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Hoofdstuk: 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding, probleemstelling, de opdrachtgever, de doelstelling van de 

opdracht, de centrale opgave, onderzoeksvragen en de leeswijzer beschreven. Er wordt naar de bron 

“Saxion Self-Service” verwezen, deze bron is te vinden in de bijlage van dit rapport. 

1.1 Aanleiding tot de opdracht 
In Deventer zijn er veel 

vrijwilligersorganisaties, deze organisaties 

moeten uiteraard allemaal bestuurd 

worden. In verenigingen is er weinig 

doorstroming, veel bestuursleden blijven 

voor een zeer lange tijd in het bestuur 

waardoor in de loop der jaren het bestuur 

veroudert. In het deel van kwartiel drie is er 

een analyse uitgevoerd op gebied van de 

leeftijd van bestuurders in Deventer. Zie 

figuur één het resultaat hiervan, waaruit 

bleek dat besturen inderdaad aan het 

verouderd zijn. Daarnaast bleek uit de 

analyse ook dat bestuurders inderdaad lang blijven zitten, zie figuur twee, waaruit 

blijk dat veel bestuurders langer dan 5 jaar al bestuurswerk aan het doen zijn. 

Dit betekent dus dat er weinig jongeren in het bestuur van een organisatie zitten, 

en het ook minder aantrekkelijk kan zijn voor jongeren om bij het bestuur te 

komen, want jongeren trekken vaak jongeren aan. Een neveneffect van dit 

probleem is dat ervaren bestuursleden vaak vele taken standaard op zich nemen, 

het gat dat vervolgens ontstaat als zo een ervaren bestuurslid om wat voor reden 

dan ook stopt is enorm. 

Om bestuurswerk voor jongeren aantrekkelijk te maken dient wellicht de 

organisatie zich aan te passen zodat jongeren zich eerder zullen inzetten voor vrijwillig bestuurswerk (E. 

Starrevelt, persoonlijke communicatie, 14 februari 2022). 

Er is dan ook zeker sprake van een maatschappelijk vraagstuk, dat nog eens bevestigt is door de 

leeftijdsanalyse die is uitgevoerd in kwartiel drie. Er is in deel drie nog niet veel stil gestaan op gebied 

van hoe verjonging van een bestuur gerealiseerd kan worden. Dit laatste zal dan ook centraal staan in 

het deel van kwartiel vier van het onderzoek. 

1.2 Probleem- en/of situatiebeschrijving: wat is er aan de hand 
Zoals al benoemd verouderen besturen en blijven bestuurders vaak lang zitten wat een bestuur 

verjongen lastig kan maken. Vrijwilligersorganisaties hebben daardoor steeds meer moeite om vrijwillige 

bestuurders te vinden, zeker jonge vrijwilligers. Daarnaast zijn de huidige vrijwillig bestuurders vaak wat 

ouder en ontstaan er op het moment dat zij stoppen veel problemen, omdat bestuursleden die langer 

op hun plek zitten vaak secundaire taken op zich nemen (E. Starrevelt, persoonlijke communicatie, 14 

februari 2022).  
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1.3 De opdrachtgever in de context van de opdracht 
De opdrachtgever is Deventer Doet. Deventer doet heeft als doel om de vraag en aanbod op gebied van 

vrijwilligerswerk te verbinden. Dit houdt ook in dat iedereen mee moet kunnen doen, zie hierbij 

vrijwilligerswerk als instrument voor participatie (E. Starrevelt, persoonlijke communicatie, 14 februari 

2022). 

Deventer doet wil met deze opdracht graag weten wat de huidige situatie in Deventer is betreft 

besturen en wat er nodig is om bestuurlijke verjonging te realiseren. Deventer Doet heeft als 

opdrachtgever de gemeente Deventer. Het doel van Deventer Doet is het verbinden, ondersteunen en 

inspireren van vrijwilligers en organisaties. In het waardesysteem van de organisatie is maatschappelijke 

betrokkenheid belangrijk, met bewonersparticipatie als invulling hiervan (E. Starrevelt, persoonlijke 

communicatie, 14 februari 2022). Zelf ziet de organisatie als belangrijkste taak om te bemiddelen op 

plekken waar de invulling van vrijwillige krachten niet vanzelfsprekend loopt. Zij zijn het aanspreekpunt 

van vrijwilligersorganisaties in en rondom Deventer (E. Starrevelt, persoonlijke communicatie, 14 

februari 2022). 

 

1.4 Doelstelling van de opdracht, inclusief eindproduct 
Het doel van de opdracht is om de huidige situatie van vrijwillig besturen in Deventer in kaart te brengen 

en te kijken naar hoe verjonging hier gerealiseerd zou kunnen worden. Ook is de vraag of er andere 

verenigingen zijn, zowel landelijk als in Deventer, die het probleem succesvol hebben opgelost (Saxion 

Self-Service, 2022). Het eindproduct zal een combinatie zijn van een situatiebeschrijving en een advies. 

In eerste instantie zal worden onderzocht wat de stand van zaken op het gebied van 

toekomstbestendigheid is van vrijwilligersorganisaties in Deventer, vervolgens zal worden onderzocht 

op welke manier bestuurswerk aantrekkelijk kan worden gemaakt voor jongeren in Deventer.  

1.5 Onderzoek en deelvragen 
Om de doelstelling te kunnen realiseren is het gewenst om een centrale opgave en onderzoeksvragen te 

formuleren, die vervolgens tijdens het toewerken naar een eindproduct beantwoord zullen worden. 

1.5.1 Centrale opgave: 
Wat is er nodig om bestuurlijke verjonging te realiseren en hoe kunnen vrijwilligersorganisaties jongeren 

betrekken bij bestuurlijke taken?  

1.5.2 Onderzoeksvragen: 
Wat zijn de motivaties voor bestuurders om aan een bestuur bij vrijwilligersorganisaties deel te nemen? 

Wat zijn bestaande succesverhalen op het gebied van verjonging bij besturen van 

vrijwilligersorganisaties? 

Wat zijn mogelijke valkuilen voor het realiseren van verjonging bij besturen van vrijwilligersorganisaties?  

