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In 2012 werd de Stichting GlobalBEM, Breakthrough Energy Movement opgericht.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2020 – December 2023 

In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten 

van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.
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2.1 Visie 

GlobalBEM, de Breakthrough Energy Movement is een onafhankelijke organisatie met 

als primair doel om het bewustzijn, implicaties en gebruik van Breakthrough Energy-

technologie te vergroten.

2.2. Missie

1. Conferenties: GlobalBEM organiseert jaarlijkse bijeenkomsten die sleutelpersonen en 

uitvinders van over de hele wereld bijeenbrengen om kennis te delen, technologieën 

te demonstreren en te discussiëren over de volgende stappen, van belang voor 

Breakthrough Energy technologie.

2. Media en educatief platform en database: GlobalBEM creëert een rijk en breed 

toegankelijk media portaal met als doel het grote publiek te informeren en te 

activeren. De geschiedenis, de techniek en de implicaties van baanbrekende energie 

technologieën zullen worden gevolgd en verslagen.

3. Global Movement: GlobalBEM initieert en faciliteert wereldwijde gemeenschappen. 

Wij bouwen een onafhankelijk netwerk en informatie platform voor donateurs, 

uitvinders, wetenschappers, beleidsmakers, investeerders en iedereen die betrokken wil 

zijn.
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Het is onze ambitie om de internationale hub te worden voor Breakthrough energy. 

Presentaties, webinars, boeken, magazines, artikelen, quotes, network, merchandise etc. 

3.1 Projecten

• nieuwe website creëren

• betaald membership aanbieden aan onze supporters

• organiseren van webinars

• organiseren van live events

• vergroten van onze aanwezigheid op social media platforms

• uitbreiden van het vrijwilligerswerk

• een nieuwe gebruiksvriendelijke website die gelinkt is aan onze database. Alle info 

en content wordt aan elkaar gelinkt zodat men een goed overzicht krijgt als men 

globale en ook gerichte zoektermen gebruikt

• membership die toegang geeft op onze website tot content  en ons netwerk die 

voor de rest van het publiek afgeschermd blijft

• content produceren d.m.v. online video streaming service. Interviews en presentaties 

waar het publiek interactief aan mee kan doen

• organiseren van BEM2021 , een live event in Nederland voor twee dagen met 10 

presentaties

• het vergroten van onze online social media aanwezigheid met 25% d.m.v. online 

marketing

• gerichte advertenties plaatsen in onze nieuwsbrief en op onze social media platform
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Het is onze ambitie om de internationale hub te worden voor Breakthrough energy. 

Presentaties, webinars, boeken, magazines, artikelen, quotes, network, merchandise etc. 

3.2 Verantwoording

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, 

dat wordt gepubliceerd op onze website.

3.3 Fondsenwerving

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen zullen wij:

• onze bestaande donateurs aanschrijven 

• vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven

• sponsorovereenkomsten afsluiten

• organiseren van lezingen en congressen

• betaald membership aanbieden
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Kansen

Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is,

- doel spreekt steeds vaker aan bij groter publiek

- veel goodwill bij onze volgers en partners

- genoeg aanbod van vrijwilligers

- klein team dus er kunnen snel beslissingen genomen worden

- bevlogenheid van bestuursleden en vrijwilligers

- sterke social media presence

- groot netwerk

- goed kunnen werken met klein budget

- makkelijk benaderbaar

- transparant

- ethiek staat hoog in het vaandel

Bedreigingen

- de stichting genereert nog te weinig inkomsten

- niet voldoende marketing

- geen expertise bij het aanvragen van subsidies

- weinig binding met vrijwilligers

- Het kernteam wordt (nog) niet betaald en moeten daarom hun werkzaamheden in 

naast een betaalde baan doen

In de komende 3 jaar zullen wij een oplossing moeten vinden om ons budget te 

vergroten ten behoeve van het organiseren van onze live events.Wij moeten tevens 

effectiever worden qua marketing. Ook wordt het een uitdaging om vrijwilligers langer 

aan ons te binden en vrijwilligers te vinden die de tijd en expertise hebben om dagelijks 

in contact te zijn met onze achterban.
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Om onze ambities te realiseren zijn de taken verdeeld onder Richard Van Barneveld, 

Robert Dupper en Jeroen van Straaten die waar mogelijk onze vrijwilligers aan zullen 

sturen.

Jeroen van Straaten gaat op zoek naar een interviewer(s) voor de webinar series. Hij 

zal nieuwe sprekers zoeken voor onze conferenties in de komende jaren. 

Verder zal hij:

• content aanleveren voor onze social media posts en nieuwsbrief

• adviseren bij de nieuwe website

• adviseren bij de branding update

• nieuwe social media platformen onderzoeken 

• content voorzien van tekst en uploaden

• nieuwe contacten aanboren 

• locaties zoeken voor onze conferenties

• het volgen vh laatste nieuws over BE

• overzicht houden van de grote lijnen in het beleidsplan

Robert Dupper wie verantwoordelijk is voor onze content gaat nieuwe manieren 

onderzoeken om content te genereren. Hij zal actief op zoek gaan naar een vrijwilliger 

die kan helpen met het editen van de content. Na een conferentie moet onze content 

zo spoedig mogelijk online. We streven ernaar een vast audio visual team te krijgen 

voor de registratie van onze events. Er zal tevens beslist worden welk video call 

platform te gebruiken voor onze webinar series. Robert zal direct betrokken zijn bij het 

realiseren van onze nieuwe website en onze branding te waarborgen.

