Werkblad 4
Opzetten ThuisFrontTeam (TFT)
(naar een idee van R. Bonk, ECM)

Missie TFT:

Datum:
Taken (inclusief voorbeelden van sub-taken) TFT
Morele ondersteuning
Regelmatig contact met Missionair Werker
Attent zijn bij gebeurtenissen Missionair Werker
Door verwijzen naar kerkelijke gemeente voor pastorale ondersteuning
Bijzondere aandacht voor de kinderen van Missionair Werkers (‘MK’s’)
…
Geestelijke ondersteuning
Bemoediging
Voorbede doen en vragen
Gebedsavonden organiseren of gebedskring ondersteunen
Gebedsbrieven
…
Logistieke ondersteuning
Hulp bij verhuizen, praktische zaken regelen
Hulp bij verlof, regelen van auto en huisvesting
Hulp voorbereiding & uitvoering presentaties tijdens verlof
Hulp verzending nieuwsbrief
Opzetten en organiseren acties fondswerving
…
Financieel administratieve ondersteuning
Hulp bij opzetting van een begroting
Financiële administratie
Opbouw van financiële achterban
Fondswervingplan
Hulp bij regelen van verzekeringen e.d.
…
Communicatieve/PR ondersteuning
Website/Social Media
Nieuwsbrief redigeren / tips geven
Kerkblad en andere bladen/artikelen
Contact met kerkelijke gemeente (kerken-/oudstenraad en/of zendingscommissie)
Actualisatie adressenbestand
Het werk presenteren en/of vertegenwoordigen
…
Ondersteuning bij thuiskomst
Tot steun zijn tijdens het re-entry proces (minimaal 6 mnd na terugkeer)
Praktische steun en regelen van praktische zaken
Hulp bij oriënteren op de arbeidsmarkt
…

Samenstelling TFT (5 tot 8 leden)
Passend bij bovenstaande taken
Voorzitter (samenroeper)
Secretaris
Penningmeester
PR medewerker (communicatief sterk persoon) (intern/extern)
Gebedscoördinator
Vertrouwenspersoon (kan ook extern/onafhankelijke mentor/coach)
Overige leden (o.a. kennis van computers/websites, voor acties, fondswerving en diverse
activiteiten )
Link met achterban
Uitzendende gemeente(n)
Iemand die familie/vrienden kent
Motivatie!
Voldoende tijd en energie
Familielid?
Extern: Onafhankelijk mentor/coach
Fasen (met daarbij behorende aandachtspunten)
Voorbereiding
Informatie inwinnen (project, cultuur, visie)
TFT op rails zetten (elkaar leren kennen, verwachtingen, vergaderingen)
Supportopbouw (fondswervingplan)
Praktische hulp (verhuizing, organiseren uitzenddienst, nieuwsbrieven)
Op het veld (zie hoofdtaken TFT)
Verlof
Praktische hulp (verblijf, vervoer)
Plannen & organiseren van presentaties
Contact met Missionair Werkers (en hun kinderen!)
Follow-up (nieuwe adressen vastleggen, warm houden)
Terugkeer van veld
Praktische hulp (verhuizing)
Klankbord, ‘debriefing’
Hulp ‘loopbaanswitch’
Hulp inleven in Nederland en (kerkelijke)gemeente
Hulp benutting zendingservaring
Plaats (van TFT tussen verschillende partijen)
Partijen om contact mee te houden/uitwerken in partnerschap overeenkomst
Missionair Werkers
Organisatie/Stichting (in Nederland)
Externe begeleiding (member care/begeleiding)
Zendende gemeente
Thuisfront, o.a. familie, vrienden en overige achterban
…

