De toekomst van Maak Ze Sterk!
Inleiding:
Er was sprake van een vraagstuk over het voortbestaan van de stichting Maak Ze Sterk.
In dit document geven we uitleg over de stand van zaken.
Het is de bedoeling dat MZS een op zichzelf staande stichting is/word, niet afhankelijk
van de dagelijkse leiding van Erik en Wietske.
Erik en Wietske hebben daarom een in de dagelijkse leiding grote stap terug gedaan en
blijven alleen betrokken als bestuurslid.
Na dit besluit hebben Erik en Wietske om hulp gevraagd. Er is toen een groepje mensen
naar voren gekomen. Dit is het kernteam geworden. Het kernteam heeft de opdracht
gekregen na te denken over de toekomst van Maak Ze Sterk. Samen hebben zij gekeken
naar welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst van MZS.
Er is een stip op de horizon gezet, waaruit een drie jaren plan is voortgekomen. Dit plan is
gepresenteerd aan de vrijwilligers van MZS.
Erik en Wietske hebben het volledige vertrouwen uitgesproken over deze groep mensen
(kernteam).
_____________________________

3 jaren plan stichting
MaakZeSterk
______________________________

Het 1e jaar:

In het eerste jaar zal vooral de focus liggen op het maken van verbinding; ofwel het
bouwen van een MSZ community.
Dit kost tijd en inzet.
Het is de bedoeling dit te gaan doen samen met vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers is dit niet mogelijk. Samen met een ieder die mee wil bouwen willen
wij gaan werken in verschillende werkgroepen.
Met deze vorm zetten we MZS op de kaart, krijgen we antwoorden op belangrijke vragen
en kunnen trainers elkaar vinden.
Ook zal hierdoor MZS meer zichtbaar worden voor de doelgroep. De doelgroep is die
omgeving die genoemd wordt in de visie.
Want waarom bestaat MZS? (missie)

Wij bestaan zodat we kunnen bouwen aan een wereld waarin jongeren zelfstandig in de
wereld staan tot Zijn eer.
Welke impact heeft MZS? (Visie)
De stichting heeft de ambitie om de omgeving van kinderen en jongeren in Nederland en
België te versterken, zodat kinderen en jongeren God kennen en weerbaar zijn.
Hoe willen we dit doen?
Zoals hierboven vermeld willen we dit doen door concrete onderdelen uit te werken. Wij
hebben hiervoor verschillende deeltaken gemaakt. Sommige deeltaken kunnen worden
uitgevoerd door een groep (lees: brainstormen, uitwerken) maar er zijn ook individuele
taken. We willen met deze deeltaken de drempel verlagen om bij te kunnen dragen aan het
plan.
Er zijn dus vrijwilligers nodig, ja! jij dus! 😀😀
Wanneer je je aangemeld hebt voor een taak (groep of individueel) is er altijd een lid van
de kerngroep beschikbaar of deel van een taakgroep voor het geven van richting, advies;
zo verbinden we in de samenwerking binnen Maak Ze Sterk.

Welke taakgroepen er nu zijn gemaakt:
Taakgroep 1:
Ondersteunen huidige trainers.
•
Denk hier bijv. aan terugkom momenten/spar groepjes. Om ervaringen uit te wisselen etc.
dit zou online kunnen. Uit de enquête van een tijdje terug bleek dat hier behoefte aan is.
Taakgroep 2:
Evenementen organiseren.
•
Community bouwen. Online meetings.
•
Hoe willen we dit binnen MZS vorm gaan geven? Fysiek? Online? Of Beide?
Taakgroep 3:
Nieuwsbrieven
- verhalen uit training.
- Tijdelijke vacatures.
Vorm geven aan de nieuwsbrief. Door trainers te interviewen. Verslag te doen van een
cursus of een evenement. Maar ook (tijdelijke) vacatures die open komen te staan voor werk
van de stichting.
Taakgroep 4 (individueel; dus ook meerdere vrijwilligers voor nodig):
- mensen nabellen
- aanbod in kaart brengen
- kaart maken en op website zetten
- follow-up na aanmelding via info@ of 06-contactpersoon
We willen dat er een kaart van NL op de website komt die inzicht geeft waar er trainers zich
bevinden. Zodat geïnteresseerden snel kunnen zien waar in de buurt mogelijkheden zijn

Hier hebben we iemand voor nodig.
Beheer van het info mailadres van MZS opdat een aanmelding of vraag wordt doorgestuurd
naar de juiste contactpersoon, zodat hulpvragen worden opgepakt en behandeld.
Taakgroep 5 Promotie:
- MZS introductie / webinar.
- promotie momenten inzichtelijk maken.
- promotie kanalen/contacten in beeld brengen.
- social media.
Alles omtrent MZS in beeld brengen. Tijdens evenementen maar ook online en bijv.
informatie pakketten etc.
Algemene Organisatie: Ondervangen in de persoon van Sálome.
Meld je aan!
Mocht je net zo enthousiast zijn geworden als wij en mee willen helpen?
Meld je dan aan bij Michiel Balemans of Petra Paas.
Want wij zoeken jullie!
Vrijwilligers, we hebben jullie nodig om dit vorm te gaan geven! Om mee te denken!
Zo hopen we dat onze plannen werkelijk tot uitvoering kunnen komen en het werk van
MaakZeSterk met een nieuw elan zich verder gaat ontwikkelen.
Michiel Balemans:
michielbalemans@gmail.com
0628-96 08 89
Petra Paas:
info@familiepaas.nl
0652- 64 04 68
We hebben jou nodig!
Met vriendelijke groeten,
Het kernteam

