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Definitieve tekst van het voorstel “Organogram HBG 2017 maart 2017” 
 
Inleiding 
Zoals in februari 2016 door het bestuur al werd aangegeven (bijlage 1) is door de verande-
rende samenstelling van de leden (o.a. leeftijd en inzet) mogelijkerwijs een herziening van de 
organisatie van de gemeenschap nodig. Dit proces van onderscheiding is ingezet door een 
ronde van interviews met een mix van man/vrouw, oud/nieuw, Bergeijk/elders en verdeling 
over werkgroepen en teams (bijlage 2). Vervolgens is een concept organogram besproken in 
de zeven teams (bijlage 3). Dit nieuwe document vervat de bestuurlijk visie op de nieuwe or-
ganisatie van die gemeenschap brede consultatie. Alle bijlagen zijn op onze ledensite te lezen. 
 
1. Basis van het samenleven 
 
Dit organogram staat ten dienste van het samenleven. De basis van ons samenleven bestaat uit 
het bijeen komen in kringen, Bijbelgroepen, platform Maatschappelijk Engagement enz. Deze 
verdieping van ons samenleven is van vitaal belang maar, mede vanwege het vrijwillige ka-
rakter, valt buiten de organisatiestructuur van onze stichting die wil voorzien in consultaties 
en zoveel mogelijk breed gedragen besluitvorming. Het bestuur wenst daarom dat elk lid deel 
uitmaakt van een team, in een frequentie die hem/haar past. Het team is dan ook het eerste 
aanspreekpunt voor ieder lid, maar ook voor de organisatieonderdelen van de gemeenschap. 
De gemeenschap kent zeven teams, die naast verdieping tussen leden ook taken en verant-
woordelijkheden dragen. Vijf teams zijn voor één dag per week en een weekend per maand 
verantwoordelijk voor alle dagelijkse activiteiten in kapel, keuken en ontvangstruimte in Ber-
geijk. De twee teams in Thorn en rond Arnhem regelen op eigen wijze hun samenleven. Elk 
team heeft een contactpersoon. De zeven contactpersonen vormen de communicatieschakel 
met de Stuurgroep Gemeenschapszaken.  
 
2. Maandelijkse Ontmoetingsavond 
 
De maandelijkse Ontmoetingsavond is het kader voor overleg als gemeenschap. Hier komen 
aandachtspunten vanuit de teams, diensten, stuurgroepen, bestuur en, zo nodig, van individu-
ele leden bij elkaar. Elk lid is, zo mogelijk, aanwezig op de Ontmoetingsavond, en zorgt bij 
afwezigheid zelf voor ‘bijpraten’ bv. door teamgenoten. Er is verslaglegging via de ledensite. 
 
3. Stuurgroepen 
 
De huidige werkgroepen krijgen een belangrijkere stem en worden meer sturend; vandaar de 
verandering in naamgeving. Er zijn drie stuurgroepen volgens de verdeling: ‘boven’, ‘binnen’ 
en ‘buiten’. De stuurgroepen werken binnen een jaarlijks vast te stellen kader, in overleg tus-
sen hun voorzitters en het bestuur. Zij ontwikkelen hun eigen visie en na vaststelling ervan 
door het bestuur zijn zij verantwoordelijk voor de implementatie. Ze regelen zelf hun werk-
wijze en voorzien in vrijwilligers en hun vervanging in door hen gecreëerde taken of groepen.  
 
Stuurgroep Spiritualiteit  ‘boven’ 
In deze stuurgroep zijn de domeinen van liturgie, diaconie en spirituele toerusting (’t Verdiep) 
ondergebracht. Vooral aan de integratie van liturgie en diaconie wordt door het bestuur en de 
leden grote waarde gehecht. Ook de ecologische spiritualiteit zoals in het platform Maat-
schappelijk Engagement aangedragen zou hierin een plaats kunnen vinden. 
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Stuurgroep Gemeenschapszaken  ‘binnen’ 
Het wel en wee van leden uit de teams staat centraal met daarnaast de zorg voor de ontmoe-
tingsavond, en bijzondere activiteiten ter stimulering van persoonlijke groei in samenleven in 
de gemeenschap. 
 
Stuurgroep Gastvrijheid   ‘buiten’ 
Voor deze stuurgroep staan de contacten met vrienden, gastenontvangst, begeleiding van re-
traites, stimuleren van aanwas nieuwe leden en begeleiding van aspirant-leden centraal.  
De retraites kunnen zich natuurlijk ook richten op de bestaande leden. 
 
4. Diensten onder één coördinator 
 
De drie huishoudelijke diensten voor ‘huis, tuin en keuken’ worden ondersteund door een co-
ordinator die binnen bestuurlijk vastgestelde kaders voor de inhoud, de financiën en de perso-
nele inzet de schakel vormt met het bestuur. De drie diensten zijn zoveel mogelijk zelfsturend. 
 
5. Bestuur 
 
Het is de uitdrukkelijke wens dat we gaan ‘besturen op afstand’. Dat houdt in: meer delegeren 
aan stuurgroepen met afzonderlijke, elkaar niet overlappende verantwoordelijkheden, minder 
vergaderen en minder overleg om ook snellere besluitvorming op het daartoe geëigende ni-
veau, waar ook de meeste kennis aanwezig is, te laten plaatsvinden. 
Het bestuur bestaat daarom slechts uit drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Het bestuur bewaakt de missie en visie van de gemeenschap, de oecumene en is verantwoor-
delijk voor financiën, cultuur en externe betrekkingen. Het bestuur stelt jaarlijks inhoudelijke 
en financiële kaders vast voor diensten en stuurgroepen. Het bestuur vergadert in principe 
tweemaandelijks, met vier keer per jaar samen met de coördinator en de stuurgroep voorzit-
ters. Het bestuur geeft, waar nodig, richting bij verschillen van inzicht en stimulans van 
nieuwe initiatieven.  
De drie bestuurders coördineren zelf de drie stafdiensten voor ‘administratie, secretariaat (in-
clusief archief) en communicatie’. De toedeling naar bestuurders zal bepaald worden door de 
bestuurders in overleg. Het bestuur, na consultatie van leden, zal zorgen voor de aanpassing 
van het huishoudelijk reglement als gevolg van deze nieuwe structuur. 
 
6. Raad van Advies 
 
De Raad van Advies blijft bestaan en er zal worden bezien of de vertegenwoordiging beter 
recht gedaan kan worden in de man/vrouw bezetting en vanuit de verschillende oecumenische 
stromingen die in onze gemeenschap aanwezig zijn. 
 
7. Invoering nieuwe structuur 
 
Dit voorstel wordt rondgestuurd aan alle leden en ter behandeling voorgelegd op de ontmoe-
tingsavond op 18 maart 2017. Dan zal het bestuur (na overleg met de Raad van Advies) deze 
structuur vaststellen en bekendmaken voor de verkiezingen van nieuwe bestuurders. Vervol-
gens krijgen alle leden de uitdrukkelijke uitnodiging serieus te overwegen in welke stuurgroep 
en/of diensten ze deel willen gaan nemen en zich hiervoor aanmelden. Vanuit de stuurgroepen 
worden de voorzitters voorgedragen voor benoeming door het bestuur. Het nieuwe bestuur 
zoekt zelf de coördinator. De nieuwe structuur zal dan ingaan vanaf de bestuurswisseling op 9 
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september 2017. Na twee jaar zal de werking van de nieuwe organisatiestructuur geëvalueerd 
worden. 
 
8. Organogram in beeld 
 

 
 
 
Het bestuur, 7 maart 2017 
 


