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1.0 Inleiding
Zo’n zeven jaar nu roept Micha Nederland op tot bezinning op sociale en ecologische gerechtigheid.
‘Goed en recht doen dichtbij en veraf’ zoals de pay off van de Micha Cursus krachtig aangeeft. Want een Micha
activiteit is pas dan geslaagd te noemen als het niet alleen bezinning maar ook verandering oplevert en actie.
Het netwerk dat deze activiteiten initieert, is geïnspireerd door het bijbelse Micha 6 vers 8 waar staat:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat
de HEER van je wil: niets anders dan recht te
doen, trouw te betrachten en nederig de weg
te gaan van je God.
Netwerk
Micha Nl is een netwerk van meerdere kerkgenootschappen en organisaties in een unieke samenwerking.
Welgeteld 24 eind 2013. Juist de breedte van dat netwerk en de slagkracht daarvan maakt het uniek.
Wereldwijd zijn er inmiddels in zo’n 85 landen Micha-netwerken ontstaan; soms bestaand uit een enkele NGO,
meestal met een bonter gezelschap van kerken en organisaties. De meeste Micha-netwerken zetten sterk in op
lobby en specifiek dit jaar op Exposed. In Nederland mikt het netwerk nog wat breder: Beïnvloeding van
diaconieën en kerkgangers via educatieve materialen als de Micha Cursus, Basic en later Micha Young. Het
vervolgens nauwkeurig meten van de effecten en gedragsverandering via de Monitor. Waarbij voor lobby
wordt aangesloten bij de internationale Exposed campagne maar ook dan weer specifiek toegespitst op de
Nederlandse context en politieke situatie.
Gerechtigheid
Micha werkt dichtbij: door zelf te beseffen wat je hebt (materieel en geestelijk) en wat je daar van kunt
uitdelen. Dat werkt dan vaak weer praktisch door in het vergroenen van het huishouden tijdens de Micha
Cursus . Of in het ondersteunen van de naaste in de buurt via de actiedag van de Micha Young. Maar Micha
verbindt ‘ver’ ook met ‘hier’ door het bewust stil staan bij het wereldwijd vieren van die specifieke Micha
Zondag in oktober om daarmee samen in actie te komen tegen onrecht. In het besef van de gezamenlijke
honger naar gerechtigheid en het bijbelse perspectief op een vernieuwde schepping.

- Lancering vernieuwde Micha Cursus
- Uitvoering tweede Monitor
- Samen doorzetten van Micha Young
- Doorzetten ‘Micha’ in organisaties van Deelnemers
- Verdere professionalisering Micha Zondag
- Het bekend maken van Exposed
- Aanhaken bij internationale Micha collega’s
- Het verankeren van ecologische gerechtigheid in alle activiteiten
- Bezinning op de lange termijn, voorbij de Millenniumdoelen
- Verdere professionalisering communicatiebeleid
- Consequent samen als deelnemers Micha communiceren
- Verdere bezinning op activiteiten voor theologen, kindermateriaal en de boekenreeks
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Focus
In de komende pagina’s is per activiteit kort beschreven wat er idealiter in 2014 moet gebeuren. Dat ligt
voornamelijk in het bestendigen van huidige goedlopende activiteiten, het samen bekend maken daarvan en
een doordenking van Micha thema’s op de lange termijn. Kort samengevat ligt de focus in 2014 op:
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1.1 Thema
Wereldwijd loopt de campagne ‘Exposed: shining a Light on corruption’ nog een tijd door. Pas in november
2014 worden de handtekeningen onder de Global Call (petitie) aangeboden aan de G20. Vermoedelijk zullen de
Micha-netwerken in andere landen nog een tijd focussen op Exposed. Zeker omdat het onderwerp heel
duidelijk vanuit ‘het Zuiden’ van de wereld is aangereikt en ook een dagelijks thema is voor veel Micha
netwerken in bijvoorbeeld Azië en Afrika. Gezien de complexiteit van het onderwerp corruptie en het
samenhangende onderwerp belastingontwijking en het feit dat we er pas dit jaar mee begonnen zijn en we
graag aanhaken bij de wereldwijde Micha beweging, is het wenselijk nog een tijd hierbij aan te sluiten. Verder
continueren we de algemene pay off van Micha Nl zoals deze onder alle uitingen nu al wordt gebruikt: ‘Honger
naar gerechtigheid’. Eenvoudig omdat we daarvan bekend zijn en het onze ‘core business’ markeert.

