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Vorige week was ik in een zalencentrum ergens in het 
land. Er hadden zich zeker 150 bestuursleden verza-
meld van alle plaatselijke afdelingen van de vereni-
ging uit die provincie. Het zou die middag gaan over 
‘anders besturen’. Anders besturen is een begrip dat 
tegenwoordig vaak langskomt in verenigingsland. 
Wel wat vaag. De hoop is dat als je het maar anders 
doet, dat het minder ingewikkeld en zwaar en meer 
aantrekkelijk wordt.

We zijn die middag bezig geweest met het overboord 
gooien van een aantal onnodige vanzelfsprekendhe-
den. Tips over hoe het beter kan hoefden overigens 
nauwelijks van mij te komen. De besturen konden el-
kaar veel leren en hadden leuke concrete ervaringen 
voor elkaar. Maar eigenlijk loste het hun probleem 
niet op. Zelf vonden ze hun werk namelijk helemaal 
niet zo zwaar. Ze deden het graag en vaak al best 
lang. Vergaderen vonden zij niet vervelend. En dingen 
organiseren geen probleem. Het grote vraagstuk van 
de avond ging niet over hén, maar over al die andere 
leden die er niet waren. ‘Ze willen niet in het bestuur’. 

Of je nu een grote vereniging met veel afdelingen hebt 
of een kleinere met maar één bestuur; eigenlijk is het 
vraagstuk er altijd. Ze zijn niet te vinden…. En tege-
lijk zat er zo’n zaal vol met 150 betrokken bestuur-
ders. Ik ben onderweg naar huis eens gaan rekenen. 
Hoeveel bestuursleden hebben we eigenlijk in ver-
enigingsland? Er zijn ongeveer 150.000 verenigin-
gen geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, in-
clusief alles, dus ook kerken en VVE’s. Stel, ze hebben 
gemiddeld 4 bestuursleden, dat zijn dus 600.000 be-
stuursleden. Het overgrote deel van de verenigingen 
heeft één bestuur: de lokale carnavalsvereniging, het 
koor en de volleyballers. Maar er zijn er toch zeker 
1500 tot 2000 verenigingen met besturen van afde-
lingen, lokaal en regionaal, of secties. Als we dan even 
doorgaan met grove schattingen. Stel, er zijn 100 af-

delingen bij 1500 verenigingen met ook weer elk 4 
bestuursleden: dat is bij elkaar nog eens 600.000 be-
stuursleden. Samen 1,2 miljoen! Dat betekent dat een 
op de tien volwassen Nederlanders als bestuurslid ac-
tief is.

Dat is écht niet de werkelijkheid. Dat weten we alle-
maal. De werkelijkheid is dat als je iemand zoekt voor 
een bestuursklus, je dan iemand moet vragen die veel 
van dat soort dingen doet. Die 150 mensen in het za-
lencentrum vinden besturen namelijk leuk. Besturen 
en organiseren is misschien wel meer hun hobby dan 
waar het in die vereniging om gaat. Ik weet dat, want 
zo iemand ben ik ook. ‘Bemoeimens’ noemde mijn 
dochter dat ooit. Besturen is een eigen tak van sport, 
een bijzondere liefhebberij van de bemoeimensen in 
Nederland. Nu proberen we besturen te slijten als een 
verplicht corvee. We vragen al die zangers, hockeyers, 
loodgieters of artsen ook te besturen. Dat is hetzelf-
de als mij vragen om vrijwillig te sporten of te koken. 
Nou nee, echt niet! 

Laten we besturen framen als bijzondere liefhebbe-
rij. Naast Heel Holland Bakt een nieuw programma: 
Heel Holland Bestuurt. Want we moeten natuurlijk 
wel zorgen dat bemoeimensen het aantrekkelijk blij-
ven vinden om te besturen. Met zo’n programma, en 
de mooiste prestaties op Instagram en Facebook, zijn 
die 1, 2 miljoen plekken zo bezet.�
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