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Verbinden, versterken en inspireren, de Bestuurdersvereniging is het netwerk voor alle 

ChristenUnie-politici!  

Van dat verbinden heb ik bij de start van mijn eerste termijn in 2017 mijn missie gemaakt. 

Verbinden tussen de verschillende bestuurslagen van 1e en 2e Kamerfractie tot aan de 

gemeenteraadsleden. Het is goed om in elkaars keuken te kijken om elkaar te begrijpen. 

Vooral het met elkaar meeleven en bemoedigen is zo belangrijk. Want dat is hard nodig in 

een tijd waar zo op de persoon wordt gespeeld en je via social media -ook door onze 

achterban- een hard oordeel kunt krijgen. 

 

Het jaar 2022 staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Onder het motto 

Samen recht doen vertalen we lokaal waar de ChristenUnie voor staat: een leven in 

verbondenheid. Dien de samenleving, deel de vrijheid en bescherm het leven, zo doen wij 

mee in de politiek en nemen we verantwoordelijkheid voor het bestuur.Dat is hard werken in 

een samenleving die steeds minder snapt van onze diepste overtuiging. Als wethouder, 

raadslid of in elke andere politieke functie voelt het vaak als een roepende in de woestijn. 

Dat maakt onze bestuurdersvereniging de plek om je dilemma’s te delen en door anderen 

geïnspireerd te worden met een mooie aanpak. Maak zo gebruik van dit jaarplan vol met 

doelen en activiteiten. Zoek elkaar op als ChristenUnie bestuurders en bemoedig elkaar. Wij 

zijn verbonden, niet omdat wij het altijd met elkaar eens zijn maar in Christus, die als baby 

voor ons naar de aarde kwam om onze zonden te dragen, te sterven en zo de dood te 

overwinnen. 

Jezus Overwinnaar! 

 

Titia Cnossen 

Voorzitter Bestuurdersvereniging ChristenUnie 
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Voor u ligt het jaarplan 2022 van de Bestuurdersvereniging. In dit jaarplan beschrijven we 

onze plannen voor het komende jaar om invulling te geven aan de doelen van de 

Bestuurdersvereniging.   

Helaas hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van de Coronapandemie. Voor een 

vereniging die voor een belangrijk deel drijft op het versterken van netwerken, contact en 

ontmoeting is dit een uitdagende tijd. Gelukkig kunnen we gebruik maken van allerlei 

technische mogelijkheden die ons in staat stellen om verbinding te krijgen met elkaar.  

Dit jaar zal voor een belangrijk deel gestempeld worden door de gemeenteraadsverkiezingen 

in maart. Met elkaar werken en bidden we voor een mooi resultaat voor de ChristenUnie. 

Nieuwe leden krijgen een warm welkom in de Bestuurdersvereniging en voor de zomer 

hopen we dan eindelijk te kunnen doen waar we zo lang naar uitkijken: een fysiek 2-daags 

congres voor alle bestuurders van de BV! 

Te midden van al die uitdagingen, nieuwe plannen en de bijzondere omstandigheden waarin 

we leven, weten we ons geborgen in Gods hand. In verbinding met Hem vinden we rust én 

energie voor de plannen van het komende jaar. 
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De Bestuurdersvereniging is het netwerk voor en van alle ChristenUnie-politici. Het is binnen 

de ChristenUnie de plek voor verbinding en verdieping. Waar we ook geroepen zijn voor ons 

politieke of bestuurlijke werk, we weten ons verbonden met elkaar. Verbonden door de 

naam van de partij, maar ten diepste door ons geloof in God en de wens om Hem te dienen 

in de politiek. Dit is in de Grondslag en Beginselverklaring vastgelegd. 

Die verbondenheid betekent ook dat je er als politicus van de ChristenUnie niet alleen voor 

staat. We hebben een gedeelde missie en daarin wil de Bestuurdersvereniging allereerst haar 

leden maar ook degenen die zich voorbereiden op een rol in de politiek, ondersteunen.  

Als vereniging helpen we elkaar door te delen, verdieping te zoeken, te netwerken en te 

adviseren. Zo is iedereen nog beter in staat op zijn of haar plek in de politiek het verhaal van 

de ChristenUnie uit te dragen en het verschil te maken in de samenleving. 

 

 

 

 

Wij brengen de politiek ambtsdragers van de ChristenUnie 
met elkaar in contact. Wij zorgen dat kennis snel en 

adequaat wordt gedeeld. Wij versterken, inspireren en 
bemoedigen hen om impact te hebben op besluitvorming en 
veranderingen in de samenleving, in lijn met de grondslag 

van de ChristenUnie. 
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Het bestuur van de Bestuurdersvereniging is verantwoordelijk voor de doelen van de 

vereniging, zoals deze zijn beschreven in de statuten, in het huishoudelijk reglement en in dit 

jaarplan voor 2022. Het bestuur versterkt de onderlinge contacten tussen ChristenUnie-

bestuurders en faciliteert de leden met kennis en kunde.  

 

Ambassadeur van ChristenUnie-bestuurders en -politici. 

