
 BIJBELGETROUW 

 BETROKKEN  PERSOONLIJK 

 BETROUWBAAR 

UW BESTUURSKRACHT 
VERSTERKEN MET EEN 
VASTE ADVISEUR

 BESTUURSKRACHT 



UW BESTUURSKRACHT 
VERSTERKEN

HET RESULTAAT? UW 
BESTUURSKRACHT GROEIT 

EN DE DRUK OP U ALS 
SCHOOLBESTUUR NEEMT AF.

Een van onze bestuursadviseurs kan u 
ondersteunen op de volgende terreinen: 

HULP BIJ DE VERTALING VAN 
BELEID NAAR RESULTAAT

Misschien vindt u het lastig om de verschillende rollen goed te scheiden. Of hebt 

u als bestuur wel een goed Strategisch Beleidskader liggen, maar zoekt u ernaar 

hoe u beleid vertaalt naar resultaten.

Als besturenorganisatie heeft VGS alle kennis en ervaring in huis om u hierbij 

te ondersteunen. Dit doen wij in het bijzonder door het aanbieden van een 

externe bestuursadviseur: een ervaren medewerker van VGS die u als bestuur 

helpt om uw taak goed in te vullen.

   Voorbereiding van de 

vergaderingen

 Ondersteuning en coaching 

tijdens de vergadering 

op efficiënt besturen en 

het zuiver houden van de 

verschillende rollen 

 Inhoudelijk klankbord van het 

bestuur op bestuurlijke en 

strategische thema’s

  Bewaken van de P&C-cyclus

 Signaleringsfunctie om te 

zorgen dat u als bestuur 

op de hoogte blijft van 

ontwikkelingen vanuit de 

overheid en in het veld 

 Opstellen beleidsvoornemens 

en voorstellen aan het 

bestuur of toezichthoudersers

 Inwerken van nieuwe 

bestuursleden
BENT U GEÏNTERESSEERD OF 
WILT U MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op met:

Jan-Willem Kranendonk
Manager en organisatieadviseur

E j.kranendonk@vgs.nl

T 06 36 02 58 40

Leonard Niewenhuijse
Beleids- en organisatieadviseur

E l.niewenhuijse@vgs.nl

T 01 80 44 26 97

Het is als vrijwillig bestuur een uitdaging om de 
bestuurlijke rol goed in te vullen. Of uw bestuur nu alleen 
toezichthoudende taken heeft of ook uitvoerende, ‘goed 
bestuur’ is een hele kluif. 



   Versterkt uw bestuurskracht en 

helpt om rolzuiverheid te bewaken

   Adviseert onafhankelijk en denkt 

actief mee 

   Brengt focus aan in de vergadering 

en de bestuurlijke activiteiten 

   Brengt actuele kennis in op 

belangrijke bestuurlijke terreinen

   Werkt in breed netwerk van 

specialisten (financieel, HRM, 

juridisch) 

VOORDELEN 
VAN EEN VASTE 
ADVISEUR

KOSTEN
Wij bieden u als schoolbestuur drie abonnementsvormen om onze 

bestuursadviseur in te huren. Deze bestaan uit een aantal af te nemen 

uren per jaar, die vervolgens door middel van een intake worden 

ingevuld aan de hand van uw wensen en uitdagingen. Deze 

abonnementsvormen zijn als volgt: 

Aantal uren

Basis

25

€ 3.125,-

Plus

50

€ 5.995,-

Premium

80

€ 9.495,-Pakketprijs


