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1. STICHTING GODLY PLAY NEDERLAND EN BESTUUR 
 
De Stichting Godly Play Nederland is een stichting die sinds het jaar 2018 het werk van de vereniging 
Godly Play Nederland heeft overgenomen. In 2013 hebben Jacolien Lambregtse, inspirator van het 
eerste uur, en Christi Loor, de vereniging Godly Play Nederland opgericht. Deze vereniging heeft 
actief gewerkt om samen met de leden de beoefening van de vertelmethode Godly Play mogelijk te 
maken en te verspreiden over kerken en basisscholen in Nederland. De algemene ledenvergadering 
van de vereniging Godly Play Nederland heeft op 30 oktober 2017 besloten om de vereniging Godly 
Play Nederland om te zetten naar een stichting. Vervolgens hebben Irma Visser, Corina Nagel en Taco 
Visser de Stichting Godly Play Nederland op 4 januari 2018 opgericht. Zij vormen ook het bestuur: 

1. Voorzitter: Irma Visser 
2. Secretaris-penningmeester: Corina Nagel 
3. Algemeen bestuurslid: Taco Visser 

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo. Het bestuur wordt ondersteund op 
enkele taakgebieden door ondersteuners, die al naar gelang de taak daarvoor betaald worden. 
Het bestuur heeft dit strategisch beleidsplan van de Stichting Godly Play Nederland (in het vervolg: 
de Stichting) in de loop van 2018 ontwikkeld en op 1 september 2018 definitief vastgesteld. 
 
 
2. MISSIE/VISIE EN STRATEGIE  
 
De missie/visie van de Stichting, eveneens als zodanig vastgesteld in de statuten, is: 
 
1. De stichting heeft als doel:  
Het bevorderen van de beoefening van het godsdienstpedagogisch concept Godly Play in Nederland 
naar de kwaliteitsnormen van de internationale Godly Play Foundation en de Nederlandse Godly Play 
Stichting.  
 
Deze missie/visie wordt vertaald in deze algemene strategie, eveneens vastgesteld in de statuten: 
 
2. De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:  

a) het voorzien van het geven van trainingen Godly Play aan vrijwilligers en professionals van 
geloofsgemeenschappen en onderwijs, inclusief hieraan ondersteunende werkzaamheden en 
werkgroepen. 

b) het waarborgen van de kwaliteit van Nederlandstalige teksten, materialen en trainingen en 
het toegankelijk maken daarvan. 

c) het ondersteunen van het Nederlandse Gilde Godly Play, een groep van mensen die actief 
werken aan het in lid 1 genoemde doel van de stichting. 

d) het mogelijk maken van de opleiding van gezellen, zij die lid willen worden van het Gilde 
Godly Play. 

e) het stimuleren en onderhouden van regiokringen Godly Play, een netwerk van vertellers van 
en geïnteresseerden in Godly Play. 

 
In dit strategisch beleidsplan wordt de algemene strategie geconcretiseerd voor de jaren 2018-2019. 
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3. FINANCIËN EN FONDSENWERVING 
Voor de realisatie van de missie/visie van de Stichting zullen jaarlijks fondsen worden geworven bij 
met name kerkelijke fondsen. Ook zou de Stichting fondsen kunnen werven bij particulieren, het 
onderwijs, het bedrijfsleven, vermogensfondsen, goede doelen en loterijorganisaties.  
Inkomsten ontstaan alleen door middel van fondsenwerving t.b.v. de missie/visie van de Stichting. De 
Stichting heeft geen winstoogmerk. Inkomsten zijn bedoeld om activiteiten mogelijk te maken in het 
kader van de missie/visie van de Stichting. Activiteiten zoals trainingen en studiedag kunnen kosten 
voor deelnemers met zich meebrengen. Dit zijn geen inkomsten van de Stichting. Zij dekken de 
kosten van de activiteiten. Kosten en baten van activiteiten worden binnen die activiteiten vereffend. 
De Stichting maakt wel de jaarbegroting en jaarrekening van de kosten en baten van alle activiteiten.  
 
 
 
4. TRAININGEN IN 2018-2019 
De Stichting investeert ten behoeve van de verteltrainingen in de jaren 2018 en 2019 in: 
- Het mogelijk maken van minimaal 2 driedaagse basis-verteltrainingen en maximaal 3 

driedaagse trainingen. 
- Het geven van 2 introductietrainingen aan individuele mensen en op aanvraag aan groepen 

tussen 7 en 25 mensen. Het streven is om minimaal aan 4 groepen deze dag-training te geven. 
- Het organiseren van kennismakingsavonden voor groepen op aanvraag. 
- Het organiseren van een nieuw type verteldagen:  

o Inspiratiedagen organiseren voor de veertigdagentijd uit en voor de Adventsperiode. Op deze 
dag verwachten wij getrainde Godly Play (GP) vertellers en andere geïnteresseerden die 
graag zelf gevoed willen worden of kennis willen maken met de GP manier van werken. 

o Voor ouders met jonge kinderen waarbij beide groepen in eigen kring een vertelling volgen. 
o Een retraite. 
o Een vervolgtraining over de rol van de deurwachter in GP. 
o Een intervisiedag voor vertellers die GP beoefenen bij mensen met dementie. 
o Een materialendag. 