Het bestuur van de Bestuurdersvereniging treedt op als ambassadeur van alle mensen die uit 

naam van de ChristenUnie een politieke of bestuurlijke functie bekleden. Door vanuit elke 

provincie een afvaardiging in het bestuur te hebben, worden signalen uit het hele land 

opgevangen en doorgegeven. Zo worden zaken onder de aandacht gebracht van het 

Landelijk Bestuur of door het team van de Bestuurdersvereniging opgepakt in de vorm van 

handreikingen, adviezen, thema- of discussiebijeenkomsten. 

 

Belangenbehartiger bij het Landelijk Bestuur 

Het bestuur van de Bestuurdersvereniging is de belangenbehartiger van alle mensen die uit 

naam van de ChristenUnie een politieke of bestuurlijke functie bekleden. Deze belangen 

worden door de voorzitter van de Bestuurdersvereniging bij de vergaderingen van het 

Landelijk Bestuur onder de aandacht gebracht. Het bestuur streeft hierbij nadrukkelijk naar 

continue afstemming tussen alle bestuursniveaus waar de ChristenUnie vertegenwoordigd is.   

 

Samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut (WI) 

De Bestuurdersvereniging werkt nauw samen met het WI van de ChristenUnie. Leden van de 

Bestuurdersvereniging ontvangen het blad ‘Groen’ dat als coproductie tussen het WI en de 

Bestuurdersvereniging tot stand komt. Het bestuur van de Bestuurdersvereniging vergadert 

minimaal één keer per jaar met het WI over de onderlinge samenwerking. Daarnaast 

vaardigt het bestuur van de Bestuurdersvereniging één van haar leden af als adviserend lid 

in het curatorium van het WI. Deze functie wordt vervuld door Michel Klein. 

 

Vertegenwoordiging buiten de partij 

Het bestuur heeft ook een rol buiten de partij. Zo is er contact met Bestuurdersverenigingen 

van anderen partijen en zorgt ze voor vertegenwoordiging van de vereniging in contacten 

met de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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Titia Cnossen 
Utrecht - voorzitter – wethouder Lansingerland 
Email: titiacnossen@kpnmail.nl 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Arina Havinga 
Groningen - lid - raadslid Westerkwartier 
Email: ah@planet.nl 
 

 
 

 
 
 
Bert Tijhof 
Overijssel – contactpersoon partijbureau - wethouder Rijssen-
Holten 
Email: b.tijhof@rijssen-holten.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Egbert Berenst 
Fryslân - penningmeester - Algemeen Bestuur Waterschap 
Email: egbertberenst@hetnet.nl 
 

mailto:titiacnossen@kpnmail.nl
mailto:ah@planet.nl
mailto:b.tijhof@rijssen-holten.nl
mailto:egbertberenst@hetnet.nl
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Gerard Mostert 
Zuid-Holland – contactpersoon opleidingen - wethouder 
Katwijk 
Email: gerardmostert@hotmail.com 
 

 
 
 

 
 
Gilco Grandia 
Gelderland - lid - raadslid Zaltbommel 
Email: ggrandia@cs.com 
 

 
 

 
 
Harold Hofstra 
Flevoland - lid - gedeputeerde Flevoland 
Email: Harold.Hofstra@flevoland.nl 
 

 

 
 
 

 
 
 
Hermen Vreugdenhil 
Noord-Brabant - lid - statenlid Noord-Brabant 
Email: HermenVreugdenhil@gmail.com 
 

mailto:gerardmostert@hotmail.com
mailto:ggrandia@cs.com
mailto:Harold.Hofstra@flevoland.nl
mailto:HermenVreugdenhil@gmail.com
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Michel Klein 
Noord-Holland – adviseur curatorium WI – Statenlid Noord-
Holland 
Email: michel.klein@gmail.com 
 

 

 

 
 
 
 
Marleen Treep 
Utrecht - lid - wethouder Woudenberg 
Email: m.treep@woudenberg.nl 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Koen Meesters 
Drenthe - secretaris - raadslid Hoogeveen 
Email: k.meesters@hoogeveen.nl 
 

 

 

 
 
 
Gerard Verkuil 
Zeeland - lid - raadslid Borsele 
Email: gev@hotmail.com 
 

 

 

 

 

mailto:michel.klein@gmail.com
mailto:m.treep@woudenberg.nl
mailto:k.meesters@hoogeveen.nl
mailto:gev@hotmail.com
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Dirk Vreugdenhil  

Dirk Vreugdenhil is coördinator van de Bestuurdersvereniging (24 uur 

per week). Hij geeft samen met het bestuur leiding aan de 

Bestuurdersvereniging. Daarnaast is hij het eerste aanspreekpunt 

binnen de organisatie, ambtelijk secretaris van het bestuur van de 

Bestuurdersvereniging en verantwoordelijk voor de advisering en 

ondersteuning van de BV-leden.   

  

E-mail: dirkvreugdenhil@christenunie.nl  

 
 

Addy Plieger  

Addy Plieger is werkzaam als Adviseur Bestuurders (24 uur per week). 

