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Betreft: Evaluatie & adviserend onderzoek en toekomstperspectief ZZg 

 

 

 

Geachte heer Hunsel, beste Ewald, 

 
Het bestuur van de ZZg heeft ons (de Galan Groep) gevraagd - op basis van een tweeledige opdracht 

- een voorstel te doen voor de evaluatie van het “Tuinbouwproject”, dat na investering niet de 

verwachte opbrengsten en resultaten heeft opgeleverd (deel A). Het tweede deel van deze opdracht 

betreft het formuleren van een strategisch perspectief voor een toekomstbestendige organisatie die 

haar eigen inkomsten verwerft (deel B). Deel A en B liggen in elkaars verlengde, waarbij lessen uit 

het verleden worden gebruik voor het strategisch perspectief.  
 

Hieronder volgt een korte opzet en schets van de opdracht en uitvoering van deel A en B, inclusief 

tijdslijn en kosten hiervan. 

 

Deel A 

Het resultaat van de opdracht is een overzichtelijk, helder en compact evaluatierapport, waarin 

wordt aangegeven hoe het proces van voorbereiding, besluitvorming en uitvoering tot stand is 

gekomen. Hiertoe wordt een aantal beleidsstukken bestudeerd; verslagen waarin besluitvorming is 

beschreven en een aantal interviews met de verantwoordelijken en direct betrokkenen is gehouden. 

Het geheel wordt vertrouwelijk behandeld en verwerkt in een evaluatieverslag. Naast de 

feitenverzameling over hoe het niet welslagen van dit project is verlopen, zal er ook gekeken worden 

naar de mogelijke kwetsbaarheden of tekortkomingen in de gevolgde stappen en procedures. Hieruit 

volgen adviezen om deze situatie in de toekomst te voorkomen.  

 

Deel B 

Het resultaat van dit deel van de opdracht is de schets van een toekomstperspectief met 

aanbevelingen voor te ondernemen acties, om te komen tot een gezonde, toekomstbestendige 

organisatie. Hierbij worden geleerde lessen uit het verleden meegenomen in de toekomst. 
  

Zeister Zendings Genootschap (ZZg) 

De heer E. Hunsel 

Zusterplein 20 

3703 CB  ZEIST 

 

(Per mail verstuurd aan: ewaldhunsel@hotmail.com) 

Baarn, 11 januari 2023 

mailto:ewaldhunsel@hotmail.com


  
  
Pagina 2/4 

 

 

 

 

 

Doel van de opdracht 

Het doel van de opdracht (A) is het niet welslagen van het “Tuinbouwproject” op een objectieve 

manier te evalueren en daarmee te komen tot een afronding van deze gebeurtenis. Er wordt door 

de Galan Groep onderzoek gedaan naar hoe het zover is gekomen (A) en met als doel ervan te leren 

voor de toekomst (B). Het rapport (bestaande uit uit twee delen) wordt aan het bestuur aangeboden 

die hiermee de interne communicatie zelf verder zal oppakken. Gelet op de aard en omvang van de 

opdracht is het niet de bedoeling dat er een lijvig rapport wordt geschreven. Er zal op een heldere 

en kernachtige wijzig verslag worden gedaan van de bevindingen en een advies worden afgegeven. 

Het bestuur heeft drie personen als commissie voorgesteld, t.w. de her J. Waalring (voorzitter), 

mevrouw R. van der Heide-Brunekreef (plaatsvervangend voorzitter), de heer E. Hunsel (algemeen 

secretaris) om een en ander met de opdrachtnemer af te stemmen. Het volledige bestuur heeft 

uiteraard de verantwoording voor de opdracht en daaropvolgende interne communicatie en 

besluitvorming.  

 

Een belangrijk argument van het bestuur voor deze aanpak is dus om de evaluatie van het 

“Tuinbouwproject” (A) door een onafhankelijk bureau, c.q. expert te laten uitvoeren. Reden hiertoe 

is dat het bestuur zelf onderdeel is van de besluitvorming en het toezicht op dit project. Hierdoor 

kan onmogelijk aan het objectiviteitsbeginsel worden voldaan.  

 

Proces en facilitering 

De adviseur van de Galan Groep krijgt de beschikking over alle relevante beleids- vergader- en 

financiële stukken. Deze zullen uiteraard met grote zorgvuldigheid en in vertrouwen worden 

behandeld en verwerkt. De secretaris (de heer E. Hunsel) en secretariaat ondersteunen de adviseur 

in de planning en organisatie van het onderzoek. Er zal zoveel mogelijk via moderne kanalen worden 

gecommuniceerd (Teams / Zoom) om tijd en kosten te besparen. 

 

Planning 

Na de voorbereidende gesprekken met de commissie en opdrachtverstrekking zal het circa 8 weken 

tijd in beslag nemen om deel A en B af te ronden: het evaluatie & advies rapport en 

toekomstperspectief ZZg. Hierbij is de medewerking en ondersteuning (waaronder het aanleveren 

van relevante stukken) een belangrijke voorwaarde. 

