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Welkom 
 

Kunst en vliegwerk  

De grote uitdaging voor vele besturen van stichtingen en verenigingen is: hoe 

kom je aan nieuwe bestuurders? Hoe vind je die penningmeester? Wie gaat onze 

voorzitter, die al tien jaar succesvol de zaken leidt, opvolgen?  

Te vaak lukt het niet om wervingsproblemen op te lossen. Of wel, en er komt een 

hoop kunst en vliegwerk bij kijken. 

Deels worden deze problemen veroorzaakt door een traditionele wijze van 

werven: de advertentie, de vacaturebank of rondvragen in je netwerk. 

Terwijl over het hoofd wordt gezien dat een groter deel van de oorzaak ligt bij de 

wijze van besturen. 

 

Aantrekkelijk bestuur  

Want er zijn ook besturen die er goed in slagen nieuwe bestuurders aan te 

trekken. Sterker nog: regelmatig maken geïnteresseerden kenbaar aan dit soort 

besturen dat ze een bestuursfunctie ambiëren. Blijkbaar hebben deze besturen 

een bijzonder aanpak. Potentiële bestuurders dienen zich gewoon aan. 

Beschikken deze besturen over iets magisch en doen zij iets bijzonders? In 

dergelijke besturen bekleed je namelijk graag een functie. Daar doe je graag mee 

met al je energie en motivatie. Daar maak je graag deel van uit.  

Dit type bestuur lijkt alles te maken met een ‘aantrekkelijk bestuur’.  

 

Onaantrekkelijk bestuur  

Het wervingsprobleem wordt dus, naast de traditionele wijze van werven, 

veroorzaakt door het zijn van ‘onaantrekkelijk bestuur’.  

Zelfs misschien meer dan je voor mogelijk acht. 
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Om de begrippen ‘aantrekkelijk en onaantrekkelijk bestuur’ te verhelderen 

hieronder een aantal kenmerken uit de losse pols. Een eerste ingeving en daarom 

mogelijk ietwat ongenuanceerd. Het gaat erom het beeld van de twee soorten 

bestuur te verhelderen.  

 

Nu het eerste beeld duidelijk van ‘aantrekkelijk bestuur’ helder is, ga ik graag 

de diepte in. Want wat ik wil weten is waarin deze aantrekkelijke besturen zich 

onderscheiden van de onaantrekkelijke besturen? Waaraan voldoen deze 

besturen? Hoe werken deze besturen? Hoe word je een aantrekkelijk bestuur? 

Als je dat weet, dan kun je met die kennis groeien naar een aantrekkelijk bestuur 

en je wervingsproblemen oplossen. 

 

Zeven bouwstenen  

De bovenstaande vragen heb ik daarom voorgelegd aan vertegenwoordigers van 

die ‘aantrekkelijke’ besturen. Vervolgens heb ik de verkregen informatie en 

inzichten geordend, samengevoegd en ingedikt om te komen tot een werkbaar 

instrument om je eigen wervingsvraagstuk naar nieuwe bestuurders op te lossen.  

Het instrument is: de zeven bouwstenen van een aantrekkelijk bestuur.   

  

Bestuurlijke geest oprekken 

De ordening tot zeven bouwstenen heb ik getracht zo logisch mogelijk te maken. 

Een andere ordening is waarschijnlijk mogelijk. Er zijn ook zeker overlappende 

of grijze gebieden in de ordering. Wetenschappelijk beproefd is mijn onderzoek 

evenmin.  

Mijn doel is om je bestuurlijke geest op te rekken met de bouwstenen. Ga het 

gesprek aan in je bestuur en kijk hoe je stap voor stap verder komt in het worden 

van een aantrekkelijk bestuur. Want daardoor maak je een start met het oplossen 

van je wervingsvraagstukken. 

 

onaantrekkelijk bestuur aantrekkelijk bestuur 
vele uren inzet overzichtelijk aantal uren 

veel doe-werk besturen op hoofdlijnen 

kift en nijd fijne sfeer 

Reactief 

ons-kent-ons sfeer 

vanuit visie en beleid 

toegankelijk en zakelijk 

verdeel en heers eerlijk en open 

onveilig sfeer ruimte voor vragen en twijfel 

veel praten weinig doen 

ronddwalen in besluiteloosheid 

effectief besluiten 

uitvoeren en realiseren 
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De nulmeting 
 

Om het gesprek over het zijn van een aantrekkelijk bestuur te vereenvoudigen 

staat hieronder een hulpmiddel dat je kunt inzetten als meetinstrument. Waar sta 

je nu met je bestuur? Hoe aantrekkelijk ben je?  
 