De centrale opgave ligt in het verlengde van de doelstelling van de opdracht. Met het beantwoorden 

van deze vraag zal inzichtelijk worden gemaakt hoe verjonging gerealiseerd kan worden en wat de rol 

van organisaties hierbij is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang om te weten wat 

mensen aantrekt om bestuurswerk te gaan doen (zo weet je ook waarom jonge mensen bestuurswerk 

zouden gaan doen), wat bestaande succesverhalen op gebied van verjonging bij besturen zijn (daar is al 
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gerealiseerd wat in dit rapport onderzocht wordt, deze informatie kan heel goed gebruikt worden in de 

aanbevelingen van dit rapport) en wat mogelijke valkuilen kunnen zijn bij het realiseren van verjonging 

bij het besturen van vrijwilligersorganisaties (jonge mensen moeten wel bij het bestuur willen blijven, 

dus daarom moet er ook gekeken worden wat mogelijk fout zou kunnen gaan bij het verjongen van een 

bestuur). Mogelijke valkuilen kunnen bijvoorbeeld al ontstaan omdat meerdere respondenten van de 

enquête uit kwartiel drie aangaven niet open te staan voor verjonging 

1.6 Splitsing in de kwartielen 
Waar in kwartiel drie de nadruk lag bij de huidige situatie van de leeftijdsopbouw van vrijwillige 

bestuurders in Deventer zal in het vierde kwartiel de nadruk liggen bij de percepties van jongeren, denk 

aan wat voor veranderingen, kan ook op gebied van bewustwording zijn, zij nodig vinden om vrijwillig 

bestuurswerk dusdanig aantrekkelijk te maken om vervolgens vrijwillig bestuurswerk te gaan doen. 

Hierbij komt ook de belangen van jongeren en verenigingen/stichtingen aan de orde, die dusdanig op 

elkaar afgestemd moeten worden zodat verjonging voor beide partijen aantrekkelijk is. Hieruit is dit 

rapport gekomen waarin dus ook vooral wordt gekeken naar de perceptie van jongeren.  omdat er in 

verband met een planning van in totaal 7 à 8 weken, die in kwartiel drie 11 weken waren, en het in 

kwartiel drie voor stadslab gereserveerde studie-uren twee keer zo klein is als in kwartiel drie het geval 

was, is er gekozen om in verband met consistentie en het behouden van kwaliteit en haalbaarheid qua 

tijd om de nadruk bij de aanpak van deze onderzoeksvraag bij deskresearch te leggen in het deel van 

kwartiel vier.  

1.7 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk wordt het theoretisch kader beschreven waarin belangrijke begrippen die 

voorkomen in het onderzoek worden toegelicht. In het derde hoofdstuk zal worden stilgestaan bij de 

methodiek. In de volgende hoofdstukken worden de resultaten en de conclusie/aanbeveling 

geformuleerd. 
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Hoofdstuk 2: Theoretisch Kader 

2.1 Stichtingen 
Stichtingen zijn organisaties die een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel willen behalen, in 

tegenstelling tot winst als doel van de organisatie (Centraal Bureau voor de Statistiek, n.d.). Een stichting 

mag winst maken, maar dient de winst uit te geven aan het behalen van haar doelen. Stichtingen 

hebben altijd een bestuur.  

Voorbeelden van stichtingen zijn: betaalde voetbalclubs, omroepen, ziekenhuizen, musea, laboratoria 

en zorginstellingen (Centraal Bureau voor de Statistiek, n.d.). Dit zijn veel uiteenlopende organisaties en 

er bestaan ook verschillende soorten stichtingen die voor verscheidene doelen worden ingezet 

(Stichting Oprichten, n.d.).  

Het eerste aspect waar een stichting in kan verschillen is of het een éénpersoons-stichting is of een 

stichting met meerdere bestuurders (Stichting.nl, n.d.). Daarnaast zijn er reguliere stichtingen, zoals 

hierboven beschreven, met een sociaal of ideëel doel, ANBI-stichtingen, die worden opgericht voor 

liefdadigheidsdoeleinden, stichting derdengelden, die worden opgericht om geld namens derden te 

beheren, en SBBI-stichting, die voor een sociaal doel wordt opgericht (Stichting Oprichten, n.d.). Ook 

bestaat er een stichtingssoort die tot doel heeft het verlenen van zorg, een WTZi stichting, en een 

stichting die is opgericht op basis van een testament om de nalatenschap af te wikkelen, een 

testamentaire stichting (Stichting.nl, n.d.). Daarnaast is er nog een minder vaak voorkomende 

stichtingssoort, de stichting administratiekantoor, die wordt opgericht met het doel tot het beheren en 

certificeren van aandelen en dus een commercieel doeleinde heeft (Stichting Oprichten, n.d.).  

Voor elke stichtingssoort is het verplicht om een bestuur te hebben (Stichting Oprichten, n.d.). Het 

bestuur is verantwoordelijk voor het verwezenlijken van het doel van de stichting. Om dit in goede 

banen te leiden bestaat het bestuur vaak uit verschillende personen. Hoewel het mogelijk is om slechts 

een persoon als bestuurder te hebben wordt dat niet geadviseerd, dit brengt de continuatie van de 

stichting in gevaar (Stichting.nl, n.d.). Bij een ANBI-stichting is het verplicht dat een bestuur uit ten 

minste drie personen bestaat, er mag niet één persoon zijn die de uiteindelijke beslissing neemt over 

het geld (Stichting Oprichten, n.d.). Er kan voor gekozen worden om een Raad van Toezicht in te stellen, 

die toezicht houdt op het bestuur, maar dat is niet verplicht (Centraal Bureau voor de Statistiek, n.d.). 

2.2 Verenigingen 
Een vereniging is een organisatievorm tussen meerdere partijen die hetzelfde doel nastreven en zich 

daartoe hebben verenigd (NOC*NSF, n.d.). Verenigingen zijn een rechtspersoon met leden die 

maatschappelijke activiteiten organiseren om een wens of doel te bereiken (Kamer van Koophandel, 

n.d.). Een vereniging mag winst maken, maar de winst moet gebruikt worden om het doel te vervullen 

waarvoor de vereniging is opgericht. Een vereniging mag geen winst aan haar leden uitkeren (NOC*NSF, 

n.d.). In deze zin zijn verenigingen en stichtingen vergelijkbaar, beide rechtsvormen keren geen winst uit 

(Wet & Recht, n.d.).  

Verenigingen kunnen verschillende doelen nastreven, van samen sporten of muziek maken tot 

winkeliers die zich samen in een winkeliersvereniging inzetten voor een aantrekkelijker winkelgebied 

(Notaris.nl, n.d.). Voorbeelden van verenigingen zijn sportclubs, de scouting, de buurtvereniging of een 

politieke partij (Wet & Recht, n.d.). Er zijn drie soorten verenigingen (Kamer van Koophandel, n.d.). De 

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is opgericht via een notaris, ze heeft statuten en als men in 
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aanmerking wil komen voor subsidie is deze verenigingssoort vaak een vereiste. De Vereniging met 

beperkte rechtsbevoegdheid is opgericht zonder een notaris, deze verenigingssoort heeft ten opzichte 

van de vorige minder rechten en kan bijvoorbeeld geen gebouw kopen. Eigenaren van een appartement 

zijn verplicht lid te worden van een Vereniging van Eigenaren (Notaris.nl, n.d.). Deze vereniging 

behartigt de gemeenschappelijke belangen, zoals onderhoud. Verenigingen kunnen, net als stichtingen, 

ANBI of SBBI-status krijgen. Hier gelden voorwaarden voor, zoals het hebben van maatschappelijke 

waarde, en de status brengt belastingvoordelen met zich mee (Kamer van Koophandel, n.d.).  

