In de voortdurend veranderende 
situatie pogen we opnieuw aan te geven waarin de betekenis en toegevoegde waarden van Prisma 
voor de leden kan bestaan. 
 
Dit jaarplan trekt dan ook enerzijds de lijnen door van het vigerende SMB en zal anderzijds 
anticiperen op een nieuwe fase in het bestaan van Prisma. Per type activiteit worden beoogde 
resultaten geformuleerd. 
 

2) Inhoudelijke werk: Ontmoeting en bezinning, beleidsbeïnvloeding, 
positionering en bewustwording 

 
De vereniging Prisma is opgericht door een aantal organisaties in wereldwijd diaconaat en 
ontwikkelingswerk om voor die organisaties waarden te realiseren. In een veranderende context kan 
het karakter en eventueel ook de inhoud van wat de vereniging voor haar leden geacht wordt te doen, 
veranderen. Om dat in de huidige situatie weer scherp te krijgen beginnen we dit hoofdstuk met een 
korte contextanalyse, waarbij gebruik gemaakt wordt van de algemene Inleiding van het SMB. Deze 
analyse wordt gepresenteerd in de vorm van een power point presentatie die als bijlage bij dit stuk is 
gevoegd. 
 

Conclusie 
Essentie van werk van Prisma:  
1. Ontmoeting, uitwisseling, inspiratie,  
2. Verdieping van thema’s, leren; faciliteren innovatie  
3. Gemeenschappelijke positionering en lobby: Christelijke stem in OS in politiek en samenleving 
4. Faciliteren van overleg over samenwerking op basis van complementariteit en synergie 
5. Bemiddeling financiering EO-Metterdaad 
Voor elk van de functies 1-4 is het nodig opnieuw te doordenken welke invulling relevant is voor de 
leden en hoe de identiteit daarin aan de orde komt. 
De eerste helft van 2016 zullen de leden hierover nader geconsulteerd worden.  
De resultaten van de bezinning zullen gebruikt worden ter onderbouwing van de lobbyactiviteiten en 
algemene bewustwording m.b.t. OS bij een breder publiek, en ter ondersteuning van het beleid van 
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de leden.1 Bezinningsactiviteiten richten zich vooral op die thema’s en kwesties waarbij voor Prisma 
de identiteit een duidelijk verschil maakt en die voor het werk van de leden van belang zijn of kunnen 

worden. 

Ad 1, 2) Ontmoeting, bezinning  

In 2016 worden ten minste 5 bijeenkomsten gepland, drie Directeurenbijeenkomsten en 2 Algemene 
ledenvergaderingen met een inhoudelijk deel. Alle bijeenkomsten behalve het huishoudelijke deel 
van de Algemene vergaderingen zullen staan in het teken van de activiteiten 1, 2 en 4.  Voor een deel 
zal het ook ontmoeting in kleine groepjes betreffen. Vorm en invulling kunnen wisselen. Een 
mogelijkheid is een losse vorm van intervisie in groepjes van 3-4 waarin een van de deelnemers een 
bepaalde vraag/problematiek vanuit het werk aan de orde stelt ofwel waarin de betekenis van een 
bepaald Bijbels thema voor het eigen werk besproken wordt. Daarbij zal de nadruk dan niet liggen op 
de ‘technische’ oplossing van het probleem maar op de vraag hoe ermee om te gaan vanuit het 
geloof. De andere bijeenkomsten zullen vooral in het teken staan van bezinning op (nieuwe) 
ontwikkelingen. 
Bij de bezinningsactiviteiten zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van activiteiten en 
middelen die de leden zelf al ondernemen of al ondernomen hebben.  
 
Op het gebied van studie/bezinning staan de volgende onderwerpen op de agenda voor behandeling 
en bespreking.  

 
1) Op verzoek van ‘diaconale’ leden van Prisma is door Dick Groenendijk een studie gedaan naar de 

invloed van (het werk van) (Christelijke) NGO’s op het diaconale werk van de kerken in het 
Zuiden. Op dit moment is nog onduidelijk of deze studie in december van dit jaar of januari 2016 
wordt afgerond en in de vereniging besproken.  
Naar aanleiding van deze studie wordt voorgesteld dat de vraag naar de onderlinge verhouding 
en complementariteit tussen ‘diaconale’ leden en meer OS gerichte leden nader thema van 
bezinning en overleg zal zijn . 
 

