22. Hoofdstukken in een beleidsplan
Gebruik wat in jouw situatie van pas komt!

Hoofdstuk
Voorwoord

Altijd

Zo
mogelijk

X

Inleiding, essenties
Missie
Visie
Doelstellingen
Strategie en uitgangspunten
Middelen
Rollen en verantwoordelijkheden
Relatie met duurzaamheidsbeleid
van afzonderlijke commissies
Nulmeting
Verbeterprogramma
Programma andere activiteiten
Monitoring en bijsturing
Mijlpalen

Indien
gewenst

X

Opm
Het persoonlijke commitment is
belangrijker dan de inhoud
Ingeval van een voorwoord, de
inleiding formeel houden

X
X
X
X
X
Een beleidsplan omvat alle
taakvelden / commissies

X
X
X
X
X
X
X

Opstartvragen en suggesties voor invalshoeken en onderwerpen per hoofdstuk
Voorwoord
Laten zien wie er aan trekt. Waar staat deze persoon achter?
Wat kunnen we van de persoon verwachten?
Inleiding
Aanleiding / waarom / waartoe is dit plan er.
Periode waarin het geldt.
Van wie is het plan? Relatie met overige beleidsplannen.
Credo of motto / twee aansprekende speerpunten.
Missie  (tijdloze beleving van de eigen identiteit en ‘opdracht’ in relatie tot duurzaamheid. In principe
geldend zolang de geloofsgemeenschap bestaat)
Wat zien we en gaat er aan ons hart?
Wie zijn we als gelovigen in de kern van de zaak?
Waarom gaat dit goed / niet goed?
Welk appèl doet dat op ons en wat drijft ons om in beweging te komen?
Waardoor denken wij dat dit zin heeft, dat het beter zal worden?
Wat is in onze beleving het speciale / unieke / bijzondere dat een / onze geloofsgemeenschap kan
bijdragen aan verduurzaming? Toegevoegde waarde voor de leden. Toegevoegde waarde voor stad
of dorp waar we zijn gevestigd.
Visie (geldt de komende 5 jaar)

Onze droom voor onze kerkgemeenschap en ons dorp / stad is dat over …. jaar we ….
We staan aan het begin. Onze geloofstraditie geeft ons het vertrouwen dat ..
Wie deze droom delen kunnen de verduurzaming versnellen door…
Bij onze aanpak laten we ons inspireren door….
Daarom gaan we … / stimuleren we ….
We gaan de activiteiten / stappen doen door …. voor wie ….. samen met …. want ….
Uitgaven aan verduurzaming zijn bijkomende kosten die moeten voldoen aan ….. / Duurzaamheid is
verweven met ons geloofsleven en we zetten stappen als er geld is.
Dat we een geloofsgemeenschap vormen brengen we daarbij tot uiting door …. (Vieren, leren,
dienen, helpen, voorbeeld geven, aanspreken, samenbrengen, inspringen, opkomen voor …)
Doelstellingen (de zelf gekozen uitdagingen die we op ons nemen)
Stip op de horizon: in 2035 willen we ….. zijn.
We willen over vijf jaar (in 202X) de volgende situatie bereikt hebben …. (m.b.v. situatie-kenmerken:
alleen milieuvriendelijke middelen gebruiken voor onderhoud gebouw, tuinieren en schoonmaak)
Of: We stellen ons voor de komende vijf jaar het volgende ten doel …. (m.b.v. effect van de stappen:
25% minder gebruiken van …. )
Strategie (algemeen geldende uitgangspunten bij de uitvoering)
Uitgangspunten op het gebied van draagvlak, medewerking, snelheid, gewenste medewerking /
goedkeuring / betrekken / informeren
Mogelijkheden om zelfstandig zaken te verduurzamen / gewenste samenwerking met andere
organisaties / kerken / overheid.
We willen verduurzamen op een manier die …..
Eerst de eigen organisatie verduurzamen, dan gesprek aangaan met de leden over duurzamer leven
Standpunt over aansluiting bij de Groene Kerken actie, en hoe de mogelijkheden daar te gebruiken
Wordt centraal gesimuleerd en gemonitord, of is dat gedelegeerd aan commissies afzonderlijk.
Middelen
Organisatorisch: werkgroep groene kerk.
Schets van de financiële situatie van de geloofsgemeenschap. Hoe
Budget: bedrag. Of: financiering: bij wie verzoek om financiering / bijdrage kan worden ingediend,
met criteria voor goedkeuring, en de gewenste informatie in de aanvraag.
Hoeveelheid en herkomst van benodigde menskracht / medewerking.
Rollen
Specifieke rollen voor zover cruciaal voor het slagen van het beleid, toewijzen aan de aangewezen
commissies / professionals / verantwoordelijken, gedurende de geldigheidstermijn van het plan:
Ideevorming, initiatief
Begeleiding, advisering
Stimulering
Besluitvormingsproces, vaststellen
Financiering
Uitvoering en hulp / hand- en spandiensten daarbij
Monitoring
Bijsturing om de doelen te halen
Communicatie, contactpersonen intern en extern

Bijvoorbeeld:
De kerkenraad zal …
De groene werkgroep zal ….
De leden van de geloofsgemeenschap hebben laten weten dat ze graag ….
De kerkenraad zal de leden van de geloofsgemeenschap aanmoedigen / vragen om …
De koster is degene die ….
Het schoonmaakteam ….
Relatie met duurzaamheidsbeleid van afzonderlijke commissies
CvK, Diaconie, ZWO, commerciele verhuur, eventueel ook jeugd en jongeren, pastoraat
Voor zover ze er al zijn, ze afstemmen en in het beleidsplan opnemen
Voor zover ze nog komen: randvoorwaarden meegeven
“Nul”meting
Op het moment dat het beleidsplan van toepassing wordt
Alles wat als relevant wordt gezien, benoemen.
Wat is al duurzaam / wat is nog niet duurzaam (genoeg)
Verbeterprogramma van verduurzamingsstappen (wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd)
Meerjarenoverzicht globaal
Programma voor het komend jaar. Per verduurzamingsstap:
Wat gaan we concreet doen
Noodzaak van budget / stand van zaken toekenning
Moet er nog iets goedgekeurd worden?
Wie gaat dit doen
Welke bestuurder/professional is betrokken / beschikbaar voor raad, hulp etc.
Programma van andere activiteiten
Interne communicatie
Bijenkomsten om leden te betrekken, te raadplegen
Vieringen
Deelnemen aan externe bijeenkomsten (van overheid, in stad of dorp, Groene Kerken)
Externe zichtbaarheid, website, sociale media
Monitoring en bijsturing
Voornemens om / hoe:
Jaarlijkse rapportage van uitgevoerde stappen, uitgaven, effecten
Aan wie rapporteren
Voortgangsmeting uitvoeren / waar staan we inmiddels. Door wie.
Knelpunten te signaleren
Nieuwe inzichten in beeld te brengen
Voornemens t.a.v. bijsturen van inspanningen / activiteiten om de doelstellingen te halen
Wanneer evalueren we de voortgang op de doelstellingen?
Voornemens t.a.v. ja / nee zo nodig bijstellen van de doelstellingen
Mijlpalen
Wanneer loopt het plan af.
Moment waarop het proces wordt gestart om tijdig een beleidsplan te hebben voor daarna.
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