In de onderstaande tabel vind je een lijst met zeven criteria.  

Probeer zo eerlijk mogelijk aan te geven in welke mate een criterium van 

toepassing is. Er zijn daarvoor drie dimensies mogelijk:   
 

start      het criterium is niet of zeer beperkt van toepassing 
 
groeit  het criterium heeft aandacht, maar is nog in ontwikkeling en 

kan echt flink verbeterd worden 
 
werkt  het criterium kent zijn volle werking, het staat als een huis 

 

 

 

criterium 
 

toelichting op criterium 
mate van toepassing 

start groeit werkt 
lerend bestuur een bestuur waar fouten gemaakt mogen worden,  

maar dat wel de ambitie heeft te groeien en te 

ontwikkelen 

 

   

portefeuilles een bestuur met gespecialiseerd portefeuillehouders en  

dat qua samenstelling sociaal, cultureel  en persoonlijk 

divers is 

 

   

beleidsbestuur een bestuur dat stuurt vanuit een heldere visie, 

controleert op hoofdlijnen en voor de uitvoering 

vertrouwt op een grote groep vrijwilligers 

 

   

besluitvaardig duidelijke, concrete en gedragen besluitvorming zorgt 

voor heldere doelen en kaders 

 

   

organisatiekracht een bestuur dat zaken voor elkaar krijgt en realiseert, dat 

is een krachtig bestuur  

 

   

betrouwbaar mentaliteit en besluitvorming staan in het teken van het 

doorgeven van de organisatie aan volgende generaties  

 

   

bestuursevaluatie feedback, evaluatie en reflectie zijn vanzelfsprekende 

instrumenten om groei en ontwikkeling op gang te 

brengen en te houden  
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Score en interpretatie  

Tel voor iedere score ‘start’ 1 punt, voor iedere score ‘groeit’ 2 punten en voor 

‘werkt’ 3 punten. Vervolgens maak je een totaaltelling. Daar volgt een totaalscore 

uit die in grote lijnen de volgende duiding heeft: 

 

 

7-10 punten Onaantrekkelijk bestuur 
Als je als bestuur deze score behaalt dat heb je waarschijnlijk een 

wervingsprobleem. Het is tijd om heldere keuzen te maken vanuit een lange 

termijn visie en aanpak. Besturen op deze wijze zal je lastig nieuwe bestuurders 

opleveren. 

 

 

11-17 punten Ontwikkel bestuur 
Als bestuur ben je je bewust van de mogelijkheden om krachtiger en efficiënter te 

besturen met behoud van een goede sfeer. Alleen je bent er nog niet. Er moeten 

nog flink wat stappen gemaakt worden. Maar het feit dat je eraan werkt maakt je 

bestuur al een stuk aantrekkelijker, zeker voor bestuurders die ervan houden 

zich in te zetten voor een stuk ontwikkeling en groei. 

 

 

18-21 Aantrekkelijk bestuur 
Je bent een lekker functionerend bestuur dat midden in zijn organisatie staat. Het 

besturen kenmerkt zich door heldere visie, duidelijke taal en een aangenaam 

zakelijke sfeer die recht doet aan het zijn van een stichting of vereniging.  

Het devies is: aandacht erbij en niet verslappen. Misschien is er op basis van de 

bouwstenen die hierna volgen nog een verbetering te realiseren.    
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De oplossing 

 

 

 

 

 

 

  

De bouwstenen 

l erend  bestuur     o rg an isat iekracht  

p or tefeu i l l es      b et rouwb aar  

b ele id sbestuur           bes lu i tvaard ig  

b es tuurs- eva luat ie  
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1. Lerend bestuur 
 

uitgangspunt  

een bestuur waar fouten gemaakt mogen worden,  

maar dat wel de ambitie heeft te groeien en te ontwikkelen 

 

 

Fouten maken  

De allereerste bouwsteen is wat mij betreft de basis van alle bouwstenen. Je kunt 

stellen dat dit het fundament is. Deze bouwsteen staat voor een aangename en 

prettige sfeer, een bestuurscultuur waar het fijn werken is en waar fouten maken 

toegestaan is. 
 