2.0 Netwerk en communicatie
De belangrijkste taak van Micha Nl is om te coördineren, dus de samenhang tussen alle activiteiten te
bevorderen en het overzicht te bewaren. En om die activiteiten zo breed mogelijk te promoten. Daarnaast
heeft het de taak om het draagvlak te versterken door de coalitiedeelnemers te informeren en te
enthousiasmeren. Daarbij werft Micha Nl ook actief nieuwe Deelnemende kerken en organisaties. Dat vergt
een sterke in– en externe communicatie. Netwerk en communicatie hangen nauw samen.
Uitbouw
In 2013 bestond de Nederlandse Michacoalitie uit zeven kerkelijke organisaties, vijftien non-profit organisaties,
een opleiding en een commerciële organisatie. Bestuur en coördinator voeren samen gesprekken met
potentiële Deelnemers. Tot november 2013 kwam er één bij en zegde één op. In aantallen bleef het netwerk
dus stabiel. Ondanks gesprekken met meerdere kerken en organisaties bleef groei vooralsnog uit. Ook voor
2014 blijft de wens bestaan dat het netwerk groeit met meer kerkgenootschappen en theologische
opleidingen. Juist omdat activiteiten als Micha Zondag en Young via de kerkelijke organisaties direct bij de
gewenste doelgroepen komen. En omdat uit de Monitor in 2012 bleek dat juist kerken en hun voorgangers nog
altijd invloed hebben op de levensstijl van christenen, dus ook op eventuele veranderingen richting een meer
rechtvaardige levensstijl.
Opbouw
In 2014 is het zaak de huidige deelnemers zo veel mogelijk te behouden met liefst een lichte groei met kerken.
Om die deelnemers blijvend te inspireren, zijn met name de activiteiten geschikt. Juist door het samenwerken
aan een activiteit als Micha Zondag of Micha Young ervaren deelnemer zinvolheid en plezier in Micha.
Iedere activiteit, zoals de Zondag, Cursus, Monitor etc, kent een eigen stuur- of werkgroep met daarin
vertegenwoordigers uit meerdere organisaties. Idealiter zijn alle organiserende groepsleden met hun
organisatie zelf ook Deelnemer van Micha Nl. Dat is nog niet het geval voor alle Deelnemers aan activiteiten,
het is wenselijk om dit in de loop van 2014/ 2015 wel meer zo te organiseren.

Externe communicatie
Afgelopen jaren is veelal ingezet op free publicity. Daarnaast was er één herkenbare folder voor alle Micha
activiteiten en apart reclamemateriaal voor de Micha Cursus. De look en feel van Micha Nl, Micha Zondag, de
website etc aan de ene kant en Micha Cursus aan de andere kant week nogal af. In 2014 passen alle uitingen
van Micha Nl en activiteiten bij elkaar en is er één herkenbare stijl. Waarbij de huidige look en feel van Micha
Nl, die aansluit bij de andere internationale Micah campagnes, leidend is.
Leidend in de communicatie wordt een communicatiejaarplan ontwikkeld door coördinator in nauwe

Operationeel Jaarplan Micha Nl 2014

Door een veelheid aan inspirerende lezingen en congressen, leek de Micha Inspiratiemiddag in ’13 in het
gedrang te komen. Bezoekende deelnemers ervoeren het weliswaar als verrijkend en zinvol, maar het
merendeel van het netwerk was niet aanwezig. Het is goed als de Inspiratiemiddag in 2014 gecombineerd
wordt met een andere activiteit, zonder dat daarbij het Micha thema ondersneeuwt uiteraard. Daarbij blijven
de twee deelnemersmiddagen gecontinueerd, mede omdat dit een moment is om als bestuur, werkgroepen en
overige deelnemers elkaar te informeren en waar mogelijk te inspireren op het gebied van gerechtigheid.

3

samenspraak met communicatiemedewerkers van de deelnemers. Omdat Micha Nl een breed netwerk is met
een klein kantoor is het voor het welslagen van het communicatiebeleid cruciaal dat zoveel mogelijk
Deelnemers (d.w.z. aangesloten kerken en organisaties) hierin taken op zich nemen.