In de statuten van de vereniging wordt beschreven hoe men lid kan worden en wat de voorwaarden zijn 

(Kamer van Koophandel, n.d.). Als dit niet staat beschreven staat dan beslist het bestuur (Wet & Recht, 

n.d.). Leden hebben grote invloed in de vereniging. De leden benoemen het bestuur, kunnen de 

statuten wijzigen, moeten de jaarbalans goedkeuren en beslissen over de eventuele ontbinding van de 

vereniging.  

2.3 Bestuurswerk 
In 2020 gaf 44 procent van de bevolking vanaf 15 jaar aan zich minstens ééns per jaar actief te zijn 

geweest als vrijwilliger. Er is afgelopen jaren een duidelijke daling in de bevolking wat vrijwilligerswerk 

doet te zien, hoewel er gezegd moet worden dat dit mogelijk extra is versterkt door de coronacrisis. Het 

gemiddelde aantal uren dat een vrijwilliger wekelijks aan vrijwilligerswerk besteed ligt op 4 uur. De 

meeste vrijwilligers zijn te vinden op sportverenigingen, scholen, jeugdwerk, verzorging en 

levensbeschouwelijke organisaties (Arends, 2021). 

Mensen van middelbare leeftijd doen over het algemeen meer aan vrijwilligerswerk dan jongeren en 

ouderen. Hoewel mannen en vrouwen over het algemeen even veel aan vrijwilligerswerk doen, zijn er 

twee keer zoveel vrouwen als mannen die in de zorg en het onderwijs vrijwilligerswerk doen. Wel geldt 

gemiddeld hoe hoger het opleidingsniveau en het huishoudinkomen, hoe vaker iemand vrijwilligerswerk 

doet. Ook doen werkenden over het algemeen meer vrijwilligerswerk dan niet werkenden, en doen 

kerkelijk gezinde vaker vrijwilligerswerk dan mensen zonder denominatie (Arends, 2021). 

Hoewel het cijfer dat men gemiddeld aan het vrijwilligerswerk geeft een 7,6 is, ligt het cijfer dat 

jongeren aan vrijwilligerswerk geven lager dan andere leeftijdsgroepen. 74% van de mensen geeft aan 

dat ze een jaar later hetzelfde soort vrijwilligerswerk nog een keer zouden willen doen, maar hierbij 

geven jongeren en relatief laagopgeleide mensen vaker dan andere leeftijdsgroepen en relatief 

hoogopgeleide mensen aan om niet nog een keer hetzelfde soort vrijwilligerswerk te willen doen. Veel 

voorkomende redenen voor mensen om te stoppen vrijwilligerswerk zijn geen zin meer hebben, 

verandering in gezinssituatie, gezondheidsproblemen en het vinden van een betaalde baan (Arends, 

2021). 

Een bestuur bestaat uit een voorzitter, die het gezicht van de organisatie is, een secretaris, die de 

schrijver van het bestuur is, een penningmeester, die het geld beheert, en de vicevoorzitter die bij 

afwezigheid van de voorzitter de taken van de voorzitter overneemt (Verenigingen.nl, sd). 

2.5 Vergrijzing en verjonging 
Op korte en (midden)lange termijn wordt vergrijzing een probleem in veel sectoren. In het onderzoek 

staat verjonging realiseren centraal, omdat het doel is om te onderzoeken hoe het vrijwillig bestuur van 

verenigingen en organisaties verjongd kan worden met 10 jaar. Het huidige probleem wordt versterkt 

door vergrijzing, waardoor het belangrijk is oom ook bij dit begrip stil te staan. 
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Het percentage van 65-plussers zal naar verwachting van 16% in 2012 naar 22% in 2025 naar 25% in 

2040 gaan. Het aantal 75-plussers neemt toe van 7% in 2013 naar 14% in 2040. Ouderen wonen over het 

algemeen het meest op het platteland of in steden, beide plekken wonen rond 30% van de ouderen 

(Planbureau voor de leefomgeving, 2013). 

Verjonging binnen een vrijwilligersorganisatie gaat het beste in stappen terug van 10 jaar, dus is 

bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd 60 dan moeten er eerst mensen van 50 in het bestuur komen, en 

daarna 40, enzovoort, om zo het gemiddelde van het bestuur met 10 jaar te kunnen verjongen 

(Deventer Doet, 2020). 

Verjonging is geen garantie voor succes van het bestuursorgaan, belangrijk is ook dat ‘oudere’ 

bestuursleden ‘jongere’ collega’s als goede aanvulling zien voor de organisatie (Huijser, Veltrop, & 

Mostert, 2016). Vertrouwen in teams staat in relatie tot teamprestaties en conflicten in management en 

is zodoende van belang voor het besturen van organisaties. 

2.6 Jongeren 
Een van de doelen van het onderzoek is om te achterhalen hoe meer jongeren in het bestuur van 

vrijwilligersorganisatie kunnen komen. Daarom is het goed om even stil te staan bij deze groep. 

Een jongere is iemand van de leeftijd 16-30 jaar (van Dale, n.d.). Veel van deze jongeren hebben al 

ervaring met vrijwilligerswerk vanwege de maatschappelijke stage die middelbare scholieren moeten 

lopen in de onderbouw van de middelbare school (Ons Helpt Ons, sd). 

In 2019 bleek dat 45% van de Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar minstens één keer per jaar zich 

vrijwillig heeft ingezet voor een vereniging of organisatie, wat in 2017 nog 49% was. 20% van deze 

jongeren is actief in de sportsector, 11% in het onderwijs en 9% is actief bij jeugdorganisaties (CBS, 

2020). Bij verenigingen is jongeren aantrekken erg lastig, uit een enquête van Panteia blijkt dat meer 

dan de helft van verenigingen worstelt met het aantrekken van jongeren. Ook kwam uit de enquête dat 

gemiddeld 45% van leden bij verenigingen tussen de 30 en 50 jaar oud is, 41% is 50-plussers en 22% is 

onder de 30 (Panteia, 2018). 

