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Voor u ligt het beleidsplan van
Ruimte voor je Relatie. Bedankt
dat u de moeite neemt om dit plan
te lezen en ons beter wilt leren
kennen. Ruimte voor je Relatie is een
stichting ‘van stellen voor stellen’.
De afgelopen 10 jaar hebben wij veel
stellen aangemoedigd te investeren
in het goede leven samen. Wij
hopen dat dit businessplan u een
goed beeld zal geven van onze
organisatie en activiteiten.
Wat begon als een droom van twee
mensen, is uitgegroeid tot een
organisatie die in de afgelopen
tien jaar honderden stellen heeft
geholpen bij het bouwen aan
een duurzame relatie. Jaarlijks
investeren teamleden talloze uren
in het toerusten en coachen van
deelnemende stellen.

Dit alles omdat wij geloven in de
kracht van stabiele liefdesrelaties.
In dit plan stellen we ons graag aan
u voor, leggen wij uit waarom wij
denken dat het bestaan van Ruimte
voor je Relatie van cruciaal belang is
voor stellen en de maatschappij en
waarom we uw steun nodig hebben.
We hopen dat u, net als wij, gepassioneerd raakt voor deze missie, en
samen met ons mee wilt bouwen
aan de investering in duurzame relaties.
Namens het team,

Hans & Jeanette de Korte
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Ruimte voor je
Relatie zet zich in voor

verduurzaming

van liefdesrelaties.
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1 | VISIE & CONTEXT
Ruimte voor je Relatie zet zich in voor

verhaal bij je kwijt. Je toont interesse in

Dit doen wij omdat we geloven in de

mooie verhalen ken je en ik verbaas mij

verduurzaming van liefdesrelaties.
kracht van stabiele liefdesrelaties en
het huwelijk. Ook zien we de negatieve gevolgen van instabiele liefdes-

relaties en stukgelopen huwelijken.
In deze paragraaf zetten
wij onze visie hierop uiteen.

er soms over dat je nog steeds van mij
houdt. Je zet voor mij dingen opzij en

helpt mij mezelf te ontwikkelen. Ik kan
altijd op je rekenen, ook in periodes
die moeilijker zijn, als ik het
even niet meer trek. Wat
ben ik blij met de liefde
en zorg die ik van je
ervaar!”

Duurzame

liefdesrelaties

Wat bedoelen wij
eigenlijk

mij en maakt tijd vrij. Ook mijn minder

met

‘het

verduurzamen van liefdesrelaties’?

Het

klinkt

wellicht wat ingewikkeld en

Een

partner

die

dit zegt, voelt zich

gesterkt

in

zijn/haar

relatie. Hij ervaart geluk

en wordt gestimuleerd in

abstract. Laten we het wat dichterbij

persoonlijke groei. Zo kan hij meer

dachten mee: hoe mooi zou het zijn als

zowel op persoonlijk als op zakelijk

proberen te brengen. Denkt u in geu en uw geliefde onderstaande tegen
elkaar kunnen zeggen...

“Jij staat altijd voor mij klaar, ik kan mijn

betekenen voor zijn/haar omgeving,
vlak. Dit is wat ons als Ruimte voor je

relatie-team inspireert. Wij gunnen dit
alle stellen en dit is de reden om ons in
te zetten voor dit mooie werk!
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“Wij hebben inzicht
gekregen hoe we nu met
conflicten omgaan en hoe
het ook anders kan.”

ERVARINGEN
“De vragen van
het teamstel dat ons
begeleidde hielpen ons
enorm.”
“Wat is het mooi dat
jullie kwetsbaar zijn en
jullie zoektocht met ons
delen.”

“Wat hebben we veel
geleerd over elkaar
en elkaars gezin van
herkomst.”
“Geruststellend dat niet
alles in je relatie perfect
hoeft te zijn.”

“We moeten vaker
bewust tijd maken voor
elkaar.”

“Het weekend heeft ons
veel verdieping gebracht.”