3.0 Activiteiten
In 2014 zijn er vijf activiteiten: Micha Zondag, Cursus, Young, Monitor en Lobby. Daarnaast is er nog Micha
Duurzaam, voorheen Noach, dat een eigen plek moet krijgen. Een eerder genoemde activiteit als Micha Kids
wordt alleen dan uitgevoerd als het net als Basic bijvoorbeeld ondergebracht kan worden bij een bestaand
project als de Micha Cursus. Verder worden de haalbaarheid van Micha theologen en de Micha Boekenreeks
komend jaar serieus verder verkend.
In principe initiëren Deelnemers zelf nieuwe activiteiten in nauwe samenwerking met Micha Nl. Dat kan een
nieuwe activiteit zijn in de trant van Zondag of Cursus, maar dit kan ook het voeren van het Michalogo zijn op
een speciale publicatie, lezing of andere publieksactiviteit rondom sociale en ecologische gerechtigheid. Iedere
activiteit kent een eigen stuurgroep met daarin vertegenwoordigers uit meerdere organisaties. Die groep zorgt
zelf voor financiering en garandeert de continuïteit. De begrotingen van de deelactiviteiten worden besproken
in het bestuur van Micha NL en als sprake is van voldoende financiering wordt door het bestuur groen licht
gegeven voor start van de deelactiviteit. Iedere activiteit wordt kort omschreven in een projectplan en
tweejaarlijks aan het bestuur gerapporteerd middels de bestaande formats van Micha-projectplan en de
Micha-rapportagetool. Het werkt enigszins als een franchisestructuur.
De meeste werkgroepen bestaan uit mensen die ook een vaste baan bij een van de deelnemende kerken of
organisaties hebben, in tijden van grotere werkdrukte (zoals bij de lancering van een cursus of zondag) is dat
soms spannend. Het is goed om in ’14 te verkennen of het mogelijk is om vaker vaste vrijwilligers in te zetten
vanuit deelnemers die actief participeren in de huidige werkgroepen.

3.01 Micha Zondag
Op 19 oktober 2014 is het Micha Zondag. Duizenden kerken wereldwijd staan dan stil bij het thema
gerechtigheid. Het wereldwijde thema is nog niet bekend. Gezien het aanbieden van de Global Call (= petitie
tegen corruptie) aan de G20 in november, is het logisch om voort te borduren op het thema van 2013 van de
campagne Exposed: shining a Light on corruption. Maar daar wel een goede Nl vertaling van te geven die
dichterbij de gemiddelde kerkganger komt dan het begrip ‘corruption’.

Micha Zondag is dienstbaar aan de kerken met een pakket voor de gehele breedte van de kerk – van jong tot
oud voor ieder moet wat te vinden zijn in het materiaal. Een geslaagde Micha Zondag wordt gecontinueerd met
meer denken en doen over gerechtigheid in de kerk. Dat kan bijvoorbeeld met een Micha Cursus of Micha
Young. In 2013 is daar al meer op ingezet maar in 2014 kunnen deze projecten nog sterker worden verbonden,
bijvoorbeeld in de pr. Ook de planning van de pr behoeft nog een verdere professionaliseringsslag.
Qua inhoud kan er nog meer worden ingezet op filmpjes van onrecht of gerechtigheid dichtbij en ver weg.
Zodat gerechtigheid en oplossingen letterlijk op het netvlies komt van de gemiddelde kerkganger. Daarnaast
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De huidige werkgroep Micha Zondag bestaat uit vertegenwoordigers van de CGK (vz), De Unie van Baptistengemeenten, GKV, VPE, ZOA, IJM, EA, TEAR. Daarnaast is er vanuit verschillende kerkgenootschappen e.a.
inbreng geweest op het kerkenpakket waaronder de RK, NGK, Vrije Baptisten, Compassion. Wenselijk om dit in
2014 voort te zetten. Deze werkgroep wordt in 2014 uitgebreid met nog enkele kerkgenootschappen of
organisaties. De verbreding, zoals in ’13 ingezet, wordt dus doorgezet. Met name voor de functies van
penningmeester, eindredacteur en senior communicatieadviseur. Idealiter worden deze mensen begin 2014 uit
het bestaande Micha Deelnemersnetwerk gerekruteerd. Qua organisaties heeft Oikocredit aangegeven, weer
mee te willen denken in de werkgroep.
Een wens die in 2013 niet is vervuld, is het betrekken van meer multiculturele kerken. Dat zou, weer met
behulp van het SKIN, in 2014 van de grond moeten komen.
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blijft het goed om in de communicatie te benadrukken dat de Zondag wereldwijd in duizenden kerken
‘simultaan’ gevierd wordt.

