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 ‘Marriage Encounter heeft goud in handen’ 

1 MARRIAGE ENCOUNTER 

1.1  Wat is Marriage Encounter? 

Marriage Encounter helpt, op indrukwekkend persoonlijke en bijna professionele wijze, stellen hun liefde te 

laten groeien en bloeien. Dat is het goud wat we in handen hebben. 

Zeer velen ervaren al decennia lang meer nabijheid en geluk in hun relatie doordat zij met voorbeelden 

van andere deelnemers en door zelf te oefenen de gevoelens van hun partner beter leren kennen en 

waarderen. 

Dit doet Marriage Encounter vanuit een christelijke inspiratie, waarbij zij openstaat voor alle koppels die 

aan hun relatie willen werken.  

Marriage Encounter bestaat geheel uit deelnemers (in 2020: 443 stellen, dus 886 personen) waaronder 

een groot aantal actieve en betrokken vrijwilligers (in 2020: 45 stellen, dus 90 personen). 

1.2  Ontstaan Marriage Encounter 

Marriage Encounter is een wereldwijde organisatie, ontstaan in Spanje. In de jaren vijftig liet Gabriel Calvo, 

een katholiek priester, 28 echtparen uit een arme arbeidersbuurt een weekend lang schrijfopdrachten 

maken. En … het werkte! Door de vragen kwamen de partners met elkaar in gesprek. Er kwam iets op 

gang. De methode is later uitgebreid met inzichten van psychotherapeuten en op basis van jarenlange 

ervaring. Sinds 1976 zijn er in Nederland een protestantse én een katholieke organisatie van Marriage 

Encounter. 
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‘Verkeerde communicatie een bron van veel ellende’ 

1.3  Partnerrelat ies in Nederland 

De meerderheid van de stellen in Nederland verheugen zich in een goede relatie. Maar dat neemt niet weg 

dat een aanzienlijke minderheid daarin niet gelukkig is. Want in partnerrelaties komt onnodig veel leed 

voor. Verkeerde communicatie vergroot het risico op escalatie. 

Veel echtscheidingen 

Van 2010-2018 is het aantal huwelijkssluitingen plus partnerschapsregistraties vrijwel constant (ruim 

boven de 80.000)
1
, evenals het aantal ontbindingen na scheiding

2
 van huwelijken plus beëindigde 

partnerschapsregistraties (ruim boven de 32.000
3
 = > 37 %

4
). In meer dan de helft van de ontbindingen zijn 

1 of meer minderjarige kinderen betrokken. De laatste 10 jaar meer dan 30.000 kinderen per jaar
5
. 

Huisel i jk geweld 

In zeer veel gezinnen komt huiselijk geweld voor, waarvan ook veel kinderen het slachtoffer zijn.
6
 In de vele 

gezinnen waar minder ernstige conflicten zijn, wil Marriage Encounter preventief bijdragen aan een 

positievere manier van communiceren.  

Sterke belangstel l ing relat ietherapie 

Vanwege de toegenomen belangstelling van jonge stellen meldt de GGZ al in 2018 een wachtlijst bij 

relatietherapeuten
7
. Dat wordt onderstreept doordat de laatste zeven jaar een steeds snellere groei laten 

zien van het aantal relatietherapeuten dat lid wordt van De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en 

Gezinstherapie NVRG.
8
 

 

De sinds 2010 opgeleide 700 Emotionally Focused Therapy EFT-therapeuten
9 

in Nederland richten zich 

met name op het herstellen van de verbinding tussen partners als veilige aanwezigheid voor elkaar. Dit op 

basis van de hechtingstheorie van dr. Sue Johnson. Daarbij neemt het leren begrijpen van de oorsprong 

van elkaars emoties een belangrijke plaats in
10.

 Al decennia lang verdiept dit gedachtengoed de bij 

Marriage Encounter gehanteerde dialoog. 

