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Lars Hooning



Even voorstellen: Wie is Lars Hooning 
en wat doet hij….

• Eigenaar Hooning Consult 

• Associate Director Value@Stake Mission-Critical Communications

• 35 jaar ervaring als bestuurder van maatschappelijke organisaties 
(welzijn, cultuur, maritiem, industrie, jeugdwerk, politiek enz.)

• Docent leergang “Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties” bij 
PEP Den Haag

• Lid Ouderraad Libanon Lyceum, voorzitter steunstichting Libanon, 
voorzitter rivierroeicommissie “De Maas’.



Is uw organisatie bestendig en 
klaar voor de toekomst: beleid?



Besturen is vooruitzien: met helder beleid aan de slag!



Waarom een helder beleid? (1)

“Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang.
Liefst zijn plaats en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven
van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan
realiseren binnen de gestelde periode.”

• Geeft richting aan het handelen en leiding geven binnen de organisatie
• Zegt iets over de wijze van omgaan met elkaar, de organisatievorm en 

organisatiecultuur
• Schept zowel intern als extern verwachtingen en duidelijkheid
• Is een richtlijn voor deelbeleid zoals financiën, accommodatie, het werken 

met vrijwilligers, etc.
• Ga eerst “de heide op”: denk na over het team (iedereen op één lijn?), 

kritische succesfactoren, organisatie, financiën solide, wanneer ben
je overbodig enz.?

• Kijk verder dan 1 jaar: meerjarenbeleidsplan voor 3 -5 jaar. Of nog langer.



Waarom een helder beleid? (2)

Beleidstermijnen:
• Lang 10 jaar
• Middellang 3 - 5 jaar
• Kort 1 jaar

-> Strategisch plannen = wanneer termijnen aan elkaar verbonden worden

-> Beleid opvatten als cyclus:



De missie

Een missie omschrijft het bestaansrecht en de identiteit van jouw organisatie. 
Je geeft daarmee aan wie je bent, wat je doet en wat je wilt bereiken. 

De missie van een organisatie bestaat over het algemeen uit de
volgende onderdelen:
• Werkterrein
• Bestaansrecht
• Betekenis voor belanghebbenden
• Normen, waarden en overtuigingen

Voorbeeld: “Wij willen dat ieder kind in Den Haag recht heeft op een leuke 
vrijetijdsbesteding zodat ook kansarme kinderen alle kansen krijgen om zich te 
ontplooien”.

Wiens organisatie heeft een missie? Zo nee, waarom niet?



De visie (waaraan die zou moeten voldoen…….).

Een visie is inspirerend. Een visie geeft een ambitieus beeld van wat jouw 
organisatie wilt zijn. Kijkend naar de wereld van nu en de kansen van morgen, 
beschrijf je de gewenste droomsituatie. 

Stel jezelf daarbij de volgende vragen:
• Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn 

belangrijk voor onze organisatie?
• Hoe ziet onze toekomst eruit?
• Welke ambities hebben wij op langere termijn?

Voorbeeld: “Ieder kind, ongeacht rang of stand, heeft het recht op een leuke 
vrijetijdsbesteding en een gedegen persoonlijke ontwikkeling”.

Heeft uw organisatie een visie? Is het gewenst?



Besturen is vooruitzien (1)

Voor een iets concreter beeld: de wereld veranderd.

• Subsidiestromen (meer, minder, anders -> politieke keuzes)
• Veranderend beleid overheid
• Nieuwe technieken/ digitalisering / social media
• Vergrijzing
• Crisis (energie, inflatie…)
• Nieuwe wetten (bijvoorbeeld rondom veiligheid, WBTR)
• mensen hanteren andere normen en waarden (individueler ingesteld)
• mensen gaan andere activiteiten leuk vinden (trends en hypes)
• de sociaaleconomische positie van de doelgroep verandert (crisis)
• Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV)
• …. maar soms overkomt je iets als COVID-19. Wat dan?

Kortom, hoe houd je de omgeving in de gaten? Hoe zorg je ervoor dat je niet 
verrast wordt?



