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Inleiding 
Prisma heeft in zijn 20-jarig bestaan verschillende periodes gekend. Perioden van groei en 

bloei met grote omvang van budgetten - bijv. in de tijd van MFS1 - waardoor er ook een 

redelijk groot personeelsbestand aanwezig was. Het Metterdaad model moet ook worden 

vermeld met het fondswerving convenant met Kerk in Actie, EZA en Prisma. Na het 

afronden van MFS2 en het beëindigen van de KEP-coalitie en co-Prisma is Prisma nu 

teruggeworpen tot een minimalistische omvang en is er nog steeds een financieel 

exploitatietekort.  

Het plan dat we voorleggen is een beoogde combinatie van realisme en bevlogenheid. Dit 

plan is gemaakt na een uitvoerige consultatie van de eigenaren van Prisma, namelijk de 

leden. Natuurlijk is niet ieder idee of voorstel van de leden realiseerbaar, toch spreekt er 

een verlangen uit dat relevant is. Prisma is belangrijk voor ons geweest en kan dat ook in de 

toekomst zijn. Prisma is ook een emancipatiebeweging geweest: Pioniers van 

reformatorische huize samen met evangelisch bevlogenen, die zich profileerden naast het 

brede oecumenische denken van de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Vandaag staan er 

krachtige organisaties met een zekere zelfbewustheid, omdat kwaliteit een kenmerk is van 

ons werk. Noblesse oblige, want Christus vraagt ons om te gaan daar waar geen helper is. 

Het is nu tijd om te durven verbreden en dat met behoud van onze christelijke identiteit. 

Realistisch, omdat ook de dromen van onze leden worden beperkt door de financiële 

mogelijkheden. Een ouder citaat: Wij geloven in wonderen, maar kunnen ze niet begroten. 

Dit betekent dat hetgeen onze ouders hebben bespaard, ook door de kinderen kan worden 

ingezet in moeilijkere tijden, maar dat structureel het huis op orde moet zijn. Wij spreken 

met twee woorden: sober met elan. 

Bevlogen, omdat wij niet klein willen denken over het visioen dat ons is gegeven in Gods 

Woord: een wereld van barmhartigheid en gerechtigheid.  

Bescheiden, omdat wij weet hebben van het geheim dat onze wereld niet maakbaar is. 

Kortom een notitie over strategie, omdat we ons opnieuw willen uitvinden in deze tijd. 

Staande op de schouders van de pioniers die het verleden hebben gedragen, maar ook 

vertrouwend op wat gaat komen. Wij mogen die weg gaan, delend in het geloof van onze 

voorgangers, namelijk het geloof in Gods beloften. 

 

Jos Wienen                                                       Haaije Feenstra 

voorzitter bestuur                                           directeur
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1 Identiteit en wie we kunnen worden 

Prisma is ontstaan in de periode van groei en bloei van ontwikkelingssamenwerking in onze 

samenleving, als koepel van reformatorische en evangelische stichtingen op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking en werelddiaconaat. Deze organisaties groeiden door brede 

steun uit het reformatorisch/protestants-christelijk achterland. Door de overheidssubsidies 

werd deze groei voor een aantal leden met een multiplier vergroot. 

De verbindende factor in de identiteit is de apostolische geloofsbelijdenis, die door alle 

leden wordt onderschreven. Belangrijk is om ook ICCO te vermelden, destijds 1 van de 4 

mede-financierings-organisaties. Door de groei van ICCO kon ook Prisma en haar leden 

groeien. Door de organisatiestructuur van ICCO was er een intensieve relatie met Kerk in 

Actie en de andere leden van de alliantie en later was er de coöperatie. In deze tijd hebben 

we het Strategisch Partnerschap en PerspActive, waarmee een initiatief is ontstaan met een 

interessant(e) instrument/boodschap voor de toekomst, met een dragende en belangrijke 

rol van een aantal Prisma leden.  

Het bestuur en de leden van Prisma hebben herbevestigd dat het belangrijk is dat Prisma nu 

blijft bestaan en zich gaat concentreren op lobby en bezinning en er werd bewust een 

nieuwe directeur aangesteld. Dit gegeven maakt het mogelijk om ook opnieuw te kijken 

naar onszelf. Wie zijn wij? Wie zijn onze leden en partners naar de toekomst toe? Hoe kijken 

we naar andere organisaties op het protestantschristelijke erf, maar ook naar katholieke 

organisaties en interfaith? 