In het algemeen zal er een betere sfeer heersen als je collega-bestuurders weten 

dat niet iedere fout direct en genadeloos wordt afgestraft. Als je elkaar de ruimte 

geeft tot proberen en experimenteren. Als je met elkaar onderkent dat je niet alles 

hoeft te weten. Als daarbij de ambitie wordt uitgesproken om een lerend bestuur 

te zijn.  Dan ontstaat er ruimte voor vragen, onderzoek. Dat brengt creativiteit en 

enthousiasme binnen en buiten een bestuur tot stand en vergroot de 

betrokkenheid.   
 
 

“Focus op wat goed gaat en 

 verbeter wat nodig is 
 

Focus op wat goed gaat  

Een onderwerp dat dicht tegen het fouten maken aan schuurt is de focus houden 

op wat goed gaat. Vaak is dat al erg veel (80%), terwijl we als mens toch de 

neiging hebben te kijken naar de 20% die niet goed gaat. Teveel nadruk op de 

20% en je krijgt een zeur-bestuur. Focus dus op wat goed gaat en probeer de 

overige 20% gewoon op te lossen en te verbeteren als het nodig en nuttig mocht 

blijken. Dat geeft meer motivatie en zorgt voor een positievere en fijnere sfeer. 
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2. Portefeuilles 
 

uitgangspunt  

een bestuur met gespecialiseerd portefeuillehouders en  

dat qua samenstelling sociaal, cultureel  en persoonlijk divers is 

 

 

Kwaliteit  en diversiteit   

Iedere vereniging en stichting heeft een grote diversiteit aan taken en opdrachten 

die gedaan moeten worden. Het is een illusie te denken dat één persoon alle 

beleidsvelden interessant vindt, laat staan ervaring en/of aanleg er voor heeft. 

In algemene zin is het zaak dat je het werk, de taken en opdrachten, opdeelt in 

portefeuilles. Dat wil zeggen taakgebieden, zoals: inhoudelijke beleid, financiën, 

organisatie, marketing/PR en accommodatie.  
 
Zorg dat je de bestuurders aantrekt die aansluiten op die taakvelden. Werk aan 

specialisatie en tegelijkertijd ook aan breedte van kennis in je bestuur. Dan ben je 

van alle markten thuis en voorkom je een monocultuur. 

Naast de inhoudelijke diversiteit is ook zaak om aan de persoonlijke en sociaal-

culturele diversiteit te denken: leeftijd (betrek jongeren, zij zijn de opvolgers in de 

toekomst), land van herkomst, geloof en opleidingsniveau.  

 

Persoonlijkheid  

Als het gaat over allerlei soorten persoonlijke eigenschappen die de bestuurders 

hebben in je bestuur, zoals zakelijk, sociaal, gezellig, besluitvaardig, 

ondernemend, dan weet je als geen ander dat sommige eigenschappen kunnen 

botsen. 
 
Het is mooier als je gebruik maakt van elkaars persoonlijke eigenschappen en 

kwaliteiten, dan dat je je gaat ergeren.  

Botsende paren van eigenschappen die zeer aanvullend zijn: 

 

 

 

 

zorgvuldig  

    botsend ? 
besluitvaardig 

detaillistisch grote lijnen 
resultaatgericht consensusgericht 

rekkelijk precies 
introvert extravert 
praktisch abstract 
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3. Beleidsbestuur 
 

uitgangspunt  

een bestuur dat stuurt vanuit een heldere visie, 

controleert op hoofdlijnen en  

voor de uitvoering vertrouwt op een grote groep vrijwilligers 

 

 

Maak een keuze  

Maak een heldere keuze wat voor een type bestuur je wenst te zijn.   

Een DOE-bestuur of een BELEIDS-bestuur. 

 

Het DOE-bestuur kenmerkt zich door een relatief smalle basis van bestuurders 

die het meeste werk doen binnen de organisatie. De administratie, de website up-

to-date houden, de roosters maken, zelf diensten draaien, en contacten 

onderhouden met de buitenwereld. En daarbij ook nog allerlei onregelmatig 

regelwerk zoals groot onderhoud, projecten en festiviteiten.  

