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Prioriteiten 2017/2018 per onderdeel

IT
•
•
•
•

Cursussysteem kloonbaar zodat onze cursussen door meerdere partijen aangeboden kunnen
worden.
Studenten in cursussysteem kunnen vrienden uitnodigen voor de cursus, waarbij ze zelf
mentor worden, zodat cursussen viraal kunnen gaan.
Succesvolle lancering gebedsapp.
Capaciteitsvergroting: tweede softwareontwikkelaar; voltijds online marketeer.

Sociale media
• Bereik Facebook naar minimaal oude niveau brengen. Facebook blijft het belangrijkst: 3x
zoveel actieve gebruikers als Instagram, die per dag 2,5 keer zo lang op het platform
doorbrengen.
o Biblword revitaliseren
o Nieuwe merken lanceren, met als eerste gebedspagina.
• Twitter en Instagram verder laten groeien en doorstroom naar websites en cursussen
verbeteren.
• Team grafisch ontwerp vergroten en kwalitatief laten groeien.
• Indien mogelijk YouTube, WhatsApp, Snapchat en Tumblr goed gaan gebruiken
Websites
• Vacature voor redacteur Biblword.net vervullen.
• Dagelijks nieuwe artikelen plaatsen
• Kwaliteitsbewaking artikelen verbeteren
• Google Grants optimaal benutten
• SEO verbeteren
Cursussen
• Videocursus en discipelschapscursus lanceren
• Aantal mentoren laten groeien
• Diversificatie in toestroommogelijkheden naar cursussen
• Doorstroom binnen cursussen verbeteren
• Mentoren door laten groeien naar andere posities binnen de organisatie
Nieuwe projecten
• Lancering en breed gebruik gebedsapp
• Experimenteren met bijbelbot
• Ideeën voor gamification uitwerken
• Mensen met ideeën binnenhalen en ruimte geven
Taalteams
• Vacature begeleider taalteams vervullen

•
•

Werkplannen en maandelijkse mentorgesprekken borgen
Nieuwe taalteamleiders vinden

Personeel
• Iedere medewerker heeft taakomschrijving
• Tevredenheidsgesprekken met alle medewerkers
• Opstellen vrijwilligersbeleid
PR en fondswerving
• Goede GlobalRize-presentie sociale media
• Regelmatige persberichten
• Veel meer inschrijvingen nieuwsbrief
• Meer grote donoren
• Meer regelmatige donateurs
• Crowdfunding beginnen
• Inkomsten uit activiteiten genereren
Financiën
• Maandelijks overzicht inkomsten, uitgaven en toezeggingen afgezet tegen begroting.

Topprioriteiten dit jaar:
• Begeleiding en doorontwikkeling taalteams
• Fondswerving

•
•

En vervolgens:
Bereik Facebook
Biblword.net