 

Ook de relatieweekends van Marriage Encounter zijn vaak volgeboekt. Online lijkt de drempel nog lager om 

eens mee te doen. Onze website wordt ook steeds vaker bezocht (30 % meer in 2020, oftewel 9.000 hits). 
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Deze trends laten zien dat ook Marriage Encounter in staat is om voor de toenemende behoeften om  aan 

je relatie te werken, aantrekkelijke en effectieve programma’s te ontwikkelen en aan te bieden. 

 

 
‘Het onder woorden brengen van je gevoelens helpt elkaar beter te begrijpen’ 

1.4  Marriage Encounter draagt bi j  aan betere partnerrelat ies  

Een paar dat beter in staat is de eigen gevoelens te verwoorden en van elkaar te begrijpen, leeft 

gelukkiger. Daarom werkt Marriage Encounter in deze context van echtscheidingen, huiselijk geweld  en 

groeiende behoefte aan relatietherapie. Voor hen maar ook voor de vele stellen die hun reeds goede 

relatie verder willen verdiepen en verbeteren. Daarin wil Marriage Encounter stellen leren om binnen de 

relatie opbouwend te communiceren. Dit in een sfeer van veiligheid. Dit noemen we: de dialoog. Ieder stel, 

ongeacht de soort relatie, geloof of levensbeschouwing is van harte uitgenodigd om bij Marriage 

Encounter mee te doen aan deze dialoog. 

 

Daartoe organiseren de vrijwilligers van Marriage Encounter een scala aan activiteiten om de Dialoog te 

leren, te oefenen en te gebruiken. Zoals:  

! Relatieweekenden  

! Brug- en Dialooggroepen.  

! Regio avonden.  

! Dinners 4 Two.  

1.5  Uitdagingen Marriage Encounter 

Interne uitdagingen: 

• We willen meer vrijwilligers vinden  

• We willen deelnemende stellen aan het Relatieweekend meer stimuleren om door te stromen naar 

een bruggroep of dialooggroep.  

• Voor stellen in Zuid-Nederland en Noord-Holland die van een bruggroep willen doorstromen, willen 

we dialoogroepen opzetten 

Externe uitdagingen 

• We willen meer stellen enthousiasmeren voor het volgen van een weekend. 
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‘Ik voelde me gezien, geliefd, gekend door mijn partner’ 

2 FASE I: 2021 –  2022: 

Om ook in de toekomst het geluk van liefde binnen de partnerrelatie te delen met zoveel mogelijk andere 

stellen, wil Marriage Encounter de eigen organisatie versterken én meer nieuwe koppels betrekken. 

2.1  Vri jwi l l igers Marriage Encounter 

Omdat vitaal kader cruciaal is voor het voortbestaan, vindt Marriage Encounter nieuwe levenslustige 

vrijwilligers die duidelijk plezier hebben om hun taak te verrichten.  

2.2  Doelgroepen en Doelen Fase I   

In Fase I richten we ons op  

o Stellen in heel Nederland  

o Stellen in de meest ruime zin van het woord wat betreft afkomst, levensbeschouwing. Ten aanzien 

van seksuele oriëntatie is het Landelijk Team bezig een constructieve dialoog op gang te brengen  

2.3  DOELEN 2021 – 2022 

- Per jaar 10 procent meer deelnemende stellen aan weekenden en brug- en dialooggroepen 

- Stellen uit de doelgroep leren hun partner beter kennen en waarderen. Stellen uit de doelgroep 

communiceren in een sfeer van veiligheid en wederzijds respect op opbouwender en liefdevoller 

wijze met elkaar. 

- Meer vrijwilligers & taken die goed passen 

- Een goed passende taak voor de vrijwilligers die er nu zijn (of nog gevonden kunnen worden) is 

vaak een activiteit die deze vrijwilligers zelf ontwikkeld hebben maar waarvoor ze wel steun nodig 

kunnen hebben. Ook kan dit gefrustreerd afhaken voorkomen.  