2) In 2015 heeft een bezinningsbijeenkomst plaatsgevonden over Psychosociale hulp in context van 
humanitaire hulp en OS met groepen van mensen na een traumatische ervaring op 
directieniveau. Daarna is er een bijeenkomst geweest met programma medewerkers van leden 
om hierover nader van gedachten te wisselen vanuit de vraag of hier voor leden een nieuwe taak 
of een extra dimensie ligt voor hun werk. Bezien moet worden of dit thema nog nader aandacht 
behoeft van Prisma of dat het verder bij de leden zelf blijft liggen.   

 
3) In 2015 is op basis van een inventariserende studie een bezinningsbijeenkomst belegd met 

sprekers van World Vision over hulp en OS in stedelijke gebieden. Afgesproken is dat daaraan een 
vervolg gegeven zal worden in de vorm van een bijeenkomst met programmamedewerkers van 
leden. Dit zal in 2016 plaatsvinden. Precieze invulling en vormgeving moet nog worden bekeken.   

 
4) Nagegaan zal worden of de thematiek van verzoening en vreedzame samenleving een onderwerp 

is dat binnen Prisma kan worden aangekaart om na te gaan of ook dit een invalshoek of zelfs een 
programma zou kunnen zijn voor leden met bepaalde partners. Dit zal ten minste in een 
bezinningsbijeenkomst op basis van een korte notitie gesondeerd worden onder de leden.   

  

                                                 
1 Bij lobby gaat het om activiteiten ter beïnvloeding van het overheidsbeleid; bij positionering gaat het om 
deelname aan het bredere (maatschappelijke en politieke) debat ter beïnvloeding van de publieke opinie; bij 
bewustwording denken we vooral aan de bevorderen van draagvlak voor OS onder de achterbannen van 
Prismaleden en het bredere publiek. Tussen deze drie typen van werk bestaat geen scherpe scheiding en qua 
onderwerp zullen ze deels overlappen; de methoden en de doelstellingen zijn deels verschillend. 



Jaarplan 2016 Prisma 6 

5) Het thema van SRHR en gender, blijft op de agenda van lobby en bezinning. IN januari 2016 wordt 
mede door Prisma een internationale conferentie georganiseerd over deze thematiek.   

 
6) Rechtenbenadering in OS 

Dit staat al een paar jaar op de agenda maar tot een afronding is het niet gekomen door urgente 
andere zaken. Het is nu nog niet goed te voorzien of dit jaar er nog aan gewerkt kan worden. Zo 
niet dan in elk geval in 2016.  Planning: in 2016, 1e concept voor bespreking in DO mei 2016.  
 

7) Starten van gemeenschappelijk bezinnings-/publicatietraject binnen Prisma t.b.v. ‘opvolger’ van 
‘Als de olifanten vechten’. Om opnieuw tot een gemeenschappelijke doordenking te komen van 
een christelijke visie op internationaal diaconaat, humanitaire hulp en 
ontwikkelingssamenwerking, in de sterk veranderde omstandigheden van nu. Hierbij kunnen     
ook vertegenwoordigers van MissieNederland en NZR betrokken worden). Mijn ambitie is om van 
een dergelijk project trekker en redacteur te zijn. 
 

8) Verzorgen van publicaties op basis van genoemde studies.    
 
Resultaat:  

 Directeuren ontmoeten elkaar intensiever, leren van elkaar, bemoedigen elkaar en gaan op 
organisatieniveau meer uitwisselen of samendoen. 

 Op thema’s op het snijvlak van Christelijke identiteit en OS/diaconaat vindt een verdieping plaats  

 Leden hebben inbreng in bezinningsbeleid en in totstandkoming van publicaties als (evt) boek en 
discussie- en visiepapers zoals hieronder vermeld 

 

