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Meerjarenplan  Stichting Service Gilde Landgraaf  voor de periode 2022 - 2025 

1 Inleiding                                                                       
Op 11 december 2020 is het Beleidsplan 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld. Dat was 
voor het eerst in de geschiedenis van het Gilde. In die bewuste vergadering vatte het idee vlam 
om een begin te maken met het opstellen van een meerjarenplan. Een plan dat recht doet aan 
lopende zaken en ruimte maakt voor nieuwe activiteiten vanuit een omgevingsbewuste en 
verbindende attitude.  

Deze aanpak vraagt van het bestuur een meervoudige focus, wat zich laat illustreren door de 
metafoor van de dubbele klik: één oog is gefocust op de reeds ingezette koers en het andere 
oog verkent de omgeving en kijkt naar ontwikkelingen waarop het Gilde kan aanhaken. Dit 
wordt wel strategie genoemd, een begrip trouwens waarover in de literatuur verschillende 
gedacht wordt. Daarom staan we er even bij stil. 

Strategie: definities  
Binnen een organisatie als het Gilde is strategie een belangrijk, zo niet onmisbaar proces. 
Strategie geeft richting aan de organisatie. Er zijn evenwel meerdere definities van strategie in 
omloop: van de meest traditionele manier van ‘strategie als plan’, waarbij een gedetailleerd 
plan moet worden gevolgd, tot de variant ‘strategie als plot’, waarbij strategie wordt 
beschouwd als een spel tussen concurrenten. Bij de variant ‘strategie als perspectief’’ staan de 
kernwaarden van de organisatie centraal en bij ‘strategie als positie’ staat centraal het zoeken 
van een aanpak tussen de mogelijkheden van de organisatie en de samenleving.  
 
Onze keuze:  benutting kernwaarden én toegankelijk 
Het bestuur kiest voor een combinatie van strategieën. Immers, aan de ene kant is het Gilde 
trots op zijn kernwaarde ‘overdracht van kennis en ervaring’ (‘perspectief’) en aan de andere 
kant wil het Gilde ‘een divers programma tegen een voor eenieder betaalbare prijs’ (‘positie’) op 
de markt zetten. Ziehier in de kern waarom het Gilde beide varianten toepast, die elkaar goed 
kunnen aanvullen.        
 
In de uitwerking van deze strategie zullen we duidelijke doelen stellen in termen van wat we 
wel doen en wat niet, en hoe we die bereiken. Belangrijk is ook dat de strategie  flexibel is en 
verbondenheid schept met staf, docenten en bestuur. We starten in de volgende paragraaf met 
het zetten van de eerste stap, het maken van een zogenaamde SWOT-analyse.  
 
2 Werken met een SWOT-analyse 
Niet alles kan worden meegenomen in het beleidsplan 2021-2025, daarom zullen er prioriteiten 
voor de periode 2021 en volgende jaren gesteld moeten worden. Sommige punten zijn 
belangrijker of gemakkelijker aan te pakken dan andere en het is dan ook wezenlijk om hierin 
goede keuzes te maken.   
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De kern 
Op weg naar een eerste concept van een meerjarig beleidsplan is het in onze ogen wenselijk de 

sterke en zwakke punten van het Gilde in beeld te brengen. Als dat wordt gecombineerd met 
een inventarisatie van kansen en bedreigingen binnen de directe omgeving van het Gilde, voert 
de organisatie - in casu de stichting - een zogeheten SWOT-analyse uit: de huidige positie 
bepalen in termen van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen.  

Bruikbaarheid 
Deze analyse levert informatie op voor het afstemmen van activiteiten en middelen. Het model 
wordt gebruikt als instrument om een aanpak te bedenken en te kiezen en is in elke 
beslissingssituatie toepasbaar. De SWOT-analyse kan zo gebruikt worden om beleidsopties en 
dus ambities en doelstellingen bij te stellen of te ontwikkelen.             