Ze houdt zich voornamelijk bezig met het schrijven van politieke 

handreikingen en voorstellen voor raads- en Statenfracties en 

waterschappen, het (strategisch) individueel adviseren van politici, het 

stimuleren van profilering van lokale en provinciale fracties en 

informatie-uitwisseling tussen alle bestuurslagen onderling.  Addy zit 

ook in de redactie van Groen. 

  

E-mail: addyplieger@christenunie.nl  

 

  

Hepke Deelstra  

Hepke Deelstra is werkzaam als Adviseur Bestuurders (20 uur per 

week). Hij houdt zich voornamelijk bezig met het versterken van het 

netwerk binnen de bestuurdersvereniging, het schrijven van politieke 

handreikingen en voorstellen voor raads- en Statenfracties en 

waterschappen, en het stimuleren van profilering van lokale en 

provinciale fracties.  Verder is Hepke verantwoordelijk voor de 

wethouderspool en de ondersteuning van burgemeesterskandidaten. 

  

E-mail: hepkedeelstra@christenunie.nl  

 
 

Nienke van de Pol-Vernhout  

Nienke van de Pol is werkzaam als medewerker van de 

Bestuurdersvereniging (16 uur per week). Als beleidsmedewerker 

bereidt ze inhoudelijke onderwerpen voor bijeenkomen en adviezen 

voor. Daarnaast organiseert ze o.a. bijeenkomsten voor de leden van 

de Bestuurdersvereniging in wisselende samenstelling en stelt ze de 

maandelijkse BV-nieuwsbrief samen.  

  

E-mail: nienkevernhout@christenunie.nl  
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Rieke Elsenbroek   

Rieke is coördinator Opleiding bij de ChristenUnie (12,8 uur per week 

voor de Bestuurdersvereniging). Ze is verantwoordelijk voor het 

cursusaanbod binnen de partij, gericht op zowel politici als 

bestuursleden en leden. Ze adviseert over ontwikkeling aan politici en 

fracties.  

  

E-mail: riekeelsenbroek@christenunie.nl  

 

 

 

De coördinator en adviseurs van de Bestuurdersvereniging zijn te bereiken via:  

T | 033-4226969   

E | bestuurdersvereniging@christenunie.nl 

mailto:E-mail: riekeelsenbroek@christenunie.nl 
mailto:E-mail: riekeelsenbroek@christenunie.nl 
mailto:E-mail: riekeelsenbroek@christenunie.nl 
mailto:bestuurdersvereniging@christenunie.nl
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Vanuit onze missie en visie zien wij drie hoofddoelen: verbinden, versterken en inspireren. 

Deze hoofdoelen kleuren de inzet van de Bestuurdersvereniging in 2022. 

Bestuurdersvereniging als netwerkpartner 

De Bestuurdersvereniging staat dicht bij alle politici van de ChristenUnie en neemt vanuit die 

rol een belangrijke plaats in binnen het netwerk van de partij en het Partijbureau. Belangrijk 

is daarom dat de Bestuurdersvereniging de kaders van het praktische werk op het 

Partijbureau benoemt omdat deze een uitgangspunt vormen voor de dagelijkse 

werkzaamheden en voor de manier waarop de Bestuurdersvereniging functioneert binnen de 

ChristenUnie. 

 

Deze kaders zijn onlangs na een verkenning van het toekomstbeeld van het partijbureau als 

volgt geformuleerd: 

1. De verbinding met de leden en de achterban 

2. Het ontwikkelen als netwerkpartij in een netwerksamenleving 

3. Het verder positioneren van de ChristenUnie als constructieve middenpartij 

De coördinator en adviseurs Bestuurdersvereniging werken in de praktijk nauw samen met 

de afdelingsadviseurs, de coördinator Opleiding en de coördinator Talent. Voor deze 

samenwerking gebruiken we het onderstaande bouwstenenmodel. Dit model vat goed 

samen hoe belangrijk het is om binnen de partij elkaar te vinden en te versterken.  
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De Bestuurdersvereniging heeft als doel om haar leden met elkaar in contact te brengen. Dit 

doen wij om elkaar te steunen en te bemoedigen en samen invulling te geven aan onze 

missie als ChristenUniebestuurders, allen samen en ieder op zijn eigen plek.  

 

 

• Bijeenkomsten te organiseren waar bestuurders elkaar ontmoeten. 

o Congres 

o Bestuurdersdagen 

o Netwerkbijeenkomsten 

o Themabijeenkomsten 

• Een digitaal platform te bieden voor discussie over actuele thema’s en het delen van 

tips en ideeën.  

o Intranet 

o ChristenUnie app 

o Nieuwsbrief 

• Open communicatielijnen binnen de partij 

o Informeren over ontwikkelingen 

o Discussiëren over standpunten ChristenUnie 

 

 

Bestuurderscongres 2022  

Dit jaar organiseren we weer een tweedaags bestuurderscongres. Na een lange tijd van 

digitaal vergaderen, willen we het congres weer fysiek plaats laten vinden. Het congres is een 

mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met de nieuwgekozen 

raadsleden en wethouders. Het inhoudelijke thema zal worden geïnspireerd op de 

ontwikkelingen rond de bestuurscultuur. In een periode van polarisatie en afnemend 

vertrouwen in de overheid, willen we met elkaar nadenken over hoe we ons presenteren naar 

elkaar en naar de samenleving op een manier die past bij christelijk-sociale waarden en die 

het vertrouwen in de samenleving en in de politiek voedt.   