“Wat heerlijk om even
uit de dagelijkse drukte
weg te zijn en tijd samen
te hebben.”
“Wij hebben van
jullie geleerd om
kwetsbaarder te zijn naar
elkaar en naar onze
omgeving.”

“Ik heb door dit
weekend nieuwe dingen
over mezelf en mijn
geliefde ontdekt.”

Maatschappelijke context

meer werkt, er geen liefde meer is, dan

liefdesrelaties in 2021? We leven in

misschien beter is dan als vechtgeno-

Wat is de relevantie van duurzame

een tijd waarin de betekenis van
liefdesrelaties enorm is veranderd
ten opzichte van een aantal decennia

ten samen te blijven en eindeloos te
‘klussen’ aan de liefdesrelatie.

geleden. Toen was het huwelijk nog

Het is duidelijk dat het oude ideaal-

hadden daarin een duidelijke rol, en

wordt. Tegelijkertijd is het streven

iets vanzelfsprekends, man en vrouw
het huwelijk was een voorwaarde om

iets op te bouwen. Het was vreemd als

je niet getrouwd was, en als je huwelijk
niet goed was, dan was dat vaak een
gegeven waar men mee leefde.

In 2021 is het voor veel stellen die sa-

men beginnen niet meer expliciet het

uitgangspunt ‘samen te zijn tot de
dood ons scheidt’. Uiteraard, bij de
start van een liefdesrelatie heeft men

wel de intentie voor een lange verbintenis, maar als het samenzijn niet

1

houdt het op. Je kunt je afvragen of dat

beeld niet meer algemeen aanvaard

naar en het hebben van liefdesrelaties
één van de belangrijkste zaken waar
mensen zich een groot deel van hun

leven mee bezig houden. Dit blijkt
mede uit de populariteit van relatieen datingsites, de themakeuze in

muziek, het onvermijdelijke ingrediënt
in iedere serie. Kennelijk is het een
essentieel onderdeel van ons menszijn, die (liefdes)relatie.

Tegelijk gaat het in al deze uitingen
natuurlijk niet zozeer om langdurige

‘In voor- en tegenspoed’, HP de Tijd, Daniela Hooghiemstra, 30-8-2018
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relaties van liefde en trouw, eerder het

welzijn. In het algemeen kunnen we

van het zoeken van een liefdesrelatie,

hoe gelukkiger we zijn, hoe langer we

omgekeerde. En toch, de thematiek
de ultieme blijdschap deze te hebben
gevonden,

en

de

verlieservaring

als het niet lukte, zijn terugkerende
onderwerpen waarmee we worden
overspoeld.

zeggen: hoe beter onze liefdesrelatie,
leven en hoe gezonder we zijn. Maar

het omgekeerde geldt ook: hoe slechter
de liefdesrelatie, hoe ongezonder en
korter we leven, en hoe minder gelukkig
we zijn.2

Hoewel dus de betekenis van een

Bovendien

sterk is gewijzigd, bepalen ze nog steeds

verwachtingen met zich meebrengt die

duurzame relatie door de jaren heen
een groot deel van ons leven en geluk.
Effecten van (in)stabiliteit in
liefdesrelaties

Of partners een stabiele of juist

instabiele relatie hebben, heeft effect

op veel betrokkenen. In deze paragraaf
zetten we de mogelijke effecten voor
de verschillende betrokkenen op een

rij. Wij realiseren ons dat de negatieve

liefdesrelatie

lijkt

het

beëindigen

alsof

een

bepaalde

niet altijd waar zijn. Je wordt niet altijd
gelukkiger met een andere partner, en
het loslaten van een partner is niet altijd

de beste oplossing voor de problemen

die er zijn. Tachtig procent van de stellen
die hebben gedacht aan echtscheiding
en in diepe dalen door therapie heen

zijn gegaan, zijn na een aantal jaren
weer gelukkig met elkaar. 3 4

effecten bij instabiele relaties vaak

Kinderen

partners en van de omgeving.

relatie van hun ouders een grotere kans

voortkomen uit onvermogen van de
Partners

Er ligt een direct verband tussen de
kwaliteit van de liefdesrelatie en ons

2
3
4

Voor kinderen betekent een stabiele
op het opgroeien in een veilig ‘nest’, wat

bijdraagt aan het gezond opgroeien tot
een evenwichtig persoon.