Ad 3) Positionering en lobby  

Algemeen 
In 2016 wil Prisma doorgaan met een duidelijk christelijk geluid in het debat over 
ontwikkelingssamenwerking en specifieke thema’s daarin, richting de politiek (parlement, 
ministeries) en naar de eigen achterban alsook het bredere publiek. In beide richtingen onderneemt 
Prisma zelf activiteiten en/of werkt ze samen met anderen. 
Jegens de achterban zal Prisma in 2016 qua positionering  werken langs twee lijnen: 
a) aanwezigheid in de media (pers, Twitter, LinkedIN) en publicaties in de vorm van artikelen en 

boeken 
b) actieve deelname  in Micha NL. Dit houdt twee typen activiteiten in  

 deelname in bestuur door de directeur waardoor meegewerkt wordt aan het goed 
functioneren van het netwerk dat door de leden gebruikt kan worden voor werken aan 
‘bewustwording’ en daarbij passend gedrag; 

 eerstverantwoordelijke voor Micha-monitor: in 2016 zal de projectgroep Micha monitor 
waarvan Prisma trekker is een beleidsgerichte analyse laten uitvoeren van Micha Monitor en 
de resultaten daarvan overhandigen aan het bestuur van Micha Nl om de bevindingen door 
te vertalen naar het algemene beleid van Micha nl en het beleid van de diverse 
projectgroepen.  

 
 Lobby 
De lobby van Prisma zal zich concentreren op specifieke identiteitsgevoelige thema’s en op de 
discussies rondom de politieke actualiteit. De lijn van het lobbyplan uit het SMB zal worden 
voortgezet in 2016.  
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Thema’s  
Prisma zal in 2016 haar lobby richten op: 

 Corporate lobby: lopende zaken MinBuza, monitoring van beleid, bezuinigingen, beleids-
ontwikkeling etc.; samen met Partos lobbygroep 

 Rol van religie, Faith Based Organisaties, kerken en religieuze leiders in ontwikkelings-
samenwerking op de agenda houden.  

 Prisma wil in 2016 het onderwerp van Religieuze leiders, kerken en FBO’s breder trekken dan 
alleen SRGR. (is dit niet herhaling van bovenstaande?) 

 Prisma zal zich in 2016 oriënteren op eventuele nieuwe lobbythema’s naaraanleidng van nieuwe 
bezinningsthema’s 

 In het kader van het SP van ICCO consortium met MinBuza zal de Lobbyiste van Prisma voor 0,2 
fte werkzaam zijn; deze uren worden aan Prisma vergoed. 

Contacten 

 Prisma onderhoudt bestaande contacten met OS Kamerleden en medewerkers van Kamerleden 

 Prisma onderhoudt en breidt haar contacten op MinBuza uit. 

 Prisma blijft samenwerken met strategische partners. 

 Prisma blijft participeren in strategische netwerken. 

 Prisma zoekt actief samenwerking op met andere partijen om lobby op bepaalde thema’s te 
versterken.  

  
Netwerken waarin we in 2016 blijven participeren: 

 Partos 

 Sharenet  

 WO=MEN 

 Micha Nederland 

 DCDD (afhankelijk van ontwikkeling van DCDD) 

 Christelijk Sociaal Congres  

 EAA 
 
Resultaat 

 Leden sturen op hoofdlijnen het beleid inzake lobby, positionering en bewustwording 

 Prisma zorgt voor een christelijke presentie in diverse gremia van het OS beleid 

 Prisma is een bekende en gewaardeerde partij in de OS sector 

 