Daarmee wordt bedoeld steun niet alleen in financiële zin, maar ook inhoudelijk/organisatorisch. Het is 

goed dat het Landelijk Team hiervoor ruimte laat, maar dat is op zichzelf niet voldoende als Marriage 

Encounter / het Landelijk Team geen andere vrijwilligers bereid heeft gevonden die (voor korte tijd) de 

benodigde deskundige steun kunnen geven. Dat betekent dat we moeten vinden: Vrijwilligers met bepaalde 

kennis, die niet structureel, maar wel voor een bepaalde afgebakende klus, zich willen inzetten. 

 

Lukt dit onvoldoende, dan zou Marriage Encounter de gewenste ondersteuning voor een beperkte tijd 

moeten kunnen inhuren. 
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- We zorgen dat actieve vrijwilligers taken vervullen die passen bij hun talent én bij hun draagkracht 

- We gaan met kleinere taken werken 

- We maken (of vernieuwen) voor alle taken taak- en functieomschrijvingen  

- We benaderen persoonlijk en vrijmoedig meer stellen om een taak te vervullen; 

- Het Landelijk Team ontwikkelt een beknopte “strategie effectieve vrijwilligerswerving”. 

 

 

 

 

2.4  Activ i teiten 

a) Marriage Encounter zorgt dat er relatieweekenden & brug- en dialooggroepen in heel het land 

plaatsvinden 

b) Marriage Encounter bewaakt en verbetert verder de kwaliteit van de dialoog bij voornamelijk nieuwe 

initiatieven.  

c) Marriage Encounter heeft op elke bijeenkomst een overzicht met beschikbare kleine klussen  

d) Marriage Encounter roept twee à drie keer per jaar mensen op om ook een taak op zich te nemen 

e) Marriage Encounter benadert mensen persoonlijk voor een taak 

f) Marriage Encounter kan alleen andere activiteiten oppakken, zodra er genoeg vrijwilligers zijn voor 

de prioriteiten 

g) Marriage Encounter stimuleert dat elke vrijwilliger in staat is om constructief feedback te ontvangen 

en te geven. 

h) Het Facilitair Team heeft een actueel beleid met betrekking tot  

- het verkrijgen van de benodigde financiële middelen 

- het Facilitair Team bepaalt en licht toe welke wervingsmethoden zij hanteert.  

- Marriage Encounter stelt persoonsgegevens uit donateurs-bestanden alleen beschikbaar aan 

derden wanneer voor de verwerking een grondslag aanwezig is en hierbij de Algemene 

verordening gegevensbescherming in acht wordt genomen.
11

  

i) Het Facilitair Team beheert de financiële middelen: 

- Bepaalt de omvang van reserves en licht die toe 

- Houdt niet meer reserves en fondsen aan dan redelijkerwijs nodig zijn voor het realiseren van 

doelstelling 

j) Marriage Encounter voorkomt grensoverschrijdend gedrag  

- doordat uit de aard van onze organisatie veelal contacten tussen vrijwilligers en deelnemers 

plaatsvinden tussen twee of meer stellen (dus niet tussen individuele personen)  
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- door het Protocol ongewenst gedrag Marriage Encounter te presenteren aan de vrijwilligers van 

Marriage Encounter 

- door het Protocol ongewenst gedrag Marriage Encounter op de website te zetten 

k) Marriage Encounter 

- bepaalt de gewenste verhouding tussen de bestedingen aan de doelstelling, werving baten en 

beheer en administratie en licht de hoogte daarvan toe.  

- geeft inzicht in de wijze waarop zij streeft naar een zo groot mogelijke besteding aan de 

hoofddoelstelling. 