Lees meer: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/07/scheiden-is-slecht-niet-alleen-voor-u-13347105-a1576331

Lees meer: https://berrycollewijn.nl/_images/artikel-Libelle-Scheiden-of-blijven.pdf
Lees meer: https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/toch-samen-door/
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Omgekeerd heeft uit elkaar gaan van

worden opgelost, of dat liefde gelijk is

zijn van terugtrekken, schuldgevoelens,

blijkt dat voor kinderen bij elkaar blijven

ouders effect op kinderen. Er kan sprake

verminderde schoolprestaties. Ook komt
het voor dat er een algeheel wantrouwen
ontstaat jegens de andere sekse, mensen
en liefde in het algemeen.5 Daarnaast is

ook naar verhouding meer risicogedrag
zichtbaar, met alle gevolgen voor het
kind en de maatschappij. 6 7

Als er sprake is van ontrouw kunnen ook
gevoelens van boosheid, verwarring en
schaamte bij kinderen ontstaan, waar ze

op een goede manier mee moeten leren
omgaan. Vaak hebben kinderen hulp
nodig om met deze heftige emoties te
leren omgaan.

aan kilheid. Ondanks deze uitzondering
in het merendeel van de gevallen beter
is en een scheiding wellicht voorkomen

had kunnen worden door tijdig te
investeren in de liefdesrelatie. 8 9
Werkgevers

Gescheiden werknemers hebben een
verzuimpercentage dat gemiddeld twee

procent hoger is dan niet gescheiden
werknemers. Ook heeft het uit elkaar
gaan – zeker tijdens de periode rondom

de scheiding en een ingewikkelde

samenwerkingsrelatie met de ex-partner
– een negatief effect op de focus en
productiviteit van de werknemer. 10

De enige context waarin uit elkaar gaan

Sociale omgeving

elkaar blijven is als er een keuze is tussen

stabiele

voor kinderen positiever uitpakt dan bij
‘goed’ uit elkaar gaan of met ruzie en
een geladen sfeer bij elkaar blijven. In

de laatste situatie krijgen de kinderen
dan het beeld dat conflicten niet kunnen

5
6
7

Ook voor de sociale omgeving zijn
liefdesrelaties

belangrijk.

Een relatie heeft grote invloed op je

welbevinden; als je gelukkig bent, heb
je meer ruimte voor anderen en dit
zorgt ervoor dat je emotioneel meer

Lees meer: https://www.ouders.nl/artikelen/scheiden-doet-lijden-vooral-bij-de-kinderen
Lees meer: https://www.gbfamilylaw.com/blogs/effects-divorce-children-ages/

Lees meer: https://www.cpb.nl/publicatie/het-effect-van-echtscheiding-of-verlies-van-een-ouder-op-de-per-

soonlijke-ontwikkeling-van-kinderen
8
9

Lees meer: https://psychogoed.nl/is-scheiden-beter-kinderen/

Lees meer: https://www.famme.nl/waarom-scheiden-soms-positief-is/
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Lees meer: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/07/scheiden-is-slecht-niet-alleen-voor-u-13347105-a1576331
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verhoogde zorgkosten, en aanvullende
uitkeringen voor éénoudergezinnen.11

Bovendien maken ‘scheidingskinderen’
meer aanspraak op zorg, hebben zij een

lager opleidingsniveau en minder loon.12

Met alle sociologische gevolgen van
dien. Deze kinderen hebben ook weer
grotere kans om te scheiden, waardoor
een vicieuze cirkel ontstaat.
Gescheiden

mannen

komen

naar

verhouding vaker in de schulden te
beschikbaar bent voor anderen.
Maatschappij

Instabiele relaties en echtscheidingen
kosten de maatschappij op diverse
manieren veel geld.