3.02 Micha Cursus
Na zes jaar is de Micha Cursus toe aan een vernieuwing. In 2013 heeft de redactie een geheel vernieuwde
cursus gemaakt en getest met pilotgroepen. Deze nieuwe Micha Cursus bestaat uit een vaste eerste avond en
een vaste laatste avond en daar tussen de keuze uit zes losse modules. Deze zes zijn verdeeld in tweetallen op
het gebied van people, planet en profit; zonder deze p’s expliciet te benoemen overigens. Wat avonden
oplevert met inhoud gericht op mensen dichtbij of ver weg, op beleving van geld, de beleving van de schepping
etc. Iedere avond wordt ingeleid met een unieke moderne Michamonoloog geënt op de originele teksten uit
het bijbelboek Micha op eigentijdse wijze verwoord in korte filmpjes door een moderne profeet. In de cursus is
gezocht naar een balans tussen enerzijds het schokeffect van onrecht en anderzijds het genieten (van genoeg).
Nieuw is dat de cursusleiders zelf het middendeel van hun cursus samenstellen – door drie avonden lang
telkens te kiezen uit een tweetal verschillende modules met dezelfde achtergrond. De cursus heeft tegelijk veel
behouden: balans tussen bijbelteksten, theorie en praktijk. Maar is ook grondig vernieuwd en heeft net als
Micha Young nu verdiepende teksten en filmpjes via de website, die vaker ververst kunnen worden.
Lancering
Voorjaar 2014 hopen we de Micha Cursus te lanceren en direct kerkbreed uit te zetten. Dat vergt een goede
promotiecampagne. Idee is om de Cursus middels een speciaal evenement te lanceren. Dat event hoeft zicht
niet op een locatie af te spelen, het kan ook een wandeling of een serie wandelingen vormen.
Het is met name belangrijk om de instructieavonden voor cursusleiders een impuls te geven. Deze worden nu
heel wisselend bezocht. Te denken valt aan een kleine toolkit vanuit Micha Nl voor diaconieën en (potentiële of
voormalig) cursusleiders om de lokale promotie via huis-aan-huisbladen en kerken goed ter hand te nemen.

Cursisten
in de afgelopen jaren volgden gemiddeld duizend mensen per jaar de Micha Cursus (aantal berekend nav de
boekjesverkoop, het aantal kan iets hoger lager ivm hergebruik boekjes). In 2013 worden dit er naar
verwachting zo’n 700. Gezien de golf aan publiciteit en de aantrekkingskracht van een nieuwe cursus, is de
hoop dat er in 2014 minimaal 1000 cursisten de Micha Cursus doen. Daarvoor organiseren we 20 instructie
avonden, verspreid over zoveel mogelijk regio’s in Nederland. Gezien de huidige ervaringen zullen daarvan
ongeveer 500 mensen verdeeld zijn over 50 losse kerken en zo’n 500 anderen over vijf grote kerken.
Zoals in ’12 al begonnen, proberen we de grote kerken verder te bereiken en te motiveren om de Micha Cursus
kerkbreed op te pakken of tenminste op te nemen in het kerkelijke pakket aan cursussen. Grote kerken kunnen
aparte trainingen of een trainer krijgen vanuit de landelijke Micha Cursus en desgevraagd een cursus op maat.
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Community
De Micha Cursus is een vrij uniek product. In Duitsland is een enigszins vergelijkbare cursus door Micha Dl
ontwikkeld waarbij interessant is dat de groepen langere tijd doordraaien daarbij activiteiten in hun omgeving
zoekend en een jaarlijkse landelijke ontmoeting hebben, wat heel inspirerend werkt. Men vormt zo als het
ware een bredere Micha community.
Hoewel het nog niet zo direct gepromoot is, gaan sommige Nederlandse Micha Cursusgroepen ook nog door
als een soort vaste werkgroep (in ieder geval bekend van twee kerken); zo’n groep vormt dan een aanjager
voor vaak nieuwe duurzame activiteiten en de viering van de jaarlijkse Micha Zondag. Maar Micha Nl biedt voor
deze werkgroepen nog geen vervolgmateriaal of platform of terugkomdagen o.i.d. Het zou mooi zijn om in de
loop van 2014 te bezien of dit eind 2014 of begin 2015 ook voor Nederlandse Micha Cursusleiders
georganiseerd kan worden. Eventueel eerder al tijdens de lancering. Het zou goed zijn het voorbeeld van dit
soort werkgroepen bij huidige cursisten en bijvoorbeeld diakenen beter voor het voetlicht te brengen.
In ieder geval wordt het gebruik van Facebook voor de Micha Cursus in 2014 verder uitgebouwd om zo in ieder
geval een virtuele community te gaan vormen waarin door cursisten over en weer handzame tips en informatie
kunnen uitgewisseld. Belangrijk is wel om daar extra capaciteit voor te vinden in bijvoorbeeld de persoon van
een vaste vrijwilliger die de Micha Facebook modereert.
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De Micha Cursus werkgroep bestaat uit KIA (vz) en Present, Tear, Jongbloed, HiP, CGK, NBG, Het Passion,
Red een Kind, de Unie van Baptistengemeenten, CGK, DISK, en kent daarnaast nog twee projectleiders en in het
land een aantal trainers voor de instructieavonden.