In deze notitie pleiten we ernstig voor het verbreden van het draagvlak voor Prisma. Niet uit 

financiële motieven, maar bovenal uit ideële motieven. Er is meer dat ons verbindt dan ons 

scheidt als christelijke organisaties in een volstrekt seculiere samenleving. Ook bij de leden 

zagen we een grote openheid om in ieder geval te verbreden op het protestantschristelijke 

erf. Immers als wij ons bezinnen om de Bijbelse waarden voor ons werk, als we onze 

thema's verbinden met geloofsinspiratie is dat ook van belang voor een aantal niet-leden. 

We gaan niet discussiëren over onze identiteit. Uitgangspunt voor nieuwe organisaties is dat 

de Bijbelse principes en de Bijbelse boodschap voor de volle 100% leidraad zijn voor wat ze 

doen. Als we lobbyen voor de relevantie van religie voor duurzame ontwikkeling, is dat niet 

alleen van belang voor de leden van Prisma, maar ook voor niet-leden. Dan is het van belang 

dat we de krachten bundelen en is het ook fair dat zij invloed kunnen uitoefenen en de 

lasten mee dragen. 

Tijdens de gesprekken met de leden zijn verschillende namen genoemd van mogelijk nieuwe 

leden. Niet op willekeurige volgorde, maar op basis van de frequentie dat ze spontaan 

worden genoemd en dat er geen of weinig contra-indicatie is ontvangen of daarmee moet 

worden gecorrigeerd. We streven ernaar dat het aantal leden wordt uitgebreid per 1 januari 

2019 en tenminste dat de uitbreiding op 1 januari 2020 is gerealiseerd. In de bijlage worden 

organisaties genoemd, graag vertrouwelijk behandelen want ze worden pas benaderd nadat 

de ALV zich heeft uitgesproken. Als we dit proces zorgvuldig willen doorlopen, betekent dit 

dat zorgvuldigheid begint bij Prisma.  
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2 Prisma Lobby 

Vanaf 2010 heeft Prisma een eigen lobbyist in dienst. Prisma lobbyde voor meerdere 

thema’s zoals; gezondheidzorg, onderwijs, hiv en aids en mensen met een handicap. Tijdens 

MFS II kwam er meer focus in het lobbywerk doordat de Global Campaign for Education 

(GCE) de lobby voor onderwijs op zich nam, ICCO meer op voedselzekerheid lobbyde en 

Prisma zich met name ging richten op het thema Seksuele en Reproductieve Gezondheid en 

Rechten (SRGR). Doordat Prisma trekker was van het MFS II programma hiv and health, 

kwam er ook voldoende inhoudelijke voeding vanuit Prisma naar de lobbyist. Het thema 

religie werd ook steeds belangrijker, dit met name in relatie tot de SRGR-thema’s, 

voorbeelden zijn: Het belang van het betrekken van religieuze leiders om geweld tegen 

vrouwen en meisjes tegen te gaan, het betrekken van kerken en religieuze leiders tegen 

geweld en discriminatie van de LHBT-gemeenschap, etc. 

Prisma heeft de laatste jaren ook steeds meer aandacht gevraagd voor het belang van 

religie, FBO’s en kerken voor duurzame ontwikkeling in het algemeen. In een seculier 

Nederland is het van belang om dit steeds onder de aandacht te brengen bij politici, 

ambtenaren en collega’s in de sector. De laatste jaren heeft Prisma ook een sterke 

verandering gezien, waar vroeger vaak bijna vijandig en agressief gereageerd werd op 

Prisma of op onze boodschap is er steeds meer openheid, belangstelling en erkenning om 

over religie te praten. Zij zien in dat religie, FBO's nodig zijn om duurzame resultaten te 

behalen. Dit biedt nieuwe kansen voor Prisma, ondanks dat het feit op zich valt te betreuren 

dat zoveel mensen onbekend zijn met de waarde van het geloof. 

