ACHTERGROND
In de bloeitijd van de stadstaat Siena, rond 1338, kreeg Ambrogio Lorenzetti van
het stadsbestuur de opdracht om in de Sale dei Nove, het stadsbestuur in beeld te
brengen. De op drie wanden geschilderde fresco’s zijn allegorische voorstellingen
van het goede en slechte bestuur en de effecten daarvan op de bewoners van de
stadstaat en ommelanden.
De bestuurlijk vernieuwing die ten grondslag ligt aan de bloeitijd van Siena is de
inspiratiebron waaruit de Lorenzetti Governance Stichting is ontstaan.
DOEL
De stichting heeft ten doel het gedachtegoed dat Lorenzetti heeft verbeeld in zijn
unieke fresco’s over te brengen naar onze tijd. Wij willen daarmee een belangrijke
bijdrage leveren aan het oplossen van de bestuurlijke problematiek van grote
steden.
ACTIVITEITEN
De stichting is voornemens dit doel te bereiken door:
● het organiseren van symposia en het geven van publieke lezingen,
interviews, seminars, conferenties en opleidingen - het geven van studie- en
projectopdrachten
● het uitgeven van (wetenschappelijke) publicaties
● het onderhouden van contacten met overheden, onderwijsinstellingen,
ondernemingen, denktanks, nieuwe politiek / maatschappelijke initiatieven
in samenhang met de renaissance van de Stadstaten
● samenwerkingsverbanden aangaan met instellingen, organisaties die vanuit
verwante doelstellingen actief zijn
● het instellen en opbouwen van een online platform waarop al de hier
genoemde
initiatieven kunnen worden uitgedragen, gedeeld en gaan
bijdragen aan het maatschappelijk debat
● en in het algemeen al hetgeen aan het bereiken van het doel bevorderlijk
kan zijn.
BESTUUR EN DIRECTIE
Het Bestuur van de Stichting Lorenzetti Governance Foundation bestaat uit:
● Dr. J.D. Albarda, voorzitter
● M.F. Driessen, penningmeester
● I.S.L. Lebrocquy, secretaris
De directie wordt gevoerd door D. de Goede, oprichter van Lorenzetti Governance
Foundation. De bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst en is opgericht op 24 maart
2020 als een algemeen nut beogende instelling.

