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§ 2 Doelstelling Stichting Tileng

Het verbeteren van de leef- en woonsituatie van de desa’s Imogiri, Baturraden 
en Tileng op Java, Indonesië, door het begeleiden en financieren van projecten, 
geïnitieerd door de lokale bevolking. Speerpunt binnen deze ondersteunende 
activiteiten is duurzaamheid. Door het bieden van structurele hulp, zoals onderwijs 
en inkomengenererende projecten, wordt een blijvende effectiviteit bereikt. 

§ 1 Introductie

Iedere organisatie heeft een beleid, zo ook Stichting Tileng. Om miscommunicatie en 
onduidelijkheid te voorkomen, dient het beleid zowel voor het bestuur in Nederland 
als voor de vertegenwoordigers van de stichting in Indonesië geheel helder te zijn. 
Het doel van dit Tileng-handboek is dan ook: het bevorderen van eenduidigheid, 
transparantie en effectiviteit in zowel het internationale beleid als de implementatie 
van dit beleid op lokaal niveau. 
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§ 3.2 Organogram van het management (Indonesië)

General Manager **
Stichting Tileng

Indonesia

Tekad Santos

Manager Finance **
Stichting Tileng

Indonesia

Deskart Djatmiko

Manager BackOffice **
Stichting Tileng

Indonesia

** The management Team
* Project Group = Project Manager, Community Representative & Project Accountant

Baturraden Imogirl Tileng

Project Group *
1

Project Group * 
2

Project Group *
3 etc.

Project Group *
1

Project Group *
2

Project Group *
3 etc.

Project Group *
1

Project Group *
2

Project Group *
3 etc.

Suci Wahyuni

Manager Finance **
Stichting Tileng

Indonesia

Tri Hastuti 

§ 3 Organisatiestructuur 

§ 3.1 Organogram van het bestuur (Nederland): 

Voorzitter / President
Stichting Tileng

Nederland

A.C. (Ton) Lange

Bestuurslid / Board
Stichting Tileng

Nederland

E.M. (Ellen) Mierop

Bestuurslid / Board
Stichting Tileng

Nederland

E.F. (Eveline) Bruijn

Adviseur / Vrijwilliger
Consultant / Volunteer

Stichting Tileng
Nederland

R. (Remco) Lange

Penningmeester / Treasurer
Stichting Tileng

Nederland

C.M. (Cees) van der JagtA.J. (Bram) van der Weele

Secretaris / Secretary
Stichting Tileng

Nederland

Adviseur / Vrijwilliger
Consultant / Volunteer

Stichting Tileng
Nederland

C. (Cees) van den Heuvel
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‘Het 5-stappenplan’ 
1. Het probleem in kaart brengen (Problem mapping)

Bijvoorbeeld: de kleuterschool heeft nieuwe meubels nodig, de coöperatie 
wil nieuwe instrumenten voor op het land kopen, een aantal tijdelijke huizen 
staat op instorten.

2. Prioriteiten stellen (Priority scaling)
Het in overleg met de gemeenschap bepalen wat prioriteit heeft en waarom. 
Daarin consensus vinden.

3. Het doel bepalen (Goal setting)
Het bepalen van een gezamenlijk doel, zodat het draagvlak in en de 
participatie van de gemeenschap groter zijn.

4. Het controlesysteem bepalen (Controlling the system)
Vragen als ‘Wie rapporteert wat en wanneer aan wie?’ en ‘Hoe moet een 
voorstel geschreven worden?’ ‘ Hoe bepaal je het budget en de planning van 
een project?’staan in deze fase centraal

5. Leiderschap in uitvoering (Leadership in action)
De belangrijkste taak voor de projectleider is het steeds opnieuw checken 
(crosschecking) van de eerste vier stappen van het stappenplan binnen de 
gemeenschap. Steeds weer moet bepaald worden wat het probleem is, waar 
de prioriteit ligt, wat het gezamenlijke doel is en of er op de juiste wijze 
gecontroleerd wordt. 

7. De primaire taken van de Manager Financiën zijn als volgt: 
• Verantwoording voor het beheer van de financiële middelen van de stichting
• Aansturing en controle van de financiële krachten van de projecten.

§ 4 Taakomschrijving management (Indonesië)

1. De stichting wordt in Indonesië vertegenwoordigd door één management. 
Uitsluitend dit management rapporteert rechtstreeks aan het bestuur in 
Nederland. Het management bestaat uit ten minste 3 personen te weten een 
General Manager, een Manager BackOffice en een Manager Financiën.

2. Voor aanstelling van een General Manager of een Manager BackOffice is 
goedkeuring vereist van het bestuur.  Aanstelling van een Manager Financiën 
geschiedt te allen tijde door de zittende General Manager en de Manager 
BackOffice samen.

3. De General Manager heeft de eindverantwoording van alle activiteiten van 
de stichting in Indonesië en is primair verantwoordelijk voor de contacten 
met de projectleiders (zie § 5 ) en de dorpscomités (zie § 5), als ook voor het 
structurele contact met de desa’s (zie § 7.4). 