Prisma is eind 2016 een herbezinningstraject gestart over de lobby. De eerste resultaten van 

een nieuw plan werden december 2016 besproken op de ALV. Onderdeel van deze 

presentatie was ook een externe enquête bij andere lobbyisten van andere organisaties 

over hoe zij Prisma zagen en waarderen. Hier kwam duidelijk naar voren dat Prisma een 

unieke speler was met haar achterban en het christelijke geluid wat Prisma doet klinken. 

Tijdens de ALV werd duidelijk dat er nog geen consensus bereikt kon worden, met name het 

aantal thema’s zorgde voor discussie. De conclusie was dat er meer focus nodig is in de 

lobby van Prisma en tegelijkertijd zorgdragen voor voldoende draagvlak bij de leden en 

voldoende inhoudelijke voeding van de lobbyist. 

Vervolgens is er september 2017 een bespreking geweest met geïnteresseerde leden over 

op welke thema’s Prisma dan wel of niet zou moeten lobbyen. Met de uitkomsten van deze 

vergadering is er een enquête opgesteld door Prisma en ingevuld door de leden. 

In deze enquête stonden twee opties centraal:  

1) Of Prisma neemt het belang van religie als uitgangspunt/raamwerk en reageert dan 

op verschillende thema’s die in de actualiteit verschijnen.  

2) Of Prisma kiest voor 1 max 2 thema’s waar de lobby op gevoerd zal worden. Een 

grote groep kon zich prima vinden in de eerstgenoemde optie, maar er waren ook 

enkele leden die grote bezwaren hadden en een duidelijke focus missen. 



 Strategische Notitie Prisma 2018-2021  

5 
 

 

Afgelopen maanden zijn Haaije Feenstra en Joanne van der Schee bij alle leden langs 

geweest en was de lobby door Prisma een belangrijk gespreksonderwerp. 

Het bovengenoemde proces en uitkomsten overwegende doet Prisma het volgende voorstel 

wat betreft de lobby. 

Prisma blijft gefocust lobbyen voor het belang van religie voor duurzame ontwikkeling. 

Hieronder valt ook het belang van religieuze leiders, kerken en FBO’s. 

Er is voldoende werk te doen op dit thema. Er wordt door de nieuwe minister nieuw beleid 

ontwikkeld, er zijn veel nieuwe OS-woordvoerders bij verschillende politieke partijen en er is 

veel vraag vanuit het ministerie en de ambassades naar kennis over religie. Ook is de rol van 

FBO's een belangrijk thema in het strategisch partnerschap waar Prisma onderdeel vanuit 

maakt. 

Het is van belang om meer evidence te verzamelen van het werk wat Prismaleden doen. Als 

wij voor het belang van werken met FBO’s pleiten, dan moeten wij ook beter kunnen 

aantonen met kennis, casuïstiek, evaluaties etc. wat onze meerwaarde is. Prismaleden 

zouden op dit thema bijvoorbeeld gezamenlijk onderzoek kunnen doen. Daarnaast kan ook 

de output van de bezinningsagenda beter ingezet worden voor de lobby. 

Prisma kiest er nu niet voor om naast het thema “belang van religie voor duurzame 

ontwikkeling”, subthema's te kiezen waarop Prisma zich gaat profileren, zoals Prisma dit 

deed op het thema SRGR. Er is op het huidige hoofdthema te veel werk en met de 

bestaande capaciteit is dat al een uitdaging om het werk goed te kunnen uitvoeren. 

Het is van belang om de lobbydoelstellingen concreter te formuleren. Doordat het thema 

van Prisma groot en redelijk algemeen is, zal er aan de lobbyagenda een duidelijke tijdslijn 

en activiteitenplan worden gehangen waarover Prisma ook verantwoording moet afleggen. 

Met behulp van een externe adviseur zullen wij onze lobbyplannen bespreken en smart 

formuleren zodat er een duidelijke tijdslijn, concrete doelstellingen en activiteiten 

geformuleerd kunnen worden. 

Lobbyactiviteiten 

Lobbycoalitie bouwen: Prisma wil samenwerking zoeken met andere organisaties die ook 

lobbyen voor het belang van religie en FBO's. Dit kunnen katholieke organisaties, 

migrantenorganisaties en eventueel islamitische organisaties zijn. Het is van strategisch 

belang om een interfaith netwerk te vormen waarmee je, indien nodig, samen op kan 

trekken richting major/institutionele donors in Nederland om het belang van religie en 

FBO’s op de agenda te houden. 