Ad 4) Facilitering programmatische verbindingen tussen leden 

In de tweede helft van 2016 is onder de leden nagegaan of men het zinvol acht dat Prisma 
overleggen faciliteert tussen (groepen van) leden over mogelijkheden om in  een proces van 
specialisatie en samenwerken op complementariteit elkaar te versterken. Dit kan op twee manieren: 
a) Door intensieve gemeenschappelijke trainingssessies waarin op programmamedewerkers niveau 
overdracht van specialistische kennis en vaardigheden plaatsvindt. Dit kan alleen wanneer het gaat 
om relatief goed over te dragen visie en kennis. Een voorbeeld zou het Umoja programma van Tear 
kunnen zijn dat andere leden zich door trainingen en mogelijk door praktijkbezoeken eigen zouden 
kunnen maken. Voor een specifieke programmatische benadering van een bepaalde kwestie, bv 
mainstreaming van inclusiviteit voor mensen met een beperking, zal dit niet voldoende zijn maar 
eerder strategie 2 of 3 ingezet moeten.  
b) Door het ‘inhuren’ van elkaars specialistische kennis in uitvoeren van eigen programma’s.  Een 
voorbeeld zou kunnen zijn, de integrale aanpak van beroepsonderwijs van Woord en Daad waarin via 
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relaties met overheden en bedrijfsleven ook concreet zicht wordt geboden op een baan na afronding 
van de opleiding.  
c) Door in bepaalde geografische gebieden gemeenschappelijke programma’s te ontwikkelen en 
uitvoeren. Hier is aan vele combinaties te denken, maar de voorwaarde van werken in hetzelfde 
gebied maakt dat dit alleen op korte termijn toepasbaar is waar leden al in hetzelfde gebied werken 
en het ander een langere termijn ontwikkeling kan zijn als leden ook de keuze van werkgebied gaan 
afstemmen. In dit kader te realiseren overleggen kunnen door Prisma gefaciliteerd worden. Dit zou 
nadere uitwerking behoeven maar alvorens die te geven willen we de eerste reactie van de leden 
afwachten  
d) Samenwerken in Beleidsbeïnvloeding 
Een van de overwegingen om het werk van leden meer te verbinden en onderling te versterken is 
dat in de bezinningsbijeenkomst is gesignaleerd dat in het kader van ontwikkelingssamenwerking 
beleidsbeïnvloeding steeds belangrijker wordt (zie ppt van 2 september en inleiding SMB Prisma). 
Een bijdrage daaraan vanuit Prisma kringen lijkt alleen goed mogelijk als leden op dat punt hun 
mogelijkheden zowel in middelen als menskracht en netwerken. Effectief hieraan gaan werken 
vereist een gestructureerde aanpak van overleg, planning en uitvoeringsstrategie. 
Voor een deel zal lobby in Zuid en Noord gerealiseerd gaan worden in het SP van het ICCO 
Consortium met MinBuza, waarbij een aantal Prismaleden is betrokken. Een mogelijkheid zou zijn 
dat Prismaleden die niet formeel bij het ICCO SP   zijn betrokken, toch nagaan waar in het Zuiden 
partners zouden kunnen aansluiten bij beleidsbeïnvloeding die ook in eigen missie passen.  
In Nederland kunnen leden desgewenst nauwer betrokken worden bij (de uitvoering van) het 
lobbywerk. Overwogen kan worden om daarvoor (weer) een sectie in het leven te roepen, dan wel 
een netwerkgroep (lager profiel).  
Als de leden dat van belang vinden kan een dergelijk plan van aanpak eerste helft 2016 uitgewerkt  
worden.  
 
 

Ad 5) EO Metterdaad  

 
Missie EO Metterdaad  
EO Metterdaad zet zich vanuit christelijke waarden in voor zending, hulpverlening en 
ontwikkelingswerk. In samenwerking met nationale en internationale partners verleent EO 
Metterdaad concrete hulp aan mensen in armoede- en noodsituaties. EO Metterdaad wil het publiek 
bewustmaken en hen inzicht geven in de grote problemen, onrecht en kwetsbaarheid waar arme 
mensen mee kampen en de schrijnende ongelijkheid aan het licht brengen zodat het publiek zijn 
verantwoordelijkheid neemt en ook tot daden overgaat. 
De Metterdaad uitzending is onderdeel van het magazine programma Geloof en een Hoop Liefde. De 
Metterdaad website en facebook pagina geven goede mogelijkheden om het project breder in beeld 
te brengen en een terugkoppeling te geven op de behaalde resultaten. 
Met ingang van 2015 wordt door Metterdaad 7% van de opbrengt als AKV ingehouden; de 
vergoeding voor de werkzaamheden in Nederland door aanvragende organisatie en de 
vertegenwoordigende koepels wordt 3%. Hiervan ontvangt Prisma 0,5 % voor de 
vertegenwoordiging van Prismaleden in het KEP overleg. 
Voor de uitvoering van het programmamanagement door een medewerker van Prisma, G. 
Bekebrede,  tussen Prisma en Metterdaad een overeenkomst kosten-voor-gemene-rekening 
gesloten. De programmamanager zal zorg dragen voor de communicatie met Prismaleden rond 
mediaprojecten en financieringen, waaronder de mogelijke financiering in CPOE verband. De 
directeur zal de Prismaleden vertegenwoordigen in het KEP overleg.   
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Taken Prisma 
Prisma zal haar leden vertegenwoordigen in het KEP overleg. Dit overleg richt zich met name op de 
toekomst, nieuwe financieringen, mediaprojecten en mogelijke aanpassingen in de werkwijze. 
Prisma blijft verantwoordelijk voor de afhandeling van rapportages over projecten die voor 31-12-
2014 werden gefinancierd. De medewerker zal een deel van zijn tijd hieraan besteden.  
Overlegstructuur 
Twee keer per jaar vindt Directieoverleg KEP – EO-Metterdaad plaats voor ontmoeting, uitwisseling 
en afstemming. 
Acht keer per jaar wordt een KEP vergadering gehouden over operationele zaken, t.w. uitvoeren van 
de projectcyclus: beoordelen, toekenning, rapportage. Doorlopend vindt de communicatie plaats 
over gefinancierde en te financieren projecten van Prisma leden. 
 