   

 

2.5  Monitoring en evaluatie.  

Marriage Encounter evalueert na afloop elke activiteit. 

a) Voor vrijwilligers van een activiteit zijn er desgewenst  uitvoeringsvoorstellen en 

rapportageformulieren beschikbaar. En  

b) door de deelnemers te vragen een evaluatieformulier in te vullen. 

c) door een overzicht bij te houden van door belanghebbenden en derden  rechtstreeks bij de 

organisatie geuite kritiekpunten.  

d) door open te staan voor ideeën, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden en 

derden. 

e) door de vrijwilligers mondeling (bij Relatieweekenden en pilots) of schriftelijk (overige activiteiten) te 

vragen wat goed ging en wat verbetering behoeft 

f) de voortgang van elke activiteit wordt binnen het betreffende Team zo mogelijk met betrokken 

vrijwilligers besproken aan de hand van voorstellen en rapportages
12

 

g) doordat de betreffende Teams zoveel mogelijk de vrijwilligers ondersteunen dan wel ondersteuning 

organiseert 

h) doordat het Landelijk Team zonodig haar beleid bijstelt 
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2.6  Financiën FASE I  (2021-2022) 

Deelnemers en vrijwilligers ervaren Marriage Encounter als niet te overschatten verrijking van hun relatie. 

Die ervaring delen ze graag met steeds weer nieuwe stellen. Daarom investeren zij al sinds de start in 

1978 er veel tijd en geld in. Dat zullen ze blijven doen. 

De ambities in dit Beleidsplan maken daarnaast aanvullende, externe financiering noodzakelijk. Voor deze 

aanvulling doen we graag een beroep op donateurs en op fondsen.  
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‘zo’n indrukwekkende ervaring gunnen we iedereen’ 

2.7  Organogram 2021 
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3 FASE II: 2023 –  2025 

In deze tweede fase wil Marriage Encounter het aantal deelnemende koppels laten groeien, met name 

door jonge stellen te bereiken. Want zo’n indrukwekkende ervaring  gunnen we ook de jongere generaties. 

3.1  Doelgroepen en Doelen Fase I I  – 2023-2025 

In Fase II richten we ons op de doelgroepen uit Fase I plus stellen in de leeftijdsgroep 25 – 45 jaar.
 
Zij 

behoren tot de Generatie Y (1981 t/m 1995) en voor een klein stukje de Generatie Z (1996 t/m 2012). 

 

DOELEN 2023 - 2025: 

Stellen uit de doelgroep leren hun partner beter kennen en waarderen. 

Toelichting: zie bij Fase I. 

De doelen uit Fase I plus  

1) Elk jaar in totaal 10 % meer deelnemers aan Relatieweekenden, brug- en dialooggroepen  

2) De gemiddelde leeftijd van deelnemers en vrijwilligers daalt tot onder de 45 jaar. Met inzet van 

moderne sociale media zal Marriage Encounter benaderen: 

! jonge stellen 

! Marriage Course deelnemers 

! Premarriage Course deelnemers 

3) Alle media-uitingen moeten voldoen aan de voorgeschreven lay-out. Daarom moeten ze zijn 

voorgelegd aan het communicatieteam voor ze worden gepubliceerd.  

4) We vinden voldoende vrijwilligers. 

 

3.2  Programma’s.  

a) Marriage Encounter ontwikkelt haar programma’s zodat ze aantrekkelijk en relevant zijn voor de 

doelgroep nl. stellen tussen de 25 en 45  jaar 

b) Marriage Encounter zorgt bij al haar activiteiten zoveel mogelijk voor presentatie-stellen, 

groepssamenstelling en -begeleiding die herkenbaar is voor de doelgroep, namelijk stellen tussen de 

25 en 45  jaar 

c) Marriage Encounter zorgt voor de voortgang van goedlopende programma’s en uitvoering van 

vereiste verplichtingen in Fase I 
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3.3  Monitoring en evaluatie 

Marriage Encounter zet de werkwijze van Fase I voort en stelt deze zonodig bij. 

