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De zes speerpunten van het beleid voor de periode 2016 – 2020 zijn: 
1601 bestuursbeleid  
− De activiteiten van het bestuur zijn gestroomlijnd, zodat de verantwoordelijkheden tussen 

bestuur, kernteam en werkgroepen goed van elkaar worden gescheiden 
− er vindt een uitbreiding van het bestuur plaats met tenminste twee personen die ook een 

vertegenwoordiging van hun kerkelijke gemeenschap zullen zijn 
− het bestuur verzorgt een jaarvergadering waarop een jaarverslag en een financieel verslag 

worden gepresenteerd 
− belangrijke jaarstukken worden op de website van de stichting geplaatst. 

1602 medewerkersbeleid  
− Het medewerkersbestand is op een verantwoorde manier uitgebreid 
− medewerkers proberen we bewust vast te houden  
− veiligheid, duidelijkheid en meer saamhorigheid is gewaarborgd binnen de groep medewerkers 
− de kwaliteiten van de medewerkers worden optimaal benut, maar hebben ook oog voor het feit 

dat men vrijwilliger is 
− de inbreng van medewerkers in de werkgroepen en het kernteam wordt gestimuleerd  
− ad hoc beleid in de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers is zoveel mogelijk tegen 

gegaan. 

1603 professionaliseringsbeleid  
− Er is een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe medewerkers waarin visie, missie en doel en 

de praktijk van de stichting en haar werkgroepen worden toegelicht   
− nieuwe medewerkers krijgen een informatiemap met daarin de diverse afspraken en werkwijzen 
− we zorgen voor een interne training voor taalcoaches 
− er is nadrukkelijk aandacht voor het welbevinden van de medewerkers.  

1604 communicatiebeleid   
− Er is een up to date website  
− we verstrekken gevraagd en ongevraagd informative over de stichting aan de diverse 

kerkgenootschappen in Zwolle 
− het organogram van de stichting geeft de diverse communicatielijnen aan 
− van de diverse overleggen worden verslagen gemaakt en naar de belanghebbende medewerkers 

gestuurd (zie ook huishoudelijk reglement) 
− dataplanningen worden tijdig gecommuniceerd met alle medewerkers. 

1605 Beleid m.b.t. projecten  
▪ Algemeen 
− De diverse activiteiten zijn door de werkgroepen beschreven 
− er worden heldere dataplanningen gemaakt  
− we houden bij welke bezoekers er wekelijks zijn  
− wanneer bezoekers voor langere tijd afwezig zijn, gaan we na wat de reden daarvan is 
− we bouwen de activiteiten van onze stichting uit door nieuwe werkgroepen te starten die 

binnen de uitgangspunten van onze stichting vallen. 
▪ taal en taart 



− m.b.t. de taallessen vinden er intakegesprekken plaats door vaste medewerkers; van de inhoud 
van die gesprekken is een overzicht gemaakt 

− de niveaus van de diverse taalgroepen is op elkaar afgestemd  
− het is bekend in welke taalgroep iedere bezoeker zit en we leggen vast wat tijdens de lessen is 

gedaan in een persoonlijk dossier 
▪ Bijbelse Taal 
− we wijzen de bezoekers bewust op de activiteiten van Bijbelse Taal 
− er is een jaarrooster  met de onderdelen die aan bod zullen komen. 

1606 financieel beleid  
▪ Werving van gelden 
− we houden regelmatig contact met kerkgenootschappen en vragen hen om financiële bijdragen 
− via de website is duidelijk dat we een ANBI status hebben  
− jaarlijks voeren we tenminste één actie waarin we nadrukkelijk donateurs werven 
− bezoekers aan de verschillende activiteiten betalen geen contributie of verplichte donatie. 
▪ verantwoording 
− Er is jaarlijks een financieel jaarverslag 
− in het financieel jaarverslag is het vermogen van de stichting zichtbaar 
− er vindt jaarlijks een kascontrole plaats. 
▪ beheer 
− de penningmeester houdt een overzichtelijk kasboek bij 
− declaraties van medewerkers worden gearchiveerd 

Deze speerpunten worden uitgevoerd in de diverse jaarplannen. Voor 2017 zijn dat:   

1601 bestuursbeleid  
1. stroomlijnen verantwoor-delijkheden tussen bestuur, kernteam en werkgroepen 
2. 1e jaarvergadering uitvoeren en jaarstukken op de website plaatsen. 

1602 medewerkersbeleid  
1. bijhouden medewerkers-bestand 
2. aandacht voor welbevinden van medewerkers, voeren van voortgangsgesprekken met 

medewerkers 

1603 professionaliseringsbeleid  
1. draaiboek kennismaking nieuwe medewerkers 
2. opzet interne coaching taalcoaches 

1604 communicatiebeleid   
1. Er is een up to date website met een overzichtelijk draaiboek 

1605 Beleid m.b.t. projecten  
1. uitvoering van werkbeschrijvingen en opzet van een medewerkersmap  
2. opzet van mogelijke nieuwe activiteiten  voor de stichting  
3. opzet info over Bijbelse Taal 

1606 financieel beleid  
1. beleid om financiele acties en fondswerving te starten 
2. financieel jaarverslag 


