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1 Inleiding 

Het is een goede gewoonte van het bestuur van de Vereniging Wereldwinkel 

Alphen aan den Rijn om eens per vier jaar een beleidsplan op te stellen. Het 

vorige beleidsplan verscheen in oktober 2014. Vandaar dat het bestuur een 

nieuw beleidsplan heeft ontwikkeld waarin wordt stil gestaan bij de stand van 

zaken bij de Wereldwinkel anno 2018 en er plannen worden gesmeed voor de 

toekomst.  

 

In dit beleidsplan gaat het bestuur in op de vraag hoe de vereniging haar 

doelstelling in de komende vier jaar het best kan realiseren. Er wordt bekeken 

welke maatregelen nodig zijn om de winkel aantrekkelijk te houden. Tevens 

vindt u in dit plan een terugblik naar het voorgaande beleidsplan en wordt 

beschreven welke voornemens gelukt zijn en welke niet of nog niet.  

 

2 Doelstellingen 

Voor een beter leven daar en hier is het motto van Wereldwinkel Alphen aan den 

Rijn. Dit is een korte samenvatting van de doelstelling zoals die in de statuten 

wordt beschreven.  

 

Uit de statuten: 

De vereniging stelt zich ten doel om vanuit het beginsel van solidariteit samen te 

werken met de armste bevolkingsgroepen uit de ontwikkelingslanden, ten einde 

de sociaaleconomische levensomstandigheden te verbeteren. 

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

a) stimulering van de verkoop van producten, waarvoor in het land van 

herkomst geen of onvoldoende mogelijkheden voor verkoop bestaan, 

hetzij in rechtstreeks overleg met groepen in de ontwikkelingslanden, 

hetzij met gebruikmaking van kanalen van andere instellingen die 

hetzelfde doel beogen. 

b) Het bevorderen van de bewustwording van de bevolking van Alphen aan 

den Rijn van de sociaaleconomische omstandigheden van bedoelde 

bevolkingsgroepen, van productie- en handelsstructuren. 

 

3 Speerpunten vorig beleidsplan 

Voor de jaren 2014 tot en met 2017 wilde het bestuur zich gaan richten op de 

onderstaande speerpunten: 

a) Het bevorderen van professionaliteit en betrokkenheid van medewerkers;  

b) De ontwikkeling van een website.  

c) Het maken van een keuze betreffende zelfstandig verder gaan of 

aansluiting zoeken bij een vereniging. 
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a) Bevorderen professionaliteit en betrokkenheid 

 

Gelukt 

Er is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een zo professioneel 

mogelijk manier van werken. Bij dit speerpunt is het niet mogelijk om te stellen 

dat het helemaal gelukt is omdat een mens nooit klaar is met leren. Toch kunnen 

we wel stellen dat er veel is bereikt. Nieuwe medewerkers kregen gezamenlijk 

werkinhoudelijke voorlichting en kassa-instructie. Op de agenda van de 

vergaderingen met alle medewerkers stond naast praktische agendapunten in 

principe altijd een scholingsitem op het programma. Zo is er onder andere uitleg 

gegeven over de producten van Cerro Azul en stonden we stil bij het belang van 

duurzaamheid. Gedurende de beleidsperiode is er tweemaal een ronde 

functioneringsgesprekken gehouden. Het document takenpakketten is 

herschreven. Het logboek werd regelmatig opgeruimd en er werd minder met 

losse papieren gewerkt. Tenslotte is het productenboek, dat feitelijk uit twee 

boeken bestaat, geactualiseerd en aangevuld. 

 

Minder gelukt 

Deelname aan het overleg Regio 't Groene Hart is gestopt omdat Wereldwinkel 

Alphen aan den Rijn niet meer lid is van de Landelijke Vereniging van 

Wereldwinkels. Mede als gevolg hiervan zijn er nauwelijks speciale cursussen 

gevolgd. 

Hoewel er kassa-instructie werd gegeven moeten we helaas constateren dat er 

weinig interesse voor is. Hierop zal een strenger moeten worden toegezien. 

De prijskaartjes zijn niet altijd voorzien van importeur en land. Dit is wel 

noodzakelijk.  

Tenslotte zijn de foodartikelen niet altijd geprijsd en op datum gezet. 

 

b) Website 

Er is een eigen website ontwikkeld. Deze is vanaf oktober 2014 in de lucht. In 

2016 is de site verder gemoderniseerd. De site wordt wekelijks bijgehouden.  