Financiën 
De fondsenwerving in 2015 komt hoger uit dan ooit en werd sterk bepaald door twee 
noodhulpacties, namelijk Aardbeving Nepal en Vluchtelingen die via Griekenland naar Europa 
komen. De fondsenwerving voor reguliere kwam hierdoor onder druk te staan. Metterdaad heeft de 
begroting voor 2016 voorzichtig opgesteld met € 3.8 miljoen te besteden aan projecten. 
 
Resultaat 
Prisma leden krijgen de gelegenheid om via de media goede projecten in beeld te brengen en mee te 
laten liften die resulteren in toenemende fondsen voor projecten waarin de christelijke naastenliefde 
zichtbaar wordt. 
 
 

3) Vereniging 
 
3.1   De Algemene Ledenvergadering Prisma 
De algemene vergadering van de leden, de hoogste gezagsinstantie van de vereniging, zal in 2016 
tweemaal gehouden worden, in april en in december, met ten minste de standaard agendapunten, te 
weten jaarverslag en –rekening in de voorjaarsvergadering en jaarplan en begroting in de 
najaarsvergadering.  

3.2   Directeurenoverleg (DO) Prisma  

Het directeurenoverleg zal evenals in 2014 vier maal plaatsvinden. Evenals en zo mogelijk meer nog 
dan in 2015 zullen de bijeenkomsten zullen vooral staan in het teken ontmoeting, bezinning en 
uitwisseling. Mogelijk ook in het teken van facilitering van onderlinge afstemming tussen leden van 
gemeenschappelijke werk in het Zuiden (zie hs 2). Enkele van de bezinningsbijeenkomsten met een 
inhoudelijk karakter zullen ook openstaan voor stafleden van lidorganisaties.  
Verder zullen in het DO ontwikkelingen m.b.t. EO-Metterdaad aan de orde komen. 
 
Activiteiten 
Er zullen ten minste vier bijeenkomsten worden gerealiseerd; deze zullen waar mogelijk gecombineerd 
worden met de Directeurenoverleggen van coPrisma.  
- Leden zijn betrokken bij en op de hoogte van ontwikkelingen m.b.t. uitvoering van het convenant 

met EO Metterdaad 

3.3   Bestuur  

Het bestuur van Prisma zal in 2016 vier maal per jaar vergaderen om de verenigingszaken te 
behartigen. 
Om te voorkomen dat over twee jaar drie bestuursleden aftreden zal in 2016 een bestuurslid aftreden 
en niet herkiesbaar zijn.   
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3.4   Directie en stafbureau 

De verenigingen Prisma en coPrisma hebben in elk geval gedurende de eerste helft van 2016 nog een 
gezamenlijk stafbureau. Daarbij wordt, voor zover van toepassing de inzet van staf toegerekend aan 
Prisma dan wel coPrisma, zie verder hs. 5). Na het eerste half jaar functioneert coPrisma vermoedelijk 
niet meer als vereniging. 
 

3.5   Netwerk Communicatie en Bewustwording (NCB) 

Het NCB zal zich ook in 2016 richten op uitwisseling en training tussen leden op het niveau van 
communicatiemedewerkers/fondswerving. 
Activiteiten:  
- beleggen van een sessie met een trainingskarakter met spreker van buiten;  
- beleggen van een sessie waarin vooral ruimte zal zijn voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling in 
kleinere groepen (vgl. bij 2.2). Daarnaast zal in deze bijeenkomst ook van gedachten worden gewisseld 
over positionering en lobby. 
 

