Huis ter Heide, 1 september 2015

Onderzoek 3 oktober 2015

Geachte heer/mevrouw,
Sabbat 3 oktober staat de landelijke onderzoek gepland. Centraal staat hoe we gemeenten kunnen
versterken om de opdracht van Jezus in Matteüs 28:18-20 uit te voeren. Het onderzoek wordt op 3
oktober in alle adventgemeenten gehouden.
Waarom is het belangrijk om mee te doen?
Er zijn drie redenen waarom het van groot belang is om deel te nemen aan het onderzoek.
1. De onderzoeksresultaten geven het Landelijk Kantoor enorm veel gegevens voor het maken
van landelijk beleid, dat er op gericht is om de lokale gemeenten zo goed mogelijk te
ondersteunen.
2. Wanneer daar aanleiding toe is, dan kan er vanuit het Landelijk Kantoor proactief hulp
geboden worden aan gemeenten om de kans op groei te vergroten (bijvoorbeeld met behulp
van een revitalisatietraject).
3. Elk gemeentebestuur ontvangt een overzicht van de resultaten van de lokale gemeente.
Hiermee krijgt u als bestuur zeer nuttig inzicht voor het bepalen van de visie en missie, om
groei van de gemeente te stimuleren. Op verzoek zijn de leden van de onderzoekscommissie
bereid tot het toelichten van de resultaten aan het gemeentebestuur of in de gemeente.
Hoe kunnen gemeenten meedoen?
U ontvangt als secretaris een pakket enquêtes op papier, via uw predikant of per post. Wij willen u
vragen om deze enquêtes op 3 oktober na de dienst met alle leden in te vullen invullen. De enquête
verschijnt in vier talen: Nederlands, Engels, Papiamento en Portugees. Gemeenteleden die niet
aanwezig zijn, hebben de mogelijkheid om de enquête online in te vullen.
Uw hulp als secretaris is cruciaal
Hoe meer gemeenteleden meedoen, des te betrouwbaarder zijn de onderzoeksresultaten. Uw hulp
als secretaris is hierbij cruciaal. Wanneer u ondersteunt door het actief aanbieden en promoten van
het onderzoek, is de kans op een groot aantal respondenten en betrouwbare onderzoeksresultaten
aanzienlijk groter. Om het invullen aangenamer te maken, mogen gemeenten hun leden op kosten
van het Landelijk Kantoor een stukje taart of een andere versnapering aanbieden.
Bij voorbaat zeer hartelijk dank voor uw hulp.
Met vriendelijke groet, namens de Commissie Onderzoek,

Ds. Jurriën den Hollander

Meest gestelde vragen van gemeenteleden over
landelijk onderzoek in de Adventkerk
1. Waarom is dit onderzoek nodig?
Dit onderzoek geeft inzicht in wat onze leden en bezoekers belangrijk vinden in de
Adventkerk. Omdat we dit onderzoek 5 jaar geleden ook hebben gedaan is het mogelijk om
trends en veranderingen waar te nemen. Hierop kan dan bestaand beleid worden
geëvalueerd, aangepast en nieuw beleid worden gemaakt.
2. Waar worden de gegevens voor gebruikt?
Op basis van de resultaten kan bestaand beleid worden geëvalueerd en waar nodig
aangepast. Ook wordt nieuw beleid gemaakt om in te spelen op behoeftes en wensen van de
lokale gemeentes.
3. Wat heb ik zelf aan het onderzoek?
Aan de hand van de resultaten kan een het beleid van de landelijke kerk op uw lokale
gemeente worden afgestemd. Ook zal een gemeenteprofiel worden gemaakt en worden
toegestuurd aan uw gemeentebestuur. Op basis daarvan kan uw lokale gemeente beleid
voor de toekomst beter afstemmen.
4. Hoe is mijn privacy gewaarborgd?
Wij begrijpen dat privacy heel belangrijk is. Het onderzoeksteam is zich bewust van de
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij hebben er geen belang bij de gegevens te verbinden
met individuele personen. Ook naar buiten toe zullen wij nooit individuele gegevens
verspreiden of uitgeven.
5. Waarom zijn er zoveel vragen?
We hebben graag inzicht in de betrokkenheid van leden en bezoekers op verschillende
thema’s, bijvoorbeeld hoe u denkt over church plants of over het beleid van de Nederlandse
Adventkerk. Maar ook in de beleving van persoonlijk geloof. Daarnaast hebben we algemene
vragen nodig om een demografisch profiel te kunnen maken van de Adventkerk in
Nederland.
6. Sommige vragen lijken op elkaar, moet ik ze dan ook beantwoorden?
Ja, ook al lijken sommige vragen op elkaar, elke vraag gaat over een ander (deel)onderwerp.
Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoord.
7. Moet ik echt alle vragen beantwoorden?
Ja, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de Adventkerk is het
belangrijk dat alle vragen worden beantwoord.