Onderzoeksbureau De Economist heeft
een schatting gemaakt dat scheidingen

in Nederland de maatschappij jaarlijks
zo’n 2,3 miljard euro kosten. Hieronder
vallen kosten voor het justitieel apparaat,

11
12
13

zitten, voor gescheiden vrouwen geldt

dit in mindere mate. Zowel gescheiden
mannen

als

koopkracht op achteruit.13

gaan

er

in

Door scheidingen zijn er meer huizen

nodig, wat de druk op de woningmarkt
verhoogt

waardoor

de

prijs

van

huizen stijgen.14 Ten slotte neemt door

echtscheidingen de sociale cohesie in de

samenleving af met meer eenzaamheid
als gevolg.

Lees meer: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/07/scheiden-is-slecht-niet-alleen-voor-u-13347105-a1576331
Lees meer: http://www.scheidingskinderen.nl/resources/Artikel-Counselling-Magazine-NR2-2016.pdf

Lees meer: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/08/trends-in-de-financiele-gevolgen-van-een-echt-

scheiding
14

vrouwen

Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/10/31/rapport-

staat-van-de-woningmarkt-2016/rapport-staat-van-de-woningmarkt-2016.pdf
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Visie vanuit de Bijbel

huwelijksvoltrekking worden de familie

organisatie. Dit betekent voor ons dat

getuigen en opgeroepen om het stel tot

Ruimte voor je Relatie is een christelijke
het geloof in God en de Bijbel de basis
vormen voor onze activiteiten.

Wij geloven dat God het huwelijk
bedacht en ingesteld heeft als unieke
samenlevingsvorm waar twee mensen

een veilige haven mogen vormen in een
levenslang commitment van liefde en
trouw. Daarnaast heeft het huwelijk ook

betekenis voor familie, de gemeenschap
en de samenleving. Het huwelijk gaat
niet alleen een koppel aan, het is ook
bedoeld om bij te dragen in de familie,

gemeenschap en maatschappij. In de

en de gemeenschap ook betrokken als
hulp te zijn.

De Bijbel beschrijft het huwelijk als

‘verbond’. Dit betekent dat je in een

relatie de behoeften van de ander
hoog hebt staan en niet enkel je eigen
behoeften nastreeft. Ook gaan partners

niet zomaar uit elkaar. Dit verbond met

elkaar en met God kan helpen elkaar
trouw te blijven ook als partners het even

niet zo voelen. God is deelgenoot in dit

verbond, dus er is als het ware een extra
reden om elkaar vast te houden, los van

de liefde die in verschillende fasen meer
11

of minder wordt gevoeld.

beginnen.

soort ‘werkplaats’, waarbij je karakter

ons als maatschappij meer en meer

Het huwelijk is in onze optiek een
door de tijd heen gevormd wordt. We
noemen dit het ‘vriendschapsaspect’

Deze

zienswijze

staat

haaks op de ‘afrekencultuur’ waar wij
in bevinden.

in de relatie. Door een langdurige

De bijbelse visie is een belangrijke

mooier mens; een mens die tegen een

doen. Tegelijkertijd is het niet zo dat

relatie te onderhouden word je een
stootje kan en die geleerd heeft lief te
hebben, in voor- en tegenspoed.

Volgens de bijbelse uitleg is het
huwelijk

ook

een

leven

vanuit

vergevende liefde. Dat betekent dat

er ruimte is om fouten te maken en

dat je door erkenning en vergeving
telkens opnieuw met elkaar mag

onderlegger voor het werk dat wij
de activiteiten die we ontplooien
uitsluitend geschikt zijn voor stellen
die

dezelfde

zienswijze

hebben.