Besturen is vooruitzien (2)

Voor een basaal beeld van de samenleving (democratische 3-hoek):

Financiën:

Fiscale regels

Subsidie

Fondsen

Sponsoring

MBO 

Crowdfunding



Van ambities naar doelen: strategie

• Van visie naar ambitie naar beleid / beleidsplan = van denken naar doen
• Wees concreet en realistisch -> SMART (korte termijn)
• Denk aan SWOT: welke acties zijn nodig?
• Denk aan draagvlak: delen en inspraak
• Werk in subdoelen en evalueer -> Nu – Straks – Later
• Jaarplan / of meerjarenplan. Let op de begroting e.d.!
• Rol van het bestuur
• Let op de interne en externe stakeholders

SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats



Besturen is vooruitzien (3)

Sterktes

• Waar zijn we goed in?
• Wat loopt goed?
• Welke specialismen hebben we in 

huis?

Zwaktes

• Waar zijn we niet goed in?
• Wat loopt niet goed?
• Wat kan beter?
• Wat zijn de zwakke plekken van de 

organisatie?

Kansen

• Welke kansen zien wij door externe 
ontwikkelingen?

Bedreigingen

• Welke bedreigingen zien we door 
externe ontwikkelingen?

Voor een concreter beeld (SWOT / SZKB analyse, middellange en korte termijn):



Het beleidsplan: 1 jaar en meerjarenplan

Het beleidsplan als samenkomst van alles wat we tot nog toe gezien 
hebben

• Harde eis bij ANBI
• Ook belangrijk: na de woorden nu de daden! Aan de slag!

NB
Is jouw organisatie een integere organisatie? Stemt wat je extern meldt / 
belooft overeen met hoe het achter de voordeur is geregeld? Maak je de 
belofte volledig waar? Is er volledige commitment van iedereen met de 
doelstellingen en wordt er ook verantwoordelijkheid gevoeld en getoond 
richting alle stakeholders? 



Geen toekomst zonder geld.



Bedrijfsvoering vereniging / stichting 

Houd altijd ‘PIOFACHC’ in de gaten (en dan de SW van SWOT)
• Personeel (inhuur externen, werknemers, vrijwilligers)
• Inkoop (van pakken koffie tot producten om te verkopen)
• Organisatie (wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk/ bevoegd)
• Financiën (begroting, realisatie en liquiditeit)
• Automatisering (stand alone PC of heel netwerk)
• Communicatie (intern en extern)
• Huisvesting (eigendom of huur of om niet)

NB. 
• Bedrijfsvoering is 1 ding. maar let op de interne cultuur bij bureau, leden, 

vrijwilligers
• Bespaar waar en wanneer nodig! “Geld besparen is ook geld verdienen”.
• Spreid je inkomstenbronnen!



Bedrijfsvoering: inkomsten
Hoe komt de vereniging / stichting aan geld:

• Contributies / donateurs (digitale donaties en vriendenstichtingen)
• Rente op spaargeld (tijdelijk geen optie)
• Fondsen (is samenwerking in fondsenwerving een optie?)
• Subsidies
• Sponsoring (in geld en/of in natura)
• Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (vorm van sponsoring)
• Beleggen
• Verkoop van producten, diensten,  advertentieruimte
• Crowdfunding
• De Nederlandse Uitdaging (lokaal)
• MAEX Impuls
• Fiscale voordelen (ANBI of SBBI = Sociaal Belang Behartigende Instelling)
• Erfenissen, schenkingen
• Lenen (wel op termijn terug kunnen betalen!)
• Verhuur van ruimte(s), faciliteiten e.d.
• Collectes (let op de inzet van commerciële bureaus: kost geld)
• Loterij
• ……



Bedrijfsvoering: uitgaven / kosten
Waar geeft de vereniging / stichting geld aan uit:

• Vrijwilligers (onkosten- en vrijwilligersvergoeding --> max €1.800,-/jaar – anno 2022)
• Personeel (incl. kleding)
• Activiteiten
• Bestuurskosten
• Administratie-/ accountantskosten
• BTW 
• PR / website
• Huur, inventaris, kantoorartikelen
• Porti- en kopieerkosten
• Telefoon (vast, mobiel)
• Internet
• Reiskosten
• Onvoorzien
• Verzekeringen
• …….



Begrotingen

De inkomsten en uitgaven vertalen zich uiteindelijk in een begroting:

• De jaarbegroting: vertaalslag van beleid in geld

• Liquiditeitsbegroting: wanneer zit je aan de grond of ga je door de 
modder

• Meerjarenbegroting: besturen is ook financieel vooruitzien



Geen toekomst zonder mensen.