8. Mijn antwoord staat er niet tussen, wat nu?
Probeer alle vragen waarheidsgetrouw in te vullen. Staat uw antwoord er niet bij, kies dan
het antwoord dat er zo dicht mogelijk bij ligt.

9. Telt mijn mening echt?
Ja, uw mening telt! Het onderzoek geeft u de kans om anoniem een mening te geven over
verschillende onderwerpen.
10. In hoeverre wordt dit onderzoek wetenschappelijk/professioneel uitgevoerd?
De onderzoekscommissie bestaat uit leden die bekend zijn met het uitvoeren van
wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de enquête van 5 jaar geleden is een zorgvuldige
analyse gemaakt die heeft geleid tot de huidige vragenlijst. Daarnaast is gebruik gemaakt van
externe expertise waar deze nodig werd geacht. De verwerking van de resultaten zal
plaatsvinden volgens de wetenschappelijke standaard.
11. Hoe kan ik meedoen aan het onderzoek?
Op zaterdag 3 oktober worden alle gemeenteleden en bezoekers in staat gesteld om de
vragenlijst op deze dag in de kerk in te vullen. Bent u die dag niet in de kerk? Geen nood, de
vragenlijst is vanaf 3 oktober ook online te vinden via www.adventist.nl.
De vragenlijst is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels, Papiaments en
Portugees.
12. Deadline
De enquête moet uiterlijk op 30 oktober zijn opgestuurd worden naar het Landelijk Kantoor.
13. Wanneer krijg ik iets te horen over de resultaten?
Het verwerken van de resultaten, conclusies en aanbevelingen maken en daar over
rapporteren neemt tijd in beslag. Vanaf 2016 zal over de onderzoeksresultaten worden
gerapporteerd via de site www.adventist.nl, en/of Advent en @dvent.
14. Is dit onderzoek alleen binnen de Adventkerk in Nederland?
Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd, en mogelijkerwijze ook in België. Het
onderzoek wordt met belangstelling gevolgd door andere lokale en regionale hoofdkantoren
en door het wereldhoofdkantoor.

15. Wie is de onderzoekscommissie?
De leden van de onderzoekscommissie bestaan uit professionals die hun kennis, ervaring en
achtergrond met betrekking tot het doen van mens-wetenschappelijk onderzoek hiervoor
inzetten.
─ André Staal MA Social Sciences
Docent Organisatiekunde , Onderzoeksvaardigheden & Studieloopbaancoach
Hogeschool Rotterdam
─ Anne Miglo BA Health & Msc Speech-Language Pathology
Logopedist
Basisschool De Driestroom
─ Jurrien den Hollander MA Religion & MSc Organizational Psychology
Departement Persoonlijke Ontwikkeling en Research
Landelijk kantoor van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
─ Kalin Li BA HRM
Personal Assistant Departement Persoonlijke Ontwikkeling
Landelijk kantoor van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
─ Matthijs Nagtegaal MA International Business & Marketing
ING
Senior Productmanager Credit Cards
─ Prof. dr. Willem van Rhenen
Hoogleraar Engagement & Productivity
Nyenrode Business University, Breukelen
─ Prof. dr. ir. Herbert Rijken,
Hoogleraar Ondernemingsfinanciering
Vrij Universiteit, Amsterdam