3.6 Christelijk Platform Oost-Europa 

Eind 2014 is besloten om na een proefperiode door te gaan met het Christelijk Platform Oost-Europa 
(CPOE) als een sectie van Prisma. Enkele leden van Prisma, te weten Dorcas en Kom over en Help, 
behoren tot de dragende organisaties van dit platform en zijn samen met Hulp Oost-Europa en Zending 
over grenzen en het Lindafonds vertegenwoordigd in de stuurgroep.  
Het aantal deelnemers is in 2015 gegroeid naar 33 organisaties 
In 2015 is verkend of gemeenschappelijke institutionele fondswerving voor leden van CPOE mogelijk 
is. Er is in dat kader overleg geweest met Jaap Struijk van Uniresearch, een bureau dat veel ervaring 
heeft met fondswerving bij de EU, veelal op het gebied van R&D. In overleg met een medewerker 
fondswerving van een van de leden, Dorcas, worden door Uniresearch fondskansen gescand. Na 
enkele maanden zal geëvalueerd worden of dat zinvolle mogelijkheden oplevert.    
 
Het plan is dat evenals in 2015, in 2016 Sabine Houwen als vrijwilliger voor een dag per week 
werkzaamheden verricht voor het CPOE.  
 
Ook in 2016 zullen twee deelnemersbijeenkomsten gehouden worden, een rond eind februari en een 
rond eind september. De activiteiten van de themagroepen Mensenhandel en Roma worden in 2016 
gecontinueerd. Er zal opnieuw een bijeenkomst worden belegd over kwaliteit en er zal een leersessie 
gehouden worden over transculturele communicatie. 
Verder streven we ernaar om in 2016 ten minste drie nieuwe deelnemers te werven.   
 
Speerpunten voor 2016: 
- Een beleids-en activiteitenplan wordt opgesteld  
- Organiseren van tenminste twee bijeenkomsten voor deelnemers en belangstellenden 
- Bestaande themanetwerkgroepen blijven bijeenkomen voor uitwisseling en samenwerking 
- Er wordt ten minste één leersessie georganiseerd/gefaciliteerd over kwaliteit en één over 
 transculturele communicatie  
- De website wordt geprofessionaliseerd en zal op adequate wijze informatie bieden  
-  Er wordt een communicatieplan opgesteld 
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3.7 Kwaliteit (Prisma en coPrisma)  

In 2016 zal het kwaliteitsbeleid gehandhaafd worden maar er zullen geen aanpassingen meer gedaan 
worden omdat dan geen subsidiegelden meer door de verenigingsboeken stromen en daarvoor niet 
meer aan specifieke kwaliteitseisen voldaan behoeft te worden.  
In het voorjaar van 2016 zal als gebruikelijk een tevredenheidonderzoek plaatsvinden onder de 
Prismaleden. 
 
 
 
 

4) Mensen en Middelen 

 
4.1  Staf  
Prisma richt zich op Bezinning, positionering, beleidsbeïnvloeding, bewustwording en EO 
Metterdaad. Daarnaast de staf die voor Prisma werkzaam is nog werkzaamheden verrichten voor de 
afwikkeling van MFS2, het strategisch partnerschap van de ICCO Alliantie en EO Metterdaad. Prisma 
gaat 2016 van start met de hieronder genoemde bezetting. Van elke medewerker is de 
financieringsbron aangegeven. 
 

                                                              Financiering 
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Algemeen directeur                                          0.78 0.63 0.05 0.15  

Directiesecretaresse                                         0.84 0.76 - 0.08 - 

Programma manager EO Metterdaad        1.00 0,11 0,21 - 0.68 

Lobbyist                                                                  0.65 0.45 - - 0.20 

Administrateur 0.08 0.08 - - - 

Totaal Prisma                                                      3.37 2.03 0.26 0.20 0.88 

