14. Rechtstreekse route naar een beleidsplan
Beschrijving van een proces in tien stappen waarmee een beleidsplan
duurzaamheid wordt voorbereid en vastgesteld.
Het Tienstappenplan volgt de route van het ontwikkelen van visie, het
organiseren van draagvlak, het maken van een beleidsmatige vertaling, naar het plannen,
uitvoeren en evalueren van een aanpak.
1. De initiatiefnemers, een bestaande werkgroep, de diaconie, de predikant, een aantal
kerkenraadsleden of gemeenteleden, formuleren voor zichzelf welke visie zij hebben op
duurzaamheid en wat dit met hun geloof en/of hun kerkelijke gemeente te maken heeft.
2. De initiatiefnemers brengen hun visie in de kerkenraad.
3. In de kerkenraad vindt een gesprek plaats met de initiatiefnemers over wat
duurzaamheid betekent voor het beleid van de kerkenraad.
4. Een commissie (met daarin een aantal of alle initiatiefnemers) werkt na deze verkenning
een voorstel uit voor de kerkenraad, met daarin aandacht voor duurzaamheid op het
terrein van viering, bezinning en gesprek en de keuzes die gemaakt worden in de
kerkelijke organisatie in relatie tot duurzaamheid.
5. Het voorstel wordt besproken in de kerkenraad.
6. Na goedkeuring in de kerkenraad van het plan organiseert de commissie een
gemeenteavond over duurzaamheid en maakt op die avond de plannen bekend. Er komt
een artikel in de media en op de website, facebook, enz. Op deze manier probeert de
commissie de gemeente breed te informeren over de plannen en bij de uitvoering ervan
te betrekken.
7. De commissie werkt een sterkte/zwakte analyse uit van de kerkelijke organisatie in
relatie tot duurzaamheid, of maakt een quickscan.
8. De commissie werkt een actieplan uit gericht op de vraag wie er bij de uitvoering van het
plan kunnen worden betrokken, wat het tijdspad kan zijn en wat de kosten zullen zijn.
9. E.e.a. wordt besproken in de kerkenraad: wat zijn de voorgestelde actiepunten, wat
moet worden veranderd, welke prioriteiten worden gesteld en op welke wijze wordt dit
alles aangepakt?
10. Besluiten van de kerkenraad en het plan van aanpak worden gepresenteerd aan de
gemeente. Het plan van aanpak wordt vervolgens uitgevoerd. Op een volgende
gemeenteavond worden de vorderingen bekend gemaakt.
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