Meerjarenplan en meerjarenbegroting
Jeugd met een Opdracht is sinds 1973 in Nederland actief. De komende jaren zal het beleid
en zullen de kernactiviteiten van de stichting Jeugd met een Opdracht worden voortgezet in
lijn met de achterliggende jaren.
Het zwaartepunt van het werk ligt op de volgende gebieden (conform de stichtingsstatuten):




Evangelisatie - verkondiging van het evangelie
Training - mobiliseren en trainen van vooral jonge mensen voor deze missionaire
opdracht
Hulpverlening - praktisch uitdragen van het evangelie door daden van compassie

Evangelisatie: JmeO gelooft dat het evangelie onverminderd goed nieuws is dat aan elke
generatie opnieuw moet worden doorgegeven. Diverse afdelingen zien dit als hun
hoofdactiviteit. Over de breedte van de organisatie worden door vele andere
teams/afdelingen ook evangelisatieactiviteiten georganiseerd, in combinatie met andere
accenten zoals bijv. hulpverlening of training. Naast Nederland zet JmeO zich ook in in
andere landen waar met sommige bedieningen langdurige relaties zijn opgebouwd. Daarbij
wordt met name ingezet op landen waar het evangelie ‘schaars’ is.
Specifieke teams zijn actief in regio’s in de wereld waar nog vrijwel geen christenen zijn en
mensen aldaar geen gelegenheid hebben om het evangelie te horen. JmeO wijdt zich toe om
ook de minst bereikten te bereiken met het evangelie en een ‘’church planting movement’’
onder deze bevolkingsgroepen te stimuleren.
Door een bewustwordingscampagne ‘’I am part of the story’’, met inzet van bekende
personen, worden tienduizenden, vooral in Nederland, opnieuw bewust gemaakt van hun
aandeel in het grote verhaal van God in de geschiedenis, het heden en de toekomst. Via
social media en events wordt hier aandacht aan gegeven.
Jaarlijks worden 10-20 God Story events gehouden waarbij vooral jongeren worden
aangesproken op eigentijdse wijzen, d.m.v. dans, acrobatiek, sport etc. Jongeren die meer
willen weten over Jezus en het christelijke geloof worden vervolgens in Youth Alpha’s en
Connect Groepen verder gesteund en getraind.
Door evangelisatieacties van outreach teams –bezoekend vanuit het buitenland en teams
van eigen programma’s– zullen ook in Nederland korte acties worden uitgevoerd, al dan niet
in samenwerking met lokale kerken.
Geëxperimenteerd zal gaan worden met vormen van ‘gemeentestichting’ waarbij naast
evangelisatie ook vormen worden gecreëerd die een geloofsgemeenschap bieden aan de
nieuw gelovigen. Binnen deze nieuwe (informele) kerkstructuren zal training, toerusting en
vermenigvuldiging plaatsvinden. Dit worden in het Engels ‘disciplemaking movements’
genoemd.
Alle DTS (Discipelschap Training School) studenten zullen in het buitenland voor 8–11
weken een outreach doen waarbij ook evangelisatie een integraal onderdeel is. Een
verscheidenheid aan methodieken wordt hierbij gebruikt, zoals performing arts, sport en
praktische hulpverlening.