Jongeren zijn een bijzondere leeftijdsgroep op de arbeidsmarkt, vooral omdat zij nog in een beginfase 

zitten op gebied van ervaringen op de arbeidsmarkt, wat ook inhoud dat deze groep in veel gevallen nog 

achter hun mogelijkheden, aanleg en hun ambities moeten komen. Daarnaast houdt dit alles in dat 

jongeren nog niet zeker kunnen weten of zij over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om hetgeen 

wat een jongere op gebied van kennis interessant vindt, in de praktijk goed uit te voeren in de vorm van 

een baan (Sociaal-Economische Raad, 1977). 

Jongeren vinden een goede sfeer, voldoening krijgen uit het werk en geld verdienen het belangrijkste als 

het gaat om het uitkiezen van een ban (Expeditie Werk, 2021). Bij vrijwilligerswerk is er geen sprake van 

geld verdienen, dus moet de motivatie om vrijwilligers werk te doen in het geval van jongeren liggen bij 

en goede sfeer en voldoening krijgen uit het werk. 

Een belangrijke reden voor Jongere mensen om vrijwilligerswerk te doen is voor het uitbreiden van hun 

bestaande activiteiten, zoals het helpen op de school van hun kinderen. Bij jongere mensen is sociale 

contacten al vaak een onderdeel in de agenda, terwijl ouderen hier vaak actiever naar op zoek zijn 

(Meijs, L., Parren, K. & Simons, F., 2017). 
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2.7 Ouderen  
Uit de enquête van kwartiel drie bleek dat de gemiddelde leeftijd van bestuurders van verenigingen en 

stichtingen 55 jaar is, met een standaardafwijking van een kleine 15 jaar. Het jongste bestuurslid is 18 

jaar, terwijl de oudste 82 jaar oud is. 

Voor meer informatie betreft wat de verdeling is voor soort vrijwilligerswerk zie onderstaande tabellen: 

 
Figuur 1: Vrijwilligerssectoren per leeftijdscategorie (Meijs, L. et al., 2017) 

 
Figuur 2: Vrijwilligerswerk per leeftijdscategorie (Meijs, L. et al., 2017) 
 

 
Figuur 3: Procentuele bijdrage vrijwilligerswerk aan het totaal (Meijs, L. et al., 2017) 

Jongeren doen vooral incidenteel vrijwilligerswerk, terwijl ouderen vaker structureel vrijwilligerswerk 

doen (SCP, 2015). In verband met de vergrijzing zal het aantal oudere vrijwilligers en werkuren van deze 

leeftijdscategorie enorm gaan toenemen (Meijs, L., Parren, K. & Simons, F., 2017). 

Motieven voor ouderen om vrijwilligerswerk te doen zijn het gevoel hebben nuttig en productief bezig 

te zijn, opdoen van nieuwe vriendschappen, iets goed doen voor anderen, iets terug doen voor de 

maatschappij. Andere motivaties zijn het actief bezig willen blijven. Ook brengt vrijwilligerswerk 

structuur aan het leven. Daarnaast is het opdoen van sociale contacten een belangrijke motivatie. 

Daarom is eenzaamheid een belangrijke factor dat met ouderen die vrijwilligerswerk doen tegengegaan 

wordt. Ook is een motivatie het blijven leren en ontwikkelen op latere leeftijd (Meijs, L., Parren, K. & 

Simons, F., 2017). 
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2.8 Motivatie  
Om bestuurswerk daadwerkelijk uit te voeren moet er natuurlijk een reden zijn, een motivatie. Om iets 

te gaan doen is intrinsieke motivatie een belangrijk onderdeel. De definitie van motivatie is letterlijk de 

bereidheid tot het uitvoeren of vertonen van bepaald gedrag, iemand heeft dus een bepaald motief 

(Ensie, 2021).  

Bij bestuurswerk is dit natuurlijk erg relevant, en jonge bestuurders geven aan motivaties te hebben die 

nog erg kunnen verschillen. Zo zijn enkele voorbeelden van motivaties bij jonge bestuurders: 

persoonlijke groei in kennis en vaardigheden, het verbeteren van het CV of persoonlijke verbondenheid 

met de organisatie (NJR, 2019). Wat interessant is dat jongeren die nog niet deelnamen aan 

bestuurswerk in het onderzoek van de NJR dezelfde redenen gaven om dit eventueel wel te gaan doen 

als de redenen die de op dat moment huidige jonge bestuurders gaven. 

Omdat het begrip motivatie twee kanten heeft is het ook erg interessant om te kijken om welke 

redenen jongeren principieel geen bestuursfunctie zouden willen bekleden. Een reden die naar voren 

komt is dat jongeren soms het idee hebben dat er weinig animo is binnen een vereniging en dit maakt in 

hun ogen een bestuursfunctie meteen veel minder interessant (NJR, 2019).  Ook zijn jongeren minder 

snel geïnteresseerd in bestuursfuncties omdat het tijd inneemt en zij niet de directe voordelen van 

bestuurswerk ervaren. 
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Hoofdstuk 3 Methodiek 
In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe elke onderzoeksvraag op de beste manier beantwoord kan worden. 
Hierbij zullen ze stuk voor stuk worden langsgegaan. 

3.1 Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de motivaties voor bestuurders om aan een bestuur bij 

vrijwilligersorganisaties deel te nemen? 
Van deze onderzoeksvraag kan er al een deel worden meegenomen uit het gedeelte van kwartiel drie. In 
de enquête is namelijk de vraag gesteld wat de bestuursleden denken dat motivaties voor vrijwillig 
besturen zijn. Daarom zal het gene wat meegenomen is uit kwartiel drie aangevuld worden met een 
aantal extra nieuwe bronnen. Dit laatste zal literatuuronderzoek zijn waarbij er gegevens worden 
opgezocht die al door anderen zijn verzameld (Verhoeven, 2018). Hierin wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de motivaties van jongeren om vrijwillig bestuurswerk te doen en motivaties van 
oudere bestuurders.  

3.2 Onderzoeksvraag 2: Wat zijn bestaande succesverhalen op het gebied van verjonging 

bij besturen van vrijwilligersorganisaties? 
Deze onderzoeksvraag zal vooral aan de hand van deskresearch worden beantwoord. Omdat er in het 
derde kwartiel nog niet bij dit vraagstuk is stilgestaan, wordt er vrijwel alleen gebruik gemaakt van 
nieuw onderzoeksmateriaal uit kwartiel vier. Ook hier zal dus voornamelijk gebruik worden gemaakt van 
deskresearch, waarbij er gegevens worden opgezocht die al door anderen zijn verzameld (Verhoeven, 
2018). Deze deskresearch neemt de vorm aan van ‘best-practices’.  
 

