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Groot Nieuws Radio staat aan de start van een nieuw meerjarenbeleidsplan, in 2022 is gestart 
met het opnieuw bepalen van de missie en visie. Rond de zomer kwam die gereed en werd 
definitief vastgesteld in het derde kwartaal van dat jaar.  

De zorgvuldig gekozen route naar de missie en visie van Groot Nieuws Radio vraagt om een 
even zo zorgvuldige aanpak om een gedegen beleidsplan op te stellen.
 
Gaande het proces werd duidelijk dat het niet haalbaar bleek een beleidsplan dat naadloos 
aansluit op de vorige op te stellen. Het is goed om meer tijd te nemen om het meerjarenbe-
leidsplan op te stellen. Om dat te doen gebruiken we het jaar 2023 om het plan op te stellen. 
 
Wat we vaststelde in het missie en visietraject werken we in 2023 uit in naar het meerjarenbe-
leidsplan. Dit éénjarige beleidsplan is compact en blikt niet terug op het vorige beleidsplan. In 
het plan voor 2024 en verder komt het voorgaande meerjarenplan.

INHOUDSOPGAVE INLEIDING

Wilfred Hardeman
Directeur Groot Nieuws Radio
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Het huidige beleidsplan loopt af in 2022. Voordat er een nieuw meerjarenbeleidsplan komt is 
ervoor gekozen om een tussentijds beleidsplan van een jaar op te stellen. 

De doelstelling van dit plan is om in 2023 te bepalen wat het vertrekpunt is voordat we star-
ten aan het nieuwe beleidsplan wat geldt voor de periode 2024 – 2027. Het jaar wordt benut 
om per afdeling strategieën te ontwikkelen die vanaf de start van het meerjarenbeleidsplan 
in 2024 als leidraad gelden om de lange termijn doelen voor 2027 te behalen.  

MISSIE EN VISIETUSSENTIJDS BELEIDSPLAN

De richting van de lange termijn doelen 
zijn bepaald en dat zijn deze: 

> HET BEREIK VERGROTEN

> GROEIEN DOOR RELATIES

> EFFICIËNTE WERKOMGEVING

> GOED WERKGEVERSCHAP
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De missie en visie is opgebouwd uit een motivatie ‘waarom’ we bij Groot Nieuws Radio doen 
wat we doen, ‘hoe’ we dat willen bereiken en ‘wat’ we daarom doen.  

WAT
Elke dag opbouwende 

radio en daaruit 
voortvloeiende 
producties voor 

christenen

HOE
In afhankelijkheid 

van God gebruiken 
we media om te 

bemoedigen, inspireren 
en verbinden, door 
muziek en woord

WAAROM
Omdat we geraakt 

zijn door Gods liefde 
en die met iedereen 
willen delen, in alles 

wat we doen 

MISSIE EN VISIETUSSENTIJDS BELEIDSPLAN
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Een vijftal kernwaarden vormen de basis waaraan we onze dagelijkse werkpraktijk toetsen: 

INSPIRATIE

De Bijbel inspireert ons om
vanuit Gods liefde te werken

> We werken vanuit de gedachte dat we onze werkzaamheden in de 
handen van God mogen leggen.  

>  We gaan respectvol en liefdevol met elkaar om. Vanuit dat ver-
trekpunt geven en ontvangen we feedback.

MISSIE

Iedereen weet wat we doen en waarom we het doen 

> Ik lees briefings, als ik 
vragen heb dan stel ik deze

 
> Nieuwe activiteiten staven we aan de missie en de langetermijn-

doelen, om te bepalen of dat daarmee in lijn is.  

BETRoUWBAAR

Samen werken we aan dit radiostation, daarvoor kunnen we 
uitgaan van ieders gegarandeerde bijdrage

>  Taken en werkzaamheden nemen we aan als dat past in de 
agenda. 

>  Als ik een deadline niet haal dan geef ik het op tijd aan   

RELATIE

We hebben aandacht 
en respect voor elkaar 

> Als er iets aan de hand is met een collega dan neem ik hier
de tijd voor   

  
>  Als we extern contact hebben, hebben we oog voor de relatie

ven niet alleen voor het concrete doel van het contact.    

KWALITEIT

We zetten onze talenten en middelen in 
voor het beste product 

> Voordat we aan een project beginnen, denken we na over de eisen 
waaraan het moet voldoen.  

> Als we een product of programma hebben opgeleverd, evalueren 
we om te zien hoe het de volgende keer beter kan.  

KERNWAARDEN DOELEN
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Voordat we naar het doel van 2027 toewerken gaan we in 2023 aan de slag met deze punten: 

1. HET BEREIK VERGROTEN

Het vergroten van onze reikwijdte willen we bereiken door te kijken naar toekomstbestendige 
distributie en behoeften van onze doelgroep. Verbetering van de programmering door nieu-
we zender- en programmaformats op te stellen voor onze radiostations en andere produc-
ties. 

> 

>

>

>
 

KERNWAARDEN DOELEN

Aan de hand van een te ontwikkelen distributieplan borgen we dat Groot Nieuws Radio 
altijd te horen is en daarmee altijd ‘on-air’. Samen met het bestuur stellen we hiervoor een 
visie op.

Theologische kaders helpen ons bij het werk van Groot Nieuws Radio. Waar we ons geïn-
spireerd weten door Zijn woord is het goed om met elkaar beleid te maken op dit vlak. 

