www.goedbestuurentoezicht.nl
jrg 17

PLATFORM
VOOR 2 2021
GOVERNANCE
Vierluik: Governance bj vrjwiligersbesturen
• Valkuilen van vrjwiligersbesturen 4
Jan Stolker pleit voor Competenties, een Kompas en Communiceren

• Besturen met ziel en zakeljkheid 10
Joost van Alkemade over de speciieke eisen aan bestuurders

• Elk jaar op scherp voor de Elfstedentocht 18
Interview met bestuursleden Oeds de Jager en Remko Renes

• Een vereniging besturen tjdens corona 24
De 2 strategieën van Marian ter Haar, Jan Wilem van der Roest en Lucas Mejs

EN OOK IN DE PRAKTIJK: DOEKLE TERPSTRA 28 FEMKE DE VRIES OVER HET VERSTERKEN VAN
GOVERNANCE 32 NIEK VERKAIK & STEFAN PEIJ: WAAROM IS DE CODE WONINGCORPORATIES 2020
STRENGER? 42 MIRIAM STAAL-CUPPEN & MILDRED HOFKES ANALYSEREN TOON AAN DE TOP 2020 44
ZIJN BOARDS EEN BASTION VAN STABILITEIT? DOOR GERBEN VAN DER WERF & STEFAN PEIJ 52
DE COMMISSARIS ALS TOPSPORTER, DOOR LEEN PAAPE & LEO VAN DER VOORT 64 JOS KOFFIJBERG &
MARGRIETHA WATS & EELKE HEEMSKERK: EEN NIEUWE WAARDENBALANS NA CORONA 70

Vrijwilligersbestuur: sign of the times

Introductie
Herken je dat ook, dat je verbaasd bent over de vraagstukken waar de politiek in Den Haag zich druk over maakt? Ik
verwacht hevige debatten over langetermijnvisies, de samenleving die we willen creëren en hoe we daar regie op
kunnen voeren. In plaats daarvan gaat het vooral over het laatste incident van gisteren en elkaar zwartmaken.
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Column
VRIJWILLIGERSBESTUUR: SIGN OF THE TIMES
Herken je dat ook, dat je verbaasd bent over de
vraagstuken waar de politiek in Den Haag zich druk
over maakt? Ik verwacht hevige debaten over langetermjnvisies, de samenleving die we wilen creëren en
hoe we daar regie op kunnen voeren. In plaats daarvan
gaat het vooral over het laatste incident van gisteren en
elkaar zwartmaken. Dat betekent niet dat de politiek
waar ik naar uitkjk verdwenen is. Die is verschoven.
Want als globalisering, populisme en abrokelend
vertrouwen het voor de nationale politiek lastig maakt
om regie te voeren, komen andere vormen van
democratie op. Een tjdlang hebben we dat vooral
gezocht in directe democratie door referenda, maar
het bleek daarbj lastig om boven keuzes op basis van
sentiment uit te stjgen. Politiek vereist diepgang en
afweging van argumenten en dat is lastig indien aleen
de kracht van de meerderheid geldt.
Daarom ben ik fan van een tussenvorm: ‘deliberatieve
democratie’. Het is een vorm van democratie die
gebaseerd is op overleg en besluitvorming tussen
vrjwiligers. Deze vrjwiligers worden niet gekozen
zoals bj een vertegenwoordigende democratie, maar
vaak via loting aangewezen. Of omdat ze bewezen
hebben speciieke kennis te
beziten die behulpzaam is om tot
een weloverwogen beslissing te
komen. Bj de besluitvorming gaat
het om de kracht van het betere
argument in plaats van de kracht
van de meerderheid. Dat leidt tot
een inclusief debat waarin
voor- en tegenargumenten
worden gewogen met een focus op
het algemene belang.
En ondanks dat de term welicht
nieuw is, zien we het al volop om
ons heen:
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- Op internationaal niveau: bjvoorbeeld bj het Marine
Stewardship Council in de visserj. Normering die
bepaald is en wordt afgedwongen door Unilever,
WWF en andere betrokenen, omdat zj alen belang
hebben bj een ook in de toekomst volhoudbare visserjsector.
- Op nationaal niveau: met het 54 puntenplan van
Urgenda samen met 800 organisaties, waarin zj
aangeven hoe we als Nederland op korte termjn 25
procent van onze CO2-uitstoot kunnen reduceren.
- Op regionaal niveau: met de vereniging Noordeljke
Friese Wouden, waarin alerlei partjen samenwerken
om het coulissen-landschap te behouden door
verbindingen te creëren met toerisme, inclusieve
landbouw en natuurbeheer.
- Op lokaal niveau: in mjn dorp Eibergen, waar
ondernemers en burgers samen zorgden voor
genieten, levendigheid en een stimulans voor de
lokale ondernemers door een bjzonder kerstpaket
op te tuigen.
Herkenbaar? Waarschjnljk wel, want dit soort
initiatieven zie je in alerlei sectoren. De reden waarom
ik dit noem is dat het veel meer is dan ‘weer een
initiatief ’. Schrerer en Palazo stelen dat deliberatieve
democratie opkomt door het abrokelen van de
macht van de vertegenwoordigende democratie. Om
die lacune op te vulen worden burgers en bedrjven
politieke actoren die samen ‘weten’ ontwikelen waar
we ons aan wilen houden. Dit betekent ook dat
vrjwiligersbestuur voor mj veel meer is dan bestuurders die geen vergoeding krjgen. Het is een teken van
deze tjd waarin een fundamentele vernieuwing
plaatsvindt van de wjze waarop wj onze samenleving
besturen.
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