De inmiddels voor 2021 gemaakte keuzes worden in dit model ingepast, weliswaar achteraf en 
getoetst, maar ter lering en vermaak, vooral voor de nabije toekomst. Het is zeker vandaag de 
dag voor het Gilde de moeite waard deze analyse in de praktijk te brengen, nu wij met de 
introductie van thema’s als ‘Burgervisitatie Landgraaf’ en ‘Natuurlijk wandelen’ op het 
kruispunt staan nieuwe wegen te betreden.  

Uitvoering 
De eerste stap in de uitvoering van een sterkte- en zwakteanalyse betreft het benoemen van 
sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het Gilde. Het is een belangrijk 
onderdeel van het proces. Sterke en zwakke punten zijn interne factoren. Het gaat om 
vaardigheden en activa die wezenlijk zijn voor het Gilde en die bijdragen aan de waarde van 
het Gilde. Kansen en bedreigingen zijn externe factoren: zij worden niet gecreëerd door het 
Gilde, maar ontstaan door veranderingen in de samenleving.  

Sterke en zwakke punten 
Sterke punten: wat doet het Gilde goed? Als voorbeelden: prima organisatie van de cursussen, 
workshops en lezingen; een aangename cultuur om te werken.  
 
Zwakke punten: dit zijn de dingen waarin het Gilde ondanks verwoede pogingen nog geen 
goede resultaten heeft behaald, zoals het aantrekken van méér docenten en het invullen van 
vacatures in het bestuur. 
 
Kansen en bedreigingen 
Kansen: Kan het Gilde profiteren van nieuwe technische ontwikkelingen of demografische 
veranderingen die plaatsvinden of kan de vraag naar diensten stijgen dankzij succesvolle 
samenwerkingsrelaties? Of kunnen nieuwe concepten worden bedacht die geld opbrengen? 
Kunnen activa op een andere manier worden gebruikt?   
 
Bedreigingen: Het onvermogen om quitte te draaien als gevolg van de coronaperikelen, maar 
ook veranderingen in regelgeving of andere krachten in de speelvelden.  
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Een eerste beeld van de SWOT-analyse 
De sterktes en zwaktes worden vergeleken met de kansen en bedreigingen. Aan de hand van 
onze eerste indrukken en opgedane ervaringen ziet het beeld er als volgt uit.  

                                           

 
Sterke punten (S) Zwakke punten (Z) 

Intern Aangename familiecultuur, iedereen is welkom  
Een jaarlijks terugkerende medewerkersdag 

Activiteiten samen met medewerk(st)ers 
Planning en control van het aanbod  

Onderwijs in meerdere talen  
Talrijke creativiteitscursussen en workshops 

Kwaliteit en motivatie van docenten 
Sterke en stabiele bezetting van de staf 

Een fraaie en actuele website 
Regelmatig verschijnende nieuwsbrieven 

De beschikking over adequate accommodaties, 
maar met onvoldoende ruimte om te groeien 

Het hebben van moderne hulpmiddelen, verdere 
inventarisatie nodig om innovatief te zijn 

Goede contacten met het openbaar bestuur 
Gedeeltelijke vernieuwing van het bestuur  

Een actueel beleidsplan voor 2021 
Solvabiliteit en liquiditeit aan de maat 

Het verkrijgen van sponsorgelden 
Een inzichtelijk jaarverslag 

Een bijdetijds huishoudelijk reglement 
Lokale samenwerking met organisaties 

Vertegenwoordiging in het Provinciaal Overleg 

Bijscholing en trainingen docenten, staf en bestuur 
Onderlinge binding van docenten 

Peiling tevredenheid, wensen en behoeften van 
cursisten in verdere verbeteraanpak 
Gebruik van moderne hulpmiddelen 

Online boekhouden (bijv. e-Boekhouden) is geen 
praktijk 

Het voorzien in de vacatures van voorzitter en 
penningmeester 

Ervaren docenten in vergevorderde leeftijd 
Onbekendheid met het bedrijfsleven en het 

bankwezen 
Een regeling voor klachtenprocedures ontbreekt 

Er is geen jaarlijkse sponsorbijeenkomst 
Wachtlijsten Spaans en Italiaans 

Beloningsbeleid is toe aan een herijking 
Het hebben van een begrotingstekort, is 

incidenteel en niet structureel 
Deelname aan interne en externe markten 

Naamsbekendheid is niet groot genoeg 
Uitwisseling met andere Gilden vindt wel plaats, 

maar niet intensief 
   

 Kansen (K) Bedreigingen (B) 