3.4  Financiën Fase I I  (2023-2025)  

Toelichting Financiën Fase II 

Om onze doelen ( 10 procent meer deelnemers per jaar),  moet ook de begroting ook 10 procent omhoog. 

Daarnaast moet het mogelijk zijn incidenteel en parttime een professionele betaalde kracht of krachten 

voor 1 project in ter huren.
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1
 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/37772ned/table?dl=2B159 

2
 Wel te onderscheiden van ontbindingen na overlijden.  

3
 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/37425ned/table?dl=27B1E 

4
 https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/37425ned?dl=29EB6 

5
 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/60060ned/table?fromstatweb Het Nederlands Jeugd Instituut NJI komt tot 

veel hogere cijfers dan het CBS: in 2016 waren bij 50.000 stellen die uitelkaar gingen 86.000 minderjarige kinderen betrokken. Wij 

denken dat deze hogere cijfers van het NJI mogelijk komen door naast huwelijken en geregistreerde partnerschappen (zo het 

CBS) ook stellen met een  

samenlevingsovereenkomst mee te tellen. Zie https://www.nji.nl/Scheiding-Achtergronden-Cijfers 
6
 In heel veel gezinnen komt huiselijk geweld voor, waarvan ook kinderen het slachtoffer zijn. 

Van de 131.620 meldingen bij Veilig Thuis van huiselijk geweld in 2019, betrof het in 51.945 gevallen  kindermishandeling. Bij ruim 

19.000 meldingen ging het dat jaar om partnergeweld. Zie https://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-

Opvoeding/Advies-en-Meldpunt-Kindermishandeling-(AMK) 

Een topje van de ijsberg: In Nederland worden jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 

230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Kindermishandeling komt in Nederland meer 

dan 119.000 keer per jaar voor. Zie https://veiligthuis.nl/huiselijk-geweld-en-mishandeling/ 

In 2017 hielden 64.000 Nederlanders (6,7 %) er blijvend letsel aan over. 15% van de ouders en 29% van de kinderen in betrokken 

gezinnen liep een klinisch trauma op. Zie Factsheet https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/51/monitor-huiselijk-geweld-en-

kindermishandeling-2019 

56 % (3 % van de volwassen bevolking oftewel 52.200 personen) van deze slachtoffers in de afgelopen 5 jaar meldt te zijn 

mishandeld door de (ex-)partner. In driekwart van de gevallen gebeurde dat 1 of enkele malen. Maar ook wanneer het niet leidt tot 

(fysiek) huiselijk geweld, kan onderliggende problematiek voor veel spanningen zorgen. Tenzij anders vermeld, is de informatie te 

vinden via https://longreads.cbs.nl/impactmonitorhgkm-2019/.Hier is ook te lezen van de veroordeelde daders van geweld (fysiek, 

seksueel, stalking en bedreiging) in de huiselijke kring, dat 91 % man was en 64 % ouder dan 30 jaar. 

De kans op kindermishandeling is 3 tot 5 x zo hoog bij gezinnen met een laag opleidingsniveau. Ook is de kans op 

kindermishandeling groter in gezinnen waar geen van de ouders betaald werk verricht en in gezinnen met een eerste generatie 

met niet Nederlandse herkomst. 
7
 https://www.ggznieuws.nl/relatietherapeut-kan-werk-amper-aan-vanwege-ongelukkige-jonge-stellen/ 

8
 Van minder dan 1900 in 2013 naar 2255 leden in 2019, zie https://www.nvrg.nl/publicaties, jaarverslag 2019, p. 24. De NVRG 

pleit sterk voor systeemtherapie, waarbij belangrijke naasten betrokken worden bij de therapie.   
9
 Voor het aantal EFT therapeuten: google aantal EFT therapeuten    

10
 https://www.eft.nl/wat-is-eft 

11
 Vergelijk https://marriageencounter.nl/privacyprotocol/ 

12
 voor de vijf teams: zie punt 2.7. Het organogram. 


