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Inleiding
Voor u ligt het concept jaarplan van de SGP-bestuurdersvereniging. Dit document vormt de
basis voor de periode januari 2021 t/m december 2021 van de SGP-bestuurdersvereniging
en wordt besproken op de algemene ledenvergadering van de SGP-bestuurdersvereniging.
Het jaar 2021 zal net als 2020 waarschijnlijk opnieuw een bijzonder jaar zijn. De impact
van COVID-19 op de dienstverlening van de SGP-bestuurdersvereniging is groot. Waar we de
hoop hadden elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten, is de realiteit nu dat het aanbod
opnieuw vooral online gericht zal zijn.
Ondanks de veranderde context is het doel van de bestuurdersvereniging om ook in 2021
bestuurders te ondersteunen, coachen en trainen. De voorbereidingen op de
gemeenteraadsverkiezingen zullen een grote rol spelen.
Wij willen dit jaarplan uitvoeren in afhankelijkheid van God. Daarbij zien wij uit naar een
vruchtbare samenwerking met alle geledingen binnen de partij.
Namens het bestuur,
Dhr. A.J. Flach
Vice-voorzitter SGP-bestuurdersvereniging

Jaarplan SGP-bestuurdersvereniging 2021
Doel
De Bestuurdersvereniging wil dienstbaar zijn aan haar leden en hen helpen om de
doelstellingen van de SGP te verwezenlijken.
De vereniging wenst haar doelen te bereiken door:
-

de politieke vorming en ondersteuning van het persoonlijk functioneren van de
leden door middel van studie, individueel advieswerk, voorlichting, publicaties en
bijeenkomsten,
het organiseren van doelgroep activiteiten en bijeenkomsten
het ontwikkelen van de vereniging als interactieve netwerkorganisatie.

Activiteiten
1. Reguliere bijeenkomsten: In 2020 heeft de SGP-bestuurdersvereniging diverse
bijeenkomsten georganiseerd voor SGP-bestuurders. Tot maart waren dat fysieke
bijeenkomst. Vanaf de intelligente lockdown is de bestuurdersvereniging
overgeschakeld op online bijeenkomsten. Daar gaan we in 2021, zo het nu lijkt,
mee door. Het aanbod zal voor een aanzienlijk gedeelte bestaan uit online webinars
via Zoom. De opgedane ervaringen hiermee zijn positief. Voor 2021 staan er diverse
(online) bijeenkomsten in de planning. We organiseren een waterschapbijeenkomst,
een jaarcongres en een masterclass voor potentiële burgemeesters.
2. Scholingsaanbod: Sinds twee jaar is er een start gemaakt met het aanbieden van
communicatie- en mediatrainingen. In 2021 willen we deze trainingen opnieuw
verder uitbreiden. We zien dat onze bestuurders deze training vaak nodig hebben.
Zelf zijn ze hier ook erg enthousiast over. De scholing vindt gezamenlijk plaats met
een medewerker van het partijbureau, die zich volledig focust op scholing binnen
de SGP. In 2021 zal er wat betreft scholing vooral gefocust worden op het opzetten
van een scholingsprogramma voor nieuwe raadsleden vanaf maart 2022. Ook zal er
in 2021 opnieuw gewerkt worden aan scholing van onze leden en potentiële leden.
Hiervoor werken we o.a. ook aan een digitaal scholingsprogramma.
3. Selectieadviescommissie: De SGP-bestuurdersvereniging is sinds 2020 betrokken
bij de selectie en scholing van de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen.
In 2020 heeft er een uitgebreid selectieproces plaatsgevonden. Begin 2021 zal er
gewerkt worden aan de scholing van de kandidaten. Na de verkiezingen zal de
bestuurdersvereniging betrokken zijn bij de scholing van eventuele nieuwe
Kamerleden.
4. Advisering: bij problemen in relaties of binnen het functioneren van fracties
bieden wij ondersteuning. Ook valt te denken aan een kwaliteitsimpuls als het gaat
om samenwerking binnen de fractie of fractie en wethouder. In de afgelopen jaren
heeft de SGP-bestuurdersvereniging voor diverse fracties deze dienstverlening
geleverd. Diverse fracties zijn (helaas) negatief in het nieuw geweest. De
bestuurdersvereniging heeft een grote rol gespeeld in de begeleiding van de
processen. Voor 2021 willen we dit continueren.
5. Coaching: in 2021 willen we aan onze bestuurders waar gewenst coaching
aanbieden. Er zal ook nagedacht worden over de coaching van de nieuwe lichting
raadsleden vanaf 2022.
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6. Rekrutering, werving en selectie: in 2018 hebben we met succes een pool van
nieuwe kandidaat wethouders aangelegd voor fracties die aankloppen bij de SGPbestuurdersvereniging. In 2019 is deze lijst vernieuwt. Inmiddels vraagt deze lijst
om een update. Dat de commissie die betrokken is bij dit proces doen. Daarbij
hebben we als bestuur een rol in de selectie van de landelijke lijsten, hier willen
we actief mensen voor benaderen die ook mee kunnen doen met scholingstrajecten voor deze lijsten. In 2021 willen we dit continueren.
7. Thema- en netwerkbijeenkomsten: we willen de bestaande netwerkbijeenkomsten
graag voortzetten voor 2021. Er zal wel gekeken worden naar nieuwe vormen en
minder kosten. Uiteraard zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen rond COVID-19.
Daarbij willen we op actuele thema’s als de energietransitie, COVID-19 en de
raadsverkiezingen bijeenkomsten organiseren. De bestuurdersvereniging zal
opnieuw deelnemen in de conferentie Passend Verbinden, als deze conferentie
doorgaat onder de dan geldende maatregelen.
8. Externe vertegenwoordiging: sinds 2017 is de SGP-bestuurdersvereniging in
diverse externe netwerken vertegenwoordigd. We zijn in gesprek met collega
verenigingen en lobbyen op diverse onderwerpen. De SGP-bestuurdersvereniging zal
zich in 2021 blijven inzetten in het netwerk weerbaar bestuur en de stuurgroep die
bezig is met de ontwikkeling van toerusting van politici.
9. Actieve ondersteuning eenmansfracties: we zien dat de SGP een aantal
eenmansfracties door het land heeft. Deze fracties verdienen extra ondersteuning
in 2021, daarom wil het bestuur via het regio-bestuurslid deze fracties bij behoefte
minimaal 1x per jaar of vaker bezoeken. Daarbij willen we graag in kaart brengen
waar deze fracties behoefte aan hebben en welke ondersteuning wij hen kunnen
bieden.
10. Opstarten thema werkgroepen
In 2020 is een start gemaakt met het raamwerk verkiezingsprogramma voor de
raadsverkiezingen van 2022. In 2021 wordt dit proces gecontinueerd. Daarnaast zal
de werkgroep van de wethouderspool de lijst met potentiële wethouders updaten.
11. Functie-bijeenkomsten
De SGP-bestuurdersvereniging heeft in 2020 ook enkele bijeenkomsten voor
bepaalde functies georganiseerd. Zo waren er o.a. bijeenkomsten voor wethouders,
burgemeesters en waterschappers. In 2021 zullen we deze bijeenkomsten
continueren.