Prisma zal een faith en development toolkit ontwikkelen om zowel de lobby als ook 

communicatie en fondswerving te ondersteunen. Voorbeelden zijn: goede video's, artikelen 

en infographics, waar kort en bondig de toegevoegde waarde duidelijk wordt van het 

werken met FBO's. 



 Strategische Notitie Prisma 2018-2021  

6 
 

 

Event: Eind 2018 of begin 2019 wil Prisma een event organiseren rondom het thema werken 

met FBO’s, o.a. de resultaten van onderzoek vanuit strategisch partnerschap over rol van 

FBO’s voor civic space worden hier gepresenteerd. Daarnaast worden de resultaten van 

onderzoeken/werk van Prismaleden gepresenteerd. Doel van dit event is gezamenlijk leren 

en uitwisselen, het werk van Prismaleden en thema “belang van religie” op de kaart te 

zetten. Deze bijeenkomst willen we ook openstellen voor niet-Prismaleden. Actieve 

samenwerking wordt gezocht met MinBuza en Mensen met een Missie en de Civic 

Engagement Alliance, omdat deze organisaties allemaal plannen hebben om een soortgelijk 

event te organiseren. Het is van belang om samen op te trekken. 

In onze aanpak en werkwijze wordt het lobbyen op maat. Prisma heeft een goed en actief 

netwerk in Den Haag, zowel onder politici als ambtenaren op het ministerie, en willen dit 

meer ten dienste stellen van onze leden. Sommige leden hebben eigen lobbyisten; anderen 

niet en laten dat over aan Prisma. Nieuw is dat leden uren kunnen ‘inkopen’ voor hun eigen 

thema’s. Daarvoor is het niet per se noodzakelijk om eigen lobbyisten op te leiden, maar 

gebruik te maken van kennis en kunde die er al is. In principe willen we graag naar een 

netwerk, waar wij ook capaciteit van elkaar kunnen inlenen. 
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3 Prisma Academy voor bezinning en verdieping 

Allereerst is het van groot belang dat er een hechte relatie is tussen de beide thema’s van 

Prisma, te weten beleid beïnvloeding en bezinning. Er is kruisbestuiving tussen beide 

thema’s. Centraal en verbindend thema is de christelijke inspiratie en de betekenis daarvan 

voor het werk op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking en Werelddiaconaat. Binnen 

Prisma zijn verschillen. De één is een christelijke organisatie de ander is verbonden aan een 

kerk, sommigen zijn alleen particulier gefinancierd en anderen ontvangen de grootste 

bijdrage uit institutionele fondsen en de overheid. De één is al blij met € 2 miljoen omzet 

per jaar en de ander zet € 40 miljoen per jaar om. Deze verscheidenheid kan leiden tot 

vervreemding, daarom nodigen wij uit om actief te participeren in de bezinnings-

ontmoetingen. Leren van elkaar in een stimulerende omgeving. Kwaliteit is onze norm en 

we gaan voor een acht van onze deelnemers. 

In 2018 staat het boek centraal. Met veel werkgroepen en onder eindredactie van de vorige 

directeur is er toegewerkt naar een boek op niveau over verschillende kernthema’s op het 

gebied van christelijke ontwikkelingssamenwerking en werelddiaconaat. We willen ons 

inzetten om hier ook spin-off te realiseren voor een breed publiek van geïnteresseerden. 

Het visitekaartje van Prisma is niet iets waar we besmuikt over doen, maar met verve 

dragen wij de vereniging samen. Het boek zal ook een follow-up moeten kennen. Daar gaan 

we aan werken. Veel medewerkers rondom een hoofdstuk hebben ook het verlangen meer 

materiaal beschikbaar te maken. 

Wij willen ieder jaar een Prisma Academy lezing organiseren op het snijvlak van beide 

thema’s met aansprekende sprekers. Niet alleen voor leden, maar voor een bredere kring. 

Deze niet-leden wordt wel gevraagd om een (financiële) bijdrage te leveren. 

Prisma Academy is niet alleen voor directeuren, maar ook voor specialisten op de diverse 

gebieden. Altijd uitdagend en prikkelend op niveau. Daarnaast ontwikkelen we jaarlijks een 

middagbijeenkomst voor leden van onze Raden van Toezicht, of (toezichthoudend) bestuur. 