Integendeel, in onze missie beogen we

juist duurzame relaties te bevorderen

voor alle stellen in Nederland, en dit
is ongeacht culturele achtergrond en
religie.
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Werken aan een

vitale samenleving
door verduurzaming
van relaties.
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2 | MISSIE & ACTIVITEITEN
Onze missie is als volgt geformuleerd:

“Ruimte voor je Relatie wil duurzame liefdesrelaties
bevorderen in Nederland”

Dit bereiken de we door de volgende speerpunten:
1. Trainen/toerusten en begeleiden
van stellen/aanstaande stellen;

2. Opbouwen van een netwerk in
Nederland om lokale initiatieven voor

3. Ondersteunen van kerken en ander
lokale

initiatieven

om

structureel

aandacht te besteden aan duurzame
(liefdes)relaties.

duurzame liefdesrelaties te starten en te
ondersteunen;

14

TRAINING & TOERUSTING
Het eerste speerpunt, trainen en toerus-

ten van stellen, omvat de volgende activiteiten:

• Relatieweekenden - Dit zijn

weekenden waarin stellen een

uitgebreid programma doorlopen om
elkaar beter te begrijpen, ontstane
belemmeringen ‘op te lossen’ en

elkaar weer opnieuw te ontdekken en

gemeente ons laat invliegen vanwege
ons concept, ervaring en kunde.

• Inspiratiedagen - Tijdens deze

dagen inspireren we oud-deelnemers.
Tevens vormt het programma een

‘laagdrempelige’ kennismaking met

onze organisatie voor stellen die ons
nog niet kennen.

verbonden te raken.

• Coaching van stellen – Het

• Relatietrainingen - Deze trainingen

aanlopen. Professionele therapie is lang

vinden plaats in een kleine setting

waarbij een echtpaar onder leiding

van relatiecoaches aan de slag gaat

om inzicht te verkrijgen in zichzelf, hun
partner en hun onderlinge dynamiek.
• Relatieweekenden voor stellen

met trouwplannen - Deze weekenden

begeleiden van stellen die ergens tegen
niet altijd nodig, maar even langszij
komen, luisteren en sparren biedt

genoeg handvatten. Vaak omvat zo’n
traject circa vijf ontmoetingen.

Doelstelling

zijn erop gericht stellen een goede

In de periode 2021 – 2025 willen

hun aanstaande huwelijksrelatie.

aantal stellen dat wij toerusten

voorbereiding en ‘basis’ te geven voor
• Relatieseminars in kerken - Dit zijn

relatieweekenden waarbij de kerkelijke

wij een groei realiseren in het

van twintig procent per jaar; van
60 naar 150 stellen per jaar
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OPBOUW VAN NETWERK
Voor het tweede speerpunt, het opbouwen van een netwerk, ontplooit Ruimte
voor je Relatie de volgende activiteiten:

Doelstelling

Ons streven is dat er eind

• Lokale netwerken - We creëren

2025, 100 mensen onderdeel

omgeving investeren in duurzame

netwerken.

regionale netwerken die in hun eigen
relaties.

zijn van minimaal tien lokale

• Trainen - We trainen het netwerk

om enerzijds zelf een sterke relatie te

ontwikkelen en anderzijds te investeren
in partnerrelaties in hun directe

omgeving. De trainingen zullen zowel
online als op bijeenkomsten plaats
vinden.

• Inspireren – Wij inspireren het

netwerk door verhalen, studies en

relatie-, lees- en luistertips te geven en
eigen ervaringen te delen.

• Bijeenkomsten – Wij organiseren
één keer per jaar een landelijke

inspiratiedag. Tussendoor vinden
kleinere lokale inspiratie- en

trainingsbijeenkomsten plaats.
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ONDERSTEUNING KERKEN
Het derde speerpunt, het ondersteunen

• Inspireren – het actief benaderen en

activiteiten:

nog weinig aandacht besteden aan

van kerken, omvat de volgende

• Methodiek ontwikkelen - het

inspireren van kerken die momenteel
huwelijkstoerusting.

ontwikkelen van een methode die
kerken helpt gemeentebreed te

investeren in duurzame liefdesrelaties.
• Adviseren - het adviseren en

ondersteunen van kerken die met

‘aandacht voor liefdesrelaties’ aan de
slag willen.