3.03 Micha Young
Het nieuwste project, Micha Young, wordt al veelvuldig besteld. Dit project bestaat uit een programma van vier
avonden en een weekend voor 15+. Het is de bedoeling dat in twee jaar tijd (2013-2014) minimaal 2250 tieners
worden bereikt, verspreid over zo’n 150 jeugdgroepen. De speciale projectleider werkt 8 uur per week en houd
met name contact met jeugdwerkers, rolt met hulp van de Stuurgroep het bijbehorende train-de-trainersmodel
verder uit en zorgt voor up to date informatie bij de cursus. De projectleider zet daarvoor onder andere
Facebook, twitter en de website in.
In 2014 is het goed om ook hiervoor een kort communicatieplan te maken, waarbij met name de evenementen
voor jongeren zoals bijvoorbeeld de EO-jongerendag, katholieke jongerendagen en Flavor een plek krijgen.
Gezien de geringe fte voor Micha Young is de inzet van alle Micha deelnemende organisaties hierin
onontbeerlijk. Het is met name belangrijk dat op evenementen alle aanwezige Micha Deelnemers informatie
over Micha Young meenemen en zichtbaar promoten in hun stand. Alleen door gezamenlijke inspanning kan
Micha Young daadwerkelijk in korte tijd breed uitgerold.
De Micha Young stuur-en bredere werkgroep bestaat uit PKN Jeugdwerk (vz) en YFC, CGK, Tear, KIA, NBG, EA,
World Servants, World Vision, DVN/ GKV, NGK jeugd, Alpha Nl, Netwerk tijd voor Actie, TTT en kent daarnaast
nog een projectleider voor 8 uur per week.

3.04 Micha Monitor
Na een eerste professionele onderzoek in 2012 volgt in 2014 een tweede Micha Monitor. Doel van de monitor
is om in de tijd ontwikkelingen ten aanzien van houdingen en gedrag van de doelgroep (christenen en kerken in
Nederland) met betrekking tot de Micha thematiek te ‘meten’. Het eerste onderzoek uit 2012 wordt
beschouwd als een nulmeting.
De Monitor moet inzicht bieden hoe binnen de doelgroepen gedacht en geleefd wordt met betrekking tot de
Micha thema’s. Daarnaast moet het zicht geven op eventuele effecten van Micha activiteiten op die thema’s
om op die wijze het bestuur en de deelnemers van informatie te voorzien waarmee mogelijk de Micha
activiteiten verbeterd kunnen worden.
De projectgroep Micha Monitor bestaat uit Prisma (vz) en MWH4impact, de CHE en enkele losse deskundigen
gaandeweg het proces. Bureau Blauw voert de monitor uit. Daarbij verzorgt de CHE, naast dit voornamelijk
kwantitatieve onderzoek ook een kort kwalitatief onderzoek.