Extern K1 Pilot Digitaal lesgeven  
K2 Activiteiten bij ‘lokale democratie in actie’  

K3 Inkomstenverhogende activiteiten bedenken 
K4 Sport en bewegen niet in het aanbod 

K5 Gezondheidszorg staat niet in het beleidsplan 
K6 Bronnenonderzoek docenten toepassen 

K7 Inhuur trainingen 
K8 Marktverkenningen 

K9 Innovatieve toepassingen 

B1 Het vermogen om quitte te draaien door corona 
B2 Door corona stilval met grote gevolgen, te zien 

als tijdelijke tegenslag (aarzeling bij docenten?) 
B3 Het wegvallen van sponsoren, maar gelukkig 

géén praktijk 
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3 De confrontatiematrix voor 2021 
Na de interne en externe analyse worden de uitkomsten uitgezet in een zogenaamde 
confrontatiematrix. Op de horizontale as komen de sterktes (S) en zwaktes (Z). Op de verticale 
as komen de kansen (K) en bedreigingen (B). In deze confrontatiematrix wordt een extern 
element (een kans of bedreiging) gekoppeld aan een intern element (een sterkte of zwakte).  
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K1 Pilot digitaal lesgeven xx      xx       

K2 Democratie in actie 
(burgervisitatie) 

  xx           

K3 Ink. verh.  activiteiten             xx 

K4 Sport en bewegen              
K5 Gezondheidszorg 

(cursus met pensioen) 
 xx            

K6 Bronnenonderzoek 
(vacatures) 

       xx      

K7 Inhuur trainingen       xx       

K8 Markt verkenning 
(antennes) 

xx             

K9 Innovatieve toepassing 
(evaluatieformulieren) 

           xx  

B1 Quitte draaien 2021       xx        
B2 Stilval voorkomen              

B3 Wegvallen  sponsoren              
  

De geplande activiteiten voor 2021 zijn zoals gezegd in het schema opgenomen met de score 
xx. Voor latere jaren moet dit nog gebeuren met nieuwe kansen en bedreigingen en zeker ook 
met een indikking van sterke en zwakke punten. Voor de bedreigingen geldt dat ze sterke 
punten laten afnemen en zwakke punten creëren. In het onderstaande model zijn de sterke en 
zwakke punten, maar ook de kansen en bedreigingen in vier aanpakken in beeld gebracht. De 
kern van elke aanpak staat in de cellen. 
 

                Intern 
Extern 

Sterke punten (S) Zwakke punten (Z) 

Kansen (K) SK-aanpak (groeien) 
Benut sterke punten om gebruik te maken van 

de kansen 

ZK-aanpak (verbeteren) 
Benut kansen door zwakke punten  

te overwinnen  

Bedreigingen (B) SB-aanpak (verdedigen)  
Gebruik sterke punten om bedreigingen 

 te mijden 

ZB-aanpak (terugtrekken) 
Minimaliseer zwakke punten en vermijd 

bedreigingen 
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4 Beoogde resultaten voor 2021 
De SK- en ZB-aanpakken zijn behoorlijk eenduidig. Een stichting moet doen waar ze goed in is 
als de kans zich voordoet en activiteiten vermijden waarvoor ze de vaardigheden niet in huis 
heeft. Minder eenduidig is de ZK-aanpak. Als de stichting besluit om een kans te grijpen 
ondanks het feit dat het niet de vereiste sterken punten heeft, zal ze: 1) de vereiste sterke 
punten ontwikkelen, of 2) de vereiste sterke punten inhuren, of 3) andere partijen buiten spel 
zetten. Bij een SB-aanpak is het ‘erop of eronder’ om uit de problemen te komen.  
 