Thema’s hierbij zijn bijv. identiteit en impactmeting van onze organisatie. 

Wij kunnen ook onze thema’s verbinden met leden. Als we een thema hebben met 

specialisten uit eigen kring, wordt ook hun kennis geëtaleerd voor een breder publiek. Wij 

willen op dit gebied ook samenwerken met de NZR. 

Wij starten met 2 intervisiegroepen. Een in Midden-Noord en een andere in Midden-

Zuidwest Nederland. Een aantal leden wil graag iets persoonlijker samenwerken. Deze 

leermogelijkheid creëren we met een professionele methode en een effectief tijdbeslag. 

Altijd in combinatie met een maaltijd, hetzij ontbijt, lunch of diner. 
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Een optie die we verder willen onderzoeken is, dat Prisma een project masterclass voor 

studenten start. Prisma coördineert contacten die er in onze achterban zijn op 

universiteiten. Denk aan: Henk Jochemsen, WUR, Mechteld Jansen, Elbert Dijkgraaf, Govert 

Buijs, Roel Kuiper, Peter Ester, Jacqueline Koole, Erin Wilson etc. Doel is om als christelijke 

organisaties visie op ontwikkelingsvraagstukken aan studenten te laten zien, uitwisseling 

van kennis, potentiele ambassadeurs en potentiele werknemers voor Prismaleden.   
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4 Diverse issues  

CPOE 

Het CPOE (Christelijk Platform Oost-Europa) bestaat 5 jaar. We constateren dat we het 

afgelopen jaar pas de vruchten zien van deze samenwerking. Het geeft een impuls aan de 

samenwerking tussen de grotere leden. Voor kleinere lid organisaties is het kennis en 

ervaring delen om van elkaar te leren in een veilige omgeving. Wij gaan een plan voor de 

komende 3 jaar ontvouwen. Waarbij wij een professionele kracht voor 2 dagen in de week 

gaan inzetten. Jaarlijks wordt er een ontmoetingsdag georganiseerd en tweejaarlijks een 

conferentie niet over Oost-Europa, maar met en in Oost-Europa. De grotere lid organisaties 

dragen deze ontwikkeling grotendeels financieel en geven ook een belangrijke inhoudelijke 

bijdrage. Wij streven ernaar in deze 3 jaar het ledental te laten stijgen van 30 naar 75. Wij 

gaan ook grotere fondsen of organisaties, die nog geen eigen uitgebreid programma in 

Oost-Europa hebben, uitnodigen om deel te nemen en mogelijk projecten van deelnemers 

financiële steun te geven. Daarnaast gaan we gezamenlijk lobbyen om bijv. EO Metterdaad 

te bewegen jaarlijks een thema in Oost-Europa te agenderen. Prisma staat garant voor € 

10K, maar uitgangspunt is dat deze groei in principe door de leden van het CPOE wordt 

gedragen en gerealiseerd. 

Regionale samenwerking 

Veel lid organisaties zijn thematisch/programmatisch en niet regionaal georganiseerd. Veel 

organisaties brengen steeds meer focus aan in het aantal landen waar ze in werkzaam zijn. 

Het moet mogelijk zijn om ons platform (informeel) te gebruiken om van elkaars partners te 

leren. Het is goed mogelijk dat een partner die goed werk levert over te dragen als het ene 

lid zich terugtrekt uit dit land, terwijl de ander werkzaam blijft in die regio en op zoek is naar 

een partner die past bij zijn/haar doelstelling. 

Er is samenwerking tussen een aantal leden van Prisma in het Midden-Oosten en het Verre 

Oosten. Dit willen wij stimuleren en is misschien ook mogelijk op meer gebieden. Wij willen 

onderzoeken of hier meer mogelijkheden voor zijn. 

