
“Relationeel groeien”

PERIODE 2020-2022



Frontiers
is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie met 
meer dan duizend werkers van 50 verschillende nationaliteiten. 
Onze missie: met liefde en respect nodigen we alle moslimvolken 
uit om Jezus te volgen. Vele werkers zijn inmiddels vertrokken 
naar ruim 50 landen in de moslimwereld. Ongeziene en onbereikte 
moslimvolken krijgen hierbij nadruk.

In 1995 heeft Frontiers zich gevestigd in Nederland om vanuit 
hier mensen toe te rusten om gemeenschappen rondom Jezus 
te stichten in de moslimwereld. Onze taak en opdracht ligt dan 
ook hier in Nederland. Het werk in Nederland wordt gedragen 
en vorm gegeven door een aantal fulltimers en parttimers. Zij 
werken op basis van steun vanuit hun vriendenkring; we betalen 
dus geen salarissen. We mobiliseren kerken en mensen om te 
bidden, te geven of zelf naar de moslimwereld te gaan. Frontiers 
Nederland heeft momenteel tientallen werkers uitgezonden naar 
de moslimwereld. 

Wil je meer weten?
Kijk dan op: www.frontiers.nl
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Doelstellingen 
komende periode
Onze organisatie maakt groei door. De afgelopen jaren zijn we onder 
andere gegroeid in bekendheid, ambassadeurs, mensen die meebidden, 
vrijwilligers, online volgers, shorttermkandidaten en fondsen. Hier zijn 
we erg dankbaar voor. Onze visie voor de komende periode is dat we als 
organisatie deze groei in goede banen kunnen leiden en verder kunnen 
uitbouwen, zonder de sterk relationele sfeer van onze organisatie te 
verliezen. Daarom formuleren we ons doel voor de periode 2020-2022 als 
volgt: ‘relationeel groeien’.
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Ons werk is verdeeld in vier 
hoofdvelden: 

1)  Mobiliseren: mensen in beweging 
zetten om te bidden, geven of gaan.

2)  Zenden (longterm en shortterm): 
het uitzenden van werkers naar de 
moslimwereld.

3)  Veld: begeleiding en betrokkenheid bij 
onze werkers op het veld.

4)  Intern: het structureren van 
werkprocessen en organisatorische 
aspecten om alle werkzaamheden te 
faciliteren.

Voor elk van de velden is een aantal 
doel stellingen geformuleerd. Op deze 
gebieden willen we in de komende drie 
jaar extra focus leggen. 

1 Mobiliseren:
•  Frontiers staat bekend als de organisatie 

op het gebied van onbereikte 
moslimvolken;

•  Een groeiende groep mensen deelt het 
verlangen om onbereikte moslims te 
bereiken;

•  We mobiliseren mensen om mee te 
bidden voor onbereikte moslimvolken

•  De potentie en de behoeften 
herkennen we. We helpen ze hun plek 
te vinden binnen onze achterban;

•  Jongeren kennen de Frontiers 
community, zodat ze hun eigen rol 
kunnen ontdekken in Gods koninkrijk.

“Daarom formuleren we ons 
doel voor de periode 2020-

2022 als ‘relationeel groeien’.”
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2 Zenden 
(longterm en shortterm):
•  Ons trainingsteam in Nederland  is 

een magneet waardoor mensen deel 
willen zijn van de training en optimaal 
toegerust worden voor zenden;

•  Shorttermers zijn onderdeel van 
de community of keren terug als 
longtermer;

•  Wij zenden goed voorbereide werkers 
naar onbereikte plekken;

 •  De longtermers en shorttermers 
voelen zich onderdeel van de Frontiers 
community.

3 Veld
•  We zijn actief betrokken bij onze 

veldwerkers en wisselen kennis, 
netwerk en expertise met hen uit;

•  We zien structureel toe op de 
geestelijke, mentale en fysieke 
gezondheid van werkers;

•  We versterken de relatie met de 
achterban van veldwerkers.

4 Intern 
•  We werken in Nederland met 

een hecht team, waarin sprake is 
van een positieve sfeer, een goed 
werkende structuur en een optimale 
rolverdeling.
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Strategie
We hebben een strategie gevormd voor hoe we eerdergenoemde 
doelstellingen gaan halen. Voor elk van de vier velden is een visie 
gevormd. Hieruit vloeit onze strategie voort.