 

Themabijeenkomsten  

De Bestuurdersvereniging organiseert in 2022 rond belangrijke actuele, maatschappelijke en 

politieke ontwikkelingen, bijeenkomsten. Hierbij verbinden we mensen en kennis binnen de 

partij. Zo mogelijk is er een Tweede Kamerlid en/of beleidsmedewerker en/of iemand van het 

WI bij aanwezig. 
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De ervaringen van 2021 hebben ons geleerd dat de mogelijkheid om kort en snel een dergelijke 

bijeenkomst te realiseren zijn vergroot. Het digitaal vergaderen biedt hier grote voordelen bij, 

die we graag willen benutten. De keuze van de onderwerpen kunnen komen uit de politieke 

praktijk in het land en in Den Haag. Ook zullen we via Intranet en de Nieuwbrief de vraag om 

thema’s uitzetten. In 2022 willen we 8 themabijeenkomsten organiseren. 

 

Netwerkbijeenkomsten  

De Bestuurdersvereniging organiseert netwerkbijeenkomsten voor leden in een specifieke 

regio of met een specifiek ambt. De bijeenkomsten hebben als hoofddoel om het netwerk te 

versterken en dienen voor het delen van kennis en ervaring. De bijeenkomsten worden op 

afgesproken momenten gehouden. De netwerkbijeenkomsten zijn ook opgenomen in de 

bijeenkomstenkalender die als bijlage is toegevoegd. In 2022 zullen we ook weer een herstart 

maken van de spreekuren met de Tweede Kamerfractie en het Landelijk Bestuur.  

 

Dilemma’s open bespreken 

De ChristenUnie is een politieke partij waarin ruimte is voor verschillende meningen. De 

Bestuurdersvereniging vindt het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over 

dilemma’s waar volksvertegenwoordigers en bestuurders in de praktijk mee te maken 

hebben. In 2021 hebben we goede ervaringen opgedaan in de samenwerking met het 

Wetenschappelijk Instituut. Deze ervaringen willen we komend jaar ook in de praktijk 

brengen door drie dilemmacafés te organiseren over onderwerpen waarover in de partij 

verschillend wordt gedacht. (fysiek, vertrouwelijk, kwetsbaar) 

 

Wethouderspool 

ChristenUniefracties kunnen verlegen zijn om een wethouder, waarbij ze een beroep doen op 

de Bestuurdersvereniging. Door middel van een wethouderspool voorziet de 

Bestuurdersverenging in een lijst met gekwalificeerde potentiële wethouders, welke kunnen 

worden aangedragen bij een fractie.  

Door middel van gesprekken beoordeelt de pool-coördinator, in samenwerking met de 

wethouderspoolcommissie, of kandidaten voor de wethouderspool voldoen aan het algemene 

profiel van de ChristenUnie-wethouder en daarmee als wethouder zouden kunnen 

functioneren. Als een kandidaat aan het profiel voldoet, kan hij/zij worden opgenomen in de 

wethouderspool.  

Verder adviseert de wethouderspoolcommissie in welk soort gemeente de kandidaten de 

functie zou kunnen vervullen en tenslotte geeft de coördinator advies op het gebied van 

coaching of training in het geval ontwikkeling nuttig of noodzakelijk is.   
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Burgemeesterskandidaten 

Burgemeesters die lid zijn van de ChristenUnie kunnen de partij ondersteunen met hun 

kennis. Kennis over openbare orde en veiligheid, maar ook over politieke (raads)processen. 

Het aantal ChristenUnie-burgemeesters daalt echter de laatste jaren en in december 2021 

zijn er nog maar 6 burgemeesters lid van de ChristenUnie. Deze ontwikkeling is om 

meerdere redenen zorgelijk. Kostbare kennis gaat verloren en tegelijkertijd wordt het lastiger 

om burgemeesterskandidaten te ondersteunen in hun sollicitatieproces. 

De Bestuurdersvereniging ondersteunt huidige burgemeesters en wil potentiële 

burgemeesterskandidaten selecteren, trainen, ondersteunen en begeleiden bij hun 

(sollicitatie)proces. Vanwege het grote netwerk van de Bestuurdersvereniging weten wij vaak 

wie interesse heeft in het ambt en zijn we goed op de hoogte van alle ontwikkelingen 

(vacatures) bij de (decentrale) overheid, waardoor wij daar snel op kunnen inspelen.  