Fondsenwerving & samenwerking 

Hoewel dit niet tot de twee kernthema’s behoort, zijn veel leden over dit aspect begonnen 

te spreken. Er ligt vaak een gevoelen onder: de kerkmuren zijn de afgelopen decennia lager 

geworden, de secularisatie trekt een diep spoor door ons land. Vele organisaties hebben zelf 

ook een zekere breedte in hun achterban en verbinden door een mentaliteit en minder door 

een kerkgenootschap of een modaliteit. Eén ding lijkt zeker: de komende 20 jaar zullen 

opnieuw grote veranderingen optreden. De overheden kiezen ook vaak grotere 
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partners als samenwerkingspartijen. De samenwerking in MFS 2 is veranderd. Het nieuwe 

perspectief kan voor de toekomst opnieuw grote kansen bieden, maar minder opgetuigd en 

geïnstitutionaliseerd en meer op basis van de noodzaak tot stand komende coalities. Ook 

het christelijk noodhulpcluster (bestaande uit slechts Prismaleden en recent ook EO-

Metterdaad), is een belangrijke ontwikkeling in deze tijd. De opkomst van een kerkelijk 

noodhulpcluster is ook een teken aan de wand. Wij zullen als Prisma onze vinger aan de pols 

houden, nieuwe mogelijkheden onder de aandacht van onze leden brengen of andere 

bijdragen leveren. Ook vanuit de lobby komen kansen naar voren voor fondswerving. Wij 

zien het als onze taak om onze leden daarbij te betrekken.  
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5 Prisma en randvoorwaarden 

In de vorige hoofdstukken hebben we ons beleid voor de komende jaren vastgelegd en 

koers bepaald. Deze keuzes hebben ook consequenties voor onze randvoorwaarden. 

Personeel 

De formatie van Prisma is uitgesproken minimalistisch met 2.0 fte, verdeeld over 5 personen 

effectief betaalde krachten en 0.3 vrijwillige krachten, verdeeld over 3 personen, binnen het 

CPOE. Daarnaast zijn veel mensen vrijwillig bestuurlijk actief voor Prisma. Dit is wel een 

minimale bezetting om professioneel te kunnen werken. 

De huidige situatie is een startmoment, maar als de plannen uit de verf komen dan zal ook 

gestreefd naar groei van impact. Belangrijk is dat er een flexibele kring om Prisma ontstaat. 

Daar kunnen medewerkers van lid organisaties ook een belangrijke rol in spelen. Dit is ook 

vice versa. Als een lid organisatie een belangrijk project of innovatie wil realiseren en daar 

input van Prisma medewerkers bij wil, is dat mogelijk. Onze medewerkers zijn hoog 

opgeleid, deskundig en intrinsiek gemotiveerd om hun kennis te delen en in te zetten voor 

onze leden. Extra inzet van personeel kan op basis van budgetten uit het innovatiefonds. 

Extra inzet van personeel voor een individueel lid is mogelijk op facturatiebasis. 

Organisatie 

Op basis van deze strategische notitie willen we de huidige gouvernance structuur intact 

houden. Accent ligt op besturen op hoofdlijnen. In het bestuur is er evenwicht tussen 

grotere lid organisaties en kleinere met een onafhankelijk voorzitter met een hoog 

bestuurlijk profiel. Indien zich nieuwe leden melden dan zal dit evenwicht worden 

gecontinueerd. 

CPOE wordt steeds sterker als label voor specifieke activiteiten in Oost-Europa gebruikt en 

er ontstaat een vacature van 0.3/0.4 fte, indien er voldoende draagvlak is voor een volgende 

fase in de ontwikkeling van CPOE, anders worden de activiteiten gestaakt. 

Financiën 

Zoals eerder beschreven is er een grote transitie voltrokken in de afgelopen jaren. Ondanks 

de krimp van de organisatie waren er hoogoplopende verliezen in percentages van de 

omzet. De leden hebben ook hun verantwoordelijkheid genomen door in 2018 een 

contributieverhoging van 10% toe te passen en ons voorstel in de bijgestelde 

meerjarenbegroting is dat nog eenmaal door te voeren in 2019. Onze doelstelling is dat we 

break-even zijn in 2020 en met in 2018 en 2019 afnemende tekorten in de exploitatie. 
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Het eigen vermogen van Prisma is, na integratie van de reserves van co-Prisma en de vrijval 

van de overige reserve van btw, in de slotbalans 2017 430K Euro. Daarnaast is er een 

bestemmingsreserve in het kader van de EO-Metterdaad samenwerking.  

De liquiditeit positie is positief. De contributies worden tijdig betaald door de leden. 