 
 
 
5. INTERVISIE 
De Stichting investeert in het realiseren van twee intervisiegroepen per jaar in 2018-2019. Een 
intervisiegroep is een groep van maximaal 4 vertellers. De deelnemers aan de intervisie dragen zelf 
bij aan de kosten van de trainer van de intervisie. De Stichting ontvangt geen geld uit de intervisies. 
Werving voor intervisies vindt plaats via regiokringen en contacten van de trainers en de nieuwsbrief. 
Werkwijze intervisie: 

- groepjes van maximaal 4 vertellers die in de intervisie ‘gezellen’ heten, 
- komen tweejarig en intensief bij elkaar: 4 bijeenkomsten per jaar, 
- onder leiding van een trainer, opgeleid als intervisor/supervisor, 
- Afsluiting na 2 jaar d.m.v. een assessment, waarna men Gilde-lid kan worden.  
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6. KERNGROEP, GILDE & GEZELLEN 
De Stichting Godly Play Nederland wordt gedragen door de kerngroep met Gildeleden. Het Gilde is 
een groep mensen die actief werkt aan de missie/visie van de Stichting. Het bestuur werkt samen 
met het Gilde ter bevordering van de kwaliteit van het doel van de Stichting. 
In de tweede helft van 2018 wordt uitgewerkt hoe bestuur en Gilde samen verder leren en werken 
en welke taken en verantwoordelijkheden er binnen het Gilde zijn. Het bestuur stelt een plan op voor 
het inrichten van een assessment. Er zullen assessors worden gezocht voor het afnemen van 
assessments. Door middel van dit assessment kunnen gezellen toetreden tot het Gilde. 
 
De Stichting investeert in 2018 en 2019 in assessments van gezellen, mensen die willen toetreden tot 
het Gilde. Drie mensen willen in 2018 een assessment doen en vier mensen in 2019. 
Werkwijze assessment: 
Mensen die een intensief intervisietraject hebben doorlopen en een assessment hebben afgelegd, 
zijn in de gelegenheid toe te treden tot het Gilde. Zij ondersteunen, bevorderen en stimuleren vele 
activiteiten van de stichting.  
 
 
7. TRAINERS  
De Stichting investeert in 2018 en 2019 in het opleiden van één of meer trainers, onder meer door 
middel van begeleidingscontacten. Momenteel is er een trainersgroep van 5 mensen waarvan drie 
trainers actief bijdragen in de trainingen. De aspirant(en) zullen begeleid worden door ‘mentoren’ 
d.m.v. intervisiebijeenkomsten en als onderdeel van de voorbereidingen voor de training. De 
mentoren zullen in samenspraak  met de Engelse trainers dit proces begeleiden.  
  
 
8. PILOTS  
De Stichting investeert in de jaren 2018 en 2019 in een drietal pilots, met name in het onderwijs. Er 
zijn de afgelopen jaren meerdere pilots geweest, waarvan er drie kansrijk zijn voor een vervolg.   
De drie pilots in 2018 en 2019 betreffen: 
1. Voortzetting langdurige pilot GP in het onderwijs: Regenboog Apeldoorn. 
2. Voorzichtige verkenningen voor dienstverlening op de Emmaschool in Apeldoorn.  
3. Verkenningen maken voor GP werk in Zeeland en speciaal in het onderwijs.  

 
  
9. VERTELPLEKKEN  
De Stichting investeert in vertelplekken verspreid over het land. Momenteel zijn er vertelplekken bij 
STEK en in de Kloosterkerk te Den Haag, de Oosterlichtkerk te Huizen, de Jachtlaankerk en een 
basisschool in Apeldoorn, de Verwondering, de Oosterkerk in Haarlem (in opbouw), de Nicolai-kerk te 
Utrecht en de Arboretumkerk in Wageningen.  
De Stichting zal in 2018 en 2019 onderzoeken of er ergens in het midden van het land een vaste 
Godly Play ruimte is in te richten van waaruit het trainingswerk gecoördineerd kan worden en waar 
ook een levende vertelpraktijk gerealiseerd kan worden.  Naast een vertelruimte moet er een 
afgescheiden ruimte zijn, waar een groep kan zijn tijdens de training voor reflectie en informatie.  
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10. REGIOKRINGEN   
De Stichting stimuleert in 2018 en 2019 de vorming van nieuwe regiokringen, zoals een opstartende 
groep in Utrecht-stad, in Amsterdam en bij het Leger des Heils. Momenteel zijn in het land diverse 
regiokringen actief, zoals in Den Haag, Apeldoorn, Huizen, Haarlem en Zaandam. Zij spreken allerlei 
praktische zaken door, inspireren en stimuleren elkaar en doen goede reflectieve ervaringen op. Er is 
recent een nieuwe kring van start gegaan in Meppel. Deze kring lijkt goed aan te slaan, met een 
initiatiefrijk contactpersoon. Blijvende aandacht vanuit het bestuur is nodig. Zo mist in Den Haag een 
groep haar trainer vanuit STEK, die een andere baan gekregen heeft.  
 
