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1. INLEIDING 
De Taskforce Halfjaarlijkse Bestuurswissel is opgericht naar aanleiding van de discussie ontstaan 
tijdens de Algemene Leden Vergadering van 15 juni 2011 over het aldaar gepresenteerde plan voor 
een halfjaarlijkse bestuurswissel. Het doel van deze taskforce is: 

Een plan schrijven voor een halfjaarlijkse wissel van bestuursleden van SPiN, toegepast op het 
ontwerp van een parttime bestuur met 7 leden en voorzien van zowel argumenten voor als tegen 
het plan. 

 
In de periode sinds de oprichting heeft de taskforce verschillende mogelijkheden bekeken en tegen 
elkaar afgewogen. Uiteindelijk is zij tot het voorstel gekomen dat nu voor u ligt. Het voorstel is als 
volgt opgebouwd. Ten eerste worden de overwegingen voor een halfjaarlijkse wissel tegenover 
elkaar gezet. Daarna worden de twee modellen toegelicht die, volgens de taskforce, het best passend 
zijn bij de vereniging. Hierbij worden ook de overwegingen voor beide modellen besproken. 
Tenslotte wordt een kader geschetst dat, volgens de taskforce, nodig is om een halfjaarlijkse 
bestuurswissel succesvol in te voeren bij SPiN. 
 
Er is  bij het schrijven van dit voorstel nadrukkelijk niet voor gekozen om een conclusie of eind-
oordeel te geven. Bij het gehele proces zijn persoonlijke voorkeuren zoveel als mogelijk eruit 
gefilterd. Het doel van de taskforce was om een document te schrijven dat voor de ALV als leidraad 
kon dienen bij de keus voor of tegen een halfjaarlijkse bestuurswissel. Bij het schrijven is de taskforce 
daarom uitgegaan van een situatie waarin het absoluut noodzakelijk was om over te gaan tot een 
halfjaarlijkse bestuurswissel. Met dit uitgangspunt zijn twee modellen beschreven die, indien een 
halfjaarlijkse wissel wenselijk is, het best bij SPiN passen. Daarnaast is gepoogd een overzicht van de 
voor- en nadelen van een halfjaarlijkse wissel te scheppen. 
Naar aanleiding van dit document kan de ALV, onzes inziens, een weloverwogen besluit nemen over 
het al dan niet over gaan tot een systeem van halfjaarlijkse bestuurswisselingen. Daarnaast kan zij, 
indien de halfjaarlijkse bestuurswissel verkozen wordt, een weloverwogen keus maken welk model 
hiervoor het meest geschikt is en de juiste vervolgstappen ondernemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
De Taskforce Halfjaarlijkse Bestuurswissel 
Erik Bouwman, Koen van Heijster, Nicole Janssen, Casper Joosten, Dave van Toor en Xandra Quak 
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2. OVERWEGINGEN VOOR HALFJAARLIJKSE WISSEL 
 

2.1 VOOR- & NADELEN 

Naar aanleiding van het eerder gepresenteerde document en een brainstormsessie van de 
taskforce zijn de volgende hypothetische voor- en nadelen bij een halfjaarlijkse wissel 
gevonden: 
 
Voordelen     Nadelen     
Flexibiliteit; het vinden van een bestuur Het gehele jaar staat in het teken van het 
is makkelijker als je op twee momenten van het werven van bestuursleden. 
zoekt. 
 
Betere kennisoverdracht omdat er altijd Scheefverhouding in kennis met daardoor 
ervaren bestuursleden zijn.   groepsvorming, machtsverschillen en werk- 
      drukverschillen. 
 
Continuïteit; minimale opstartperiode  Slechter lange termijn beleid door meer 
voor een nieuw bestuur omdat er al  focus op de korte termijn omdat er elk half 
ervaren bestuursleden zijn.   jaar nieuwe bestuursleden zijn. 
 
Er komt ruimte voor een globaal lange  Het beleid moet constant aangepast  
termijn beleid over verschillende jaren.  worden aan de nieuwe bestuursleden,   
      waardoor minder tijd over is voor andere  
      taken. 
 
Er komt ruimte voor een concreter korte De band met de leden wordt minder sterk 
termijn beleid omdat slechts over een  omdat het bestuur ieder half jaar een 
periode van 6 maanden beleid gemaakt andere samenstelling heeft. 
hoeft te worden. 
 
Er komt meer lijn in de vereniging door  In september is de grootste piek in werk- 
het lange termijn beleid.   druk en het wisselmoment voor het 
      deel van het bestuur. 
 
Verbeterde spanningsboog; de nieuwe  De besturen zullen minder vernieuwend 
bestuursleden en het nieuwe beleid  zijn doordat niet een geheel nieuw bestuur  
halverwege het bestuursjaar zorgen  een nieuw beleid opstelt, maar het oude 
voor een verbeterde productiviteit.  bestuur deels mee bepaald. 
 
