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INLEIDING  
 
Een korte introductie over onze organisatie… 
WINWIDE IEP en haar AlleTonenTafels (ATT) methodiek en projecten is een non-profit stichting met 
een ANBI status waarbij verschillende organisaties, bedrijven en onafhankelijke ondernemers zich 
kunnen aansluiten en mee kunnen samenwerken. Haar missie is het bevorderen van Integratie, 
Emancipatie en Participatie in Nederland. Meer informatie over onze organisatie vindt u in Appendix 
0 en I. 
 
De tijdslijn van WINWIDE’s  vervolg programma en ATT projectplanning voor  de komende periode 
loopt van 2014-2017. Deze is gevormd op basis van ons programma Interculturele Samenwerking en 
Gender Emancipatie (vanuit een intercultureel perspectief), eveneens op de ervaringen van onze 
afgelopen 2-jarige cyclus, gericht op het thema Onderwijs, Creatieve Ontwikkeling, en de invulling 
van onze projecten met de relevante ontvangen subsidiegelden voor deze periode.   
 
WINWIDE’s totaal concept en werkwijze:  

 
 
Het plaatje hierboven geeft ons 3 sporenbeleid en werkwijze aan. 2 sporen van ons 3 sporenbeleid 
zijn inmiddels succesvol geïmplementeerd.  In de komende periode 2014-2017 zal ons TOIS TEAM 
worden verstevigd om het 3de sporenbeleid, het testen, trainen en opleiden m.b.t. Interculturele 
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Samenwerking en Gender Emancipatie verder uit te bouwen, te registreren en relevante stage 
projecten voor jong en oud op dit gebied op te starten. 
 
Evaluatie, Consolidatie, Programmering en Project Planning 
Om het proces van onze ATT programma’s en projectplannen te structureren, nu en in de toekomst, 
houden wij in het bepalen van onze strategie de volgende steunpunten voor de onderbouwing aan:  

1 Evaluatie en reflectie over onze vorige periode  november  2011 - december 2013 
2 Consolidatie van deze vorige periode 
3 Programmering en projectplannen voor een nieuwe 3 jarige-periode, lopende van januari 

2014- december 2017. 
4 Appendices: 

o Appendix 0:  Over de WINWINDE Organisatie 
o Appendix  I:  Verdere uitwerking programmering en Project Planning   
o Appendix II: Wegwijs binnen onze organisatie plus strategische modellen 
o Appendix III: Exploitatiebegroting , een korte inleiding 

 
 

***** 

 

Voor meer informatie, neem contact op met  WINWIDE’s directeur via  winwide@tiscali.nl  
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