 

Nieuwsbrief 

Aan het einde van elke maand stuurt de Bestuurdersvereniging een nieuwsbrief naar alle 

leden. De nieuwsbrief heeft als doel om te inspireren en informeren. In de nieuwsbrief 

worden adviezen en vragen uit de community gedeeld, worden bijeenkomsten aangekondigd 

en wordt de verbinding tussen bestuurders gelegd.  
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ChristenUnie-bestuurders kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring die is 

opgebouwd binnen de partij. Op die manier sta je er niet alleen voor. Met trainingen en 

opleidingen versterken we gedachtegoed en vaardigheden die belangrijk zijn bij de 

uitvoering van het politieke werk. We bieden een gereedschapskist vol mogelijkheden aan 

om bestuurders te ondersteunen in hun werk.  

 

 

• Individuele adviesgesprekken (telefonisch, email) 

• Kennisplatform 

o Intranet/app 

o GROEN 

o Nieuwsbrief 

• Opleidingen 

o Cursussen over het toepassen van het gedachtegoed van de ChristenUnie in 

de politieke praktijk   

o Trainingen op het gebied van (politieke) vaardigheden   

o Maatwerktrainingen voor fracties of fracties i.c.m. besturen op aanvraag  

o Cursussen gericht op de versterking van de relatie tussen fractie en bestuur  

• Talentmanagement 

o Adviseren over werven van kandidaten voor politieke functies 

o Potentiële bestuurders scouten en maatwerk leveren in opleiden  

o Bemiddelen bij vacatures  

 

 

Individuele adviesgesprekken 

Het voeren van adviesgesprekken over politiek-inhoudelijke en strategische vragen is een 

dagelijkse taak van de adviseurs van de Bestuurdersvereniging. De leden kunnen ook bij de 

adviseurs terecht voor advisering en/of begeleiding rond het functioneren (persoonlijk of als 

fractie) en in conflictsituaties.  

De Bestuurdersvereniging wil ook oog hebben voor het persoonlijk functioneren van de 

leden. Denk aan het combineren van werk, thuissituatie en raadswerk, het omgaan met 

werkdruk etc.  

Tijdbelasting: 360 uur 

 

Doorontwikkeling digitale informatiekanalen 

Intranet en de ChristenUnie-app zijn prachtige platformen voor leden van de BV om aan 

elkaar vragen te stellen, visies te delen en goede ideeën uit te wisselen. Om ervoor te zorgen 
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dat meer leden gebruik maken van de digitale informatiekanalen is het nodig om deze 

continu onder de aandacht te brengen, maar het is ook nodig om de informatiekanalen 

verder door te ontwikkelen. In overleg met de ICT-afdeling van het partijbureau zal gekeken 

worden welke elementen kunnen worden verbeterd. Onder anderen zal worden gekeken 

naar het opzetten van een smoelenboek en een motiebank.  

 

GROEN 
 
Groen is het studie- en opinieblad van de 

ChristenUnie en gaat uit van het Wetenschappelijk 

Instituut en de Bestuurdersvereniging. Addy Plieger 

maakt namens de Bestuurdersvereniging deel uit 

van de redactie van Groen. Het is belangrijk dat 

thema's, artikelen en auteurs aansluiten bij de 

behoefte van de leden van de 

Bestuurdersvereniging. Hiervoor gaan we in 2022 

inzetten op het actief betrekken van leden bij de 

totstandkoming van artikelen.  

 

Opleidingen 

De inhoud van de cursussen en trainingen van het ChristenUnie Opleidingscentrum is 

doorspekt van het ChristenUnie-blauw. Het gaat over het waarom van christelijke politiek en 

hoe de ChristenUnie in de actuele politieke praktijk concrete keuzes maakt vanuit het 

christelijk-sociaal gedachtegoed. 

Op dit moment zijn het vooral de ‘startende’ politici, die gebruik maken van het huidige 

opleidingsaanbod. Hoe langer mensen betrokken zijn bij de ChristenUnie, hoe minder ze 

gebruik maken van de cursussen en trainingen die we bieden.  

• We doen onderzoek naar de opleidingsbehoefte van onze doelgroepen. We denken 

hierbij vanuit de complete klantreis (van start tot einde). Naar aanleiding van dit 

onderzoek maken we keuzes voor het aanbod 2022-2023. En we nemen de 

uitkomsten van het onderzoek mee als input voor de eerste jaren daarna. 

• We maken een plan om te bevorderen dat politici bewust met hun ontwikkeling bezig 

zijn, o.a. door het faciliteren van intervisiegroepen. 

• Voorbereiden GR2022: kandidaat-raadsleden en -wethouders zijn toegerust voor hun 

taak in de campagne, tijdens onderhandelingen en na de verkiezingen.  