 
*) Overeenkomst Gemene Rekening  
 

 4.2  Toelichting bij de stafinzet 

In 2016 zal de directeur nog heel beperkt voor coPrisma werken. Dit betreft afronding van MFS2, 
inclusief besprekingen van evaluaties, en het daarmee gepaard gaande overleg in de ICCO Alliantie. En 
verder voor het overgangsjaar 2016 een beperkte functie van liason officer voor de coPrisma-leden 
die direct lid worden van de ICCO Coöperatie. De kosten hiervoor komen ten laste van het 
reorganisatiefonds voor coPrisma dat wordt ingesteld (zie jaarplan coPrisma).  
Voor 0,05 fte zal de directeur werken voor EO Metterdaad (KEP en directieoverleg); dit wordt betaald 
uit de afdracht van AKV over financieringen die Prisma leden ontvangen .  
De Programma manager EO metterdaad is voor 0,68 fte bij EO metterdaad. Deze uren vergoed EO 
Metterdaad aan Prisma in het kader van een via een Overeenkomst Gemene Rekening.  Daarnaast 
verricht hij nog werkzaamheden voor EO Metterdaad die worden gefinancierd  uit het 
bestemmingsreserve ter afwikkeling van projecten uit het verleden en de AKV over projecten. 
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In 2016 zal de medewerker beleidsbeïnvloeding naast haar werk voor Prisma, voor 0,2 fte werken in 
het kader van het Strategische partnerschap van het ICCO Consortium met MinBuza, waarbij ook een 
aantal Prismaleden is betrokken. Hiervoor zal een Overeenkomst Gemene Rekening worden 
aangegaan. 
Ook van de secretariële activiteiten zal een klein deel betrekking hebben op afronding MFS2; uren die 
ook uit het reorganisatiefonds vergoed zullen worden. De administrateur is ook verantwoordelijk voor 
de salarisadministratie die Prisma uit kostenoogpunt onder eigen beheer uitvoert. 
 
Het bestuur heeft deze stafbezetting en bijbehorende begroting geaccordeerd, met dien verstande 
dat men in 2016, samen met de (overige) leden verder wil nadenken over een lange termijn taak- en 
doelstelling van Prisma en van omvang en samenstelling van het stafbureau. De directeur heeft ook 
aangegeven dat hij de komende tijd zal nagaan of verdergaande samenwerking met andere 
organisaties zinvol kan zijn voor het blijven vervullen van de missie van Prisma.    
 

4.3  Verwachte realisatie 2015 en begroting 2016 

 
 

4.4  Toelichting op de begroting 

 
De loonkosten (8; 9) zijn gebaseerd op hierboven toegelichte stafinzet. 

Verwachte

realisatie begroting Realisatie

Prisma CPOE EO MD Totaal 2015 2015 2014
30 35 70

€ € € € € € €

Baten 90% 0% 10%

Contributie 135.000     6.000          -                   141.000     141.600    141.600    139.650    1

Overige baten -                   -                   -                   -                   6.400         5.000         9.459         2

AKV Metterdaad Prisma -                   -                   10.000       10.000       11.300      9.000         106.240    3

Financiële baten 5.000          -                   -                   5.000          5.000         6.000         27.879      4

Totaal baten    140.000     6.000          10.000       156.000     164.300    161.600    283.228    5

Lasten 

Bezinning 8.000          2.000          -                   10.000       5.100         12.000      8.428         6

Positioneringskosten 8.600          -                   -                   8.600          10.400      10.900      13.288      7

Lonen en salarissen 97.500       1.500          17.000       116.000     90.700      87.000      132.438    8

Sociale lasten en pensioenlasten 32.200       -                   2.500          34.700       33.900      29.800      45.913      9

Overige personeelskosten 7.000          -                   1.000          8.000          12.300      21.000      11.240      10

Huisvestingskosten 13.200       -                   1.500          14.700       10.200      9.800         10.970      11

Kantoorkosten 7.100          -                   800             7.900          4.600         4.600         4.794         12

Bestuurskosten en AV 1.500          400             -                   1.900          1.300         2.800         882            13

Accountantscontrole 500             -                   -                   500             2.000         2.000         4.700         14

Overige uitvoeringskosten 1.700          800             2.700          5.200          2.300         4.500         7.655         15

Totaal lasten    177.300     4.700          25.500       207.500     172.800    184.400    240.308    16

Resultaat 
Mutatie bestemmingsfondsen -                   -                   15.500       15.500       18.000      22.800      17

Overschot -37.300      1.300          -                   -36.000      9.500         -                  42.920      18

