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BTG VISIE

BTG-leden 
kiezen unaniem 
voor nieuwe 
governance-
model
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV)  op 3 juli 
2014 hebben de leden van de Branchevereniging Telecom 
Grootgebruik  (BTG) unaniem gekozen voor een nieuw 
bestuurlijk model. Het nieuwe besturingsmodel maakt een 
geïntegreerde aansturing van de BTG en haar dochter, de 
BV Telegrootgebruik (TGG) mogelijk.

Aanleiding om te kiezen voor een nieuw bestuurlijk model is de behoefte 
om de dienstverlening van BTG en TGG nauwer af te stemmen op 
de veranderende wensen en behoeftes van de leden. Aangezien de 
ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie en ICT in de markt 
snel gaan, is een slagvaardiger organisatie van de TGG nodig, die in 
samenwerking met leveranciers haar dienstverlening  up to standard 
houdt. Vanuit een gemeenschappelijke visie wil de vereniging de dialoog 
versterken met overheid en markt. Met de keuze voor het nieuwe 
besturingsmodel werken BTG en TGG in de toekomst weer zeer nauw 
samen en wordt er definitief een punt gezet achter de bestuurlijke perikelen 
waarmee BTG en TGG in de afgelopen periode hebben gekampt.

VERVOLGSTAPPEN
De Vertrouwenscommissie, tevens waarnemend Raad van Toezicht, werkt 
in de komende periode aan de formalisering van het gekozen governance 
model en het veranderplan waarmee invulling wort gegeven aan de  
organisatie. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2015 het 
nieuwe governancemodel voor BTG en TGG operationeel zijn.

STEUN VAN LEDEN
Jan van Alphen, voorzitter van de Vertrouwenscommissie: “Ik ben blij 
dat we dit punt hebben gemarkeerd. We hebben dit samen met de leden 
kunnen realiseren in een relatief kort tijdsbestek. Dat de leden unaniem 
hebben gekozen voor het voorkeursmodel van de VC geeft aan dat er weer 
een gemeenschappelijke drive is binnen de vereniging. Dit vormt de basis 
om gezamenlijk vorm te geven aan vernieuwing.”
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