Voor het komende jaar heeft het Gilde een evenwichtige mix aan aanpakken: 
 
SK-aanpak (groeien) 
S1-K1  Pilot digitaal lesgeven 
S2-K5  Cursus ‘Met Pensioen’ 
S3-K2  Burgervisitatie ‘Landgraaf’ 
S1-K8  Ontwikkelen van antennes in de samenleving voor vraag en aanbod 
 
ZK-aanpak (verbeteren) 
Z1-K1  Digitale ondersteuning van cursusmateriaal  
Z7-K3  Financieel plan van het beleidsplan en oplossen begrotingstekort 2021 
Z2-K6  Vacatures van docenten en bestuur invullen  
Z1-K7  Bijscholing en training voor medewerkers, contacten en binding docenten 
Z6-K9  Evaluatieformulieren beoordelen 
 
SB-aanpak (verdedigen)  
S6-B1  Oplossen begrotingstekort 2021 door het aanspreken van reserves. 
 
5 Beoogde resultaten voor 2022 en volgende jaren  
Een eerste stap in de aanpak is om de sterke en zwakke punten samen te vatten in een aantal 
clusters. Dat is te zien in bijlage 1. Vervolgens zijn mogelijke activiteiten vanaf 2022 in beeld 
gebracht in bijlage 2. Beide bijlagen zijn aan elkaar gekoppeld in bijlage 3. 
 
Aan de hand van bijlage 3 is in een gecombineerde vergadering van het dagelijks- en algemeen 
bestuur op 24 maart 2021 besloten voorkeur te geven aan de projecten zoals deze hierna in de 
Confrontatiematrix voor 2022 en volgende jaren zijn opgenomen. Van elk project is in beeld 
gebracht wat het effect is op de sterkten en zwakten.  
 
Het aantal sterkten en zwakten is teruggebracht tot in totaal zes (niet relevant naar huidige 
inzichten zijn immers: wachtlijsten, feedback, communicatie en financiën. Deze zijn immers in 
het programma voor 2021 opgenomen).  
Hoe méér scores aan x’en, hoe kansrijker het project is voor het Gilde.  
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Confrontatiematrix voor 2022 en volgende jaren 

                                          Sterke en zwakke punten 
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K1 Educatieve activiteiten          

K1a ‘Natuurlijk wandelen’  xx xx xx x n n 7 2 0 

K1b Voordrachten over verhalen, wellicht heel 
persoonlijk. Te combineren met een cursus en 
uitgifte in boekvorm  

x xx x n n n 4 3 0 

K1c Organiseren van films met een bijzonder karakter x x n n n n 2 4 0 

K1d Leesclub in samenwerking met de bibliotheek en 
koppeling met digitalisering 

x x xx n n n 4 3 0 

K1e Mindfullness x x n n n n 2 4 0 

K2 Lokale democratie in actie          

K2a Ontwerpen Burgerbegroting x x x n n n 3 3 0 

K2b Overname van een collectieve voorziening  (Hulp bij het 
huishouden /wijksteunpunt) 

n x x n n n 2 4 0 

K3 Ouderen          

K3a Aanpak van eenzaamheid i.c.m.collectieve voorziening n x n n n n 1 5 0 

K3b Bewegen voor sportieve senioren n x x x n n 3 3 0 

K4 Klussen          

K4a Repaircafé / hobbywerkplaats n x x x n n 3 3 0 

B1 Economisch klimaat          
B1a Het wegvallen van sponsoren - n - - n n 0 3 3 

B1b Door corona stilval  - n - - n n 0 3 3 

B1c Vermogen om quitte te werken n n - - n n 0 4 2 

B2 Vergrijzing          

B2a Leeftijdsklasse 55-65  x x x x n n 4 2 0 

 x 8 13 10 4 0 0  

n 6 3 3 7 14 14 
- 2 0 3 3 0 0 

(xx = zeer kansrijk, x = kansrijk, n = neutraal, - = bedreigend, -- = zeer bedreigend)  
 

6 Conclusies van de confrontatiematrix 
Uit de bovenstaande weergave van de confrontatiematrix komen drie projecten duidelijk naar 
voren: 
-‘Natuurlijk wandelen’, 
-Voordrachten over verhalen, wellicht heel persoonlijk, te combineren met een cursus en 
wellicht uit te geven in boekvorm, 
-Leesclub in samenwerking met de bibliotheek en mogelijke koppeling met digitalisering. Een 
mogelijkheid is schrijvers door het leespanel uit te nodigen met betrokkenheid van publiek. 