Training: JmeO is eraan toegewijd om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en toe te
rusten voor de zendingsopdracht in brede zin en ook specifiek ter voortzetting en groei van
haar eigen missie. Training is daartoe een belangrijke middel. Veel kortdurende en
laagdrempelige (toegankelijke) trainingsactiviteiten worden jaarlijks georganiseerd, vooral op
de twee grote locaties in Heerde en in Amsterdam, maar ook elders in Nederland door de
RegioTeams, bijvoorbeeld in kerken.
Voor hen die voltijdsopleidingen willen volgen biedt JmeO een modulair opgebouwd
opleidingennetwerk. Dit is onderdeel van de University of the Nations, het internationale
training netwerk van JmeO. JmeO verwacht een toename in de jaren 2016–2020, in
studenten aantallen (University of the Nations trainingen). Voor de Discipelschap Training
Scholen wordt een toename van 100 naar 150 studenten per jaar verwacht. Voor andere U
of N opleidingen/scholen van 30 naar 50 studenten. Deze opleidingen zijn modulair
opgebouwd van scholen van 12 weken of kortere (geaccrediteerde) seminars.
In de talloze korte trainingen zullen aantallen variëren. Korte trainingen, camps, seminars
zullen voor een breder publiek toegankelijk zijn en daarbinnen specifieke doelgroepen
bedienen. Dit gaat dan vooral maar niet uitsluitend om jongeren, studenten, jonge gezinnen,
jeugdleiders.
Ook worden festivals, conferenties en open dagen gehouden om vooral jongeren te
enthousiasmeren voor zending en hen concreet uit te dagen tot betrokkenheid bij onze
missie.
Hulpverlening (Mercy Ministries): JmeO gelooft dat vanuit haar Godsbeeld en daaruit
afgeleid Mensbeeld een ieder persoon kostbaar is en met waardigheid behandeld dient te
worden. Dit motiveert JmeO om betrokken te zijn bij bestrijding van armoede, van onrecht en
om individuen en gemeenschappen te helpen zichzelf te ontwikkelen. Specifieke
werkzaamheden zijn zeer nauw gekoppeld aan de aard van de nood en de mogelijkheden
die beschikbaar zijn. Sommige hulpverlening is direct, aan de personen die in nood verkeren.
Andere hulpverlening is indirect, door het mobiliseren, bewustmaken en toerusten van
mensen die door compassie gemotiveerd iets willen doen aan de nood en het onrecht. Ook
wordt ingezet op het beïnvloeden van openbaar beleid en de publieke opinie vanuit een
Bijbels christelijk perspectief.
In de periode 2016 – 2020 blijft JmeO kleinschalige hulpverleningsprojecten ontplooien. Doel
hiervan is om de ontvangende partij te helpen op terreinen als elementaire levensbehoeften,
beroepsonderwijs, bescherming, financiële steun en noodhulp bij rampen. JmeO biedt ruimte
aan werkers die op dit specifieke gebied projecten op te zetten. Het thema ‘gerechtigheid’
(justice) is een belangrijke focus in het bestrijden van onrecht. Het werk van JmeO onder
vluchtelingen is hier een uiting van.
Projecten buitenland
De focus van JmeO is logischerwijs op activiteiten in Nederland. Daarnaast faciliteert JmeO
een groot aantal kleine en grotere projecten buiten de landsgrenzen van Nederland. Het
aantal projecten is vrij stabiel. De verwachting is dat dit op dit niveau blijft de komende jaren.
Deze betreffen projecten die binnen de doelstelling van JmeO Nederland plaatsvinden en
verder onderdeel zijn van het wereldwijde netwerk van JmeO. Een aantal van deze projecten
wordt versterkt door outreach teams, die voor enkele weken zo’n project steunen.

Veel projecten ontvangen financiële ondersteuning vanuit Nederland. De uitvoering van veel
buitenlandse projecten valt onder de lokale Youth With A Mission organisatie.
De projectcoördinatoren kunnen gebruik maken van de Member Care diensten, zowel
gedurende hun verblijf in het buitenland als wanneer op verlof in Nederland, of eventuele
blijvende terugkeer naar Nederland (of ander thuisland).

Aantallen deelnemers aan kernactiviteiten:
Grafiek per kerngebied – type activiteiten (groeperen/clusters) en aantallen deelnemers of
‘bereikte personen’

Variabelen:
Mogelijke investeringen:
Renovatie gebouwen JmeO vestiging in Amsterdam: Voor de vooral monumentale
gebouwen in Amsterdam zijn jaarlijks noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden nodig. …
Nieuwbouw/uitbreiding JmeO vestiging in Heerde (Heidebeek): Al enkele jaren wordt
gewerkt aan concrete nieuwbouwplannen. Mede door een leiderschapswissel op de
Heidebeek locatie heeft dit proces en tijd stilgelegen. Het is nog niet bekend wanneer met
het bouwen van het eerste gebouw wordt begonnen.
Reserves:
De beoogde continuïteitsreserve heeft in 2016 het doel van 230.000 bereikt.
Meerjarenraming: zie apart document