  
11. ONDERZOEKSGROEP  
De Stichting zal in 2018 en 2019 geen tijd investeren t.b.v. het werk in de onderzoeksgroep. Er is dit 
jaar een boek gepresenteerd: European research Godly Play. De trainers hebben het initiatief 
genomen om een workshop aan te bieden voor een vervolg op onderzoek in Europa tijdens de 
Europese trainersconferentie GP in Nederland in september 2018. 
Vertellers die bij langdurige pilotprojecten verslagen en beeldmateriaal aan willen leveren zodat 
nauwkeurig gekeken, geluisterd en gelezen kan worden, kunnen daartoe contact opnemen met de 
onderzoeksgroep.  
 
   
12. STUDIEDAG 
De vereniging GP organiseerde elk jaar een netwerkdag. De Stichting hernieuwd deze activiteit in de 
vorm van een studiedag. De stichting organiseert jaarlijks een studiedag voor alle getrainde GP 
vertellers en begeleiders. De voorkeursperiode voor de studiedag is februari-maart. De Stichting 
streeft ernaar in 2019 een studiedag te realiseren die gericht is op 30-40 deelnemers.  
 
Doelen van de jaarlijkse studiedag zijn uitwisseling met tochtgenoten over goede praktijken en 
creatieve oplossingen bij hobbels in de weg, kennis over de achtergronden van GP, uit de literatuur 
van de Godly Play ‘bibliotheek’ en vanuit theologische of onderwijskundige Godly Play thema’s. 
 
Werkwijze 
Deze dag wordt per jaar door een wisselend groepje mensen voorbereid. Minimaal wordt de 
organiserende groep bemenst door twee trainers, gildeleden, een bestuurslid en een paar getrainde 
GP vertellers. De organisatie is op basis van vrijwilligheid. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden 
vergoed samen met de reiskosten. Alleen de persoon die een lezing verzorgd kunnen we een 
vergoeding aanbieden.  De geraamde kosten worden opgebracht door de deelnemers. 
  
 
13. VERTELMATERIAAL  
De Stichting investeert in 2019 in de organisatie van een doe-dag organiseren om zelf materiaal (rond 
een specifiek) verhaal te maken. Verder wil het bestuur zich oriënteren op de mogelijkheid tot 
het vervaardigen van vertelmateriaal op Nederlandse bodem en daarover in gesprek zijn met België.  
Werkwijze vertelmateriaal bestellen: 
Ieder die materiaal wil bestellen en dat samen met een ander wil doen, bijvoorbeeld om de 
verzendkosten te drukken, kan zich melden via facebook, en maatjes vinden om dit te doen. Men 
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dient te rekenen op levertijden van 8 weken. Het materiaal uit Finland wordt momenteel niet besteld 
vanwege langdurende leveringsproblemen.  
 
 
14. VERTALINGEN 
De Stichting investeert in 2018 en 2019 in de tweede en derde Nederlandstalige verhalenbundel. 
Vanuit Godly Play Vlaanderen wordt momenteel gewerkt aan vertalingen van de verhalenboeken van 
Godly Play. Een nauwe betrokkenheid en intensieve samenwerking is gaande met een van de 
Nederlandse trainers bij dit vertaalwerk. De Stichting verwacht in het najaar 2018 de tweede en in 
het voorjaar van 2019 de derde verhalenbundel te kunnen presenteren. 
 
15. CONTACTEN  
  
Het bestuur van de Stichting onderhoudt diverse contacten ter realisering van de missie/visie. 
 
a. Landelijk  
  
Regiocontactpersonen  
In 2018 zullen de regio-coördinatoren elkaar nog 1 keer ontmoeten en in 2019 2 keer.  
  
b. Internationale contacten  
  
Eind september 2018 is de Europese Godly Play Trainersconferentie in Nederland, die georganiseerd 
wordt door de Nederlandse trainers en ondersteund door het Gilde, en mede gefaciliteerd door de 
bestuurscommissie.  
Daarna zal er een International Council Board volgen. Het bestuur vaardigt een of twee mensen af 
naar deze vergadering.   
 
c. Contacten met pabo’s  
De contacten die afgelopen jaren hebben geresulteerd in workshops op de PABO van Windesheim te 
Zwolle en de Marnix Academie in Utrecht, zullen warm gehouden worden in de hoop dat zij 
uitmonden tot jaarlijks terugkerende sessies en workshops op de hogescholen.  
 
d. Netwerk nascholing godsdienstonderwijs (PO)  
  
In 2019 zal de Stichting een kennismakingsavond organiseren voor GVO vakdocenten, die werken in 
het openbaar basisonderwijs.  
 
 