Doelstelling

In de periode 2021-2025 willen

wij dat 25 kerken gebruik maken
van ons aanbod.
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Wat kleurt onze aanpak? Wat maakt de

rusten toe en we begeleiden samen als

voor je Relatie uniek?

struggles of ervaringen heeft (gehad) en/

toerusting en begeleiding van Ruimte
Allereerst zijn onze inspanningen
gericht op preventie en groei.

Preventie - Vergelijk het met gezond
eten

en

bewegen

om

fysiek

(en

mentaal) in conditie te blijven. Door te
investeren in je liefdesrelatie bouw je
een ‘relatie-conditie’ op. Voor stellen
met relatieproblemen is ons aanbod

beperkt en verwijzen we vaak door naar

echtpaar, dat (vaak) dezelfde verlangens,
of herkent. We luisteren, bevragen en

delen soms onze eigen ervaringen. We
zien het als ‘langszij komen’, waarbij wij
in hetzelfde schuitje zitten. De parels en
puzzels in onze eigen relatie maken ons

bescheiden en voorkomen dat we snel

met makkelijke antwoorden komen. Wij
zoeken zelf ook en we zijn ons bewust
van

onze

kwetsbaarheid

egoïstische) motieven.

en

(vaak

professionele hulpverlening.

Luisteren zonder oordeel – Veel stellen

Groei - We sluiten aan bij wat er goed gaat

relatie ervaren, zijn al over een (grote)

en waar groeipotentie is. We focussen

niet op de problemen, maar door de

kracht in de relatie te benutten kunnen
stellen vaak ook hun strubbelingen beter
hanteren en oplossen.
Daarnaast

bepalen

de

volgende

kernwaarden onze begeleiding en
toerusting:

Gelijkwaardigheid – Wij zijn een or-

ganisatie ‘van stellen voor stellen’. Wij

die wij spreken en die problemen in hun
drempel heen. Hulp vragen bij je relatie

is nog vaak omgeven door schaamte.
Niet in de laatste plaats door het niet

kunnen voldoen aan je eigen gestelde

verwachtingen of de norm die je hebt

meegekregen of aangeleerd. Er is in onze
samenleving én kerken vaak sprake van
veroordeling, ook al wordt deze niet
altijd uitgesproken of opgeschreven.
Door te luisteren zonder oordeel of door

het oordeel uit te stellen, voelen stellen
zich op hun gemak en is het (soms

18

voor het eerst) veilig genoeg om hun

EFT (Emotionaly Focused Therapy) zijn

In gesprekken met stellen proberen wij

in relaties en het begrijpen van de

verlangens en schaduwkanten te delen.
nabij te zijn en ruimte te geven aan wat

er bij een stel leeft en ons ideaal niet op
te dringen.

Kwetsbaarheid – Bij het toerusten en

inspireren van stellen delen wij vaak
ervaringen

uit

ons

eigen

huwelijk

onder het motto “je mag van onze
fouten leren”. Het delen van die zon-

en schaduwkanten roept bij de stellen
enerzijds het verlangen wakker om

elkaar mooi te maken, om uit te spreken

voor ons belangrijk bij het investeren
dynamiek in een liefdesrelatie. Wanneer
terugkerende conflicten op tafel komen,
ligt er vaak een hechtingsprobleem aan
ten grondslag en de vraag die vaak op
de achtergrond speelt is: ga je niet bij

me weg als we in een conflict zitten of
er niet uitkomen? Onze toerusting en

begeleiding is gericht op het bevorderen
van verbinding tussen de beide partners

met daarmee oog voor de individuele
levensverhalen.

wat je in de ander bewondert. Anderzijds

Gericht op ontwikkeling – Het inspireren

alles te delen met elkaar. Als zij onze

in het teken van hoop. Bij stellen waar

baant het de weg voor het stel om

blunders, ruzie en eigenwijsheid horen,
helpt dat om hun eigen fouten of dingen

waarvoor ze zich schamen ook te delen
met elkaar.