Luisteraars en andere doelgroepen waarmee Groot Nieuws Radio te maken heeft zijn voor 
ons belangrijk. Begrijpen wat zij van waarde achtten en wat voor hen van toegevoegde 
waarde is, levert ons een goed begrip op van onze doelgroepen. Deze inzichten helpen ons 
om onze boodschap goed over te brengen en de relatie met elkaar goed te houden en te 
verdiepen. 

Voor bereik vergroting, maar ook om luisteraars te blijven boeien en nieuwe luisteraars 
voor ons radiostation te boeien stellen we een nieuw zenderformat op met bijbehorende 
nieuwe programma formats.  
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2. GROEIEN DOOR RELATIES

Groei voor de lange termijn willen we door te werken vanuit de relatie. We bouwen aan onze 
community van luisteraars, ondernemers en partners door het maken van interactieve radio-
programma’s, door aanwezig te zijn op sociale media en bij evenementen en door te bouwen 
aan klantenservice. Visie ontwikkelen voor het werven en behouden van inkomsten. We rich-
ten ons hierbij op drie hoofd doelgroepen: vrienden, ondernemers en partnerorganisaties.

>

> 

> 

> 

> 

Interactie met luisteraars, vrienden, partners en businessclubleden is van belang. Het in-
richten van een klantcontactcentrum helpt om te stroomlijnen van dat wat er gebeurt op 
het vlak van vragen en klachten. Een visie hierop ontwikkelen is het startpunt waarmee we 
dit jaar aan de slag gaan. 

Naast de communicatie die er nu via WhatsApp is met de studio is het gewenst om dat via 
de Groot Nieuws Radio App te laten verlopen. Stabiliteit van de app is daarom een belang-
rijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van een dergelijke nieuwe functionaliteit.

De website van Groot Nieuws Radio is een belangrijk contactpunt met luisteraars en bezoe-
kers. De huidige website is niet opgewassen tegen de nieuwe vormen en wensen van inter-
actie met publiek. Los daarvan in integratie van software en ICT-producten nu niet efficiënt, 
herinrichting hiervan maakt de nu arbeidsintensieve personele inzet hiervoor van nu om-
slachtig en intensief naar eenvoudig en ondersteunend. 

De inkomsten van Groot Nieuws Radio komen voor een groot 
deel voort uit ondersteuning van Vrienden, partners en Busi-
nessclubleden. Hieraan is hard gebouwd in de achterliggende 
jaren. De ontwikkelingen in de maatschappij en daardoor ver-
anderende geefbereidheid is aanleiding om hiervoor een visie 
te ontwikkelen. Deze visie dient om de toekomst financieel 
gezond te gemoed te gaan.

Naast een radiostation is Groot Nieuws Radio en haar luiste-
raars, ondersteuners en andere betrokken ook een gemeen-
schap van christenen die kerkmuren overstijgt. De realisatie 
dat we samen die gemeenschap vormen is belangrijk, daarom 
worden er concrete plannen opgesteld om daaraan te bouwen. 
Visieontwikkeling is een eerste stap in die richting.  
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3. EFFICIËNTE WERKOMGEVING

We bouwen verder aan onze interne processen en samenwerking om beter en efficiënter te 
werken binnen de gehele organisatie. Door meer duidelijkheid en veiligheid te creëren, hou-
den we meer tijd en ruimte over voor rust, balans en creativiteit.
 
> 

> 

> 

4. GOED WERKGEVERSCHAP

We bouwen aan een professionele werkomgeving, door te blijven investeren in goede bege-
leiding van onze medewerkers, in opleiding en coaching en door frequent inspiratiemomen-
ten aan te bieden. Ook investeren we in leiderschap en talentontwikkeling.

>

>

>

Per afdeling ontwikkelen we visie voor het meerjarenbeleidsplan 2024 – 2027. Die visie 
vormt het strategische vertrekpunt om de doelen voor het meerjarenbeleidsplan per afde-
ling invulling mee te geven. Daarmee kan er op efficiënte wijze toegewerkt worden naar de 
doelen aan het einde van de periode van het beleidsplan.

Groot Nieuws Radio groeit, daarmee is een andere werkwijze nodig om afdeling overstij-
gend te werken. Projectmatig werken helpt via een gestandaardiseerde werkwijze om sa-
men te werken op een effectieve manier. Zowel op het vlak van afstemming van timing van 
werk, werkwijze als die van informatievoorziening zijn er grote winsten te behalen.  

Door beter in beeld te krijgen wat er aan doelstelling gehaald moet worden is er beter te 
sturen op processen. Hierbij is managementrapportage behulpzaam. Dergelijke rapportage, 
de vorm en omvang ervan, is te ontwikkelen in de aankomende periode.  

Groot Nieuws Radio hecht aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers die 
het werk verzetten grote waarde. Daarom investeren we in de persoonlijke ontwikkeling 
van personeelsleden. Deze groei en ontwikkeling wordt in een plan met de leidinggevende 
gevat en vormt een integraal onderdeel van de werkzaamheden. 

We laten ons inspireren door de Bijbel, we werken vanuit Zijn liefde. Daarom organiseren 
we vier kwartaalvieringen en drie teamdagen 

Het HR-beleid wordt verder doorontwikkeld, met aandacht voor balans en rust maar ook 
geestelijke en persoonlijke ontwikkeling van onder andere vaardigheden en kennis. 
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