De piek in werkdruk komt op een moment Nieuwe bestuursleden kunnen minder hun 
waarop ook de kennis en vaardigheid van eigen ideeën kwijt in het opstellen van het  
de bestuurders piekt.    beleid. 
 
De spreiding van de activiteiten kan beter. De voorzitter moet een half jaar over meer 
      ervaren bestuursleden voorzitten. 
 
Gelijkmatige verdeling van het jaar met  De overdracht bij algemene bestuurstaken 
weinig grote piekmomenten doordat er  zal niet perse soepeler verlopen blijkt uit  
twee keer per jaar een kleiner beleidsplan ervaringen van andere besturen met een  
wordt geschreven.    halfjaarlijkse wissel. 
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2.2 MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

De volgende oplossingen worden bedacht om mogelijke nadelen tegen te gaan: 

 Een soort 'senaat' vormen die een meerjarenbeleid opstelt, zodat het bestuur  zich 
 volledig kan richten op een beleid voor zes maanden. De 'senaat' wordt gevormd uit 
 oud-bestuurders van verschillende jaren, ervaren leden van SPiN, en andere ervaren 
 personen die een meerwaarde kunnen betekenen en zal een beleid voor vijf jaar 
 opstellen, welke goedgekeurd wordt door de ALV. 

 Om te voorkomen dat de voorzitter over meer ervaren bestuursleden moet voorzitten 
 kan gekozen worden voor een doorschuifsysteem. In dit systeem wisselt de voorzitter 
 ieder half jaar en wordt deze gekozen uit de zittende bestuursleden in plaats van 
 nieuwe leden. Om competitie binnen de bestuursleden te voorkomen kan de
 voorzittersfunctie gekoppeld worden aan een andere functie. Echter, de taskforce acht 
 een dergelijk systeem niet wenselijk, omdat op deze manier het gezicht van de 
 vereniging ieder half jaar verandert. 
 
 

3. TWEE MODELLEN 
 

3.1 ALGEMENE OVERWEGINGEN 

Verschillende ideeën zijn door de taskforce bekeken. De conclusie van de taskforce is dat het beste 
model uitgaat van een meerderheid van het bestuur dat wisselt in september en een minderheid dat 
wisselt in februari.  
Uiteindelijk is zij niet tot één beste model kunnen komen. In plaats daarvan zijn twee modellen 
uitgewerkt die, naar mening van de taskforce, beiden overwogen moeten worden. De modellen zijn 
als volgt: 

 Het 4/3 model: in dit model wisselen vier bestuursleden in september en drie bestuursleden 
 in februari. Op deze manier zijn de twee groepen zo veel als mogelijk aan elkaar gelijk. Een 
 mogelijk nadeel hierbij is dat het teamgevoel aangetast wordt en er twee subgroepen 
 ontstaan. 

 Het 5/2 model: in dit model wisselen vijf bestuursleden in september en twee bestuursleden 
 in februari. In dit model wordt het risico op de vorming van subgroepen zo klein mogelijk 
 gemaakt doordat de groep van twee makkelijker met de groep van vijf mee kan gaan. Dit kan 
 er echter in resulteren dat de groep van vijf de groep van twee gaat domineren. 

 
3.2 WISSELMOMENTEN VAN DE FUNCTIES 

   Waarom september?   Waarom februari? 
Voorzitter  Het gezicht van de vereniging  - 
   richting de leden blijft gedurende 
   het hele collegejaar hetzelfde. 
 
Penningmeester Het bestuursjaar van de penning- - 
   meester en het boekjaar lopen gelijk. 
 
Secretaris  -     - 
 
PR   Continuïteit richting leden en  Bedrijven hanteren geen bestuurs- 
   externe partners.   jaar, maar een kalenderjaar. 
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        Het bestuurslid kan makkelijker in 
        de periode april-september op  
        zoek naar sponsoren. 
 
Formeel  Bestuursjaar loopt gelijk met  De overdracht van commissies loopt  
   commissiejaar, waardoor het  soepeler in september door een  
   bestuurslid een beter overzicht  betere begeleiding en de commissies  
   over de commissies heeft.  kunnen sneller van start. 
   Netter tegenover actieve leden 
   om zelfde vertrouwenspersoon te 
   behouden. 
 
Informeel  Idem als Formeel.   Idem als Formeel. 
 
Onderwijs  Bestuursjaar loopt gelijk met het Idem als Formeel.  
   collegejaar. 
 