 

c) Keuze zelfstandig blijven of niet 

Er is een keuze gemaakt ten aanzien van het zelfstandig verder gaan of 

aansluiting zoeken bij een vereniging. Het bestuur heeft in augustus 2016 de 

knoop doorgehakt en besloten om een zelfstandige winkel te blijven. Het 

financiële aspect gaf daarbij de doorslag.  

  



Beleidsplan Wereldwinkel Alphen aan den Rijn 2018 - 2022, def. Pagina 4 
 

4 Speerpunten voor de periode 2018 tot en met 2022 

Professionaliteit 

Het streven naar een professionele manier van werken bij inkoop en verkoop 

moet ook deze beleidsperiode weer een belangrijk speerpunt zijn. We willen dit 

bereiken door: 

 Bij elke medewerkersvergadering een scholingsonderwerp op de agenda te 

zetten. Informatie over de producten is hierbij een belangrijk item. 

 We willen mensen stimuleren om voldoende te vertellen over de 

producten. Prijskaartjes moeten daarom  -voor zover bekend- voorzien 

zijn van importeur en land. 

 Het gebruik van de prijstang heeft de voorkeur. We zullen tijdens de ALV 

een demonstratie geven. 

 Daarnaast zal de cursus voor nieuwe medewerkers regelmatig herhaald 

moeten worden. Elke nieuwe medewerker heeft recht om op een goede 

manier ingewerkt te worden.  

 Ook moet er continue aandacht zijn voor overzichtelijke documentatie 

voor de medewerkers. Losse papieren zijn daarbij uit den boze.  

 Kassa-instructie wordt verplicht gesteld met de sanctie de kassa niet meer 

te mogen bedienen als men de kassa-instructie stelselmatig ontwijkt.  

 Foodartikelen moeten altijd op datum staan.  

 Het logboek en het productenboek moeten beiden up tot date worden 

gehouden. 

 In de winkel is een actieve werkhouding noodzakelijk. Als er een klant 

voor de etalage staat, moeten de medewerkers opstaan en/of door de 

winkel lopen.  

 

Vernieuwing/ verjonging 

Een tweede speerpunt voor de komende jaren is het aspect verjonging. Graag 

willen we de medewerkersgroep en het bestuur uitbreiden met jongere 

vrijwilligers. De aanwas van jongere medewerkers stagneert. We moeten 

nadenken over de vraag hoe en waar we jongere mensen kunnen bereiken. Drie 

van de vier bestuursleden zijn aan een tweede termijn bezig. Er zullen binnen de 

komende beleidsperiode nieuwe mensen moeten aantreden.  

 

Naast verjonging van de medewerkers denken we aan een jongere uitstraling 

van de winkel. Er is een nieuwe frisse uitstraling nodig. Bijkomend voordeel van 

een heringerichte winkel is het feit dat het aanleiding geeft tot (gratis) publiciteit. 

Er zal een werkgroep herinrichting gevormd worden die een voorstel met 

begroting bij het bestuur neerlegt. In de begroting 2018 is hiervoor onder 

herinrichting € 1.000,- opgenomen  
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Feest 

Op 18 oktober 2018 bestaat Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn 35 

jaar. Dit gaan we vieren, wellicht in combinatie met de opening van de 

heringerichte winkel. Het is een goed publicitair moment. We kunnen zorgen 

voor aantrekkelijke aanbiedingen, bijvoorbeeld elke dag een andere aanbieding 

gedurende de feestweek. 

Daarnaast zal het jaarlijkse medewerkersfeest ook in het teken van het jubileum 

staan.  

 

5 Keuze zelfstandig blijven of weer aansluiten bij een vereniging 

In 2016 heeft het bestuur besloten om zelfstandig te blijven. Toch staan we in dit 

beleidsplan nogmaals stil bij de vraag of aansluiting nodig is.  

Dit heeft te maken met landelijke ontwikkelingen en met de solopositie waarin 

we ons nu bevinden.  

Het feit dat het speerpunt volgen van cursussen niet van de grond is gekomen, is 

een gevolg van onze positie als eenling. Ook bij het bedenken van nieuwe ideeën 

voor de winkel missen we verfrissende input. 

In de loop van 2017 werd duidelijk dat er problemen waren met de Landelijke 

Vereniging van Wereldwinkels. Uit publicaties en brieven kwam naar voren dat 

deze vereniging niet zorgvuldig lijkt te handelen. Heikele punten zijn de 

cadeaubonnenschuld en het opzetten van een systeem van certificering. 

Wereldwinkels Nederland komt daarentegen sympathiek over. Zij betalen 

cadeaubonnen altijd uit, ook aan niet-leden en werken aan een systeem van 

certificering. Dit gebeurt allemaal voor eigen kosten. Deze vereniging haalt 

eigenlijk de kastanjes uit het vuur, ook voor ons. Uit oogpunt van solidariteit zou 

het daarom eerlijk zijn om aan te sluiten bij deze vereniging. De kosten 

bedragen 1% van de jaaromzet ex BTW.  

