
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidsplan 
 

2012 t/m 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mei 2012 



 
 

2 

 
Beleidsplan 2012 t/m 2016  
 
Inleiding 
Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan 
werken. In die periode is het volgende gebeurd. 
Het landelijk bestuur (verder te noemen ‘bestuur’) heeft teruggeblikt over de afgelopen jaren 
en nagedacht over en gewerkt aan visie op de vereniging en strategie voor de komende 
jaren. Dat deed het bestuur door middel van gesprekken met heel veel deskundige vrouwen 
in Passage en deskundige mannen en vrouwen buiten Passage. Ook bestudering van 
andere – vergelijkbare – organisaties was onderdeel van de werkzaamheden. Het bestuur 
heeft zo kansen en bedreigingen voor Passage en sterke en zwakke kanten van Passage in 
beeld gebracht. Alle opgedane kennis is gedeeld en besproken met een brede groep 
vrouwen van Passage en verwerkt tot een presentatie. 
Deze presentatie omtrent visie en strategie is weer gedeeld met de gewestelijke besturen en 
vervolgens met plaatselijke besturen via de gewestelijke jaarvergaderingen van 2011. Op 
allerlei manieren – mondeling en schriftelijk – is gereageerd op de visie en de keuze van de 
strategische doelstellingen voor de komende jaren.  
Geïnspireerd door het proces en door alle ontvangen reacties heeft het bestuur dit 
beleidsplan geschreven. De concept versie is besproken met de gewestelijke besturen 
tijdens een beleidsdag. Vervolgens is een definitief concept geschreven en voorgelegd aan 
de ledenraad 2012.  
 
Beleidsplan 2007 t/m 2011: een terugblik 
De vier thema’s die centraal stonden in dit beleidsplan: 
- Open cultuur 
- Positieve beeldvorming 
- Instroom van leden behouden 
- Diversiteit bevorderen 
Over deze thema’s is gesproken met afdelingsbesturen tijdens tweedaagse werkconferenties 
(2007/2008). In elk gewest werden een of twee conferenties gehouden. En vervolgens zijn 
op basis van de vragen waar de afdelingsbesturen mee kwamen jaarlijks eendaagse 
werkconferenties in alle gewesten georganiseerd. In 2009 was het thema van de ledenraad 
‘beeldvorming’ (imago) en dit thema is ook gekozen voor de gewestelijke jaarvergaderingen 
van 2010. Afdelingsbesturen die in dit traject volop hebben meegedaan, hebben daar van 
geprofiteerd. Zij hebben suggesties opgedaan en concrete programma’s meegekregen om 
met leden over vormgeving en inhoud van de afdeling en het afdelingsprogramma te 
spreken. Daar waar besturen het moeilijk vonden om het zelf uit te voeren, is ondersteuning 
geboden.  
Er zijn echter afdelingen die vrijwel uitsluitend intern gericht zijn. De vraag is hoe je 
afdelingen kunt ‘verleiden’ tot deelnemen aan activiteiten die de eigen afdeling overstijgen. 
Daar is in deze beleidsperiode geen antwoord op gevonden. 
Door de vele contacten die er de afgelopen jaren waren tussen landelijk bestuur en 
afdelingen/gewesten is er gewerkt aan de ‘nabijheid’ van ‘Amersfoort’.  
 
Visie 
Passage vervult een belangrijke rol in onze samenleving, omdat 
 
–  Passagevrouwen een heldere boodschap hebben (‘hart voor de samenleving, oog 

voor de naaste, gevoel voor cultuur’) 
– hun ontwikkeling (en die van de naasten) zeer de moeite waard is   
– Passage daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de samenleving, die je kan 

samenvatten met de woorden: ont-wikkelen, ont-moeten, ver-binden 
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Deze visie wordt, zo blijkt uit een ronde langs alle gewesten, breed gedragen door de leden 
van Passage, die de christelijk-sociale traditie van belang vinden voor onze samenleving en 
daar hun eigen bijdrage aan willen leveren vanuit Passage. 
 
Passage en de samenleving 
Passage blijft zich, op basis van deze visie, inzetten voor maatschappelijke kwesties, veelal 
in samenwerking met andere (vrouwen)organisaties en/of het christelijk-maatschappelijk 
middenveld. Hiermee kan Passage zich onderscheiden, juist ook plaatselijk en regionaal.  
Belangrijk is dat thema’s en werkwijzen aansluiten bij wensen van (potentiële) leden. In 
kleinere (interesse)groepen is dat vaak eenvoudig te realiseren en daarom zijn deze groepen 
belangrijk voor de organisatie. In de hieronder genoemde doelstelling 2 wordt dit beleid 
verder ontwikkeld. 
Om ook voor grote groepen – waarin een enorme diversiteit aan opvattingen en wensen 
vertegenwoordigd is – interessant te blijven, is het belangrijk dat Passage een moderne, 
lerende organisatie is waarin vrijwilligers zichzelf kunnen ontwikkelen en leden en 
bestuurders op een vanzelfsprekende manier samenwerken. In de hieronder genoemde 
doelstelling 1 wordt dit verder uitgewerkt.  
 
