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 BELEIDSPLAN 
 

Christ’s Hope Nederland 

 

 

Beleidsplan 2017- 2019 

November 2016 

 

Dit beleidsplan beschrijft waar Christ’s Hope Nederland over drie jaar hoopt te staan. Het is richtinggevend 

voor de Nederlandse organisatie. Het geeft alleen de hoofdlijnen weer. De concrete uitwerking van het beleid 

wordt per jaar zichtbaar in het jaarplan en de begroting.  

 

Achtergrondinformatie over Christ’s Hope Nederland 

Christ’s Hope Nederland maakt deel uit van Christ’s Hope International (www.christshope.org), een organisatie 

die in 14 landen vertegenwoordigd is. Zij geeft toekomst door scholing en zorg aan kinderen, die lijden door 

aids. Meestal zijn deze kinderen weeskinderen.  

 

De missie, visie en strategie of focus van Christ’s Hope International zijn:  
 
Missie 
“Bringing the life-changing message of Jesus Christ to children and families infected with and affected by HIV 
and Aids through discipling and care giving, presenting them perfect in Christ Jesus.”  
 
Visie 
“Working towards an Aids-free world.” 
 
Strategie / Focus  
“Zorg voor kinderen die lijden door Aids” 
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Organisatiemodel Christ’s Hope Nederland 

Christ’s Hope Nederland kent de volgende organisatiestructuur: het Nederlandse bestuur, de directeur en de 

medewerkers. Zie hieronder het organigram. Het bestuur in Nederland komt ongeveer 6 x per jaar bijeen.  

De directeur heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid over het werk van Christ’s Hope in Nederland. Zij 

rapporteert voor elke bestuursvergadering (en zo nodig extra) over de gang van zaken in Nederland. Zij is ook 

verantwoordelijk voor de communicatie met de landen in Afrika waarmee Christ’s Hope Nederland 

samenwerkt, t.w. USA en in Afrika Kenia en Tanzania. 

Het Nederlandse bestuur conformeert zich aan het beleid van Christ’s Hope International. Christ’s Hope 

International bestaat uit het internationale bestuur, de internationale directeur en de internationale staf.  De 

internationale directeur en staf werken nauw samen met de directies van de verschillende landen. Het 

internationale bestuur komt jaarlijks bijeen tijdens de ’international board meeting’. De Nederlandse directeur 

neemt deel aan deze bespreking. Bestuursleden uit de landen kunnen ook deelnemen. De besluiten worden 

door de directeur gecommuniceerd met het lokale bestuur in Nederland.  

 

Het organigram van de Nederlandse organisatie: 
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Doelen van Christ’s Hope Nederland 

In september 2016 vond een sessie over strategie van bestuur met directeur en manager operations plaats. 
Tijdens deze meeting werd de volgende vraagstelling besproken: 
 

 Waar hoopt Christ’s Hope Nederland over drie jaar te staan in de samenwerking met de lokale 

organisaties in Kenia en Tanzania?  

 Hoe wil de organisatie in Nederland zich ontwikkelen om bovenstaande samenwerking te bereiken? 

(interne organisatie) 

 Wat doet de Nederlandse organisatie naar buiten toe om bovenstaande samenwerking te bereiken? 

(externe organisatie, communicatie en PR, samenwerking) 

 
 
Na bespreking van deze vragen kwamen we tot de volgende strategische doelstellingen: 
 
Doel 1 over samenwerking met Afrika 
Samenwerking met twee lokale Christ’s Hope International organisaties in Afrika waardoor - gesteund door 
Christ’s Hope Nederland  - als kerntaak 200-400 kinderen de mogelijkheid hebben gezond en geschoold 
volwassen te worden. Door het programma met hen worden velen  in hun omgeving erbij betrokken en 
gestimuleerd tot gezonde gedragsverandering. Tevens worden zij bekend gemaakt met het evangelie van 
Jezus.  
 
Doel 2 over de interne organisatie 
Een stabiele Nederlandse Christ’s Hope organisatie die in staat is de lokale organisaties in Afrika goed te 
ondersteunen. 
 
Doel 3 over de externe organisatie en relaties 
Christ’s Hope Nederland heeft een structureel inkomen om langdurig 200-400 kinderen in Afrika te steunen. 
Samen met ondersteuning voor zorg en voorlichting voor aidspatiënten werkt zij aan een structurele 
inkomstengroei van circa €150.000 in 2017 tot €250.000 a €300.000 in 2019. Daarnaast werkt zij aan 
incidentele projecten, waardoor dit jaarlijks met €40.000 tot €140.000 aangevuld wordt.  
 
 
Uitwerkingen van deze doelstellingen zullen per jaar concreet gemaakt worden in jaarplannen en budgetten. 

 
Ad 1: Doel 1 over samenwerking met Afrika 
 
Thema’s die in jaarplannen uitgewerkt worden gaan over: 
 

A. Planmatig werken 

B. Waarborgen van kwaliteit van zorg (structurele monitoring en evaluatie van het programma) 

C. Financiële transparantie International Office, Kenia en Tanzania 

D. Rapportage over effecten van het programma 
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E. Stimuleren van uitbreiding netwerk in Afrika (community, kerken, scholen, overheid, NGOs) 

F. Deskundigheid van medewerkers, (bij)scholing in Afrika 

G. Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, eigen bijdrage van (verzorgers van) ontvangers van 

scholing/zorg 

H. Stimuleren van fondsenwerving in de lokale landen in Afrika  

 
 
Ad 2: Doel 2 over de interne organisatie 
 
Thema’s die in jaarplannen uitgewerkt worden gaan over: 
 

A. Bijbelse visie, kracht van geloof en gebed 

B. Passende organisatiestructuur 

C. Structurele bemensing – toewerken naar kernteam van directeur, manager operations en 

fondsenwerver 

D. Voldoende (vrijwillige) medewerkers met lange termijn betrokkenheid 

E. Financiële transparantie in Nederland 

F. Erkenningsregeling voor goede doelen 

G. Netwerken in Nederland 

H. Bijscholing medewerkers 

 
 
Ad 3: Doel 3 over de externe organisatie en relaties 
 
Thema’s die in jaarplannen uitgewerkt worden gaan over: 
 

A. PR acties, die naamsbekendheid vergroten 

B. Doelgroep specifieke PR acties 

C. Strategie om langdurige binding aan Christ’s Hope te bevorderen 

D. Een groep van ambassadeurs  

E. Regelmatige informatievoorziening aan (particuliere) donoren 

F. Communicatie tussen kindsponsoren en kinderen 

G. Passende ICT ondersteuning 

H. Netwerk van stichtingen 

I. Kerken in breedte betrekken  

J. Betrekken van bedrijven bij Christ’s Hope 

K. Relaties op/uitbouwen met scholen 

 
 
Eén keer per twee jaar vindt er een strategiesessie plaats om het beleidsplan te kunnen aanpassen aan de dan 
geldende situatie. Voor sommige deelgebieden zullen er aparte strategie/plan sessies georganiseerd worden.  
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Tijdens de bestuursvergadering van augustus/september wordt het jaarplan en jaarbudget voor het komende 
jaar besproken. Tijdens de vergadering in november (na de international board meeting in oktober, waarbij 
o.a. afspraken met de lokale organisaties in Kenia en Tanzania besproken worden) ligt er een uitgewerkt 
concept jaarplan en jaarbudget voor. Het definitieve plan en de definitieve begroting worden voor half 
december geaccordeerd.  

 
 