Groeien in verbondenheid – Hechting
is niet alleen een proces tussen ouder

en kind, maar ook tussen volwassenen
onderling,

en

met

name

tussen

en begeleiden van stellen staat altijd
veel belemmeringen ervaren worden,
is soms het (weer) naar elkaar luisteren

de eerste stap richting herstel. Stellen
die hun relatie als positief ervaren en

verlangen naar groei proberen we uit te

dagen om te groeien in verbondenheid
en het stimuleren van de ander in zijn
ontwikkeling.

geliefden.15 De basisprincipes van de

15

Johnson, S. (2009). Houd me vast. Utrecht/Antwerpen: Kosmos uitgevers.
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Vanuit

gelijkwaardigheid
inzetten op

preventie en groei
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3 | ORGANISATIE
Historie & huidige ontwikkeling

Om onze impact te vergroten zijn we

heeft haar wortels in de stichting Agapè,

op onze missie en activiteiten. Daaruit

Ruimte voor je Relatie, opgericht in 2010,

die toen de relatieactiviteiten beëindigde.

In 2013 zijn we gestart met het organi-

seren van relatieweekenden gericht op

stellen die zich voorbereiden op het huwelijk onder de naam PrePair.

Tot 2017 bestonden de activiteiten uit
relatieweekenden,

relatietrainingen,

Prepairweekenden en gemeentesemi-

nars. Hiermee hebben we circa vijfhonderd stellen getraind, geïnsprireerd en
begeleid.

in 2017 gestart met een heroriëntatie
kwam het verlangen om ons in te zetten voor duurzame relaties in heel Ne-

derland. Om dit te realiseren willen we
een netwerk opbouwen om heel Neder-

land te bereiken en lokaal te investeren
in duurzame liefdesrelaties, zoals reeds
beschreven in hoofdstuk 1.

Momenteel bevinden we ons in een pro-

ces van verandering om deze nieuwe
missie te realiseren.

Waar tot nu toe de focus voornamelijk

lag op het organiseren van events maken

21

we nu de beweging naar een consistente

den wij belangrijk, waarbij we investeren

trainen en inspireren van een netwerk.

stel. Een deel van de teamontmoeting is

en structurele aanpak van het bouwen,
Daarin blijven events en bijeenkomsten

nog steeds belangrijk, maar gebeurt er

in de persoonlijke groei en de groei als
gericht op het toerusten van het team.

veel meer (zie hoofdstuk 2).

Organisatiestructuur

Cultuur

hebben in de Nederlandse samenleving

In paragraaf 2.1 hebben we
al iets gezegd over wat

Nu we als organisatie meer impact willen
en netwerkgericht aan de
slag willen gaan, vraagt

de aanpak van Ruimte

dit om een nieuwe or-

voor je Relatie ken-

ganisatiestructuur.

merkt. De beschre-

De nieuwe struc-

ven aanpak en

tuur maakt het

de cultuur in

mogelijk

de organisatie

nieuwe (regio-

zijn ook een wis-

nale) initiatieven

selwerking. Kwets-

te ontplooien en

baarheid die wij la-

identiteit en cultuur

ten zien naar anderen,

leren en oefenen we in

ons eigen huwelijk en in ons

om

te behouden.
De

organisatie

is

opge-

team.

bouwd uit verschillende cellen. Elke cel

Wij investeren in verbondenheid tussen

de cellen zien we de kernwaarden zoals

de teamleden onderling door het vormen van meerdere kleinere teams en
door regelmatige teamontmoetingen. .