4. De Manager BackOffice is met name verantwoordelijk voor alle communicatie 
met Nederland en dient daarom de Nederlandse dan wel de Engelse taal 
machtig te zijn. 

5. De Manager BackOffice ziet toe op de financiële budgetten en rapportages die 
door de projectleiders worden aangeleverd aan het management.

6. De General Manager en de Manager BackOffice zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor een constructieve communicatie met en een effectieve 
werkwijze van  de projectgroepen. De General Manager en de Manager 
BackOffice  treden in deze context op als adviseurs en begeleiden de 
gemeenschap volgens onderstaande methodiek: 
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§ 5 Taakomschrijving projectgroep

1. Elk project dient te worden gedragen door een projectgroep van 
3 personen, te weten een projectleider (Project Manager), een 
gemeenschapsvertegenwoordiger (Community Representative) en een 
financiële kracht (Project Accountant).

2. De projectleider is met name verantwoordelijk voor de uitvoering van een 
project. Voor de verschillende types projecten zijn dientengevolge verschillende 
gekwalificeerde personen nodig.
Voorbeeld 1: Bij bouwprojecten is iemand nodig die verstand heeft van bouwen.
Voorbeeld 2: Bij studiebeurzen is iemand nodig die goede contacten heeft met de 
scholen.

3. Aanstelling van de projectleiders geschiedt te allen tijde door de General 
Manager, Manager BackOffice en Manager Financiën van het management 
samen. 

4. De gemeenschapsvertegenwoordiger, dat wil zeggen: de vertegenwoordiger 
van een dusun, draagt zorg voor een goede communicatie met de lokale 
bevolking. Ook hier geldt dat de vereisten afhankelijk zijn van het soort 
project.
Voorbeeld 1: Bij de bouw van scholen en bij studiebeurzen ligt iemand uit een 
schoolbestuur voor de hand.
Voorbeeld 2: Bij inkomensgenererende projecten is een vertegenwoordiger uit het 
dorpscomité een logische keus.

5. De financiële kracht van het projectteam heeft tot taak om een goede 
administratie bij te houden van de binnenkomende en uitgaande financiële 
middelen en moet hierover rapportages te maken ten behoeve van het 
management. Tevens valt het bijhouden van eventueel kasgeld onder deze 
functie.

8. Bij kleine projecten (of als er geen betere optie voor handen is) mag de 
Manager Financiën zelf als financiële kracht deel uit maken van de projectgroep 
(zie §5.6)

9. Het management legt voor alle projecten verantwoording af aan het bestuur in 
Nederland (zie §6). 
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§ 6 Projectvoorstel & rapportage

1. Iedereen kan een projectaanvraag indienen bij de General Manager van het 
management in Indonesië. Zodra er in overleg met de indiener (de initiator 
van het project) inzicht in het project is verkregen, inclusief kostenraming,  
wordt er een projectgroep (projectleider, gemeenschapsvertegenwoordiger 
en financiële kracht) samengesteld door de indiener en het management. Na 
akkoord van de beoogde kandidaten, wordt de projectgroep geïnstalleerd. Het 
ligt voor de hand dat de indiener daar deel vanuit maakt.

2. De projectgroep maakt in samenwerking met het management een formeel 
‘Proposal’ voor het bestuur van de stichting in Nederland. Dit Proposal wordt 
na goedkeuring van het management door de Manager BackOffice naar 
Nederland gestuurd. Wanneer niemand uit de projectgroep de Nederlandse 
dan wel Engelse taal machtig is, draagt de Manager BackOffice van het 
management zorg voor de vertaling.

3. Aangezien de drempel voor het indienen van een voorstel/initiatief  op de 
locatie van het management (te weten Baturraden)  veel lager is dan in de 
twee andere  desa’s (te weten Imogiri en Tileng) is het essentieel dat de 
General Manager gestructureerd contact houdt met de dorpscomités, en met 
reeds eerder voor de stichting actieve personen, in beide op afstand gelegen 
desa’s.Het bestuur in Nederland is verantwoordelijk voor een evenredige 
toekenning van projectondersteuningen. 

4. Na goedkeuring door het bestuur in Nederland kan het project op Java 
aanvangen. Bijdragen vanuit Nederland worden overgemaakt naar een 
bankrekening die beheerd wordt door het management. Het management is 
dan ook verantwoordelijk voor de wijze en het tempo waarop de middelen 
aan de projectgroep ter beschikking worden gesteld.

6. Het is toegestaan voor leden van het management om zitting te nemen in een 
projectgroep, maar uitsluitend wanneer dat ten dienste staat van het project 
en er geen andere gekwalificeerde personen te vinden zijn.