• Na GR2022: lokale fracties en besturen zijn na de start van de nieuwe periode 

toegerust om goed samen te werken aan de doelen van hun afdeling. Ze kennen die 

doelen en hebben een plan hoe eraan te werken. Nieuwe fractievoorzitters zijn 

toegerust om hun taak goed te vervullen. Fracties weten hoe ze met impact hun rol 

in de oppositie of coalitie kunnen vervullen. Nieuwe steunfractieleden kennen de 

mogelijkheden om hun rol in te vullen en zijn toegerust voor die invulling 

• Voorbereiden verkiezingen PS/WS2023: de mensen die een rol hebben in het 

voorbereiden van PS/WS2023 zijn toegerust. Waterschapsbestuurders weten hoe ze 

hun zichtbaarheid kunnen vergroten. Kandidaten PS/WS zijn toegerust voor hun taak. 
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• We organiseren een “Masterclass christelijk-sociaal denken en doen” om potentials 

met ambitie en talent in beeld te krijgen en te helpen in hun oriëntatie en 

ontwikkeling 

 

 

De bestuurdersvereniging wil haar leden inspireren door het aanreiken van tips en ideeën die 

binnen de ChristenUnie ontstaan. We laten ons voeden door wat er in de samenleving speelt 

en hoe beleid uitwerkt in de praktijk. We hebben nauw contact met alle lagen van de partij 

en fungeren als een schakel tussen de politiek in het land en de 'Den Haag'. Voor 

inhoudelijke kennis en afstemming zorgen we, met ons partijfundament als vertrekpunt, met 

de Tweede Kamerfractie en het WI voor verdieping en proactieve beleidskeuzes voor onze 

leden in het land.   

 

• Algemene advisering 

o Thematische handreikingen 

o Delen van tips en ideeën 

o Themabijeenkomsten 

• Samenwerking met de Tweede Kamerfractie 

• Versterking van netwerk in de samenleving 

o Inspirerende sprekers 

o Aansprekende verhalen uit de samenleving 

• Wetenschappelijke kennis 

o Samenwerking met het WI 

 

 

Ondersteuning campagnes GR22/PS23/WS23 

2022 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De Bestuurdersvereniging ondersteunt 

de lokale fracties bij de campagne en de periode na de verkiezingen door:  

- een strategische positie tussen de bestuurslagen in te nemen en betrokkenheid en 

inhoudelijke communicatie onderling op elkaar af te stemmen 

- Inhoudelijke advisering rond actuele thema's, campagne-ideeën, etc. 

- Een adviesrol in de periode van de coalitieonderhandelingen 

Ook in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen zal 

de Bestuurdersvereniging een rol spelen. We coördineren de totstandkoming van een 

basisverkiezingsprogramma en bereiden in samenwerking met de afdelingsadviseurs 

besturen actief voor op de verkiezingen en de daaropvolgende periode door middel van 
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trainingen en advies. De Bestuurdersvereniging zal een bijdrage leveren aan de 

campagneorganisatie.  

 

Handreiking en adviezen: 

Een belangrijk aspect van het adviseren door de Bestuurdersvereniging is het schrijven van 
handreikingen en adviezen. Dit doen we gevraagd en ongevraagd, het liefst proactief en 
trendsettend. Hiervoor werken we samen met bestuurders/deskundigen uit alle lagen van de 
partij maar ook met organisaties buiten de ChristenUnie. Het eerste deel van 2022 zorgen 
we ervoor dat handreikingen en adviezen voor lokale fracties ook bruikbaar zijn voor de 
campagne GR22.  
 
 

Netwerk in de samenleving versterken (niet gerealiseerd in 2021) 

De ChristenUnie is een politieke beweging die zich midden in de samenleving begeeft. Wij 

willen de beschikbare kennis van experts en mensen in het veld benutten om de leden van 

de Bestuurdersvereniging te voorzien van expertinformatie.  

• In samenwerking met het partijbureau en het WI komt er een plan om de thema-

netwerken te revitaliseren. Het doel is om beschikbare expertise uit verschillende 

beleidsvelden in kaart te brengen en in te zetten ter ondersteuning van discussie en 

meningsvorming binnen de partij.   

 

Versterking samenwerking met WI en Perspectief 

De Bestuurdersvereniging en het Wetenschappelijk Instituut kunnen elkaar versterken vanuit 

eigen expertise en daar gaan we ook in 2022 mee verder. De grondige wetenschappelijke 

verdieping en de snelle actuele vraagstukken uit de praktijk zorgen voor wederkerige relatie. 

In een maandelijks overleg bespreken we de mogelijkheden om samen te werken. 

Een belangrijke uitdaging voor de ChristenUnie is het bereiken en behouden van jongeren 

voor onze partij, zowel als volksvertegenwoordiger als stemmer. Samen met PerspectieF 

gaan we deze uitdaging aan en voorzien onze leden met praktische handvatten om meer 

jongeren voor onze partij te winnen.    
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De Bestuurdersvereniging opereert als belangenvereniging van alle politici en bestuurders 

van de ChristenUnie. Doordat onze dienstverlening zich richt op een groot aantal bestuurders 

en fracties, kunnen wij praktische ondersteuning bieden op het gebied van reglementen, 

praktische ondersteuning en de rechtspositie van politiek ambtsdragers. 