Het bestuur verzet veel werk, investeert vele uren, en zit bovenop de organisatie 

en de uitvoer. Men  staat als bestuur soms bijna letterlijk met de voeten in de klei. 

Daardoor weet de bestuurder vaak precies hoe alles werkt. Men heeft contacten 

in alle haarvaten in de stichting of vereniging. 

 

Beleidsbestuur  

Als het DOE-bestuur besluit te gaan delegeren en meer vrijwilligers gaat 

betrekken bij het besturen, dan ontstaat het BELEIDS-bestuur. De belangrijkste 

verandering is dat het bestuur diverse taken en verantwoordelijkheden 

overdraagt, delegeert, aan anderen in de stichting of vereniging.  

Vaak ontstaat dan ook een visie, het besturen vanuit een lange termijn oriëntatie.  

Dat delegeren vraagt om heldere opdrachten en duidelijke rollen en de moed om 

verantwoordelijkheid over te dragen.  
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Er komt een organisatiestructuur met het bestuur aan het hoofd. Er zijn vaste 

taakvelden, opdrachten, heldere besluiten, bewaking en controle. De financiën 

zijn op orde. Afwijkingen worden geconstateerd en daar wordt op bijgestuurd. 

De organisatie oogt professioneel en strak opgelijnd: rationeel en top-down. 

 

Beleidsbestuur worden  

De ontwikkeling van een DOE-bestuur naar een BELEIDS-bestuur is niet een-

twee-drie gemaakt. Daar zal je eerst mensen voor moeten vinden die bereid zijn 

om taken en werkzaamheden van het bestuur over te nemen.   
 
Het ‘verleiden’ om werk over te nemen start door eerst klein en overzichtelijk 

werk aan te bieden aan vrijwilligers buiten het bestuur. Daarna is er misschien 

meer mogelijk. Van de tien personen die je zo enthousiasmeert mee te doen gaan 

er twee of drie zich meer en meer inzetten voor je organisatie. Misschien zelfs wel 

bestuurstaken oppakken op termijn. 
 
Maak onderscheid tussen projectmatig (eenmalig) en structureel (altijd 

terugkerend) werk bij het betrekken van nieuwe krachten. Maak maatwerk van 

het werk dat je aanbiedt en houd niet vast aan traditionele werkwijzen van je 

bestuur. 

 

Als een vis op het land  

Maak een duidelijke keuze wat voor soort bestuur je wenst te zijn: DOE- of 

BELEIDS-bestuur. Ieder van deze typen heeft zijn voor- en nadelen. Dus een 

beste vorm is er niet. Er is wel een slechts denkbare vorm gegeven de omgeving 

waarin een bestuur opereert.  

Het onaantrekkelijkste bestuur is als een omgeving vraagt om beleid en je blijft 

maar rondrennen als DOE-bestuur. Daar komen geen kandidaten op af en als 

toch iemand onverhoeds aantreedt, haakt deze vaak snel af, zo is de ervaring. 
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4. Besluitvaardig 
 

uitgangspunt  

duidelijke, concrete en gedragen besluitvorming  

zorgt voor heldere doelen en kaders 

 

Besluiten is meer dan besluiten  

Een onderwerp of vraagstuk onderzoeken, bespreken, het wikken en wegen om 

vervolgens een helder besluit te nemen. Klaar voor de volgende fase, die van 

organiseren en uitvoeren. Er is bijna niets vervullender als bestuurder om 

richting te geven aan realisatie en uitvoer. Zorgen dat er iets ontstaat, groeit en 

blijft bestaan. Daar ben je toch immers bestuurder voor? 
 
Besluiten geeft een goed gevoel. Dan ben je ergens van en je kunt het verschil 

maken. Een besluitvaardig bestuur is een aantrekkelijk bestuur. 
   

Nachtje slapen  

Bij het besluiten nemen is het belangrijk dat het bestuur heldere, concrete en 

consistente besluiten neemt in een tempo dat passend is voor de organisatie; niet 

te snel en niet te langzaam. Ook geen besluit nemen is een besluit, al lijkt het niet 

zo. Dit kan soms erg nuttig zijn om inzichten en standpunten te laten bezinken.  

