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• Je bent muzikant, beeldend kunstenaar, acteur, auteur of creatief designer.  
• Je vindt iets van de arbeidsvoorwaarden, van de subsidieregelingen, van hoe het loopt 

in de sector. 
• Je wordt gevraagd voor een bestuur van de Kunstenbond, van een stichting, van je 

eigen coöperatie, voor een ledenraad. 
 

Ja, dat wil je – misschien – best doen, maar is het iets voor jou? Hoe werkt het eigenlijk en hoe 
zorg je dat je stem gehoord wordt tussen andere beroepsbestuurders? 

(be)Sturen kun je leren 

Betrokken zijn bij de besturing van een organisatie 
vraagt specifieke vaardigheden: aansturen, afwegen, 
overleggen, afstemmen, zicht hebben op begrotingen en 
verantwoording. Elke plek heeft zijn eigen dynamiek en 
rol. 

Bij een stichting heb je te maken met een achterban, met 
medebestuursleden en met samenwerkingspartners of 
een Raad van Toezicht. Bij een vereniging met 
verschillende organen met een eigen taak en 
bevoegdheid. De rol van een vakgroepbestuur, 
hoofdbestuur, stichtingsbestuur of ledenraad is 
verschillend. De een is verantwoordelijke voor een deel 
van de uitvoering. De ander is meer een controlerend en 
besluitvormend orgaan.  

Het helpt – zeker in het begin – om een introductie te 
krijgen in hoe je op elke plek meerwaarde kunt hebben. 
Het helpt als je je realiseert hoe die dynamiek in elkaar 
zit en hoe je daarin effectief kunt werken aan je eigen 
ambities én aan de missie van de organisatie.  

Doel en doelgroep 

Deze introductie is bedoeld voor mensen verkiesbaar 
zijn, recent verkozen zijn, of serieus overwegen om 
zitting te nemen in een bestuur of ledenraad van de 
Kunstenbond of van een gelieerde organisatie. Je krijgt 
handvatten om te kunnen afwegen welke plaats je het 
beste past en ook voor een goede start. 

Opzet 

De introductie bestaat uit twee bijeenkomsten met een 
tussentijd van twee weken. We werken aan inzicht in de 
formele structuren en we oefenen met hoe je constructief 
samenwerkt aan ambities.  

 

 

Dagdeel I  14 november ca 4 uur 

 

Vereniging, stichting en betrokkenheid NU 

• Ontwikkeling van belangenorganisaties  
• Kernprocessen en ambities 

Organen en hun rol 

• Bestuur – Ledenraad – Werkorganisatie – leden 
en achterban 

• Jouw ambities en de grenzen daarvan op welke 
positie 

• Omgaan met jouw achterban 

Beleidscyclus: Wie is wanneer aan zet 

• Hoe komt beleid tot stand en waar zit elk 
orgaan in die cyclus  

• Formele afspraken en informeel overleg 
 

 

Dagdeel II 21 november    4 uur 

Geld  

• Voorbeelden van beleid in begroting en 

jaarrekening 

• Bronnen van geld: keuzes voor de vereniging 

 

Vergaderen in de praktijk  

• Basisafspraken en vergaderhygiëne 
• Als je een missie hebt 

 
 

 

Besturen in Kunsten 
een introductie  

voor mensen die lid (willen) worden van een bestuur of 

vertegenwoordigend orgaan in de kunstensector  