3.3 DE MODELLEN 

Naar aanleiding van bovenstaande overwegingen is de taskforce met de volgende modellen 
gekomen: 
 
4/3 model     5/2 model     
Septemberwissel: Februariwissel:  Septemberwissel: Februariwissel: 
Voorzitter  Secretaris  Voorzitter  Secretaris 
Penningmeester PR   Penningmeester PR 
Informeel  Formeel  Formeel 
Onderwijs     Informeel 
      Onderwijs 
 
 

4. BENODIGD KADER VOOR IMPLEMENTATIE 
De taskforce is van mening dat SPiN, voor zij een van beide modellen kan implementeren, een kader 
moet scheppen waarbinnen een halfjaarlijkse bestuurswissel optimaal mogelijk is. De voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden zijn als volgt: 

‒ Een concreet plan voor implementatie van een van beide modellen moet uitgewerkt worden. 
Dit kan gedaan worden door een taskforce of het bestuur. 

‒ Er moet duidelijkheid zijn of de bestuursleden binnen dit model nog steeds de volle 
bestuursmaanden krijgen waar zij recht op hebben. Het bestuur kan hier navraag naar doen. 

‒ Er moet ten minste een voorstel tot wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement 
geschreven zijn waarin de nieuwe situatie beschreven wordt. 

‒ Een meerjarenbeleid stelt het bestuur in staat om zich beter te richten op een concreet en 
praktisch beleid op de korte termijn van zes maanden. Hiertoe kan een orgaan zoals een 
senaat opgericht worden. Een senaat kan aan de volgende eisen voldoen: 

‒ Idealiter bestaat de senaat uit vijf leden. Voor lidmaatschap komen in aanmerking: 
oud-bestuursleden; leden met ten minste drie jaar ervaring binnen SPiN; 
medewerkers van het Onderwijsinstituut; andere personen die daartoe geschikt 
bevonden worden. 
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‒ De senaat verzorgt haar eigen opvolging. In het eerste jaar kan de Raad van Advies, 
het bestuur, een speciaal opgerichte sollicitatiecommissie, of de ALV de senaat 
vormen. De leden worden ingestemd door de ALV voor een periode van vijf jaar. 

‒ Het lange termijn beleid moet voldoende zijn voor een periode van vijf jaar en 
goedgekeurd worden door de ALV. 

 
 

5. EINDNOOT 
Naar aanleiding van de discussie over een eerder voorstel is besloten de Taskforce Halfjaarlijkse 
Bestuurswissel op te richten. Deze taskforce heeft na een periode van onderzoek het gepresenteerde 
voorstel geschreven met een tweeledig doel: de ALV informeren over de argumenten voor en tegen 
een halfjaarlijkse wissel en de ALV informeren over de best mogelijke manier om een eventuele 
halfjaarlijkse wissel toe te passen bij SPiN. 
 
De taskforce hoopt dat beide doelen voldoende bereikt zijn en dat de ALV hiermee voldoende 
ingelicht is om tot een keus te komen. In het geval gekozen wordt voor een van beide modellen voor 
halfjaarlijkse bestuurswisselingen dan raadt de taskforce aan dat de beschreven stappen 
ondernomen worden voor het gekozen model geïmplementeerd wordt. Op deze manier zal de 
overgang zo soepel mogelijk verlopen. 
 
Ten slotte een overzicht van de besluiten waar de ALV zich op moet richten: 

‒ Voor of tegen een halfjaarlijkse bestuurswissel. 

‒ Voor betekent dat een van beide modellen verder uitgewerkt en geïmplementeerd 
zal worden. Dit betekent ook dat een voorstel tot wijziging van Statuten en 
Huishoudelijk Reglement geschreven gaat worden en dat een meerjarenbeleid 
opgesteld gaat worden. 

‒ Tegen houdt in dat beide modellen niet verder uitgewerkt worden en dat SPiN het 
huidige systeem zal behouden. 

 

‒ Indien voor: welk model wordt verder uitgewerkt. 

‒ 4/3 betekent dat het model waarbij de voorzitter, penningmeester, commissaris 
informeel en commissaris onderwijs in september wisselen en waarbij de secretaris, 
commissaris PR en commissaris formeel in februari wisselen geconcretiseerd zal 
worden. 

‒ 5/2 betekent dat het model waarbij de voorzitter, penningmeester, commissaris 
formeel, commissaris informeel en commissaris onderwijs in september wisselen en 
waarbij de secretaris en commissaris PR in februari wisselen geconcretiseerd zal 
worden. 

‒ Het uitgewerkte model zal ter stemming aan de ALV voorgelegd worden. 

 
‒ Indien voor: wie gaat het model uitwerken. 

‒ De taskforce raadt de ALV aan om een nieuwe commissie aan te stellen om de 
plannen verder uit te werken. Leden hiervoor kunnen tijdens de ALV geworven 
worden. 

  