3.3 Onderzoeksvraag 3: Wat zijn mogelijke valkuilen voor het realiseren van verjonging bij 

besturen van vrijwilligersorganisaties? 
In de enquête van kwartiel drie is al genoemd dat niet alle bestuurders zitten te wachten op verjonging, 

dus deze informatie kan ook gebruikt worden bij het beantwoorden van deze onderzoeksvraag. Verder 

zal er bij deze onderzoeksvraag vooral gebruik worden gemaakt van deskresearch, waarbij er gegevens 

worden opgezocht die al door anderen zijn verzameld (Verhoeven, 2018).  
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Hoofdstuk 4 Resultaten 
In dit hoofdstuk zal er antwoord worden gegeven op alle onderzoeksvragen. Hierbij zullen alle 

onderzoeksvragen stuk voor stuk aan bod komen. 

4.1 Wat zijn de motivaties voor bestuurders om aan een bestuur bij 

vrijwilligersorganisaties deel te nemen?  
In kwartiel drie is er een enquête afgenomen aan verenigingen in Deventer waarin ook de vraag is 

gesteld wat vrijwillig bestuurders van verenigingen denken wat jongeren aantrekt om bestuurswerk te 

gaan doen.  

Uit de enquête is gekomen is dat sommige organisaties jonge generaties als doelgroep hebben, wat 

bestuurders vanuit deze leeftijdscategorie aantrekt. Verder is er voor jongeren veel ruimte voor 

ontplooiing en de taken van een bestuurslid zijn heel afwisselend, er is veel ruimte voor eigen inbreng 

en er zijn regelmatig mooie activiteiten. Ook krijgen jongeren veel werkervaring voor later mee. 

Besturen is een verbinding tussen theoretisch onderwijs en praktijk, je leert formuleren, standpunten 

verdedigen, discussiëren, debatteren en het belang van compromissen kunnen sluiten. Bestuurslid zijn is 

ook een mooie gelegenheid voor jongeren om hun passie en enthousiasme in te steken. Ook krijgen 

jongeren op deze manier invloed op de omgeving om hun heen. Daarnaast is participatie op elk vlak een 

basisregel. Ook niet te vergeten de voldoening die jongeren uit de ervaringen kunnen krijgen en de 

zinvolle tijdsbesteding wat bestuurslid zijn met zich meebrengt. 

4.1.1 Motivatie jonge bestuurders 
Er zijn verschillende intrinsieke of extrinsieke motivatie factoren om een bestuursfunctie te gaan 

bekleden. De grootste groep jonge bestuurders geeft aan erg veel waarde te hechten aan de 

persoonlijke ontwikkeling in kennis en vaardigheden. De meeste jongeren vinden het bovendien prettig 

om in een team te werken. Wat ook een belangrijke drijfveer is voor jongeren is dat zij door het doen 

van bestuurswerk een idee krijgen dat ze positieve impact kunnen hebben op hun directe omgeving. 

Jongeren vinden het verder een leuke kans om nieuwe mensen te leren kennen. De jonge bestuurders 

vinden hun bestuurstaken en de diversiteit daarin erg leuk (NJR, 2019). 

4.1.2 Motivatie niet-jonge bestuurders 
Voor niet specifiek jonge bestuurders is het gevoel bij de organisatie het allerbelangrijkste. Deze 

bestuursleden hechten er waarde aan dat iedereen het bepaalde gevoel bij de organisatie heeft en zij 

vinden de dynamiek binnen het bestuur en de organisatie erg belangrijk. Dit soort besturen doen ook 

veel aan teambuilding om deze dynamiek te verbeteren of te behouden. Hoewel het bij deze groep 

bestuursleden vaak om intrinsieke motivatie gaat als het aankomt op bestuurswerk, kan deze intrinsieke 

motivatie alleen ontstaan als leden van een organisatie weten wat bestuursleden doen en waarvoor zij 

zich inzetten. Bij sportverenigingen komt het regelmatig voor dat ouders een bestuursfunctie bekleden, 

omdat hun kinderen daar sporten (LKCA, 2017). 

4.2 Wat zijn bestaande succesverhalen op het gebied van verjonging bij besturen van 

vrijwilligersorganisaties? 
Hier worden één voor één een aantal succesverhalen genoemd waarbij verjonging van een bestuur 

succesvol heeft plaatsgevonden. 
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4.2.1 Melanie Oudshoorn bij Forum Sport 
Een succesverhaal over een jonge bestuurder komt van de 32-jarige Melanie Oudshoorn die bestuurslid 

is bij algemene zaken van Forum Sport, waar zij zich bezighoudt met zaken als vrijwilligers werven, 

clubbeheer en normen en waarden. Het bestuurswerk doet ze sinds haar 26e, dus al 6 jaar lang. 

Voorheen was ze al 8 jaar actief als vrijwilliger bij de vereniging. Na haar afstuderen was Melanie op 

zoek naar werk en zij werd gevraagd of ze bestuurder wou worden. De motivaties om dit bestuurswerk 

ook echt te gaan doen waren onder andere het opdoen van ervaring, een bijdrage leveren aan de 

vereniging en het kunnen stimuleren van diversiteit. Voor het doen van bestuurswerk noemt Melanie 

het belang van een goede balans kunnen houden tussen presteren en een goede sfeer. Dat mensen het 

fijn vinden om naar de club te komen is voor Melanie een belangrijke motivatie om bestuurswerk te 

kunnen blijven doen. Ook valt het haar op dat na haar meer vrouwen ook bestuurswerk zijn gaan doen. 

Van het bestuurswerk heeft Melanie geleerd hoe je samenwerkt, luistert naar anderen en knopen 

doorhakt. Ook heeft ze geleerd wat de rol van de gemeente en politiek is wat betreft een vereniging en 

hoe je omgaat met verantwoordelijkheid. Ook geeft ze aan dat het bestuurswerk bij haar carrière ook 

heeft geholpen, ze is namelijk gepromoveerd bij het bedrijf waar ze werkt (KNVB, 2022). 

4.2.2 Tennisvereniging TC Rodhe 
Bij tennisvereniging TC Rodhe uit Limburg was het ook zover. De club was toe aan een frisse blik op de 

toekomst. Een groep jonge en betrokken leden vond dit ook en wilde meer verantwoordelijkheid en 

inspraak over de gang van zaken van de tennisclub. De jongeren werden aangespoord om dit te doen 

toen zij zagen dat de clubkampioenschappen slecht bezocht werden en vonden dat de organisatie 

wellicht gemakzuchtig is geweest. De jonge leden gingen in gesprek met huidige bestuur. Het bestuur 

was het grotendeels met de jongeren eens en vatte de opmerkingen positief op. De acht jonge leden 

namen vervolgens plaats in verschillende commissies van de tennisclub. Een van deze jonge leden is de 

nieuwe voorzitter van de club geworden, ook vonden er wisselingen plaats op de positie van 

penningmeester en secretaris. Het nieuwe bestuur nam direct initiatief en maakte het mogelijk om via 

de PIN te betalen in het clubhuis en stelde een nieuw vrijwilligersbeleid in (KNLTB Centrecourt, 2018). 