7. Van elk project wordt in algehele zin door de projectleider gerapporteerd aan 
het management door middel van tussen- en eindrapportages (zie § 6.5).
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§ 7 Kostenstructuur
   
1. De managementfee bedraagt 6% van alle goedgekeurde projecten. Deze fee 

dient als volgt te worden verdeeld: 
• Management – 2%
• Projectgroep – 4%

2. De verdeling van de 2% tussen de leden van het management dient in 
onderling overleg te worden vastgesteld en te zijn opgenomen in het 
projectplan. Hierbij dient rekening te worden gehouden met:

• inschatting van de te besteden tijd, met name ook rekening houdend met 
reistijden naar op afstand gelegen dorpen.

• deelname van het management aan projectgroepen en de daaraan verbonden 
vergoeding. 

De verdeling wordt al dan niet goedgekeurd door het bestuur in Nederland en 
wordt meegenomen bij de beoordeling en goedkeuring project.

 
3. De verdeling van de 4% tussen de leden van de projectgroep geschiedt door 

het management. Hierbij dient rekening te worden gehouden met:

•	 inschatting van de te besteden tijd
Voorbeeld 1: bij een bouwproject zal de projectleider de meeste tijd besteden 
en zal van de financiële kracht een behoorlijke inspanning worden gevergd. (Bijv. 
projectleider 2,5%, financiële kracht 1,5%).

Voorbeeld 2: Bij studiebeurzen is de inspanning van de projectleider relatiefgering 
en ligt er een grote druk op de financiële kracht. (Bijv. projectleider 1,5%, financiële 
kracht 2,5%).

5. Het uitbrengen van tussen- en eindrapportages (incl. financieel overzicht) uit 
de projecten dient te geschieden na afloop van elk project en:

• voor langlopende projecten (zoals de Buffelbank): één keer per zes maanden 
• voor scholarship verantwoording: één keer per jaar in de maand mei; nieuwe 

aanvragen scholarship één keer per jaar indienen in de maand juni
• voor bouwprojecten: elke drie maanden gerekend vanaf de start van de bouw

6. De rapportages worden verzorgd door de projectgroep en ingediend bij 
het management. Het management controleert de rapportage inhoudelijk 
(Manager BackOffice) en financieel (Manager Financiën) en zorgt zo nodig 
voor vertaling (Manager BackOffice), waarna de rapportages na goedkeuring 
van de General Manager naar het bestuur in Nederland worden gestuurd.

7. Het ontbreken van gegevens (onvolledigheid of onjuistheid) in de rapportages 
betekent automatisch stopzetting van alle bijdragen voor het desbetreffende 
project vanuit Nederland tot de situatie volledig is hersteld. 
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Verklarende woordenlijst:
Woorden die mogelijk kunnen leiden tot interpretatie verschillen c.q. niet goed zijn te 
vertalen.

Initiator:  Degene die het eerste, al dan niet in overleg met anderen, een idee voor 
een project oppert.

Communicatiekosten: Kosten die, naast reis-/bezoekkosten door het management 
in Indonesië gemaakt moeten worden om het kantoor operationeel te houden. Te 
denken valt aan internet, telefonie e.d.

Gemeenschap: Een verzameling van mensen uit een dusun, kampong, desa, stad.

•	 Het belang van de betrokkene
Voorbeeld:  Vaak zal de gemeenschapsvertegenwoordiger een belang hebben bij het 
project. Zo zal bij de bouw van een school vaak iemand van het schoolbestuur in 
de projectgroep zitten. In dat geval wordt het betreffende lid van de projectgroep 
geacht een belang bij het project te hebben en deelt dientengevolge niet mee in de 
management fee.

Op deze wijze moet voor elk (soort) project een verdeling worden gemaakt. 
De verdeling wordt al dan niet goedgekeurd door het bestuur in Nederland en 
wordt meegenomen bij de beoordeling en goedkeuring project.

4. Communicatiekosten (inclusief reiskosten), gemaakt door het management ten 
behoeve van de ontwikkeling van (mogelijke) projecten buiten de eigen desa 
(communicatie en bezoek), dienen in een separaat voorstel op jaarbasis te 
worden ingediend (zie § 4.3).  

5. Wanneer er voor een project minder geld nodig is dan aangevraagd in het 
proposal, bijvoorbeeld vanwege participatie van de gemeenschap, dan is de 
handelwijze als volgt:
van 80% van het eventuele restant bepaalt  het bestuur in Nederland wat er 
met het geld of materiaal moet gebeuren. 20% van het restant vloeit terug naar 
de desbetreffende gemeenschap als beloning voor de opgebrachte participatie.
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Notities Notities



Stichting Tileng

Internet:  www.tileng.nl 
Email:  info@tileng.nl
Bankrekening: 1237.98.965
Postadres:  Koggerwaard 26, 2904 SC Capelle aan den IJssel
Bezoekadres:  1ste Barendrechtseweg 58-62, 2992 XC Barendrecht
Telefoon:  +31 (0)180 - 744 285

Stichting Tileng is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam 
onder nummer 24307222.

Stichting Tileng is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


