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Bijlage 5: Zelfevaluatie afdelingsbesturen 
Aan elk afdelingsbestuur, fractie en waar aanwezig wethouder(s) van het CDA wordt geadviseerd om een 

periodieke zelfevaluatie te houden. Een periodieke zelfevaluatie is een goed middel om bewust aandacht 

te hebben voor de effectiviteit van het bestuur en daarmee ook de bestendigheid van het CDA in de 

betreffende afdeling. 

 

Aanbevolen wordt om als onderdeel van het opstellen van de jaarrekening en de begroting een korte 

bestuurlijke zelfevaluatie uit te voeren en de resultaten/conclusies daarvan te delen met de leden op de 

eerstvolgende ledenvergadering 

 

Er kan gedacht worden aan de volgende vragen/stellingen die met een score van 1 tot 5 kunnen worden 

gewaardeerd (5 zijnde de hoogste score): 

● Het bestuur is tevreden over zijn eigen samenstelling; 

● De bestuursleden denken in grote lijnen hetzelfde over de rolverdeling tussen bestuur en fractie; 

● De bestuursleden zijn in de praktijk rolvast; 

● Het bestuur heeft de juiste kennis en competenties om zijn rol te vervullen; 

● Er wordt effectief vergaderd; 

● Er is voldoende ruimte voor discussie en alternatieve opvattingen; 

● De individuele bestuursleden vervullen hun rol naar behoren; 

● De fractie maakt voldoende gebruik van de adviserende rol van het bestuur; 

● Er is sprake van voldoende vertrouwen tussen de fractie en bestuur; 

● De Gedragscode Integriteit wordt binnen het bestuur en fractie goed nageleefd; en 

● Alles overziend ben ik tevreden over het functioneren van het bestuur. 

 

Op basis van de scores en de spreiding van de score (te consolideren en voor te bereiden door bijvoorbeeld 

de voorzitter) kan het bestuur het gesprek voeren over punten waar men onvoldoende tevreden is of er 

duidelijke verschillen van inzicht bestaan. Aanbevolen wordt dat fracties ook een jaarlijkse zelfevaluatie 

doen aan de hand van dezelfde soort vragen als hier voor het bestuur zijn opgesteld. 

 

Het partijbureau kan (online) tools aanreiken waarin bestuur en/of fractie de vragen beantwoorden en de 

leider van de zelfevaluatie de geanonimiseerde uitkomsten ontvangt. 

 

 

 