 

Tegenspraak en tegenmacht  

In het besluitvormingstraject is het raadzaam gebruik te maken van macht 

(bestuur en voorstanders) en tegenmacht (tegenstanders binnen en buiten de 

organisatie). Je organiseert die tegenspraak om alle belangen te horen; het 

uitsluiten van groepen gaat vroeg of laat tegen je werken.  
 
En voorkom ten alle tijden het besturen in het verleden. Dat houdt in dat je blijft 

hangen in de analyse ’hoe is het gekomen?’; in plaats van: ‘wat gaan we doen en 

welke richting gaan we op?’.  
 
Als besluiten eenmaal zijn genomen is het zaak dat die besluiten helder en 

ondubbelzinnig gecommuniceerd worden met betrokkenen, dat je de besluiten 

uitdraagt. Hiermee vergroot je de zichtbaarheid van je bestuur en dus ook de 

aantrekkelijkheid ervan. 
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5. Organisatiekracht 
 

uitgangspunt  

een bestuur dat zaken voor elkaar krijgt en realiseert,  

dat is een krachtig bestuur  

 

 

Uitdragen en uitvoeren 

Deskundig zijn en besluiten nemen is tot daar aan toe, als het niet komt tot het 

uitdragen van de besluiten en dan tot de uitvoer (tot organisatie) ervan dan vindt 

er nog steeds weinig plaats. Kortom organiseren betekent dat je als bestuur 

beschikt over uitvoeringskracht: plannen, communiceren, realisatie, controle, 

bijsturen en beheer.  

En met name ook de bemensing in de uitvoer voor elkaar krijgen: mensen erbij 

betrekken, erop uit gaan en zichtbaar zijn. 

Anders blijft het besturen roepen en weinig doen. 

  

Doen lange termijn 

Naast leidinggeven aan de dagelijkse praktijken (structureel), begeleidt het 

bestuur veranderingsprocessen (incidenteel). Het bestuur mobiliseert draagvlak 

en zorgt voor uitvoeringskracht bij de implementatie van de veranderingen. 

 

Doe of beleid?  

Het leidinggeven aan de uitvoering en de controle daarop gaat eenvoudiger als je 

werkt met een klein en compact bestuur. Leg de uitvoering zoveel mogelijk 

buiten het bestuur: werk bijvoorbeeld met commissies, platforms en 

werkgroepen (de gelijkenissen met eerder genoemde BELEIDS-bestuur zijn 

treffend). 
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6. Betrouwbaarheid  
 

uitgangspunt  

mentaliteit en besluitvorming staan in het teken van het  

doorgeven van de organisatie aan volgende generaties  

 

Werken aan vertrouwen  

Vertrouwen en betrouwbaarheid, een paar van begrippen die niet los te zien zijn 

van elkaar. Betrouwbaar zijn, draagt bij aan vertrouwen krijgen.  
 
Als er vertrouwen is in een bestuur dan is de wervingskracht groot. En 

andersom: wie wil er nu in een bestuur zitten dat beperkt vertrouwen geniet?  

Vertrouwen krijg je; betrouwbaar moet je dus zijn.  
 
Daarom bestuur je met de belangen van de vereniging of stichting voorop en laat 

je zien dat het besturen nooit en nimmer om jezelf draait, maar dat dat altijd gaat 

over de lange termijn. Bestuur met het oog op de volgende generaties leden, 

deelnemers en bezoekers. (Daarom is het zo belangrijk om jongeren te betrekken 

in het besturen). 
 
 

Kritische expertise  

Wat doe je als bestuur om betrouwbaar te zijn? Je zorgt als bestuurder dat je 

deskundig bent, dat je beschikt over de vereiste expertise op deelgebieden (o.a.: 

inhoudelijk beleid, financiën en marketing). Daarbij kijk je over de grenzen van je 

eigen discipline heen. Je stelt kritische vragen en neemt niet zomaar alles 

klakkeloos aan. 

 

De volgende generatie  

Betrouwbaarheid wordt verder vergroot door besluiten te nemen die aansluiten 

op trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Waarbij je moet 

zorgen dat je beleid bestendig is. Dat wil zeggen beleid maken vanuit het 

verleden, in het heden en naar de toekomst. Leden moeten het begrijpen waar je 

vandaan komt, waar je staat en waar je naar toe gaat. 