4.2.3 Jeugdtoneelkring EJA Essen 
Het gezelschap had een bestuur van tussen de 30 tot 70 jaar (van de Voorde, n.d.). Dit bestuur merkte 

dat ze niet altijd bij elke repetitie konden en zijn en besloten om deze reden te verjongen. Nieuwe leden 

met vers enthousiasme waren de oplossing. Drie jonge leden werden uitgenodigd om een jaar mee te 

lopen met het bestuur om vervolgens te kijken of ze een functie wilden bekleden. Hierop volgden een 

aantal jaar met een combinatie van jonge en oude bestuursleden. Tegenwoordig zijn alle functies 

overgenomen door de jonge bestuursleden.  

4.2.4 Erfgoed Gelderland 
Erfgoed Gelderland heeft in samenwerking met vijf musea een experiment uitgevoerd voor het 

verjongen van hun vrijwilligersbestand (Erfgoed Gelderland, 2021). Hieruit is een stappenplan ontstaan 

met tips voor organisaties om hun eigen vrijwilligersbestand te verjongen. De stappen zijn als volgt: 

1. Kijk naar je organisatie; 

2. Schrijf een vacature; 

3. Maak goede afspraken; 

4. Laat je inspireren. 
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De eerste stap, kijk naar je organisatie, staat in het teken van de voorwaarden van verjonging (Erfgoed 

Gelderland, 2021). Deze is er vooral op toegespitst dat jongeren doorgaans minder tijd hebben en dat de 

organisatie daarom flexibel moet zijn om daarop in te spelen.  

De tweede stap gaat in over het schrijven van een vacature voor jonge vrijwilligers. Hierbij moet niet 

alleen ingegaan worden op wat een jongere te bieden heeft voor de organisatie, maar ook wat de 

organisatie te bieden heeft voor jongeren. Deze zaken zijn niet alleen belangrijk bij echte vacatures, 

maar het is ook belangrijk om ze duidelijk te hebben als het werven via mond-tot-mond reclame gaat of 

via persoonlijke benadering. 

De derde stap is het maken van afspraken met de jonge vrijwilliger. Dit is belangrijk om duidelijkheid te 

creëren in het vrijwilligerswerk. Zorg dat er een aanspreekpunt is, dat het duidelijk is wat er van de 

vrijwilliger verwacht wordt qua vrijwilligerswerk en wat de vrijwilliger van de organisatie kan 

verwachten.  

De vierde stap is het laten inspireren van de organisatie door jonge vrijwilligers. Sta als organisatie open 

voor nieuwe ideeën en betrek jonge en oudere vrijwilligers samen, zodat ze gebruik kunnen maken van 

elkaars kennis en kunde. Hierdoor zullen vrijwilligers zich langer inzetten en langer blijven.  

4.3 Wat zijn mogelijke valkuilen voor het realiseren van verjonging bij besturen van 

vrijwilligersorganisaties? 
In de volgende alinea’s worden mogelijke valkuilen benoemd voor het realiseren van verjonging bij 

besturen van vrijwilligersorganisaties. 

4.3.1 Frictie tussen jongere en oudere bestuurders  
Tussen de verschillenden generaties uit een bestuur zitten andere motivaties. Dit kan leiden tot 

spanning (KNVB, 2022). Het is van groot belang dat de spanningen in een bestuur snel worden 

uitgesproken en al helemaal tussen de verschillende generaties. Zo zouden jongeren minder snel zitten 

te wachten op langdradige vergaderingen en sneller op een actieve omgeving, dan hun oudere collega’s.  

4.3.2 De tien van Paulien 
Voor de voorwaarden van het realiseren van verjonging kan worden gekeken naar ‘De tien van Paulien’ 

(van de Voorde, n.d.). Deze punten zijn een samengesteld door Paulien Dewit, die is afgestudeerd aan 

de Universiteit Antwerpen voor cultuurmanagement, als voorwaarden voor verjonging en luiden als 

volgt: 

1. Heb vertrouwen in elkaar; 

2. Onderhoudt communicatie met elkaar; 

3. Houdt in de gaten welke communicatiekanalen gebruikt worden, bijvoorbeeld e-mail of 

telefonisch. Jongeren gebruiken andere communicatiekanalen dan oudere bestuursleden; 

4. Geef ervaring door; 

5. Voorzie doorstromingsmogelijkheden, door bijvoorbeeld een adviesraad op te richten. Hierdoor 

is de stap naar bestuurslid kleiner; 

6. Smoor nieuwe ideeën niet in de kiem, dat werkt demotiverend. Zoek compromissen zonder de 

organisatie te snel te veranderen; 

7. Vraag al vroeg initiatief van de leden om activiteiten te ondernemen, zoals bardiensten draaien 

of attributen zoeken. Dit verlaagt de stap naar bestuurslid; 
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8. Voorzie elkaar van feedback; 

9. Voorzie in het bestuur een mix van jong en oud; 

10. Geef jonge mensen verantwoordelijkheid, ook als dit niet per sé een bestuurstaak is.  
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Hoofdstuk 5 Conclusie en Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag ‘Wat is er nodig om bestuurlijke 

verjonging te realiseren en hoe kunnen vrijwilligersorganisaties jongeren betrekken bij bestuurlijke 

taken?’ aan de hand van de bevindingen uit het vorige hoofdstuk resultaten. 

5.1 Jongeren betrekken bij de organisatie 
Allereerst is het van belang om te kijken naar de voorwaarden voor het verjongen binnen de eigen 

organisatie. De werkzaamheden en de structuur van de organisatie moeten aansluiten bij de behoeften 

van jongeren, die vaak minder tijd hebben en daardoor flexibel ingezet moeten kunnen worden. Bij het 

verjongen van de organisatie is het van belang om duidelijk voor ogen te hebben wat jongeren de 

organisatie te bieden hebben, bijvoorbeeld door een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, en 

wat de organisatie te bieden heeft voor de jongere vrijwilliger, bijvoorbeeld het ontwikkelen van 

vaardigheden die van pas komen in het werkveld. Voor jongeren is het tevens belangrijk dat het bestuur 

open staat voor nieuwe ideeën en initiatief vraagt van haar vrijwilligers.  

Het is van groot belang dat de organisatie en de werkzaamheden van jonge vrijwilligers aansluiten op de 

motivaties van jongeren. Drijfveren voor jongeren om vrijwilligerswerk op te pakken zijn: 

- Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden; 

- Het werken in teamverband; 

- Een positieve impact hebben op de directe omgeving; 

- Nieuwe mensen leren kennen; 

- Diversiteit van werkzaamheden. 