mailto:gildelandgraaf@gmail.com
http://www.gildelandgraaf.nl/


Service Gilde Landgraaf 
Voor overdracht van kennis en ervaring 

Stichting Service Gilde Landgraaf, Postbus 31176, 6370 AD  Landgraaf 
Bezoekadres: Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf 

Telefoon: 045-5695680  
Openingstijden: Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend 09.00-12.00 uur 

Rabobank: NL31 RABO 0357 2166 44 NIEUW 

Email: gildelandgraaf@gmail.com   Website: www.gildelandgraaf.nl 
Inschrijving KvK: 41073218 

 
Educatieve activiteiten 
Deze projecten, onder de noemer van ‘educatieve activiteiten’, bevinden zich alle drie in de 
sector ‘groeien’ (SK-aanpak) en hebben een link met de organisatiecultuur en het bestuurlijk 
functioneren. Zodra méér zicht bestaat op de uitvoering van de voor 2021 voorziene projecten 
zullen de drie gekozen items nader worden uitgewerkt.         
 
Wat ook opvalt is de ‘bedreiging’ als gevolg van de vergrijzing. Op grond van de jongste 
publicaties van het gemeentelijk gezondheidsprofiel is de leeftijdsklasse 55-65 de grootste 
groep in Landgraaf en juist vanwege deze leeftijd een interessante doelgroep voor het Gilde 
(SB-aanpak). Zo lezen we ook in de Limburger van 2 april 2021 het volgende: ‘Sinds 2003 is het 
aantal werkende Limburgers in de leeftijd van 55 tot 65 jaar meer dan verdubbeld, volgens het 
CBS en het Sittardse onderzoeksbureau Etil: van 52.000 in 2003 naar 115.400 werkenden in 
2018. Dit Limburgse arbeidsleger gaat komende jaren genieten van een welverdiend 
pensionadoleven’. Deze bedreiging beschouwen wij als een ‘kans’, zowel voor de projecten als 
voor de versterking van het bestuur. Uit deze publicatie blijkt ook dat Limburg zich als 
kindvriendelijke provincie moet profileren om jonge gezinnen te trekken. Wij nemen ons voor 
te bezien hoe wij hierop kunnen inhaken. 
 
Ouderen en klussen 
Voor de doorkijk naar 2022 en volgende jaren volstaan wij vooralsnog met het benoemen van 
de bovenstaande drie projecten. Wij verliezen andere kansrijke projecten zeker niet uit het 
oog, zij blijven in de pijplijn. Wij bedoelen dan projecten als ‘Bewegen voor sportieve senioren’ 
en ‘Repaircafé/Hobbywerkplaats’. Beide vallen in de categorie: ‘benut kansen door zwakke 
punten te overwinnen’ (ZK-aanpak).  
 
Tenslotte 
Op de valreep van het afronden van dit meerjarenplan namen wij kennis van de nieuwe Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet treedt in werking op 1 juli 2021 en kent een 
overgangsperiode van 5 jaar. Het bestuur besloot vandaag de hoofdelijke aansprakelijkheid 
voorzover nodig ten spoedigste te regelen. Voorts zal het webinar van het Gilde over deze wet 
op 21 april a.s. bekeken worden, waarna de verdere aanpak besproken zal worden.  
 
Door de Coronacrisis zijn alle activiteiten van ons Gilde tijdelijk stil gevallen. De gemeenteraad 
van Landgraaf besloot op voorstel van het college van burgemeester en wethouders evenwel 
het ‘Coronafonds Landgraaf’ in het leven te roepen (1 jaar Corona, Gemeente Landgraaf). 
Dankzij deze gemeentelijke steun kunnen wij wellicht voorkomen in de rode cijfers te 
belanden en de bedreiging ‘niet quitte te draaien’ (ZB-aanpak) van ons af te houden.    
 
Het Algemeen Bestuur van de Stichting Service Gilde Landgraaf 
Landgraaf, 16 april 2021 
De voorzitter,        De secretaris 
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