Voorstel is om de contributies i.p.v. in mei met ingang van 2020 per 1 februari te betalen. 

Het voorstel is om het Eigen Vermogen te splitsen in een Continuïteit Reserve van 1 jaar 

Omzet (= € 250K). Dit omdat de uitgaven bij Prisma 90% gerelateerd zijn aan 

personeelskosten. Beëindiging van de werkzaamheden is geen fictie, gezien de 

ontwikkelingen van de afgelopen jaren niet alleen bij Prisma maar ook bij anderen in de 

sector. De richtlijn voor deze reserve bij goede doelen is tussen de 6 maanden en 2 jaar. Met 

een jaar is een redelijke termijn gegeven. 

Dat betekent concreet dat er een bestemmingsreserve wordt gemaakt voor vernieuwende 

projecten die de toekomst bestendigheid van onze leden en Prisma vergroten. Deze € 180K 

wordt ingezet per begrotingsjaar vooraf bij het jaarplan en mag niet groter zijn dan € 50K 

per jaar en niet tot structurele kostenverhoging leiden. Deze activiteiten zijn projectmatig te 

definiëren en bij geen succes/resultaat snel terug te draaien. Voor het jaar 2018 worden van 

deze gelden € 30K beschikbaar gesteld voor de realisering van het boek, vernieuwing CPOE 

en intensivering lobby. 

Uitgangspunt voor CPOE is dat het budgetneutraal opereert. De ondersteuning van directie 

Prisma is voor rekening Prisma, daarom moeten die uren wel beperkt blijven. 

Automatisering 

Hier is een enkele invalshoek aan de orde, namelijk is de IT toereikend voor de huidige 

operatie. Er is voldoende kennis in huis, maar zeer kwetsbaar in 1 persoon verenigd. De 

back-up moet hierin strak zijn georganiseerd en een fall back scenario worden ontwikkeld. 

Is op dit thema niet meer voordeel te behalen door de leden door onderlinge samenwerking 

op de backoffice, met betrekking tot IT en Fondswerving? De toenemende eisen en 

complexiteit van het beheer van datasystemen. De leden zijn genuanceerd over een verdere 

samenwerking op dit gebied. Wij laten dit onderwerp vooralsnog buiten onze scoop ook 

gezien de onderzoeken over en strategie bij Missie Nederland.  

Communicatie 

Prisma is nogal onbekend in Nederland, zelfs in christelijk Nederland. Is dit een probleem? 

Nee, want onze leden genieten een grote bekendheid, zeker in christelijk Nederland en in 

het bijzonder in hun eigen niche. Het is wel van groot belang dat bij de belangrijke 

stakeholders Prisma bekend is, vergelijkbaar met ICCO. Geen publieksmerk, zeer bekend 

binnen de wereld van OS. Prisma moet eenzelfde soort benadering kiezen. Hoog profiel bij 

onze leden en een hoog profiel binnen OS en politiek. Wij organiseren jaarlijks een breed 

seminar voor deze doelgroep op het snijvlak tussen Bezinning en Lobby. 
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Huisvesting 

Prisma heeft adequate huisvesting in de Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht. 

Hier zijn ook ICCO, Tear, PerspActive en Kerk in Actie gehuisvest. In principe is dit een 

optimale situatie ook voor de leden. Aangezien de huidige directeur van huisbaas huurder is 

geworden en veel medewerkers van de DO-PKN bekenden zijn, is het van belang dat zijn 

oude functie geen belemmering is voor zijn huidige. Dit wordt een jaar aangekeken hoe dit 

in de praktijk uitwerkt. Indien dit geen complicaties geeft, blijven we voorlopig hier 

gehuisvest. 
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Bijlage 1 
Te benaderen organisaties: 

• Kerk in Actie 

• Medair 

• Compassion  

• World Vision  

• Mercy Ships  

• Open Doors  

• International Justice Mission   

• MAF   

• OM 

• ICCO 

• World Servants  

• GAiN  

• CAMA  

• 3xM   

• Hart voor Haïti  

• Interserve Nederland 

• Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk 

• Deputaatschap GGiN 

 

Vaak genoemd, maar valt buiten protestantschristelijke definitie 

• Mensen met een Missie 

 

 

 

 

 

 

 