Doel van lobby is om het thema gerechtigheid bij de politiek op de kaart te zetten. Ook in 2014 hopen we weer
twee lobbyacties te voeren. In principe één in het voorjaar en één in het najaar, maar als er een ander geschikt
politiek moment komt, dan grijpen we die aan.
De Micha lobby gebeurt over het algemeen door het schrijven van een brief of statement en bijbehorend
persbericht voor de kranten, opgevolgd door gesprekken met verschillende politici. Het thema wordt in
principe ingegeven door de actuele politieke situatie. Zowel in 2013 als 2014 proberen we daarbij ook aan te
sluiten bij de internationale campagne van Micha, W.E.A en Wereldraad van Kerken: Exposed Shining a Light on
corruption. Dit doen we ondermeer door in Nederland aandacht te vragen voor tax justice en heel concreet
belastingontwijking. Waarbij, ook in het kader van andere activiteiten, aandacht gevraagd wordt voor de Global
Call (internationale petitie tegen corruptie die november 2014 aan de G20 wordt aangeboden).
Iedere lobbyboodschap toetsen we met de klankbordgroep bestaand uit alle kerken die aangesloten zijn bij
Micha Nl. Prisma neemt de Micha Lobby en kosten daarvoor voor haar rekening, dit bestaat voornamelijk uit
personele inzet van een lobbyist.
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3.05 Micha Lobby

6

3.06 Micha Duurzaam
Afgelopen jaar is de Noach-alliantie opgegaan in Micha Nl. Nu is Micha Nl al gespitst op sociale én ecologische
gerechtigheid. Goed omgaan met de schepping is een belangrijk item in zowel de Micha Cursus als Micha
Young. Het is van belang dat ‘Noach’, daar waar mogelijk, op natuurlijke wijze in Micha activiteiten op gaat.
Verder is het goed om samen met voormalig Noach deelnemers te bezien hoe de jaarlijkse netwerkmiddagen
worden gecontinueerd. Daarnaast kunnen, met name rond bid- en dankdag de scheppingspakketten uit de
erfenis van Noach/ CEN worden gepromoot. Daarbij valt te denken aan het ontwikkelen van nieuwe pakketten
rondom ecologische gerechtigheid in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld A Rocha, EA en andere
voormalige Noach deelnemers.

3.07 Overige activiteiten
In de loop der tijd zijn een aantal activiteiten genoemd in beleidsplannen die de huidige activiteiten kunnen
completeren, zoals bijvoorbeeld een Boekenreeks, Micha voor kinderen, gevorderden cursus, Micha theologen,
Micha Business. Zo’n nieuwe activiteit kan pas starten als een of meerdere deelnemers de activiteit
‘adopteren’.
Boekenreeks
Al eerder is een missie geformuleerd voor een eventuele boekenreeks, deze luidt: “ De Michareeks wil op een
verrassende manier een breed christelijk publiek prikkelen een eigen levensstijl te ontwikkelen op het gebied
van rechtvaardige verhoudingen tussen mensen en zorg voor de schepping (dienstbaarheid en duurzaamheid).
In de keuze van de thematiek haakt de reeks aan bij de programma’s van Micha Nederland.” Daarbij is
aangetekend dat de beoogde uitgave zo’n een, twee titel per jaar bevat met een omvang van 80 tot 200
pagina’s. Uitgeverij Buijten & Schipperheijn wil deze reeks uitgeven. In 2014 wordt verkend of dit concreet
mogelijk is.