 

Tot de basisdiensten van Wereldwinkels Nederland behoren onder meer: 

 Het voeren van de huisstijl van WN; 

 Landelijke cadeaubonnen verkopen; 

 Toegang tot het deelnemersgedeelte van de website van WN; 

 Informatie-uitwisseling door middel van nieuwsbrieven voor deelnemers; 

 De jaarkalender en aangeboden promotiematerialen. 

Deelname aan cursussen behoort tot de additionele diensten. De kosten voor 

leden bedragen €15, - per deelnemer en voor niet-leden € 25,- per deelnemer. 

 

Overigens is het mogelijk om gratis de maandelijkse nieuwsbrief van WN te 

ontvangen. 
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Beslissing 

Hoewel vereniging Wereldwinkels Nederland sympathiek overkomt, wordt 

besloten om geen aansluiting te zoeken en vooralsnog zelfstandig te blijven. De 

kosten van het lidmaatschap spelen bij deze beslissing een belangrijke rol. Het is 

een flink bedrag in een periode waarin de winkel niet winstgevend is. Daarbij 

komt dat de meerderheid van het bestuur van mening is dat we het bestede geld 

niet terug zullen verdienen.  

Wel zullen we ons aanmelden voor de nieuwsbrief van deze vereniging. Hierdoor 

blijven we op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen.  

 

6 Financiën 

De financiële positie van de winkel is gezond maar helaas moeten we constateren 

dat het laatste jaar en het komende begrotingsjaar met verlies werd/wordt 

afgesloten. Uiteraard is dit geen goede zaak.  

Het is belangrijk het financieel bewustzijn van alle medewerkers te vergroten. 

Enerzijds gaat het erom dat medewerkers alert zijn bij het bedienen van de 

kassa. Fouten bij de bediening van de kassa moeten zij zo mogelijk zelf 

herstellen. Lukt dit niet, dan is het verplicht om hiervan melding te maken bij de 

penningmeester. Dit onderwerp zal bij werkoverleggen en instructiemomenten 

telkens aan de orde moeten komen. 

Het bestuur zal de medewerkers tweemaal per jaar inzicht geven in de financiële 

stand van zaken.  

Bovendien zal het bestuur jaarlijks de financiële levensvatbaarheid van de winkel 

toetsen. 

 

Over het algemeen wordt er voor het prijzen van artikelen uitgegaan van het 

prijsadvies dat door de betrokken instanties wordt gegeven. Voor 

gebruiksartikelen hanteren we bij de bepaling van de verkoopprijs de factor 2.0. 

Voor luxe artikelen hanteren we factor 2.5 

 

Op gezette tijden zal er een prijsaanpassing plaatsvinden met als doel het 

opruimen van oude voorraden. De afprijzing vindt plaats in overleg van de 

winkelleider met de eerstverantwoordelijken van de inkoop food en non food. De 

winkelleider beslist als er geen overeenstemming wordt bereikt. In ieder geval 

zal er in januari/februari en in juli/augustus uitverkoop worden gehouden. 

 

In het kader van onze doelstelling doen we één schenking per jaar aan een 

jaarlijks door het bestuur te kiezen goed doel. Op tussentijdse verzoeken gaan 

we niet in. 
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7 Medewerkers 

De vereniging kent leden en belangstellenden. De statuten geven bij leden en 

belangstellenden een nagenoeg gelijke omschrijving. Het bestuur brengt de 

volgende nuance aan: Iedereen die een medewerkersovereenkomst heeft 

getekend is lid. De mensen van de hand- en spandiensten zijn belangstellenden. 

 

We streven naar een verjonging van het vrijwilligersbestand. We vinden dat bij 

de aanname van nieuwe mensen, 70 jaar de maximum leeftijd mag zijn (70 nog 

wel en 71 niet meer). Nu mensen tot 67 jaar moeten werken, heb je een marge 

naar boven nodig. We streven naar een vertrekleeftijd van 75 jaar. Goed 

functioneren blijft echter het uitgangspunt. 

 

Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Vrijwilligers worden 

geacht zelf voor vervanging te zorgen als zij -nadat het definitieve rooster is 

verspreid- een dienst niet kunnen uitvoeren. Deelname aan vergaderingen is 

verplicht. Het bestuur kan ook deelname aan instructie of een cursus verplicht 

stellen. Verkoopmedewerkers worden geacht drie dagdelen per rooster van vier 

weken te werken. 