Wat vinden jullie ervan:

Als je als organisatie moeite hebt om vrijwilligers te vinden, te boeien en te 

binden moet je dan wel stellen dat……”Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet 

vrijblijvend” en dat je het vrijwilligerswerk blijft noemen? En dat je iemand 

‘vrijwilliger’ noemt? Of noem je het bv “maatschappelijke inzet”?

Vrijwilligerswerk is matchmaking -> geen Lego!

Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en 
onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving“ (de 4 
pijlers).



Vrijwilligers in soorten en maten (1)

Zeg niet zomaar vrijwilliger tegen een vrijwilliger:
• Wat drijft een vrijwilliger?
• Waar wil de vrijwilliger naartoe?
• Wat is de win-win?

Motieven van vrijwilligers zijn te begrijpen vanuit centrale thema’s: carrière, ideëel, 
helper en sociaal

Motieven van de stichting zijn te begrijpen vanuit visie en missie

Nieuw! De gepensioneerde vrijwilliger c.q. “jongere oudere” en de “Corona-vrijwilliger”.

Bron: lego.co



Vrijwilligers in soorten en maten (2):
3 categorieën vrijwilligers en 4 motieven



Vrijwilligers in soorten en maten (3)

Enkele tips:

• Weet wat jouw (toekomstige) vrijwilligers motiveert 

• Wees flexibel in het type vrijwilligerswerk dat je aanbiedt. Zorg dat je organisatie er 
ook klaar voor is.

• Waardeer de tijd en inzet van je (toekomstige) vrijwilliger 

• Respecteer de kennis en expertise die de vrijwilliger meebrengt

• Wees zichtbaar 

• ….en: weet ook welke soort vrijwilliger je NIET wilt hebben.



Vrijwilligersbeleid: werving & selectie

6 stappen:

1. Breng externe omgeving in kaart (welke veranderingen zijn er?)
2. Positioneer je organisatie. 
3. Afstelling vraag en aanbod = HR-strategie (zie motieven en categorieën)
4. Volunteerability & employability
5. Heb een optimale vrijwilligersreis in gedachten en pas toe: doelgroep, kennis 

en kunde, passend / diversiteit, aannemen.
6. Evaluatie

……en denk om de cultuur (is die oké of moet die aangepast worden?)
• hoe is het met de sociale veiligheid gesteld?
• hoe ga je om met niet functionerende vrijwilligers
• is er een klachtenregeling?
• is er een vertrouwenspersoon?



Geen toekomst zonder mensen 
aan het roer/stuur.



Samenstelling van het bestuur: team, cultuur en 
de vergadering -> hoe werkt het?
• Statuten zeggen iets over functie, niet over soort bestuur:

-> wat voor bestuur willen we zijn? Details, hoofdlijnen? Zijn wij als bestuur een team?
-> welk soort bestuur sluit het beste aan jouw organisatie? (Bestuursmodel)
-> DB (vz., secr. en penningmr.) versus de rest van het bestuur?

- afhankelijk van relatie met taken, structuur en doelen
- geen blauwdruk voor perfect bestuur, want ook maar mensen, wel statuten!
- top-down of bottom-up?
- professionele ondersteuning?

• Hoe voorkom je ‘n negatieve bestuurscultuur / gedrag in de bestuurskamer? Werving en 
selectie o.b.v. profielen, diversiteit en inclusie, maximum zittingstermijn (8 of 12 jaar); en 
gedragsregels.

• Proces van bestuursvergadering: goede voorbereiding is het halve werk  -> discussie o.b.v. 
notities; duidelijke en tijdige agenda en deze onderverdelen in beeldvorming –
oordeelsvorming – besluitvorming (BOB); rol van de voorzitter; locatie; afspraken maken 
(bestuursreglement?), eigen inbreng van onderwerpen? Proces en/of inhoud? enz.

• Ga de heide op, bij voorkeur als eerste actie. Evalueer regelmatig.



Ken jezelf, je (doel)groep(en) en de 
groepsprocessen

• Competenties: kwaliteiten van mensen, bijna eindeloos 
gevarieerd

• Wat zijn jouw eigen kerncompetenties (en valkuilen)?
• Welke sterke en zwakke kanten heeft de groep / jouw 

bestuursteam?
• Wat doet jouw gedrag bijvoorbeeld als voorzitter met 

anderen en omgekeerd? Intern en extern.
• De dagelijkse praktijk: wegnemen van weerstand en 

streven naar ‘flow’ (zoeken naar de balans). Maar ook “kies 
je gevecht”.

