
STICHTINGSSCAN
Als bestuur van een stichting zet je je volop in voor een maatschappelijk of sociaal 
doel. De samenleving is dynamisch en dat vraagt soms om aanpassingen van je 
organisatie. Maar hoe kun je als stichting vernieuwen en ontwikkelen? Deze 
Stichtingsscan helpt om daar antwoord op te vinden. Door als bestuur deze scan 
te doorlopen, krijg je zicht op de sterke punten van je organisatie en op de uitda-
gingen waar je als stichting voor staat.  

De Stichtingsscan bestaat uit twee onderdelen: een checklist en een gesprek. Je 
begint met het invullen van de checklist. Met je bestuursleden bespreek je welke 
onderdelen al geregeld zijn binnen jullie stichting en wat er nog mist. Daarna volgt 
een gesprek met een adviseur van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.  

Samen met de adviseur zoom je in op de sterke punten van de stichting. Ook leggen 
jullie samen met de adviseur de spreekwoordelijke vinger op de zere plek. Dit helpt 
om vervolgens gezamenlijk prioriteiten te stellen. Waar gaan jullie mee aan de slag? 
De adviseur geeft praktische tips, deelt ervaringen en reikt je trainingen en workshops 
aan die je kunt gebruiken om verbeteringen binnen jouw stichting te realiseren. 



01Organisatie, visie en beleid 
Ja Nee N.v.t. ActieStellingen 

1. We kennen een duidelijke organisatiestructuur.  

2. Onze statuten zijn bij alle betrokkenen (bestuur, medewerkers, vrijwilligers,    
    bezoekers) bekend en/ of op te vragen. 
3. We hebben een beleidsplan voor de komende jaren en/ of beschikken 
    over een  uitgeschreven toekomstvisie. 

4. We beschrijven de diversiteitsgedachte en inclusie in onze visie. 

5. De doelen/ uitgangspunten van onze stichting zijn helder en toepasbaar.

6. Onze uitgangspunten vormen een leidraad bij de keuze en organisatie van                               

7. We zijn open en transparant, het is duidelijk hoe en waarom keuzes worden   
    gemaakt.

8. We zijn voldoende voorbereid op de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechts-
    personen). 

9. We denken iedere één tot drie jaar structureel na over de kansen, bedreigingen                  
    en verbeterpunten van onze stichting.

10. We beoordelen de eigen diensten en activiteiten regelmatig op de 
      doelstellingen, missie en visie.

11. We stoppen met diensten en activiteiten die niet meer relevant zijn.

02Bestuur, medewerkers- en vrijwilligersbeleid
Ja Nee N.v.t. ActieStellingen 

1. Er zijn voldoende vrijwilligers voor bestuurs-, commissietaken en activiteiten.

2. De bestuurs- en commissieleden en vrijwilligers beschikken over de juiste      
    capaciteiten voor het uitoefenen van hun taken. 

3. We hebben functieomschrijvingen geformuleerd van zowel bestuur, 
    beroepskrachten als vrijwilligers.

4. De bestuursleden, beroepskrachten en vrijwilligers hebben een omschreven   
     takenpakket.
5. Er is een visie geformuleerd met betrekking tot het vinden, binden en 
    ontwikkelen van vrijwilligers.

6. Er is een vast aanspreekpersoon voor alle vrijwilligers.

7. Er is een vertrouwenspersoon waar medewerkers, vrijwilligers en bezoekers     
    terecht kunnen met vragen of problemen. 

8. De invloed, inspraakmogelijkheden en medezeggenschap voor alle 
    medewerkers zijn helder. 

9. Op individueel niveau zijn er afspraken over aanname, inwerken, begeleiding,   
    werkoverleg, deskundigheidsbevordering en beëindiging werkrelatie.

- We hebben een vrijwilligersovereenkomst; hierin wordt omschreven wat wederzijdse   
   verwachtingen zijn. 

- Het bestuur weet dat voor alle betrokkenen een VOG noodzakelijk is, wie de aanvraag regelt                       
  en wanneer medewerker/ vrijwilliger kan starten met zijn of haar werkzaamheden. 

- We hanteren gedragsregels/ gedragscode.

- We hanteren een privacyreglement waarin staat beschreven hoe, wat en waarom 
   persoonlijke gegevens bewaard en beveiligd worden.

- Het bestuur en betrokkenen weten hoe er wordt gehandeld bij klachten en geschillen.

- Het bestuur weet op welke onderdelen de ARBO wetgeving van betekenis is voor 
  de organisatie.

- Het bestuur en betrokkenen weten welke verzekeringen voor wie en waarvoor zijn afgesloten.