Ook de ontwikkeling van teamleden vin-

heeft zijn eigen rol en functie. Binnen
genoemd in hoofdstuk 2 terug. De verschillende cellen functioneren zelfstan-

dig, waarbij er een goede wisselwerking
is tussen tussen de cellen en de orga-

22

nisatiekern. De organisatiekern bestaat

Het bestuur is dienend en gericht op de

teams, zoals financiën, HR en fondsen-

ren van optimale condities voor de cel-

uit staf, het bestuur en ondersteunende

groei van de organisatie en op het creë-

werving.

len, de staf en ondersteunende teams.
Het bestuur heeft als focus: stimuleren,

De stafleden zijn de vaste krachten bin-

faciliteren en controleren.

nen de organisatie. Zij zijn verantwoor-

delijk voor de dagelijkse leiding van de

De staf en het bestuur bewaken samen

zijn het aanspreekpunt van de stichting

de cellen.

stichting. Zij zorgen voor continuïteit,

de kernwaarden binnen de verschillen-

en houden contact met de verschillende
cellen.

Organogram Ruimte voor je Relatie
Bestuur

Fondsenwerving

Staf

Toerusting

Administratie

Relatieweekend

Prepairweekend

HR

Relatietraining

Gemeente
ondersteuning

Coaching

Inspiratiedagen
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van de organisatie te waarborgen willen

wij vanaf juli 2021 de netwerkcoördinatoren in dienst nemen. Hierbij gaan we
uit van een totale contractomvang van
24 uur per week.

We ontwikkelen goede programma’s en
investeren in slimme systemen/hulp-

middelen om het netwerk op te bou-

wen, te trainen, te inspireren en efficiënt
Inkomsten en uitgaven

Ruimte voor je Relatie is voor de
inkomsten afhankelijk van:

• Betalingen van deelnemers van de
toerustingsactiviteiten

• Giften van particulieren
• Zakelijke sponsoren

De belangrijkste huidige uitgaven zijn:

• Huur van accommodaties en catering
t.b.v. de toerustingsactiviteiten

• Toerusting van de vrijwilligers
• Promotie

Voor de financiële details verwijzen we
naar de jaarrekening van 2020.
Begroting 2021 - 2025

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 zijn de
netwerkcoördinatoren de vaste krachten

binnen de organisatie. Om onze missie
en doelen te realiseren en de continuiteit

met elkaar samen te laten werken. Hier-

bij kunt u denken aan onder andere een
ledenadministratiesysteem,
werk-app, enzovoorts.

een

net-

Hiervoor is een bedrag van €35.000 per
jaar nodig naast de huidige fondsen van
€7.000 voor tegemoetkoming van min-

der draagkrachtige deelnemers, training
van teamleden, promotie en overige

kosten. Dit brengt het totaal op €42.000
per jaar. Voor de continuïteit werven we

fondsen voor een periode van drie tot
vijf jaar.

Om dit bedrag te behalen willen we
fondsen werven bij particulieren en
bedrijven.

We verwachten circa 20% (€7.000) bij
particulieren te werven en 80% (€ 35.000)
bij bedrijven.
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4 | TEN SLOTTE
De afgelopen jaren zijn we regelmatig

dan blijf je geïnspireerd. Als je

relatie-activiteiten

financieel ondersteunen?

door stellen die deelnamen aan onze
benaderd

met

de vraag: ‘Kunnen we meedoen?’,
en ‘Hoe kunnen we jullie iets
teruggeven?’

Dit bevestigt de waarde van de

impuls en verandering die stellen
hebben ervaren.

Tot voor kort was ons antwoord:

deel uit, geef door wat je ontvangen
en geleerd hebt. Sinds kort is ons

antwoord: deel uit en blijf betrokken,

financiële ruimte hebt, wil je ons dan
Wij hopen dat u na het lezen van dit

business plan enthousiast geworden
bent over ons werk. En dat u

middels de citaten en ervaringen van

deelnemers ‘geproefd’ heeft wat we

tot nu toe voor die vijfhonderd stellen
hebben betekend en dat we staan te

popelen om nog veel meer stellen in
Nederland te bereiken, te trainen en
te inspireren!

Doet u mee?
25

Ruimte voor je Relatie | www.ruimtevoorjerelatie.nl | info@rvjr.nl
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