 

Fasering onderdelen A/B 

1. Bestudering en verwerking van relevante beleids- vergader- en financiële 

stukken (A/B) 

16 uur 

2. Interview met relevante personen (circa 7), met ondersteuning secretariaat 8 uur 

3. Verwerken interviews (inclusief akkoord verwerven) in een samenhangend 

geheel 

8 uur 

4. Integraal verwerken van de informatie om te komen tot een concluderende 

evaluatie conclusie 

4 uur 

 

5. Integraal verwerken van de informatie om te komen tot een beleidsadvies om 

dergelijke situaties te voorkomen 

4 uur 

6. Onderdelen 1-5 - naast andere relevante informatie - verwerken in een 

strategisch toekomstperspectief voor de ZZg 
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In het totaal komt de investering van de Galan Groep op 40 uur x € 160,-- = € 6.400,--. Vanwege het 

unieke (christelijke / charitatieve) karakter van de organisatie kunnen wij een korting geven, 

waardoor we deze opdracht kunnen aanbieden voor € 3.400,--, exclusief 21% BTW, reiskosten (0,45 

per km) en eventuele verblijfkosten.  

 

Wij zullen op uw verzoek de secreatriële ondersteuning verzorgen. Dit kunnen wij aanbieden tegen 

een uurtarief van € 60,--, exclusief 21% BTW.  

 

Gelet op de tijdslijn en kosten moet er gekozen worden voor een gelimiteerde lijst van deelnemers 

aan het interview. Het gaat primair om het vormen van een beeld en inzicht in de procesgang van 

het “Tuinbouwproject”. Tevens worden de lessen uit het verleden meegenomen in de vertaling naar 

de toekomst.  

 

Tot slot 

Het rapport is voor intern gebruik bedoeld en vertrouwelijk van aard en zal uiteraard met een aantal 

betrokkenen (waaronder de medewerkers en leden (ALV) van ZZg) worden gecommuniceerd. In het 

communicatieve karakter wordt hiermee rekening gehouden door helder, beknopt en toegankelijk 

taalgebruik te hanteren. Het rapport is geen juridisch of financieel document, maar een weergave 

van een procedure en uitvoering van het “Tuinbouwproject” en het niet behalen van de beoogde 

doelstelling. Het is de intentie van het bestuur van ZZg dat zij deze kwestie door een onafhankelijk 

bureau willen laten onderzoeken om de situatie te verhelderen, af te sluiten (A) en er lessen voor de 

toekomst (B) uit te trekken, waarbij aan de vragen en wensen van de leden (ALV) wordt voldaan. 

 

Voor het toekomstperspectief (B) wordt uiteraard breder gekeken dan alleen deze evaluatie, maar 

ook naar de voorgaande periode, de actualiteit en toekomstige kansen en mogelijkheden om ZZg 

van een toekomstbestendig financieel perspectief te voorzien. 

 

Referenties 

De Galan Groep in Baarn is een erkend en gecertificeerd Organisatie en Adviesbureau dat zowel de 

Rijksoverheid, welzijn-, zorg en charitatieve instellingen en bedrijven ondersteund middels 

advisering, interim-management en trainingen. Opdrachtgevers zijn onder andere Ministeries, 

waaronder Justitie, Economische Zaken, VWS, Belastingdienst, CJIB, IND, etc.;  Welzijns- en 

Zorginstellingen; Onderwijsinstellingen MBO-, Wetenschappelijk Onderwijs en het bedrijfsleven.  

 

Gabriël Anthonio is als associate partner sinds 2020 verbonden aan de Galan Groep. Hij is een 

ervaren bestuurder, wetenschapper en auteur van meerdere boeken en artikelen over leiderschap, 

waarden creatie en organisatieverandering. Hij is aangesloten bij de Orde van Organisatie Adviseurs 

(OOA) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) die professionele gedragscodes 

hanteren rondom kwaliteit en integriteit. 

  

https://www.galangroep.nl / https://www.galangroep.nl/cppersonen/gabriel-anthonio-2/ 

 

Tevens is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen en als gastdocent verbonden aan 

Nyenrode Business University en aan de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo. 

  

https://www.galangroep.nl/
https://www.galangroep.nl/cppersonen/gabriel-anthonio-2/
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Organisaties waar Gabriël recent strategische adviezen voor heeft uitgebracht en/of evaluaties bij 

heeft verricht zijn onder andere: 

 

Opdrachtgevers in Nederland:  

Bisschop Möller stichting (33 Katholieke basisscholen, Friesland) 

Penta Nova (HBO, Christelijke Onderwijs, Utrecht) 

De Hoop (GGz-Christelijke Verslavingszorg, Dordrecht) 

Eleos (Christelijke GGz, Amersfoort) 

Lelie Zorggroep (Christelijke Ouderenzorg, Rotterdam) 

Reclassering Nederland (Bestuur & Directie, Landelijk) 

 

Activiteiten / opdrachtgevers in Suriname: 

Anton de Kom Universiteit (masterclasses over leiderschap en veranderingen, 2019-2022) 

NIKOS, Organisatieadviesbureau (masterclass voor de Regering en Staf, 2022) 

Regering Suriname, adviesgesprekken met leden van het kabinet (2022) 

Surinaams Bijbelgenootschap (masterclass over leiderschap, 2022) 

 

Na akkoord van het bestuur van het ZZg en eventuele laatste aanpassingen op deze 

opdrachtformulering zal er een definitieve opdrachtbevestiging op basis van deze tekst ter 

ondertekening worden opgesteld en aangeboden. Wij ontvangen deze dan zo spoedig mogelijk 

retour met de facturatiegegevens, zodat we snel van start kunnen gaan. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneem ik die 

graag. 

                                                                                                                          
Met vriendelijke groet,  

Galan Groep B.V.  

 

 

 
 

Gabriël Anthonio  

Partner  

 

 
 


