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Zo vindt u nieuwe bestuurders
Het vinden van nieuwe bestuurders voor uw organisatie is niet makkelijk. Uit de
poll van de nieuwsbrief Bestuur en Geldzaken van juli blijkt dat ruim 60% van de
lezers geen of te weinig aanmeldingen heeft voor bestuursfuncties.
Nog eens tien procent geeft aan geen geschikte kandidaten te kunnen vinden terwijl vijf
procent aangeeft genoeg keuze te hebben. Circa een kwart heeft geen nieuwe
bestuurders nodig.

Deze 5 tips helpen u in uw zoektocht naar nieuwe bestuurders.

Maak de vacature(s) overal bekend
Laat via zoveel mogelijk middelen weten dat u op zoek bent naar nieuwe bestuurders,
bijvoorbeeld:
• het ledenblad
• de e-mail nieuwsbrief
• de nieuwsbrief voor kaderleden
• de website
• tijdens vergaderingen en bijeenkomsten
• als oproepje bij de correspondentie met uw leden (zoals factuur, uitnodiging toernooi et

cetera)

Een positieve benadering
Wijs potentiële kandidaten op de kansen om iets voor de organisatie te kunnen
betekenen. Ze kunnen veel leren en hun vaardigheden op organisatorisch gebied
uitbreiden. Ook staat bestuurswerk goed op een CV en is er veel voldoening uit te halen.

3. Creëer een kweekvijver voor talent
Zoek potentiële kandidaten in een commissie of werkgroep. Of laat ze daarin
plaatsnemen. Zijn of haar werk in de commissie maakt direct duidelijk of iemand
beschikt over communicatieve vaardigheden, organisatietalent,
verantwoordelijkheidsgevoel, et cetera. Zo creëert het huidige bestuur een kweekvijver
voor nieuwe bestuurders. Hierdoor kunnen bestuurwisselingen goed gepland verlopen.
En geeft u betrokken en gepassioneerde vrijwilligers de mogelijkheid om zich op te
werken tot bestuurslid.

4, Kijk actief rond in de ledenkringen
Zittende bestuurders kunnen actief rondkijken in de ledenkringen die zij goed kennen.
En langs deze weg onderhands personen al polsen. Wat houdt hem of haar bezig en
waar is hij/zij goed in? Op welke positie kunnen deze kwaliteiten het beste worden
ingezet? Een lid dat goed is met cijfers, zou bijvoorbeeld een uitstekende
penningmeester kunnen zijn.
Stel procedures op
Zet een opvoigingsbeleid op. Hierin staat duidelijk aangegeven wanneer
bestuurstermijnen aflopen. Zodat het inzichtelijk is binnen welke periode, welke functie
beschikbaar komt.
Het bestuur stelt de procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming vast. Het
belast een persoon uit zijn midden met de verantwoordelijkheid voor een ordelijk verloop
van de activiteiten. Deze kan ook nog een commissie in het leven roepen die de taken
gaat uitvoeren. Door deze procedures kunt u ruim van tevoren op zoek naar een
opvolger. Die daardoor ook de gelegenheid heeft om zich goed voor te bereiden op de
functie.