 

Medewerkers worden geëerd bij een dienstverband van 12½ en 25 jaar. Dit 

gebeurt tijdens de jaarlijkse feestavond. 

 

Er wordt jaarlijks een feestavond voor de medewerkers georganiseerd. In 2018 

zal tijdens deze avond ook het 35-jarig bestaan gevierd worden. 

Wereldwinkel Alphen aan den Rijn heeft de ANBI-status, waardoor medewerkers 

in aanmerking kunnen komen voor giftenaftrek in de aangifte 

inkomstenbelasting. Wereldwinkel Alphen aan den Rijn streeft ernaar deze status 

te behouden. 

 

8 Stagiaires  

Gezien ons motto –voor een beter leven daar en hier- willen we stagiaires een 

kans geven. Een bestuurslid of de winkelleider zal de stagiaires begeleiden.  

 Wij kiezen voor drie stages per kalenderjaar.  

 De minimumleeftijd is 15 jaar. 

 De voorkeur gaat uit naar mavoniveau, een lager niveau kan, mits goed 

onderbouwd.  

 Wat de uren betreft streven we naar een maximum van 25 uur per week 

en een minimum van 10 uur totaal. 

 Bij aanmelding van een stagiaire dient deze een vragenformulier in te 

vullen.  

 Stagiaires dienen er representatief uit te zien. Dat betekent dat hun 

kleding schoon en heel moet zijn. Een broek met gaten is niet toegestaan. 

 Stagiaires mogen alleen kassa tellen en bedienen als er iemand van het 

bestuur of de winkelleider aanwezig is.  
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 Stagiaires zijn bij ons niet verzekerd, dit is de verantwoording van de 

school. 

 Mocht blijken dat een school aan wie wij een stageplaats bieden, geen 

medewerking bij de stagebegeleiding verleent, dan kan dat voor ons 

betekenen dat we de desbetreffende school geen stageplaats meer geven.  

 Stagiaires hebben meestal duidelijke en concrete opdrachten nodig. 

 Tijdens evaluatiemoment vragen we stagiaires of ze vrijwilliger willen 

worden.  

 Er worden geen vergoedingen aan stagiaires betaald.  

 

9 PR 

Publiciteit is noodzakelijk. Het is belangrijk om aan de weg te timmeren om 

publiek naar de winkel te trekken.  

Het bestuur heeft in het vorige beleidsplan gekozen voor onderstaande nog 

steeds actuele communicatieboodschap: 

De Wereldwinkel is een moderne winkel die op een eerlijke, duurzame en 

transparante manier zaken doet met producenten uit ontwikkelingslanden. Met 

haar verkoopactiviteiten wil de winkel het haar klanten mogelijk maken dat zij 

met hun aankopen een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de 

ontwikkelingslanden. De bijpassende slagzin hiervoor luidt: De Wereldwinkel voor 

een beter leven, daar en hier.  

Ook het geven van voorlichting over de doelstelling en achtergrond van de 

Wereldwinkel is een noodzakelijke taak.  

 

Jaarlijks wordt er een budget uitgetrokken voor algemene PR-activiteiten en voor 

advertenties. Daarnaast is het streven om drie keer per jaar een (gratis) artikel 

in de plaatselijke bladen te publiceren. Helaas lukt dit niet altijd. Hoe groter de 

nieuwswaarde voor de krant, hoe meer kans op plaatsing. Een artikel over een 

heringerichte winkel in combinatie met de viering van het 35 jarig bestaan, heeft 

een goede kans van slagen.  

De website wordt wekelijks bijgehouden, zodat de klant altijd de actuele 

informatie kan vinden. 

Op de Facebookpagina wordt tweewekelijks nieuwe informatie met een foto 

geplaatst. Op speciale momenten betaald promoten (Moederdag, Vaderdag, 

december).  

Om de winkel op straat zichtbaar te maken, gebruiken we onder andere een 

vlag. Als de huidige vlag versleten is, schaffen we een andere aan, in een fellere 

kleur. 

Eén of twee keer per jaar sturen we een mailing naar bekende klanten.  

In de komende beleidsperiode willen we tweemaal een kleine enquête onder 

onze klanten houden. We denken daarbij aan het formuleren van enkele korte 

vragen die ons inzicht kunnen geven in de behoefte van de klant. 

Het bestuur streeft ernaar om in de komende periode een PR-werkgroep te 

formeren. 
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10 Assortiment 

Het volgen van het assortiment is een zaak van continue aandacht. Hier geldt: 

veranderen wat niet gaat en laten wat lukt. In samenspraak met het 

hoofdenoverleg besluit het bestuur welke -niet goed lopende- artikelen uit het 

assortiment moeten worden gehaald. Jaarlijks (in juli) wordt daartoe de lijst met 

de afspraken betreffende het assortiment doorgenomen en opnieuw vastgesteld. 