- Het bestuur en betrokkenen weten welke onkostenvergoeding er binnen de organisatie 
  wordt gehanteerd en hoe deze onkosten gedeclareerd kunnen worden.

10. Afspraken, regelingen, procedures:

activiteiten                              



06Bezoekers
Ja Nee N.v.t. ActieStellingen 

1. We luisteren naar de wensen van onze bezoekers en passen ons aanbod     
   hierop aan.

2. We zijn in staat nieuw aanbod te creëren en daarmee nieuwe doelgroepen 
    aan te trekken.

3. We hebben een aanbod voor bijzondere doelgroepen zoals ouderen of mensen  
    met een beperking.

07Maatschappij
Ja Nee N.v.t. ActieStellingen 

1. We hebben een normen- en waardenbeleid (gedragsregels) dat bekend is   
   bij alle medewerkers en dat bij indiensttreding wordt besproken.

2. Binnen onze stichting wordt actief gewerkt aan het creëren van een positief 
    en veilig klimaat.

3. De vertrouwenspersoon binnen de organisatie heeft ook als taak de naleving 
    van het normen- en waardenbeleid (gedragsregels). 

4. We hebben aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving en werke
     aan meer diversiteit zowel in beleid als uitvoering.

5. We zijn actief op het gebied van maatschappelijke activiteiten in de omgeving  
     (bijv. activiteiten voor inwoners in de wijk, koffieochtenden, huiswerkbegeleiding,   
      naschools aanbod enz.). 

6. We organiseren maatschappelijke projecten zoals een samenwerking met 
     omliggende scholen, kinderopvang, (jeugd)zorginstellingen, buurthuizen etc. 

08Algemeen cijfer

De stellingen in deze checklist hebben allemaal te maken met de vitaliteit van 
jullie stichting. Als je al deze aspecten bij elkaar neemt, welk cijfer geef je dan 
aan de vitaliteit van jullie stichting?

Actielijst  



Wil jouw stichting zich 
verder ontwikkelen tot een 

toekomstbestendige organisatie? 
Neem contact met ons op via 

vraag@leefbaarheidgld.nl 

Of scan de QR-
code en ga naar onze website
 www.leefbaarheidsalliantie.nl 



Achterkant rechts bovenop



03Communicatie en samenwerking 
Ja Nee N.v.t. ActieStellingen 

1. We beschikken over een plan gericht op interactieve communicatie
   met al onze medewerkers en geven hier ook uitvoering aan.

2. We communiceren op verschillende manieren en maken gebruik van bijvoor    
    beeld platformen, social media, website, nieuwsbrief, persoonlijk contact, etc.

3. Het is voor iedereen duidelijk hoe de in- en externe communicatielijnen lopen.

4. We houden onze bezoekers op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen 
     via de website, nieuwsbrief en social media.

5. We luisteren naar de wensen van onze bezoekers. 

6. We werken samen met lokale en regionale partijen zoals scholen, 
    wijkvoorzieningen, gemeente en andere maatschappelijke organisaties.

7. We zoeken samenwerking met andere partijen om maatschappelijke 
    vraagstukken aan te pakken.

Bestuur, medewerkers, vrijwilligers 

Bezoekers

Externe partijen 

04Geld en middelen
Ja Nee N.v.t. ActieStellingen 

1. We hadden afgelopen jaar een positief financieel resultaat.

2. We reserveren jaarlijks voldoende geld voor zaken als groot onderhoud en  
    investeringen.

3. We hebben voldoende financiële middelen om onze hoofdtaken uit te voeren. 

4. Per activiteit is duidelijk hoeveel budget er beschikbaar is. 

5. Er is periodieke controle op financiële gegevens. 

6. We zijn in staat om inkomsten te halen uit het bedrijfsleven (sponsoring).

7. We hebben een sponsorplan.

8. We zijn in staat om inkomsten te halen uit fondsen. 

9. We hebben een administratie van alle bezittingen van de organisatie en
     inventariseren periodiek of alle bezittingen nog aanwezig zijn.

05Accommodatie
Ja Nee N.v.t. ActieStellingen 

1. Onze accommodatie sluit aan bij de behoefte van de organisatie.

2. Op onze accommodatie zijn diverse maatregelen genomen om de 
    duurzaamheid te vergroten. 

3. We hebben een meerjarig onderhoudsplan. 

4. We hebben een meerjarig investeringsplan.

5. We hebben een toekomstplan voor onze accommodatie, waarbij we 
    rekening houden me een toe- of afname van het aantal bezoekers.