Verder zal hij:

• een budget maken voor onze eigen audio video apparatuur, zodat dit niet steeds  

gehuurd hoeft te worden

• een template maken voor toekomstige vrijwilligers m.b.t. edit proces onze branding 

updaten
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Richard van Barneveld zal ons ondersteunen bij het beter structureren van onze 

financiën. Verder zal zich bezig houden met het aanvragen van subsidies en het 

samenstellen van een sponsorpakket.  Ook zal hij helpen bij een structurele aanpak 

mbt. het communiceren van onze achterban middels:

• onze nieuwsbrief

• Youtube posts

• Facebook posts

• Linkedin posts

• Instagram posts

Verder zal hij:

• een plan maken voor onze vrijwilligers die ons willen promoten op hun social media

• onderzoeken of we crowdfunding campagnes kunnen inzetten om ons startbudget 

voor onze events te vergroten vergroten

• vrijwilligers benaderen via een advertentie in onze nieuwsbrief en op social media 

om zo personen te vinden die onze social media in de gaten kunnen houden en 

support te verlenen per email zodat er bij vragen of problemen snel antwoord 

gegeven kan worden.

Voortgang van de alle activiteiten zullen in een maandelijkse meeting met het 

GlobalBEM kern team gerapporteerd en besproken worden.
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Kernwaarden 

Kernwaarden van onze stichting zijn:

GlobalBEM zet zich in om een   veilige, ondersteunende en productieve 

werkomgeving te stimuleren. Dit kan alleen gebeuren wanneer iedereen persoonlijke 

verantwoordelijkheid neemt om passende gedragsnormen toe te passen en te 

handhaven.

Het succes van GlobalBEM is afhankelijk van het vertrouwen dat we hebben in 

elkaar, donateurs en vrijwilligers. We krijgen geloofwaardigheid door ons aan onze 

verplichtingen te houden, eerlijkheid en integriteit te tonen en onze doelen uitsluitend 

te bereiken door eervol gedrag. Het is gemakkelijk om te zeggen wat we moeten doen, 

maar het bewijs zit in onze acties. Uiteindelijk worden we beoordeeld op wat we doen.

Bij GlobalBEM moet iedereen zich op zich vrij  voelen om zijn of haar mening te 

uiten. Als team hebben we de verantwoordelijkheid om een   open en ondersteunende 

omgeving te creëren waarin iedereen zich op zijn gemak voelt bij het stellen van 

vragen of het uiten van ideeën. 

Het streven is dat alle medewerkers vanuit hun kracht kunnen opereren. Iedereen mag 

daarbij fouten maken wat uiteindelijk de beste manier is om als organisatie te leren en 

beter te worden. Verder heeft iedereen recht op zijn eigen mening en wordt verschil 

van mening gerespecteerd.

GlobalBEM is een vooraanstaande instelling in op het gebied van Breakthrough 

Energy gemeenschap en van tijd tot tijd kunnen en worden teamleden benaderd 

door de media. Om ervoor te zorgen dat we met één stem spreken en nauwkeurige 

informatie over Breakthrough Energy verstrekken, worden alle vragen van de media 

gecoördineerd door onze PR-manager. 
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De financiële overzichten van GlobalBEM worden op gepaste wijze bijgehouden 

en moeten voldoen aan zowel de toepasselijke wetgeving als aan de interne 

controlesystemen van de organisatie. Medewerkers zullen eigendommen of informatie 

van GlobalBEM nooit gebruiken voor persoonlijke doeleinden,  financieel gewin. 

GlobalBEM medewerkers zullen geen discriminatie uitoefenen of tolereren op basis 

van onder andere: plaats van herkomst, etniciteit, staatsburgerschap, geslacht, leeftijd, 

politieke of religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, familierelatie 

of economische of medische status. GlobalBEM streeft ernaar alle mensen met respect 

te behandelen en een productieve omgeving te bevorderen die vrij is van intimidatie, 

intimidatie en discriminatie. 

Alle stakeholders van GlobalBEM waaronder donateurs, leden op de Website, klanten, 

event bezoekers, sprekers en medewerkers van GlobalBEM kunnen vertrouwen op hun 

privacy.

Stichting GlobalBEM en haar medewerkers gaan uitsluiten relaties aan met mensen en 

organisaties waarvan men op basis van een persoonlijk oordeel of onderzoek weet dat 

deze een constructieve bijdrage leveren aan mens en maatschappij. 

Ieder van ons is verantwoordelijk voor het kennen en naleven van de waarden en 

normen die in deze Gedragscode zijn uiteengezet en voor het stellen van vragen als we 

onzeker zijn over het beleid van de organisatie.
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Samenwerkingen en lidmaatschappen

Onze stichting werkt samen met 

New Energy Movement https://newenergymovement.org/

The Nui foundation https://www.thenuifoundation.com/

Oud en toekomstige sprekers en notes uit de Breakthrough Energy Movement

Wij zijn niet aangesloten bij een branche vereniging
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