 

• Beleid & Bestuur Bestuurdersvereniging 

o Algemene Ledenvergaderingen 

o Bestuursvergaderingen 

o Statuten en reglementen 

• Facilitaire ondersteuning van fracties en leden 

o Model reglementen 

o Versterking rechtspositie politiek ambtsdragers 

• Ledenadministratie 

o Welkom voor nieuwe leden 

o Behoud van ervaring en kennis via alumni 

o Buitengewone leden 

 

Zichtbaarheid BV vergroten 

We willen in 2022 verder werken aan de versterking van de zichtbaarheid van de 

Bestuurdersvereniging. We zijn trots op ons werk en dat mag gezien worden! Hoewel veel 

leden ons goed weten te bereiken, geldt dit helaas nog niet voor iedereen. We gaan bij 

(fysieke) bijeenkomsten nadrukkelijker de betrokkenheid van de Bestuurdersvereniging laten 

zien. De huidige banners van de BV volstaan niet meer en worden vervangen door nieuwe 

exemplaren. Daarnaast wordt er een voorstel uitgewerkt om via een (digitaal) magazine ons 

werk in de schijnwerpers te zetten en ervaringen van leden te delen. 

 

Herziening Statuten 

De Statuten van de Bestuurdersvereniging zijn aan herziening toe. De directe aanleiding is 

landelijke wetgeving die van verenigingen een statutenwijzing vereist in het kader van de 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen die 

we een plek willen geven in de statuten en/of reglementen van de Bestuurdersvereniging. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de positie van oud-bestuurders. De aanpassing van de 

Statuten is voorzien op de najaarsvergadering 2022. De bestuursleden worden meer 

betrokken bij netwerkbijeenkomsten zodat ze makkelijker in contact komen met de leden. 
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Versterking rechtspositie politiek ambtsdragers 

Het wordt steeds lastiger om geschikte mensen te vinden die namens de ChristenUnie een 

politiek of bestuurlijk ambt willen vervullen. De Bestuurdersvereniging wil in 2022 inzetten op 

een versterking van de rechtspositie van politiek ambtsdragers. Hiervoor zetten we onze 

contacten met het ministerie van Binnenlandse Zaken in, maar we komen ook met een 

handreiking hoe fracties hun ondersteuning maximaal kunnen gebruiken. 

 

Welkom nieuwe leden  

In 2022 verwachten we veel nieuwe leden van de BV te mogen verwelkomen als gevolg van 

de gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwe leden krijgen een warm welkom bij de BV. Er wordt 

een welkomstpakket verstuurd, waarin leden welkom worden geheten, de dienstverlening 

door de BV wordt beschreven en het bestuur en het team van de BV zich voorstellen. 

Naast nieuwe raadsleden is er ook aandacht voor nieuwe wethouders. Er wordt veel 

gevraagd van een wethouder. Hoe zorg je ervoor als nieuwe wethouder dat je grip krijgt op 

alle zaken? Als BV bieden we de nieuwbenoemde ChristenUnie-wethouders een brochure aan 

waarin elementaire informatie staat, zodat ze goed van start kunnen gaan.  

 

Alumni Bestuurdersvereniging 

Leden van de Bestuurdersvereniging doen gedurende hun actieve politieke loopbaan een 

schat aan kennis en ervaring op. We zien dat er ook na de politieke loopbaan nog een grote 

betrokkenheid is bij de ChristenUnie in het algemeen en de Bestuurdersvereniging in het 

bijzonder. Wij willen graag gebruik blijven maken van deze kennis en ervaring en hen 

behouden voor het ChristenUnie-netwerk. Een voorstel hiervoor wordt in 2022 uitgewerkt. 

 

  



FEBRUARI

vrijdag 11 Grote Stedenoverleg

MAART

Bestuurdersdag 

NOVEMBER

vrijdag 4 Statenmiddag 

20-mei VNG Commissieledenbijeenkomst  vrijdag 18 Waterschapsbijeenkomst

vrijdag 18

zaterdag 8

Bestuursvergadering

vrijdag 1 Bestuursvergadering

MEI

vrijdag 25 Statenmiddag 

APRIL

zaterdag 12 Campagnezaterdag 

woensdag 16 Verkiezingen 

zaterdag 5 Campagnezaterdag 

vrijdag 18 Waterschapsbijeenkomst 

zaterdag 26 Campagnezaterdag 

SEPTEMBER

Bijeenkomstenkalender Bestuurdersvereniging 2022

JANUARI JUNI

vrijdag  28 Bestuursvergadering
vrijdag 10 en 

zaterdag 11

vrijdag 17 Bestuursvergadering

Bestuurderscongres

vrijdag 16 Wethoudersbijeenkomst

vrijdag 23 Grote Stedenoverleg

vrijdag 23 Bestuursvergadering

OKTOBER

vrijdag 7 Bestuudersbijeenkomst noord

vrijdag 7 Bestuurdersbijeenkomst oost 

vrijdag 7 Bestuudersbijeenkomst west
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   Jaar van aftreden/herverkiezing 

Bestuurslid 

(verkozen in..) 

