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I. INLEIDING 

- Gekozen is voor het begrip “agenda”: er is geen sprake van een uitgewerkt plan voor 

komende jaren, maar van het benoemen van hoofdpunten voor de koers van 

Moedercentrum Casa Mama Lisi; 

- Dit betreft een periode van drie jaren: voor een vrijwilligersorganisatie is de langere termijn 

moeilijker voorspelbaar; 

- Deze is vooral afhankelijk van beschikbare middelen, in dit geval subsidie van de gemeente 

Sittard-Geleen, inzet van beroepskrachten van Partners in Welzijn en beschikbaarheid van 

vrijwilligers; 

- Voor het gemeentesubsidie ligt er een beschikking tot en met 2020; 

- De Beleidsagenda is bedoeld als informatie voor gemeente, Partners in Welzijn, 

samenwerkingspartners en (potentiële) deelnemers; 

- De agenda bouwt voort op het beleidsplan 2014-2017: de daarin beschreven missie, visie en  

kernwaarden zijn nog steeds actueel; 

- De Beleidsagenda heeft samenhang met documenten in een jaarcyclus: een jaarprogramma 

of werkplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening 
 

II. BELEID EN ORGANISATIE 

- Missie, visie, kernwaarden, zoals geformuleerd in het Beleidsplan 2014-2017 blijven 

onverkort van kracht voor komende jaren; 

- Uitgangspunten 

o zelforganisatie en zelfbeheer: bezoekers zijn actief betrokken het maken van het 

programma, het beheren van de ruimte en het creëren van de sfeer; 

o open aanbod van activiteiten: vrouwen nemen zelf het initiatief om activiteiten te 

ontwikkelen en uit te voeren, daarbij gestimuleerd om eigen talenten in te zetten; 

o mogelijkheid creëren door te stromen van deelnemer naar vrijwilliger; 

o ondersteuning door beroepskrachten met het oog op continuïteit en waarborging 

kwaliteit in organisatie en activiteiten. 

- Vrijwilligers blijven de kern van de organisatie. Ontwikkelen van een gestructureerd beleid 

t.a.v. werving, ondersteuning en scholing; 

- Inventarisatie van  stagemogelijkheden, zowel de vraag als het aanbod; 

- Uitwerken van rol, taken en bevoegdheden kerngroep en communicatie met bezoekers / 

deelnemers en bestuur; 

- In overleg met Partners in Welzijn en gemeente duidelijkheid verkrijgen over de positie van 

de beroepskrachten van Partners in Welzijn. Onderzoeken van verschillende mogelijkheden, 

waarbij voor Casa Mama Lisi inhoudelijke sturing van belang is; 

- Bestuur 

o portefeuilles samenstellen voor bestuursleden, die verantwoordelijkheid voor 

deelgebieden krijgen; 

o communiceren met kerngroep en vrijwilligers 
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o jaarcyclus ontwerpen, met als stappen:  beleidsagenda (op- en bijstellen),  jaarwerkplan, 

deelplannen, evaluatie, jaarverslag; 

o voor de onderdelen van de cyclus: vaststellen van voorafgaand overleg met betrokkenen 

in- en extern; 

III. MIDDELEN 

- Financiën 

o Tot en met 2020 is er zekerheid over gemeentesubsidie; overleg starten over volgende 

jaren; 

o Streven naar een solide meerjarige basis; 

o Relatie met gemeentelijk beleid non-formele educatie en sociaal domein bezien; 

o Andere bronnen en fondsen inventariseren, mogelijk met collega-instellingen; 

o Analyse begroting op mogelijke verbeterpunten (bv. huisvestingskosten); 

o Periodiek overleg met de gemeente: subsidiebetaling, subsidievoorwaarden (bv. ruimte 

voor reservering); 

- Huisvesting 

o Eigen ruimtes, deel van het buurtcentrum zijn en de ligging in het Limbrichterveld zijn 

goed; 

o Huisvestingskosten vormen een erg groot deel van de gehele begroting; 

o Analyseren  grondslagen daarvan en aandeel van partijen (Casa Mama Lisi, 

buurtcentrum en Partners in Welzijn); 

- PR en communicatie 

o Communicatieplan ontwikkelen aan de hand van analyse van (potentiële) doelgroepen 

en netwerk en instrumenten; 

o Website aanbieden in meerdere talen; 

o Ontwikkelen van periodieke nieuwsbrief; 

o Gebruik van sociale en andere media; 

o Opstellen van een instructie voor nieuwe vrijwilligers (kerngroep) 

IV. OMGEVING / SAMENWERKING 

o Netwerkbijeenkomsten organiseren en bijwonen; 

o Overleg met gemeente over beleid en financiering 

o Samenwerking met andere organisaties, andere doelgroepen en wijkbewoners 

continueren (zie jaarverslag 2018); 

o Samenwerking met ondersteuningsorganisaties intensiveren en zoeken; 

o Mogelijkheden voor samenwerking met collega-instellingen bezien; 

V. ACTIVITEITEN 

o Continueren waardevolle activiteiten; 
o Pogen deze structureel te versterken (bv. dubbele bezetting); 

 
 