Doelstellingen voor de komende jaren 
Het onderzoek dat het landelijk bestuur heeft uitgevoerd de afgelopen jaren (zie inleiding) 
heeft geleid tot twee doelstellingen voor de komende jaren. 
 
Doelstelling 1 
- In de beleidsperiode wordt 80% van de afdelingen bereikt met leiderschapstrainingen. 
Er zal gedurende deze periode steeds worden geëvalueerd of deze trainingen effectief zijn. 
Succes wordt afgemeten aan de in- en uitstroom van leden. 
 
Deze doelstelling sluit aan bij een zwakke kant van Passage: het feit dat Passage leden 
verliest door het opheffen van afdelingen. Passage afdelingen blijven over het algemeen 
zeer stabiel in ledental. Het zijn de opheffende afdelingen die maken dat Passage in tien jaar 
tijd in ledental is gehalveerd.  
De gewestelijke vrouwen hebben veel kennis opgedaan over processen in afdelingen. Zij 
hebben ons geleerd dat afdelingen waar enthousiaste bestuurders de leiding hebben niet 
opheffen. Hoe krijg je en houd je enthousiaste besturen, welk soort leiderschap hanteren 
succesvolle afdelingen en hoe kunnen andere afdelingen daarvan leren? Dat zijn belangrijke 
vragen waar we in de vereniging nog geen duidelijk antwoord op hebben.  
De feitelijke situatie (opheffen van afdelingen) en de opgedane kennis via de gewestelijke 
vrouwen hebben geleid tot de eerste doelstelling. 
In elke afdeling is leiderschap nodig; een of meer leden die met visie voorop durven lopen. 
Zij zorgen ervoor dat leden enthousiast zijn voor Passage, dat leden weten wat Passage 
allemaal doet en bereikt en dat ze daar zelf ook een actieve bijdrage aan leveren. Daarom 
wil het landelijk bestuur samen met de gewesten aan de slag met het vraagstuk hoe wij 
afdelingen – en afdelingen elkaar – zo kunnen steunen of stimuleren dat we dat enthousiaste 
leiderschap in elke afdeling krijgen. 
Centraal in deze doelstelling staan de afdelingen: het in stand houden van afdelingen, 
zorgen dat er voldoende leiderschap is, dat krachtige en creatieve bestuurders weten te 
verbinden. 
 
Doelstelling 2 

- In de beleidsperiode wordt geëxperimenteerd met een ‘Kunstkaravaan’: op 
verschillende plaatsen in het land eenzelfde programma waarin de combinatie van 
kunst en religie centraal staat.  
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Deze activiteit is een plaats voor afdelingen om mogelijke nieuwe leden te ontmoeten en om 
vrouwen (leden en niet leden) kennis te laten maken met een inspirerende Passage activiteit. 
De experimenten leiden tot een vaste jaarlijkse activiteit op 7 à 9 plaatsen in het land. Per 
activiteit is er een instroom van 10 nieuwe leden per jaar (totaal 70 tot 90 nieuwe leden via 
de Kunstkaravaan).  
 