Vertegenwoordigt 2022 2023 2024 2025 2026 

Egbert Berenst 

(voorjaar 2018) 

Fryslân  X 

(herv) 

       

Titia Cnossen  

(najaar 2017) 

Voorzitter/Utrecht        X 

(aftr) 

 

Harold Hofstra  

(najaar 2018) 

Flevoland X 

(herv) 

       

Koen Meesters 

(najaar 2020) 

Drenthe     X 

(herv) 

   

Michel Klein  

(voorjaar 2021) 

Noord-Holland       X 

(herv)  

 

Arina Havinga 

(voorjaar 2019) 

Groningen   X 

(herv) 

     

Marleen Treep 

(voorjaar 2021) 

Utrecht       X 

(herv)  

 

Hermen Vreugdenhil  

(najaar 2018) 

Noord-Brabant X 

(herv) 

       

Gilco Grandia  

(najaar 2020) 

Gelderland     X 

(herv) 

   

Bert Tijhof  

(voorjaar 2016) 

Overijssel     X  

(aftr) 

   

Gerard Verkuil 

(najaar 2021) 

Zeeland      X 

(herv) 

 

Gerard Mostert 

(najaar 2020) 

Zuid-Holland     X 

(herv) 
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Opleiding Periode Doelgroep  

I.v.m. voorbereiden GR2022 
  

Klaar voor de campagne in 1 dag 2 x  jan kandidaat-raadsleden 

Warmlopen voor de raad 3 x  jan-feb nieuwe kandidaat-raadsleden 

Wethouderscursus jan-feb potentiële wethouderskandidaten 

Training Onderhandelen, 2 x jan onderhandelteams 

Welkom bij de ChristenUnie  4 x 
Cursus van één avond over 
gedachtegoed ChristenUnie met als 
doel in campagnetijd deelnemers 
ambassadeurs te maken van de 
ChristenUnie  

feb-mrt (nieuwe) leden en 
geïnteresseerden 

I.v.m. starten na GR2022 
  

Leiderschapsconferentie 2 x 
Gericht op goede samenwerking tussen 
nieuwe koppels fractievoorzitters en 
afdelingsvoorzitters. Samen doelgericht 
aan de slag 

mei-jun en 
sep-okt 

fractievoorzitters en "hun" 
afdelingsvoorzitters 

Trainingssessies Afdelingsplan 
 Begeleiding bij opstellen afdelingsplan 
om doelgericht en planmatig samen te 
werken als fracties en besturen 

 
fracties en besturen 

Training Leiding geven aan de fractie 
(voor startende fractievoorzitters) 1 of 2 
x 

jun en sep startende fractievoorzitters 

Jouw rol in de oppositie/coalitie 
(deelsessie congres 21 mei?) 

mei fracties in oppositie resp coalitie 

Haal het beste uit je rol als 
steunfractielid (deelsessie congres 21 
mei?) 

mei steunfractieleden 

Groepen Warmlopen voor de raad o.a. 
als start intervisie (deelsessies congres 
21 mei) 

mei deelnemers Warmlopen voor de 
raad  

I.v.m. voorbereiden PS/WS2023 
  



Jaarplan 2022 Bestuurdersvereniging  pagina 24

 

 

Waterschapstraining Vergroot je 
zichtbaarheid 

jan-mrt waterschapsbestuurders 

The Impact Factory PS/WS2023 
Inspiratie en workshops voor iedereen 
die een rol heeft in de voorbereiding 
van GR2022 

april bestuursleden, 
selectiecommissies, 
campagneteams, 
verkiezingsprogrammacommissies, 
nieuwe kandidaten, doorgaande 
statenleden en waterschappers 

Het hart van de ChristenUnie PS/WS 3 x nov verplichte basis voor de top van 
de kandidatenlijsten PS/WS2023 
(huidig aantal zetels + 3) 

Debat- en/of mediatraining kandidaten 
PS/WS 
Training naar keuze met speciale 
aandacht voor rol lijsttrekkers 

dec kandidaten WS/PS 

Overig besturen 
  

Online tafelgesprekken 
talentmanagement met besturen 20 x 

ntb besturen 

Online tafelgesprekken 
talentmanagement met talentmanagers 
20 x 

ntb talentmanagers 

Basismodule bestuursleden 2 x apr-jun en 
okt-nov 

nieuwe bestuursleden 

Online module secretaris doorgaand secretarissen 

Online module penningmeester doorgaand penningmeesters 

Overig 
  

Masterclass christelijk-sociaal denken 
en doen (11 bijeenkomsten) 
We krijgen potentials in beeld, helpen 
hen in hun oriëntatie op een rol binnen 
de partij en versterken hun christelijk-
sociale denken en doen 

nov 2022 - 
jun 2023 

leden en politici met talent en 
ambitie 

Maatwerktrainingen Visie & strategie, 
teamtrainingen, 8 x verwacht 

vanaf juni fracties evt met besturen 

Webmastertraining online en/of fysiek doorgaand webmasters 

AVG-trainingen online doorgaand iedereen die in zijn functie voor 
de ChristenUnie 
persoonsgegevens verwerkt 
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