Daarnaast is het van belang dat medewerkers die belast zijn met de inkoop 

zorgen voor regelmatige wisseling van het assortiment en dat zij voorkomen dat 

er te grote hoeveelheden worden ingekocht.  

Speelgoed wordt alleen in Sinterklaastijd ingekocht. 

Cosmetica nemen wij niet op in de winkel.  

De maximale verkoopprijs is € 100,-. Wel zijn één á twee producten met een 

verkoopwaarde boven € 100,- toegestaan. Deze producten mogen niet van glas 

zijn.  

Spullen van privé personen nemen we niet aan voor de verkoop. 

 

Naast eerlijke handel vindt het bestuur van Vereniging Wereldwinkel Alphen aan 

den Rijn duurzaamheid een belangrijk element voor het bereiken van een 

gezonde samenleving waarin kwaliteit en niet kwantiteit voorop staat. In verband 

hiermee wil Wereldwinkel Alphen aan den Rijn in de komende vier jaar het 

assortiment uitbreiden met enkele duurzame producten. Helaas stagneert de 

verkoop van Seepje. Met dit product kunnen we niet verder gaan.  

 

11 Openingstijden 

De huidige openingstijden zijn:  

 Maandag 13:30 – 17:30 uur 

 Dinsdag t/m donderdag 09:30 – 17:30 uur 

 Vrijdag 09:30 – 17:30 

 Zaterdag 09:30 – 17:00 uur  

Omdat er op vrijdagavond nauwelijks klandizie was heeft het bestuur besloten de 

koopavond te schrappen. De kosten waren hoger dan de baten.  

 

12 Acties /deelname aan markten 

Maandelijks zal er een kassakoopje gepresenteerd worden. 

In de maand december wordt een actie bedacht, die het voor klanten 

aantrekkelijk maakt om te kopen bij de Wereldwinkel.  

We spelen actief in op de landelijke Fair Tradeweken. 

We volgen via de verslagen het overleg van collega winkels uit de Julianastraat. 

Indien het de Wereldwinkel betreft, doen we mee met de acties van deze straat. 

Daarbij geldt dat de eventuele kosten financieel haalbaar moeten zijn. 

We nemen deel aan de jaarmarkt. In het najaar doen we mee met de 

koopzondagen. Elk jaar bekijken we aan welke (kleine) markten of evenementen 

we nog meer meedoen. Het streven is minimaal vier per jaar. Op markten 

verkopen we geen glaswerk, dat is te kwetsbaar. 
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Bij markten elders zullen we per markt goed bekijken welke artikelen zinvol zijn 

om mee te nemen. 

We handhaven een speciale commissie voor kerst- en cadeaupakketten.  

 

13 ARBO 

Ook vrijwilligerswerk brengt risico’s met zich mee op het gebied van veiligheid en 

gezondheid. Er zijn maatregelen nodig om goede en veilige 

arbeidsomstandigheden te creëren. De afspraken hierover zijn, evenals alle 

overige belangrijke zaken, vastgelegd in het “Blauwe Boek”. Jaarlijks wordt een 

aantal vastgelegde veiligheidsaspecten gecontroleerd. Elke drie jaar wordt het 

hele ARBO protocol geëvalueerd. De eerstvolgende keer is najaar 2018.  

 

Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn heeft de volgende verzekeringen 

afgesloten:  

- ongevallenverzekering; 

- wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, omvattend bedrijfsschadeverzekering. 

 

14 Flyers van derden in de winkel 

Bij uitzetten van onze flyers bij andere organisaties is de vraag naar voren 

gekomen of zij ook flyers in onze winkel mogen neerleggen. Het bestuur gaat 

hiermee akkoord mits er wordt voldaan aan één van de onderstaande criteria: 

 

 Collega-winkel uit de straat; 

 Non-profit organisatie; 

 Als er sprake is van wederkerigheid. 

 

Nieuwe verzoeken dienen aan het bestuur te worden voorgelegd. Het bestuur 

beslist. Meer persoonlijke zaken, bijvoorbeeld het optreden van een koor van een 

vrijwilliger, kunnen in de keuken worden opgehangen. 

 

We zijn terughoudend qua affiches en dergelijke op de deur. 

Aan acties van de winkeliersvereniging geven we als medewinkelier wel 

medewerking. 

 

 

Alphen aan den Rijn, 17 april 2018 

 


