Kort verslag bestuurlijke activiteiten 2019
Voor de algemene ledenvergadering onderstaand een kort verslag van de bestuurlijke activiteiten
in het verslagjaar 2019.
Congres
Evenals voorgaande jaren organiseerde EICPC onder leiding van de congrescommissie weer een
succesvol congres. Op 16 mei 2019 vond dit congres plaats in Utrecht onder de titel
“Gedragsbeïnvloeding en besluitvorming in publiek maatschappelijke organisaties”.
Over dit succesvolle congres is in 2019 al kort verslag gedaan op de website van het EICPC. En
traditiegetrouw verscheen er een artikel in TPC.
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering werd op 14 juni 2019 in combinatie met een mini-congres gehouden
in het gemeentehuis van Doorn. Het mini-congres werd georganiseerd door de
boardroomcommissie. Innovatie was het thema; theorie en praktijk werden middels 3 verschillende
presentatievormen aan elkaar verbonden. Voor één van de thema’s waren ook twee wethouders van
de gemeente aanwezig. Met hen discussieerden de aanwezige leden over de dilemma’s rond
beleidskeuzes die samenhangen met de budgetproblematiek van de WMO en Jeugdzorg. De
uitkomsten van de discussie inspireerden de wethouders, die onze inbreng op de punten die zij aan
de vergadering voorlegden, waardeerden.
Bestuurlijke contacten
We onderhouden ook in 2019 de bestaande contacten met de opleidingen in Rotterdam en
Amsterdam. Door wisselingen in het bestuur en een intern gerichte focus verwatert in 2019 het
bestuurlijke contact met de VRC. We hebben contacten met vertegenwoordigers van de NBA, maar
tot het echte gesprek over mogelijkheden van samenwerking is het nog niet gekomen. Wij blijven
echter inzetten op het onderhouden van de bestuurlijke contacten.
Bestuurssamenstelling
Na de ALV van juni wijzigde de bestuurssamenstelling.
Petra Blom, Mirjam van Linschoten en Richard Igel traden af. Nihal Guduk, Wim Nusselder en Stef
van Putten traden toe.
Overleg met de commissies
Wij hadden ook in 2019 weer de bijeenkomsten met de afzonderlijke commissies. Met hen deelden
wij de ontwikkelingen binnen de vereniging en de activiteiten die zij voor de vereniging in het jaar
2019 – 2020 gaan organiseren.
Participeren in onderzoek
Het EICPC participeert in de expertgroep van het onderzoek naar de rol van de controller in de
wooncorporatie. Een onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam. In 2019
is met het onderzoek een start gemaakt. In 2020 worden de eerste resultaten verwachten. Uiteraard
zullen we die met jullie delen.

Communicatieplan
In de ALV van juni maakten we afspraken over het uitwerken van een communicatieplan voor het
EICPC. In de nieuwe bestuurssamenstelling zijn we daarmee voortvarend aan de slag gegaan. Eind
2019 lag er een eerste schets van een communicatieplan. Het idee was om een definitief conceptcommunicatieplan in mei of juni voor te leggen aan de ALV. De corona-crisis heeft die planning in de
war geschopt. Idee is nu om concept-plan eind november 2020 aan de leden voor te leggen voor
feedback.
TPC
Net voor het zomerreces van 2019 ontvingen we van SDU het bericht dat SDU eind 2019 zou stoppen
met het uitgeven van TPC. We hebben als bestuur de handschoen opgepakt en hebben veel tijd en
moeite gestoken in het doorzetten van TPC. We voerden overleg met uitgevers, de redactieraad en
ons ondersteuningsbureau MOS. We hadden contact met SDU over de wijze waarop wij SDU konden
overnemen. En we maakten calculaties om te kunnen beoordelen of het financieel verantwoord was
om TPC onder de vlag van EICPC voort te zetten. De rest is historie want eind 2019 kwam TPC
inderdaad onder de vleugels van het EICPC en daarmee was het voortbestaan van TPC in ieder geval
voor de korte termijn gered. Dat gaf bestuur en redactieraad de mogelijkheid om in 2020 na te
denken over een versterking van het fundament onder TPC en over de mogelijkheden om content
meer digitaal beschikbaar te stellen.