1. Mobilisatie 
Door al onze communicatie-
uitingen proberen we mensen 
te mobiliseren. We willen hen 
allereerst bewust maken van 
onze missie om onbereikten 
te bereiken met het evangelie. 
Vervolgens dagen we hen uit 
om hun rol daarin te ontdekken. 
Daarnaast mobiliseren we via ons 
gebedsinitiatief Omarm een Volk 
en recruteren op jongerenevents. 

We investeren in het 
gebedsinitiatief Omarm een 
Volk. Dit is een initatief om 
lokale kerken te mobiliseren 
om te bidden voor onbereikte 
moslimvolken. We geloven dat 
de uitwerking van dit gebed 
doorwerkt in de kerk en leidt 
tot concrete acties om te blijven 

bidden, te geven of te zenden. Het 
verbind om samen te bidden.
Door Omarm een Volk ervaren 
kerken het hart van God voor 
de onbereikte moslimvolken. 
Hierdoor worden ze enthousiast 
en doen ze verwachtingsvol met 
ons mee.

Drie speerpunten:
•  Gebed is en blijft het 

belangrijkste van Omarm 
een Volk. Mobilisatie, 
communicatie en 
doelstellingen zijn hieraan 
ondergeschikt;

•  Omarm een volk is een 
instrument om de kerken te 
ondersteunen in hun rol bij het 
bereiken van de moslimvolken;

•  We hebben een relatie met de 
kerken en zijn tot zegen voor hen.

1.
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“We blijven investeren 
in het gebedsinitiatief 

Omarm een Volk.” 

Het aanwezig zijn bij 
jongerenevents met de stand 
van Frontiers ervaren wij als een 
succes. We werven shorttermers 
en geïnteresseerden en hebben de 
kans om jongeren bewust te maken 
van de noodzaak 

van het bereiken van onbereikten, 
specifiek in de moslimwereld. 

Het geven van een seminar is 
hierbij een groot pluspunt: 
je bereikt een kleinere, maar 
specifiek geïnteresseerde groep. 
Daarnaast willen we ons verder 
oriënteren op samenwerking met 
andere organisaties, om samen 
de boodschap van ‘reaching 
the unreached’ sterker neer te 
kunnen zetten. 
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2. Zenden
Ons doel is altijd dat een 
uitzending, korte of lange termijn, 
slaagt. Wij zien hierin dat goede 
coördinatie en uitgebreide training 
belangrijk zijn. Onze strategie voor 
het laten slagen van een uitzending 
zetten we hieronder uiteen. 

Voor een lange-termijn uitzending 
is een goede voorbereiding 
nodig. Wij faciliteren een 
voorbereidingstraject, dat uit 
verschillende onderdelen bestaat. 
Kern hiervan is een team, waarmee 
een kandidaat anderhalf tot twee 
jaar optrekt om samen te leren 
en te leven in een migrantenwijk. 
Coaching en specifieke 
trainingsdagen over relevante 
onderwerpen (onder andere 
fondsenwerving, evangelisatie, 
gebed) ondersteunen dit proces. 
De verschillende onderdelen zijn 
over de afgelopen jaren gevormd 
op basis van kennis en ervaring 
van veldwerkers en kandidaten. 
Om dit alles te coördineren stellen 
we in de komende periode een 
longtermcoördinator aan, die 
het hele proces en de voortgang 
overziet.

Voor korte-termijn uitzendingen 
is er een shorttermcoördinator, 
die shorttermers begeleid in hun 
proces voor uitzending, op het 
veld en bij terugkomst. Met de 
ervaringen van terugkerende 
shorttermers willen we het proces 
verder ontwikkelen. Belangrijk 
is dat de shorttermers met een 
positieve ervaring terugkomen, 
waarin ze hebben mogen leren en 
zichzelf ontwikkelen. We hopen 
dat ze ontdekken welke stappen 
ze samen met God kunnen nemen 
voor hun toekomst en hoe zending 
naar de moslimwereld daarin past. 

De groep teruggekeerde 
shorttermers groeit. Wij zien een 
mooie kans om hen te verbinden in 
een Frontiers-jongerencommunity. 
De jongeren kunnen elkaar dan 
inspireren met hun ervaringen 
en bemoedigen om Gods weg te 
blijven gaan op het gebied van 
zending. Wij kunnen hen dan 
verder uitdagen en begeleiden in 
het proces dat God in hun leven is 
begonnen. Hiervoor zoeken we in 
de komende periode iemand die 
passie heeft voor jonge mensen 
en discipelschap om aan deze 
community vorm te geven.