De tweede doelstelling sluit aan bij een sterke kant van Passage: kunst inzetten als middel 
om te komen tot gesprekken over actuele maatschappelijke onderwerpen en geloof. Het zijn 
met name vrouwen die geïnteresseerd zijn in kunst en in de combinatie van religie, 
samenleving en kunst. Zo ontstonden en ontstaan overal, maar zeker ook in Passage, 
interessegroepen van vrouwen die samen boeken lezen, films kijken, naar musea gaan 
enzovoort.  
Tijdens het onderzoek (zie inleiding) vertelde zowel uitgevers van boeken die kunst en religie 
combineren als directeuren van musea met religieuze kunst dat hun doelgroep bestaat uit 
vrouwen 50+. Het is die doelgroep die deels al in Passage is vertegenwoordigd waar de 
tweede doelstelling zich op richt.  
Het landelijk bestuur heeft in het onderzoek gekeken naar trends in de maatschappij die 
belangrijk zijn voor Passage. Naar trends die ons tegenwerken en die met ons meewerken. 
Een trend die zeer in ons voordeel werkt, is de hernieuwde aandacht voor geloven. Mensen 
worden niet gauw lid van een kerk, maar ze zijn wel geïnteresseerd in geloven en zingeving. 
Passage kan een haven zijn voor deze groep. 
Passage kan de eigen sterke kant (combineren van kunst en religie), de kennis van de 
specifieke doelgroep (vrouwen, 50+, geïnteresseerd in religie) en de maatschappelijke trend 
(hernieuwde aandacht voor geloven) zo verbinden dat nieuwe vrouwen aangesproken 
worden met onze kunstactiviteiten.  
Afdelingen zien vooral in hun interessegroepen mogelijkheden om nieuwe vrouwen bij de 
afdeling te betrekken. Het is een van de meest genoemde methoden om nieuwe leden te 
werven. Gewesten en landelijke organisatie kunnen daarbij helpen door ook voor deze groep 
potentiële leden aantrekkelijke activiteiten te bieden.  
 
Samen werken aan de doelstellingen 
Voor beide doelstellingen geldt dat de samenwerking in de vereniging van net zo groot 
belang is als samenwerking vanuit de vereniging met andere organisaties. De interne 
samenwerking lukt alleen als je elkaar kent en vertrouwt. De afgelopen jaren hebben 
gewesten enorm geïnvesteerd in het leren kennen van hun afdelingen. Landelijke organisatie 
en gewesten hebben in veel activiteiten samengewerkt en over en weer waardering 
gekregen en getoond voor elkaars werk. Dat vormt een goede basis voor de volgende stap 
waarin alle Passage geledingen vanuit een gedeelde visie samenwerken aan de twee 
doelstellingen. Ieder levert, vanuit de eigen positie in de vereniging, een bijdrage. Deze 
bijdrage wordt hieronder globaal beschreven op basis van wat afdelingen, gewesten en 
landelijke organisatie hebben bedacht en ingebracht na de presentatie van de strategische 
doelstellingen in het voorjaar van 2011. De samenwerking met andere organisaties is 
onderdeel van deze strategie. 
 
Afdelingen  
In het voorjaar van 2011 is op alle gewestelijke jaarvergaderingen een presentatie gegeven 
over de visie en de twee doelstellingen die centraal staan in dit beleidsplan. Naar aanleiding 
hiervan hebben afdelingsbestuurders vele mondelinge en schriftelijke reacties gegeven.  
 
Over de visie bleek geen verschil van mening te bestaan, maar wel over de verwoording 
ervan. Op basis van de wensen van afdelingen is daarom de verwoording zo aangepast dat 
deze voor leden aansprekender is geworden.  
 
Voor afdelingen is en blijft het vanzelfsprekend dat zij zich inzetten voor maatschappelijke 
kwesties. Samenwerking met andere vrouwenorganisaties en/of het lokale en regionale 
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christelijk-maatschappelijk middenveld is echter nog niet vanzelfsprekend. Dit blijft een punt 
van aandacht in de activiteiten bij de eerste doelstelling.  
Aandacht voor bestaande interessegroepen en voor het opzetten van nieuwe groepen is 
volgens afdelingen belangrijk, omdat zij dit aanbod nodig hebben in hun wervings- en 
publiciteitsbeleid. Afdelingsbesturen hebben de afgelopen jaren namelijk gezegd dat ze de 
bekendheid van Passage en het aantrekken van nieuwe leden vooral via interessegroepen 
kunnen en willen stimuleren. Daarom is de tweede doelstelling gericht op een specifieke 
interesse. Door een actief beleid rond (interesse)groepen wordt het voor afdelingen 
eenvoudiger om nieuwe vrouwen bij hun activiteiten te betrekken.  
 
Uit de eerste reacties op de twee strategische doelstellingen bleek dat vrijwel iedereen zich 
kon vinden in deze doelstellingen. Veel afdelingsbestuurders lieten weten dat ze ook graag 
willen dat Passage meer naamsbekendheid krijgt. De tweede doelstelling sluit aan bij deze 
wens. Afdelingen, gewesten en landelijke organisatie kunnen samen de ‘Kunstkaravaan’ en 
andere kunstactiviteiten onder de aandacht brengen bij potentiële leden en bij hun 
perscontacten. Het zijn aantrekkelijke activiteiten die veel vrouwen aanspreken en goed zijn 
voor de beeldvorming over en bekendheid van Passage.  
 