Micha voor kinderen
Opvallend is dat veel kerken die gemeentebreed de Micha Cursus en ook Young doen, vaak materiaal voor de
kinderen missen. Het lijkt logisch om tegemoet te komen aan de wens naar snel en eenvoudig goed
kindermateriaal dat simultaan aan de Micha Cursus en/ of Micha Young aan kinderen kan worden gegeven via
kinderclubs of kindernevendiensten.
Tot +- 14 jaar is er geen ‘Micha Cursus’, ideaal zou zijn om van 4 t/m 14 jaar programma’s te bieden. Meest
realistische is om uit te gaan van al bestaand materiaal dat veelal ontwikkeld is voor de basisschoolleeftijd.
Voor Micha Zondag ontwikkelen we wel al jaren naast liturgieën en preekschetsen ook kindermateriaal.
Daarnaast is er materiaal via internet te vinden, zoals bijvoorbeeld het lespakket Zuivere koffie, ontwikkeld
i
door studenten van de GH Zwolle voor basisscholen en de scheppingspakketten van Noach/ A Rocha. Het kan
wenselijk zijn dat begin 2014 een kleine projectgroep inventariseert wat er is, dit beoordeelt op bruikbaarheid
onder leiding van een deskundige en dit daarna eenvoudig samenvoegt in pdf’s met het Micha logo. Om het
vervolgens als losse modules aan te bieden via de Michawebsite, zoals bijvoorbeeld Micha Basic. Wenselijk is
om daarvoor een kleine tijdelijke projectgroep te formeren vanuit Micha Cursus en Young met daarbij een of
twee deskundigen uit de aangesloten Micha organisaties.
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Micha theologen
De theologische opleidingen en Bijbelscholen vormen een categorie apart, daar wordt voor veel kerken de
basis gelegd voor hun visie op de Bijbel en gemeente zijn. De vraag is: krijgen voorgangers, predikanten en
pastoraal werkers in opleiding anno 2014 al genoeg vorming mee op het gebied van gerechtigheid en daarmee
samenhangend: integral mission? Het is goed om in 2014 te verkennen wat de mogelijkheden zijn om het idee
van gerechtigheid meer te integreren in de theologische opleidingen.
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4.0 Internationaal
Micha Nl is een netwerk, maar is op haar beurt ook deelnemer van Micah Challenge, de campagnepoot van het
internationale Micah Network. Internationaal zijn hier in november 2013 zo’n 555 kerken en organisaties aan
verbonden in 85 landen.
Challenge organiseert mede de campagne ‘Exposed: shining a Light on corruption’. Micha Nl probeert ook in
’14 hier weer bij aan te sluiten qua jaarthema, lobby en Zondag. Met name de wakes en de Global Call (petitie
tegen corruptie aan te bieden aan de G20 in november 2014) nemen een belangrijke plek daarbij in.
Doorgaans wisselen de Europese landelijk coördinatoren op onregelmatige basis internationaal informatie uit,
onder leiding van Challenge. Het is goed om zo informatie en tips over activiteiten uit te wisselen; Micha Nl wil
hier in 2014 een impuls aan geven door voor te stellen dit weer op meer regelmatige basis op te pakken.

5.0 Organisatie
Micha Nl vormt eind ’13 een netwerk van 24 organisaties. Het kent vijf activiteiten: Micha Zondag, Cursus,
Young, Monitor en Lobby. Deze zijn ondergebracht bij speciale projectgroepen gevormd door Deelnemers zelf.
In 2013 is daar als zesde activiteit het voormalige Noach netwerk bijgevoegd onder de werktitel Micha
Duurzaam. In bijlage 1 staat een overzicht van meewerkende organisaties en bestuur.

5.01 Personeel
De constructie van een netwerk, bestaand uit kerken en organisaties blijft ook in 2014 bestaan. Sinds 2011
heeft het netwerk één persoon in dienst van Stichting Micha Nl voor 20 uur per week, daarnaast is er deels
secretariële en communicatieondersteuning. Verdere ondersteuning met een vrijwilliger of stagiair is wenselijk.

5.02 Bestuur
Ook in 2014 wordt Micha Nl aangestuurd door een overkoepelend werkbestuur. Dit vijfkoppige bestuur is
vooralsnog samengesteld vanuit de Deelnemers. Volgens het rooster van aftreden zal het bestuur de komende
jaren vernieuwen, belangrijk daarbij is dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Het bestuur wordt in 2013
vernieuwd met twee extra leden. In het dan zevenkoppige bestuur blijven tenminste vier afkomstig uit de
Deelnemers van Micha Nl. Het gaat grotendeels om een meewerkend bestuur, waarbij bestuursleden en
coördinator nauw samenwerken om de visie van Micha vorm te geven en andere Deelnemers te
enthousiasmeren om in de projectgroepen te participeren.