5.2 De stap naar bestuurslid 
Ook als de organisatie voldoet aan de voorwaarden voor verjonging kan de stap naar bestuurslid een 

grote drempel zijn voor jongeren. Daarom is het handig dat er stappen worden ondernomen om de 

afstand van vrijwilliger naar vrijwillig bestuurslid kleiner te maken. Dit kan op verschillende manieren.  

- Als jongeren bij het bestuur komen met een probleem dat ze ervaren is het een goede 

mogelijkheid om samen te zoeken naar een oplossing en deze samen uit te voeren. Op deze 

manier wordt de afstand tussen het bestuur en de jonge vrijwilligers kleiner. Dit stimuleert 

tevens initiatieven vanuit de jonge vrijwilligers en draagt bij aan een open houding vanuit het 

bestuur.  

- Het bestuur kan jonge vrijwilligers uitnodigen om een tijd mee te lopen met het bestuur om te 

kijken of ze een functie willen bekleden. Op deze manier komen jongere vrijwilligers op een 

vrijblijvende manier in aanraking met de bestuurstaken. 

- Het uitbesteden van bestuurstaken naar jonge vrijwilligers. Niet alle bestuurstaken moeten per 

sé door een bestuur opgepakt worden. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de sociale 

media. Vaak wordt deze taak door het bestuur opgepakt, maar dit kan prima uitgevoerd worden 

door een gemotiveerde vrijwilliger.  

- Het voorzien van doorstromingsmogelijkheden kan ook helpen, bijvoorbeeld door het instellen 

van een adviescommissie of een junior bestuur. In deze gevallen is het belangrijk dat er vanuit 

het bestuur daadwerkelijk wat gebeurd met de input van deze organen, anders werkt deze 

manier demotiverend.  
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5.3 Behouden van jonge bestuursleden 
Naast het aantrekken van jonge bestuursleden is het van belang om jonge bestuursleden vast te 

houden. Er kunnen grote verschillen zitten tussen de oude bestuursleden en de nieuwe, jonge 

bestuursleden in de motivaties voor het bestuurswerk en de manier waarop ze het bestuurswerk 

benaderen. Jongere bestuursleden zitten bijvoorbeeld minder snel te wachten op lange vergaderingen 

en reageren positiever op een actieve omgeving.  

Voor een goede relatie in het bestuur is het van belang dat er sprake is van vertrouwen tussen de 

bestuursleden. Jonge bestuursleden moeten verantwoordelijkheden dragen, maar zijn ook erg gebaad 

bij de ervaring van oude bestuursleden. Een succesvolle samenwerking start bij het onderhouden van 

communicatie. Hierbij moet er oog gehouden worden op de communicatiekanalen die gebruikt worden, 

bijvoorbeeld e-mail of telefonisch, deze moeten op elkaar aansluiten. Nieuwe ideeën vanuit de jongere 

bestuursleden moeten niet direct in de kiem gesmoord worden, maar het is ook niet de bedoeling dat 

de hele organisatie binnen een jaar veranderd is. Zoek hier in compromissen.  
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Bijlage 2 Competentie 5 toelichting 
In de stadslabopdracht van Deventer Doet zijn organisaties, verenigingen en stichtingen veel naar voren 

gekomen. Omdat wij de 5e competentie beoordeeld willen hebben zullen wij dan ook stilstaan bij 

onderdelen van de competentie op gebied van organisaties, verenigingen en stichtingen. Van de vijf 

punten van het beoordelingsformulier zal niet worden stilgestaan bij beïnvloeding. 

Belangen  
Bij het verjongen van een bestuur kunnen er mogelijke botsingen van belangen en waarden ontstaan. 

Uit de enquête van kwartiel drie bleek al dat niet alle relatief oude bestuurders zitten te wachten op 

verjonging. Aan de andere kant zitten jongeren niet te wachten op langdradige vergaderingen en 

hebben in veel gevallen meer behoefte aan een actieve omgeving. Er is hier dus sprake van een 

mogelijke belangenbotsing tussen jong en oud in een bestuur als er verjonging plaatsvind. In het rapport 

is al beschreven dat jonge en oude bestuurders vertrouwen in elkaar moeten hebben, goed de 

communicatie met elkaar moeten onderhouden, ervaring moeten doorgeven en nieuwe ideeën niet 

direct in de kiem moeten smoren om samen een goed bestuur te vormen. Wanneer er zowel geluisterd 

wordt naar nieuwe ideeën van jonge bestuurders als dat de stichting of vereniging niet al te plotseling 

intens verandert door het direct uitvoeren van nieuwe ideeën van de nieuwe jonge bestuursleden zal er 

aan de belangen van zowel jonge als oudere bestuurders worden gedacht. Op deze manier zou een 

bestuur dan ook prima verjongd kunnen worden. 

Ook is het goed om stil te staan bij de keuze om jongeren meer te betrekken bij bestuurswerk. Uit het 

rapport van kwartiel drie bleek al dat besturen verouderen waardoor verjonging steeds moeilijker wordt 

om te realiseren, want jonge bestuurders trekken immers jonge bestuurders aan. Jonge mensen kan je 

niet dwingen omdat dwang een grensoverschrijdende handeling is (men heeft immers een vrije keuze 

om wel of geen bestuurswerk te gaan doen), dus moeten zaken binnen een bestuur aangepast worden 

willen besturen jonge mensen aantrekken om bestuurswerk te gaan doen. Oplossingen om besturen te 

verjongen die genoemd in het rapport zijn oplossingen als jonge vrijwilligers laten meelopen met het 

bestuur of het hebben van doorstromingsmogelijkheden als een adviescommissie of een junior bestuur. 

Bij deze oplossingen is er geen sprake van dwang. 

Transparantie en discretie 
Transparantie bij verenigingen, organisaties en stichtingen is erg belangrijk. Vooral op gebied van 

financiën is het van belang en zelfs wettelijk verplicht om opbrengsten en kosten zichtbaar te maken 

(PwC, sd). Dit laatste gebeurt vaak in de vorm van een openbaar jaarverslag of jaarrekening (Movisie, 

sd). 