Er moet sprake zijn van draagvlak; bij te grote bokkesprongen, te grote 

veranderingen, haakt men af. Draagvlak creëren werkt motivatie en 

betrokkenheid in de hand.  
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7. Bestuursevaluatie 
 

uitgangspunt  

feedback, evaluatie en reflectie zijn vanzelfsprekende instrumenten  

om groei en ontwikkeling op gang te brengen en te houden  

 

 

Drie manieren  

Bij alle aantrekkelijke besturen is er veel aandacht voor evaluatie, reflectie en 

feedback. In grote lijnen vindt dat op drie manieren plaats: 

 

Ongeorganiseerd  

Als er aanleiding is voor feedback, reflectie en evaluatie wordt dat direct gedaan. 

Echt op het moment zelf of kort na afloop, op een informeel moment. 

 

Georganiseerd: direct  

Feedback, reflectie en evaluatie kan ook een onderdeel zijn van de vaste 

werkmethode. Na afloop van een gesprek of vergadering worden bijvoorbeeld 

de volgende vragen besproken:  “Hoe verliep de vergadering? Heeft iedereen 

zijn zegje kunnen doen? Zijn we besluitvaardig geweest? Is er goed geluisterd in 

de vergadering?’ 
  
Door dit soort vragen te stellen ontstaat er ruimte voor een gesprek over 

verbeteringen, ga je ruimte ervaren om punten ter verbetering aan te dragen.  

 

Georganiseerd: periodiek  

Gerichte feedback, reflectie en evaluatie kan ook periodiek, bijvoorbeeld één keer 

per jaar, worden ingepland. Er bestaan diverse modellen en instrumenten die op 

een dergelijk moment ingezet kunnen worden zoals de intervisie-methode, het 

meer-minder-houden-zo model en het Socratisch gesprek.   
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Conclusie 
 

Zelfoverschatting  

De mens heeft een sterke neiging zichzelf te overschatten in zijn/haar kracht en 

mogelijkheden. Bestuurders helaas niet uitgesloten.  

In het groeien en ontwikkelen naar een ‘aantrekkelijk bestuur’ is het zaak dat je 

een zo eerlijk mogelijk beeld hebt van je bestuur: waar sta je en hoe functioneer  

je. Dat reële beeld doet het vertrouwen in je bestuur groeien. Zelfoverschatting 

zal wantrouwen oproepen. 

In dat laatste geval meen je iets te zijn, of streef je iets na, dat je niet bent. Je 

neemt een identiteit aan die niet aansluit op hoe het er werkelijk voor staat. 

 

Identiteit  en imago  

Identiteit is wat je denkt te zijn, imago is hoe anderen over jou denken. Als dat 

gat tussen identiteit en imago te groot is, dan krijg je vaak problemen. Zeker in 

het geval van het werven van nieuwe bestuursleden. De nulmeting aan het begin 

van dit e-book geeft je daarbij handvatten voor een eerlijke beoordeling. 

Het gat tussen imago en identiteit zal je moeten zien te overbruggen anders blijf 

je in hetzelfde cirkeltje van onaantrekkelijkheid en hetzelfde netwerk 

rondzwemmen. De zeven bouwstenen voor een aantrekkelijk bestuur geven je 

diverse handreikingen om het gat te dichten. 

 

Maatwerk en bewustwording  

Natuurlijk heb ik als opsteller van dit e-book ook last van enige 

zelfoverschatting. Dus ben ik overtuigd  hoe je een aantrekkelijk bestuur kunt 

zijn.  Neem mijn teksten daarom met een korrel zout en met voldoende kritisch 

tegengeluid tot je. Ga met je bestuur in gesprek over wat ik geschreven heb.  

Gebruik de zeven bouwstenen als middel om met elkaar te bespreken hoe je 

bestuurt, waarop je stuurt en wat er mogelijk anders kan. Kijk wat aanspreekt, 

wat voor jou als bestuur en organisatie relevant is en pas het toe op je eigen 

situatie. 

Tot slot ter geruststelling. De inhoud van dit e-book komt niet zomaar uit de 

lucht vallen. Het is gebaseerd op vele gesprekken, mijn persoonlijke ervaring als 

bestuurder bij stichtingen en vele trainingen en workshops die ik gaf aan 

besturen. En zo heeft en krijgt dit e-book dan zijn functie.  
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