6.0 Financiën

Micha Nl zelf leent zich niet goed voor fondswerving, de belangrijkste inkomsten zijn daarom de jaarlijkse
deelnemersbijdragen en losse giften via bijvoorbeeld collecte-inkomsten rond Micha Zondag. Daarnaast is er
een kleine garantstelling van een social investor.
De activiteiten, zoals Zondag, Cursus etc, kunnen wel worden aangemeld voor collectes, fondsen en eventueel
andere vormen van externe subsidie. Deelnemers in de projectgroepen zorgen zelf voor financiering van de
activiteiten, dat kan met eigen middelen of menskracht, het kan ook middels externe fondswerving. Dat laatste
wordt altijd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de coördinator van Micha Nl.
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Willen we als Micha Nl ook in 2014 een aanjagende rol blijven vervullen dan is een begroting rond de € 75.000,een noodzaak. Verdere groei is geen doel. Groei komt alleen uit eventuele vermeerdering van deelactiviteiten
die gedragen worden door de deelnemende organisaties zelf met eigen aanvullende fondswerving.
Zie voor de exacte cijfers hierbij de losse Definitieve begroting 2012-2014. In bijlage 2 is een staatje
opgenomen met de beoogde Deelnemersbijdragen 2014.
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Bijlage 1: Wie doet wat in Micha?

versie feb ‘14

Micha activiteiten:
Micha Zondag: Trekker: CGK; EA, Tear, ZOA, VPE, Unie v Baptist, DS GKV/NGK, IJM, Dorcas,
Oikocredit, ABC-gemeenten
Micha Cursus:

Trekker: KIA; Present, Tear, HiP, CGK, NBG, Het Passion, Red een Kind, Unie v Bapt.

Micha Young:

Trekker: PKN Jeugdwerk; YFC, CGK, Tear, KIA, NBG, EA, World Servants, World Vision,
DVN/ GKV, NGK jeugd, Alpha Nl, TimeToTurn

Monitor:

Trekker: Prisma; CHE, MWH4impact

Lobby:

Trekker: Prisma; KIA/PKN, CGK, Unie v Baptist., SZD VEG, GKV, EA-EZA, VPE

Duurzaam:

Trekker: …; mogelijke participanten: A Rocha, Oikos, PKN/KIA, CGK/GKV/NGK,

Micha
Zondag
Micha
Monitor

...
bestuur +
coördinatie
Micha Nl

Micha
Lobby

Micha
Cursus
Micha
Young

Micha Nederland:
Bestuur:
voorzitter: Marnix Niemeijer (Tear), penningmeester: Evert Jan Hazeleger (KIA),
algemeen secretaris: Henk Jochemsen (Prisma),
algemeen bestuursleden: Jan Wessels (EA) en Herman Oevermans (CHE)
Kantoor:
Jacolien Viveen (coördinator), Yvonne Sparks (secretariële ondersteuning),
Thimo den Hartog (communicatie)
Anders:

Wel participerend in een activiteit, maar nog geen Micha Deelnemer:
Present, Alpha Nl, NBG, NGK, YFC, Oikocredit, Oikos
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Nog niet participerend in een activiteit, wel Micha Deelnemer:
Compassion, Convoy of Hope, Leger des Heils
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Bijlage 2: Financiële Deelnemersbijdrage 2014
Onderstaande tabel geeft aan welke bijdragen worden gevraagd aan de Micha Deelnemers
qua contributie (ook wel ‘eigen bijdrage’ genoemd) aan Micha Nl voor 2014:

Soort organisatie

Bedrag per jaar per org.

Kerken/ kerkgenootschappen:
Kerkgenootschap ≤ 10.000 leden
Kerkelijke koepel
Kerkgenootschap 10.000- 50.000 leden
Kerkgenootschap 50.000- 150.000 leden
Kerkgenootschap + 150.000 leden

500,800,1.600,2.400,3.200,-

Losse kerken:
Lokale gemeente/ kerk ≤ 500 leden
Lokale gemeente/ kerk ≥ 500 leden

50,100,-

Niet-fondswervende organisaties

1.200,-

Fondswervende organisaties:
<2,5 mio EF*
>2,5 mio<5 mio EF
>5 mio< 10 mio EF
>10 mio< 20 mio EF
>20 mio EF

800,2.800,4.000,4.800,6.400,-
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*EF = Eigen Fondswerving
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Eindoot http://lvgs2009.massa.netivity.nl/lvgs/259/zuivere_koffie_micha_op_school/1257/

11