2.
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3.3. Veld 
Als Nederlandse basis willen we de veldwer-
kers zien floreren en hen ondersteunen, 
zodat zij zich kunnen focussen op datgene 
waar God ze voor geroepen heeft. Daarvoor is 
het belangrijk dat de veldwerkers geestelijk, 
emotioneel en fysiek goed in hun vel zitten en 
op hun plek zitten in hun team. 

In de eerste fase willen we de veldwerker 
helpen om zo goed mogelijk te landen en te 
gaan functioneren. Hiervoor zullen we in het 
eerste jaar twee contactmomenten hebben 
om te weten hoe het gaat en waar we kunnen 
helpen om de veldwerker te steunen, aan te 
sporen en te bemoedigen.  

Als de werker goed geland is, willen we op 
jaarlijkse basis een evaluatie met ze doen om 
te horen wat er zoal speelt in hun leven, maar 
ook om ze te helpen om een moment van 
reflectie in te bouwen en te kijken naar het 
grotere geheel. 

Wanneer terugkeer in zicht komt, denken 
we mee en zijn betrokken, omdat dit een 
van de moeilijkere periodes is. Een debrief 
is minimaal nodig. Daarnaast een periode 
van samen optrekken, om te ontdekken wat 
God voor hen heeft in de periode die voor 
hen ligt. We zullen hen helpen zoeken naar 
het inzetten van hun talenten, gaven en 
ervaringen, bij Frontiers of elders. 

Op kantoor zal een speciale veldwerk-
coördinator worden aangesteld om al deze 
stappen te coördineren. Deze zal ook werken 
aan het opbouwen van een goede relatie 
met thuisfrontteams, kerk en ouders, door 
verschillende contactmomenten te creëren, 
zodat de achterban van de veldwerker ons 
weet te vinden wanneer nodig.

P.10



4.4. Intern 
Sterke relatie en een goede sfeer 
binnen het team vinden we erg 
belangrijk. Onze teamleden 
zijn nauw bij elkaar betrokken 
en nieuwe teamleden worden 
hartelijk ontvangen en snel 
opgenomen in het team. Een 
duidelijke structuur willen we 
bereiken aan de hand van een 
nieuw HR-beleidsplan, dat reeds 
volledig uitgewerkt is. HR-
structuur en administratieve 

processen worden in het 
beleidsplan helder uiteengezet. 
Voor de periode 2020-2022 willen 
we de inhoud van dit document 
gaan implementeren op de 
werkvloer en we verwachten 
daarmee een goed werkende 
structuur te bereiken. De nieuwe 
structuur is verdeeld in drie HR-
processen: instroom – doorstroom 
– uitstroom van teamleden. 

“Onze teamleden 
zijn nauw bij elkaar 

betrokken” 
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Samenvattend zien we dat ons hoofddoel voor 
de komende periode is om de groei in onze 
organisatie in goede banen te leiden. Hierbij 
vinden we het belangrijk om relationeel sterk 
te blijven. Om deze twee aspecten van groei 
en relatie tot hun recht te laten komen, is het 
aanbrengen van structuur de focus voor de 
komende periode. 

Op de verschillende velden doen we dat als 
volgt:
•  Mobilisatie: we focussen op mobilisatie door 

ons gebedsinitatief Omarm een Volk en door 
het recruteren op jongerenevents.

•  Zenden: we stellen een longtermcoördinator 
aan die ons trainingstraject overziet een een 
duidelijk aanspreekpunt is voor kandidaten.

•  Veld: ook hiervoor wordt een coördinator 
aangesteld, die zich ook zal bezighouden met 
het bouwen aan relaties met de achterban 
van veldwerkers. 

•  Intern: we hebben onze HR structuur 
uitgewerkt en op papier gezet, zodat het voor 
iedereen duidelijk is vanuit welk beleid wij 
onze werkzaamheden structureren.

Door in de huidige groei meer structuur 
aan te brengen, verwachten we voor de 
komende periode mooie resultaten met als 
kernkenmerken kwaliteit en relatie. 

Samenvattend
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“In de huidige groei 
meer structuur 
aanbrengen.” 



Fiscaal nummer: 8161.22.246
Kamer van Koophandel: 41187106

Contactgegevens
Frontiers

Postbus 350
3840 AJ Harderwijk

035 692 25 58
info@frontiers.nl
www.frontiers.nl
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