NB. Regels zijn 1 ding maar uiteindelijk gaat het om mensen!



Risicomanagement in zes stappen

1. Doelstelling organisatie vaststellen (met SMART-
principe)

2. Risico's identificeren (PIOFACHC)

3. Inschatten (risico = kans x gevolg)

4. Beoordelen (risico-acceptatiegraad)

5. Beheersen: preventief en repressief, hard 
controls (regels en richtlijnen) en soft controls 
(gedrag)

6. Monitoring



Stakeholdermanagement

• Bepaal jouw doel, strategie en tijdpad
• Stem intern heel goed af, lange trajecten vereisen lange adem
• Weet wat er speelt binnen de leden -> verwachtingen
• Scan, benoem en betrek alle relevante maatschappelijke en 

politieke partners / stakeholders. Zowel interne als externe
• Houd de politieke besluitvormingsagenda goed in de gaten
• Weet hoe media werken, benut ze zoveel mogelijk in jouw 

belang
• Benut je eigen communicatiemiddelen proactief, intern en 

extern
• Creëer draagvlak wanneer nodig: communiceer duidelijk en 

zoek de verbinding. Wat zijn de wederzijdse belangen?



Wat te doen met een crisissituatie?

• Gooi alles opzij en zorg dat je alle feiten kent (eerst de 
feiten, dan de mening)

• Neem een beslissing die de affaire beëindigt of in ieder 
geval voor  het publiek zicht geeft op beheersbaarheid van 
de zaak

• Betrek jouw stakeholders zoveel mogelijk, maak ze partner 
als het kan

• Communiceer snel, wees open en kondig aan wanneer je 
met aanvullend nieuws komt

• Een nieuwscyclus is steeds korter, waardoor een affaire snel 
kan eindigen (duur bij krachtig optreden: 3 tot 24 uur)

• Kwaliteit van de maatregelen bepaalt het latere beeld op 
‘google’ 



Public Relations: werk aan snelle en 
open communicatie
Database met leden en andere relaties (donateurs, subsidiegevers, 
vrijwilligers enz.) is dé bron voor de communicatie.

• Communicatiemiddelen (o.a. website, nieuwsbrieven, social 
media) afstemmen op mediagedrag van de leden e.a.

• Website is altijd de kern van de communicatiemiddelen
• Zorg voor ‘nieuws met impact’ op de site en in de sociale media
• Wees vroeg met informatie en wees open. Ook met slecht 

nieuws!
• Mensen reageren graag als een onderwerp ertoe doet
• Mensen denken graag mee, maar geven zorgen ook graag uit 

handen



Nog enkele tips:

• Denk in scenario’s: wat als….wat doe ik dan….? 
Handig bij een crisis

• Wees slagvaardig! Neem dus besluiten.
• Wees het bestuur!



En hoe voorkom je dat het je 
persoonlijk treft? Jouw toekomst.



Aansprakelijkheid bestuurders vereniging / stichting

• Interne aansprakelijkheid; rechtspersoon vs. Bestuurslid (art 2: 9 BW)
(criterium “iets doen wat een weldenkend mens in een soortgelijk geval niet zou doen”.)

• Externe aansprakelijkheid; naar buiten toe, jegens derden

NB Het moet verwijtbaar zijn. Bij interne aansprakelijkheid heb je je bestuurstaak niet naar 
behoren gedaan en is er schade. Bij externe aansprakelijkheid is er opzet (nalatigheid, 
onrechtmatig) in het spel. Als bestuur ben je collegiaal verantwoordelijk en daarmee ook 
aansprakelijk.

• Hoofdelijke aansprakelijkheid (o.b.v. wet of overeenkomst)

❑ Effect persoonlijke / hoofdelijk aansprakelijkheid is hetzelfde: je gaat als 
privépersoon betalen.

❑ Uitzondering: decharge, disculpatie.



Nog nabranders en of vragen?

Mail of bel Lars Hooning:

• Email : info@hooningconsult.nl
• Mobiel : 06-10961946 

• …….. en linken mag.

mailto:info@hooningconsult.nl