Wanneer een bestuur niet transparant is, kan dat nare gevolgen hebben zoals een penningmeester die 

weigert inzage te geven aan grote bedragen die zo maar zijn uitgegeven. Dit is bijvoorbeeld gebeurt bij 

voetbalvereniging VDL, waarbij de inmiddels ontslagen penningmeester 50.000 aan onrechtmatige 

uitgaven heeft gedaan die de penningmeester ten gevolge van een schikking heeft moeten betalen aan 

schadevergoeding (WOS, 2022). In dit voorbeeld is er sprake geweest van informatie wat onterecht is 

achtergehouden. Was er sprake geweest van meer transparantie en een open werkcultuur binnen de 

vereniging dan had deze schade hoogstwaarschijnlijk kunnen worden voorkomen of op zijn minst eerder 

kunnen worden ontdekt waardoor er op tijd aan de bel had kunnen worden getrokken. Het is volgens de 

WBTR wet dan ook verboden om als bestuurslid niet te voldoen aan een bevel om inzicht te geven in de 

organisatie en financiën van stichtingen. Op gebied van discretie is het dan ook belangrijk dat hetgeen 
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wat je zegt ook klopt en dat je dingen niet groter maakt dan dat ze zijn en kan zwijgen wanneer dit het 

gewenste gedrag is (KvK, 2022). 

Op gebied van geaccepteerd gedrag wordt er van een bestuurslid verwacht dat deze het eigen handelen 

waarneemt en dit beoordeelt op gebied van betrouwbaarheid, kwaliteit, snelheid, doelmatigheid en 

efficiëntie. Ook wordt er van een bestuurslid verwacht dat deze zijn eigen werkwijze wanneer nodig kan 

aanpassen (van Zanten, 2018). Wil het verjongen van een bestuur überhaupt is het van belang dat de 

jonge bestuurslid-kandidaten dan ook over deze eigenschappen beschikken. 

Open werkcultuur 
Een open werkcultuur binnen een organisatie zorgt voor meer vertrouwen, betrokkenheid, diversiteit, 

inclusiviteit, persoonlijke ontwikkeling, plezier en verbinding. Daarnaast neemt het verzuim/uitval onder 

bestuursleden af wanneer er sprake is van een open werkcultuur (Openup, 2022). Het soort werkcultuur 

is verschillend per organisatie. Het soort organisatiecultuur wordt onder andere bepaald door de 

personele samenstelling van de organisatie, interactieprocessen die zich binnen de organisatie afspelen, 

de doelstellingen van de organisatie en de plaats van de organisatie in een bredere maatschappelijke 

context. Hoewel een organisatiecultuur niet maakbaar is, is het zeker wel beïnvloedbaar. 

(ManagementSite, 2008). 

Uit het deel van kwartiel vier van het onderzoek is gebleken dat motivaties voor jongeren om 

bestuurswerk te doen zijn: 

- Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden; 

- Het werken in teamverband; 

- Een positieve impact hebben op de directe omgeving; 

- Nieuwe mensen leren kennen; 

- Diversiteit van werkzaamheden. 

Om jongeren aan te trekken om bestuurswerk te gaan doen moet de werkcultuur van het bestuur van 

een organisatie op deze punten worden aangepast. Een open werkcultuur is hierbij van groot belang 

omdat een gesloten werkcultuur van de hierboven genoemde punten nieuwe mensen leren kennen, 

werken in teamverband en wellicht ook de diversiteit van werkzaamheden doet schaden. 

Toezicht  
Voor verenigingen en stichtingen is er een aparte wet op gebied van toezicht, de WBTR. Dit zijn regels 

voor de rvc, wiens taken in praktijk bij een vereniging of stichting vaak door een interne toezichthouder 

gebeurt. Deze WBTR wet benoemt ook dat wanneer er uit het toezicht blijkt dat iemand onbehoorlijk 

functioneert als bestuurder, deze ontslagen kan worden (KvK, 2022) 

Dit kan op rechtsgrond van (KvK, 2022) 

- Verwaarlozing van bestuurstaken 

- Ingrijpende wijziging van omstandigheden 

- Andere zwaarwegende redenen 

- Het niet voldoen aan een bevel om inzicht te geven in de organisatie en financiën van 

stichtingen (zie tekst over open werkcultuur) 
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Een belangrijk onderdeel van toezicht is daarnaast Risicomanagement, wat vooral sinds de crisis van 

2007/2008 een belangrijke rol is gaan spelen bij bestuurszaken. Risicomanagement houdt in het tijdig 

kunnen reageren op risico’s die relevant zijn voor de kracht en het voortbestaan van de organisatie 

(Stolp & de Nijs Bik, sd). De twee soorten categorieën van risico’s bij organisaties zijn niet-financiële 

risico’s, denk aan administratie en communicatieve risico´s’, en financiële risico´s, denk aan monitoring 

door Bellegingscommissie (SPT, sd). 

Eigen ervaringen 
De primaire rol van een bestuurslid is het, ten alle tijden, behartigen van de belangen van de stichting of 

vereniging. Het belang van de organisatie kan nog wel eens botsen met een persoonlijk belang, zoals 

bijvoorbeeld zelfontplooiing. Zoals eerder aangegeven staan jonge bestuurders over het algemeen niet 

te popelen voor lange vergaderingen, maar voor de organisatie zijn deze vergaderingen wel degelijk van 

belang. Daarnaast staan relatief oudere bestuurders minder open voor nieuwe ideeën binnen de 

organisatie, wat een remmend effect kan hebben op de verjonging of doorloop in een organisatie. Deze 

beide handelingen kunnen in potentie het belang van de organisatie schaden. Dit is een voorbeeld van 

hoe persoonlijke preferenties impact kunnen hebben op het functioneren van de organisatie en waar 

rekening mee gehouden moet worden bij het verjongingsproces. Een kleine groeipijn is niet te 

voorkomen, maar er hoeven geen onnodige frustraties bij te komen kijken. Hierin kan een open 

bestuurscultuur, waarin regelmatige feedback gegeven kan worden, helpen. 

Een andere manier waarmee de belangen van bestuursleden verstrikt kunnen komen vindt plaats als 

een bestuur gedurende lange tijd heeft samengewerkt. Nieuwe en jongere leden van de organisatie 

kunnen er andere normen en waarden op na houden dan het oudere ledenbestand. Denk bijvoorbeeld 

aan de grenzen van seksueel overschrijdend gedrag, deze grenzen liggen anders voor jongeren. Mocht 

er een voorval gebeuren dat deze andere normen en waarden clashen, dan kan het zo zijn dat de 

bestuursleden die lang samen hebben gewerkt elkaar een hand boven het hoofd houden. Dit is 

uiteraard funest voor verjonging en dit gaat bovendien tegen de belangen van de organisatie in. Wel is 

dit ook heel menselijk aangezien dat bestuurslid iemand is waarmee men lang nauw heeft 

samengewerkt. Ook hierom kan het belangrijk zijn om goed door te selecteren in het bestuur en een mix 

van leeftijden hierin op te nemen, zoals beschreven in ‘De tien van Paulien’.  
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Bijlage 3 Flyer 
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