Begroting 2016
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Bezinning en Lobby 
In de begroting is rekening gehouden met de kosten voor bezinningsbijeenkomsten (6), hetzij door 
Prisma zelf georganiseerd, hetzij als bijdrage aan een gezamenlijke activiteit. Daarnaast betaalt Prisma 
een aantal lidmaatschappen en enkele reizen  van staf om relevante conferenties te kunnen bezoeken 
(7).  
Ander werkkosten zijn begroot op historische gronden rekening houdend met het kleinere stafbureau 
en een kleinere kantoorruimte in het dienstencentrum. 
Gezien de beperkte omvang en de aard van de vereniging vanaf 2016 gaan we ervan uit dat er geen 
controle meer hoeft plaats te vinden dooreen RA Accountant. De controle die wel zal plaatsvinden kan 
een stuk goedkoper (14). 
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CPOE 
Voor CPOE is een vrijwilliger aangenomen die gebruik zal maken van de kantoorruimte en 
infrastructuur van Prisma. Er is een vrijwilliger die voor maximale vrijwilligers vergoeding 1 dag per 
week werkzaamheden voor het CPOE verricht. De kosten (€ 1.500 per jaar) worden vergoed uit de 
inkomsten van deelnemers bijdragen van het CPOE.  
 
Reserves 
Prisma heeft een drietal reserves conform het onderstaande overzicht. Op basis van de ‘last estimate’ 
2015 is de verwachting als volgt. 
 

 31-12-14 
prognose  

2015 
onttrekking  

2016 
prognose  
eind 2016 Jaarplan 

Continuïteitsreserve 277.943 9.500 -37.300 250.143 250.143 

Bestemmingsreserve 101.262 -18.000 -15.500 67.762 67.762 

Overige reserves 65.954  -  - 65.954 65.954 

Totaal 445.159 -8.500 -52.800 383.859  

Totaal jaarplan 407.956  30.000  383.859 

 

De overige reserves heeft betrekking op de BTW teruggave uit de periode MFS-1. Die is nog apart 
gehouden omdat de mogelijkheid van terugvordering nog niet 100 % van tafel lijkt te zijn. 

4.5  Contributie 

Bij de vaststelling van de contributie spelen voor 2016 soortgelijke overwegingen als in 2014 en 2015 
en willen we de toen genomen besluiten handhaven. Elk lid betaalt een vaste bijdrage (20%) en een 
variabele bijdrage op basis van de omzet over de afgelopen twee jaar (80%), met een maximum van € 
25.000. De grondslag wordt gehalveerd voor organisaties die meer dan 75% besteden aan 
zendingsactiviteiten. Enkele organisaties zullen in 2016 geen lid meer zijn.  
Op basis van een en ander komt de contributieberekening uit op wat in de onderstaande tabel is 
weergegeven.  
 

Organisatie 2013 2014 Gemiddelde 
Contributie 

2015 
Contributie 

2016 
% t.o.v. 

2015 

Bijzondere Noden 3.827.849  3.521.232  3.674.541  4.370  4.720  108% 

Light for the World 4.525.256  4.063.588  4.294.422  5.570  5.220  94% 

Diaconaat CGK 1.239.804  1.111.405  1.175.605  2.660  2.720  102% 

De Verre Naasten 5.074.014  4.897.796  4.985.905  5.770  5.780  100% 

Dorcas 17.793.090   21.949.104  19.871.097  17.170   17.700  103% 

GZB 8.235.000  7.147.770  7.691.385  8.260  7.940  96% 

KOEH 2.254.948  2.736.324  2.495.636  3.590  3.780  105% 

Red een Kind 11.220.687   11.280.946  11.250.817  10.600   10.800  102% 

Tear  7.121.646  7.749.590  7.435.618  7.580  7.740  102% 

Woord en Daad 30.983.283   31.406.063  31.194.673  25.000   25.000  100% 

ZOA 35.892.616   35.993.424  35.943.020  25.000   25.000  100% 

Operatie Mobilisatie *) 4.088.490  4.312.972  2.100.366  3.420  3.460  101% 

Leger des Heils 3.100.000  2.300.000  2.700.000  4.390  3.940  90% 

Wycliffe *) 5.052.698  5.115.683  2.542.095  3.780  3.820  101% 

Lepra zending 2.071.151  2.057.330  2.064.241  3.470  3.430  99% 

World Servants 2.753.923  2.664.472  2.709.198  3.980  3.950  99% 

ZZG     3.490      

OREON/TWR     3.500      

Totaal 147.307.257   148.307.699  142.128.616   141.600   135.000  95% 
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