
Voorstel governance structuur

1

30-03-2022



In het kort: Governance

• Netwerk Beter Samen: een netwerkorganisatie die mensen en organisaties verbindt én een 
stichting die zorgdraagt voor een sterke organisatie zodat we met elkaar ons doel kunnen 
bereiken. 

• Directeur is het gezicht naar buiten en de drijvende kracht achter de organisatie en richting de 
projecten (zoals Ervaringsacademie).

• Klein bestuur (3) op afstand draagt eindverantwoordelijkheid en faciliteert, gericht op de 
organisatie. Werkt nauw samen met directeur.

• Regioteams als ambassadeurs en drijvende krachten richting de eigen regio.

• Raad van Advies als ambassadeurs en brengers van kennis en vaardigheden voor Netwerk Beter 
Samen als geheel.
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Inleiding

• Netwerk Beter Samen is een netwerk-organisatie; ze bindt mensen en organisaties aan elkaar om 
haar doel te bereiken.

• Doel: Verbeteren van de (jeugd-) zorg door het verbinden van ervaringskennis, professionele 
kennis en wetenschappelijke kennis.

• Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren (met eigen ervaring) en 
ervaringsdeskundigen.

• Netwerk Beter Samen voert zelf projecten uit of sluit aan bij bestaande projecten.
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De stichting 

• Netwerk Beter Samen heeft een goede organisatie nodig om haar doelen te kunnen bereiken en 
haar eigen projecten uit te kunnen voeren en een rechtsvorm om gelden te kunnen ontvangen.

• Daarom is een stichting opgericht.

• Het bestuur van de stichting heeft een faciliterende rol richting het netwerk en draagt de 
wettelijke verantwoordelijkheid voor alle activiteiten van de stichting.  
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Governance

• We kiezen voor een directeur als gezicht en dragende kracht van de organisatie. De directeur 
heeft mandaat om binnen de afgesproken kaders het beleid uit te voeren en het team aan te 
sturen. 

• Een klein bestuur op afstand heeft een faciliterende rol en draagt bestuursverantwoordelijkheid. 
Het bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is vooralsnog 
onbezoldigd, gezien de werkzaamheden zou in de toekomst gedacht kunnen worden beperkte 
vacatiegelden.

• Daarnaast werken we met een (onbezoldigde) Raad van Advies. Zij zijn ambassadeurs voor het 
Netwerk Beter Samen, zetten hun know-how in en geven Netwerk Beter Samen statuur. 

• Per regio werken we met een regioteam bestaande uit ambassadeurs en dragende krachten voor 
de eigen regio. De werkzaamheden van het regioteam zijn grotendeels onbezoldigd maar 
kunnen ook betaalde opdrachten inhouden.
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Profiel/ Competenties bestuur

• Het bestuur is gericht op het reilen en zeilen binnen de organisatie. Het is eindverantwoordelijk 
voor het versterken van die organisatie en zorgt ervoor dat de bedrijfsprocessen zorgvuldig 
verlopen. Dit vraagt van de bestuurders een gerichtheid op de organisatie, besluitvaardigheid en 
een praktische inslag. 

• Het bestuur werkt daarin nauw samen met de directeur en is ook werkgever en opdrachtgever 
van de directeur.

• Het bestuur vertegenwoordigt de stichting naar buiten in overleg met de directeur en daar waar 
nodig. Dit vraagt van de bestuurders dat zij voldoende communicatieve vaardigheden hebben 
om zo nodig de stichting te kunnen vertegenwoordigen. 

• Het bestuur laat zoveel mogelijk ontwikkelingen gebeuren binnen het netwerk en ontwikkelt 
beleid in gezamenlijkheid. Beleid wordt alleen op hoofdlijnen vastgesteld door het bestuur. Dit 
vraagt van de bestuurders een helicopterview en een houding van vertrouwen, ruimte en 
samenwerkingsgerichtheid. 

• Het bestuur bestaat uit ouders en/of jongeren met eigen ervaring of ervaringsdeskundigheid.
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Mandaat directeur

• Vertegenwoordigen van de stichting

• Financiële verantwoordelijkheid binnen de afgesproken kaders

• Opdrachtgeverschap, monitoring en coördinatie van de projecten en van diensten en producten 
in samenwerking met de regioteams

• Aannemen en ontslaan van medewerkers

• Kartrekker van netwerkdagen en gezamenlijk voorbereiden bestuursvergaderingen

• Gezamenlijk met het bestuur en regioteams ontwikkelen en uitvoeren van beleid
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Profiel Raad van Advies

• Zij zijn ambassadeurs voor het Netwerk Beter Samen, zetten hun know-how in en geven Netwerk 
Beter Samen statuur. Ze geven strategisch advies en versterken de verbinding met verschillende 
domeinen.

• Mensen met een groot netwerk binnen domeinen die voor Netwerk Beter Samen van belang 
zijn zoals de overheid, kenniscentra, ervaringsdeskundigen of zorgaanbieders. En bereidheid om 
dit netwerk in te zetten voor NBS.

• Mensen met grote kennis over specifieke thema’s of politieke kennis en vaardigheden.

• Mensen van statuur, die een groot publiek weten te bereiken.

• Iedereen binnen NBS is gericht op verbinding, gelijkwaardig samenwerken en zoekt de 
nuance. Dat geldt ook voor de Raad van Advies.

• De Raad van Advies vertegenwoordigt een diverse groep qua ervaring en achtergrond.
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