Gewesten  
Gewestelijke besturen, project- en regiovrouwen hebben in 2010 en 2011 meegedacht over 
de visie en de strategische doelstellingen. Zij hebben samen met het landelijk bestuur de 
presentatie gemaakt die afdelingsbesturen tijdens de gewestelijke jaarvergaderingen 
voorjaar 2011 hebben gezien en besproken. Vervolgens hebben ze zich in het najaar van 
2011 gebogen over de vraag welke strategische keuze ze zelf maken. Gaan ze aan de slag 
met een van de twee doelstellingen of met allebei? Waarop baseren ze hun keuze? Welk 
doel of welke doelen staan hen voor ogen? De keuzes die gewesten hebben gemaakt en 
hun overwegingen daarbij, zijn verwoord in een apart document.  
Vervolgens zijn de gewestelijke besturen betrokken bij de uitwerking van visie en strategie in 
dit beleidsplan. Zij hebben met name meegedacht over de vraag hoe het beleidsplan kan 
‘landen’ in afdelingen. Wil Passage komen tot een gezamenlijke inspanning om 
doelstellingen te bereiken dan is het belangrijk dat ook afdelingsbesturen het zich eigen 
kunnen maken en eraan mee kunnen doen. Gewesten spelen in de schakelfunctie naar de 
afdelingen een belangrijke rol; zij zijn het beste in staat om dit op een voor afdelingen 
aansprekende manier te doen.  
 
Landelijke organisatie 
De landelijke organisatie heeft in het realiseren van de twee strategische doelen de functie 
van aanjager. Door de landelijke organisatie worden activiteiten ontwikkeld in samenspraak 
met de gewesten. Deze activiteiten zijn gericht  op het bereiken van de twee doelen. De 
landelijke organisatie zorgt dat gewesten en afdelingen materiaal en mogelijkheden hebben 
om voor activiteiten die naar buiten gericht zijn aansprekende publiciteit te kunnen maken. 
De landelijke organisatie stelt ook (financiële) middelen ter beschikking voor de activiteiten 
die specifiek gericht zijn op de strategische doelen. Concreet betekent dit dat gewesten en 
afdelingen altijd mee kunnen doen aan deze activiteiten ongeacht hun (financiële) positie. 
 
Financiën 2012 t/m 2016 
Passage is financieel gezond. Dat geldt voor alle onderdelen van de vereniging. Er is zelfs 
sprake van een jaarlijks stijgend saldo van gewesten en afdelingen. Dat betekent dat – 
uitzonderingen daargelaten – de financiële positie van alle onderdelen van de vereniging 
uitstekend is en dat er dus wat dat betreft geen  belemmeringen zijn om dit beleidsplan uit te 
voeren, ook niet waar dat investeringen vergt.  
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Kosten en baten 
Het landelijk bestuur en de gewesten die meedoen aan de Kunstkaravaan in 2012 hebben 
daarvoor budget beschikbaar gesteld (landelijk € 20.000; gewestelijk € 4.800). 
Deelneemsters betalen een entreeprijs. Deze is echter niet kostendekkend.  
De baten bestaan, behalve uit de entreeprijs, uit de aanmeldingen van nieuwe leden. Er zal 
potentiële leden een aantrekkelijk aanbod worden gedaan. Leden worden gestimuleerd 
d.m.v. een mooie prijs om daadwerkelijk potentiële leden uit te nodigen en mee te nemen 
naar de Kunstkaravaan.  
Na evaluatie van de Kunstkaravaan 2012 wordt besloten over voortgaande investeringen in 
2013 en  volgende jaren. 
 
De landelijke organisatie en de gewesten hebben in het seizoen 2011/2012 een eerste stap 
gezet in het ontwikkelen van leiderschap in de vereniging. Dit is gebeurd met subsidie van 
het ministerie van VWS. Aangezien deze subsidiestroom stopt, zal Passage al in 2012 zelf 
moeten investeren in de vervolgstappen. Het landelijk bestuur heeft voor 2012 een bedrag 
van € 10.000 hiervoor uitgetrokken. Gewesten betalen ook mee; deelneemsters zijn dermate 
enthousiast over de trainingen dat een eigen bijdrage van de afdeling en van de 
deelneemsters geen probleem zal zijn.  
De ‘winst’ voor Passage bestaat er uit dat vrouwen op sleutelposities in Passage inspirerend 
leiderschap kunnen inzetten. Dat is nodig om leden te stimuleren zich actief in te zetten en 
om voor nieuwe vrouwen aansprekend te zijn.  
Na evaluatie van de eerste trainingsronde in 2012 wordt besloten over voortgaande 
investeringen in 2013 en volgende jaren.  
 
 


