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Aanleiding

• ….. maar het ontbrak nog aan een praktische tool voor 
verenigingsbestuurders.

• Naast theorie en cursussen gebrek aan een eenvoudig 
instrument dat ingaat op het PROCES van besturen. En 
op de PERSOONLIJKE kant van de bestuurders!



• Doel van de tool is om jullie inzicht te geven in de essentie
van besturen

• Voor verenigingsbestuurders kan het dienen als 
geheugensteun of als spiegel

• Het proces van besturen staat centraal. De focus ligt niet 
zozeer bij de wat-vraag, maar bij de hoe-vraag.

• Het betreft een generieke tool. Het is een middel, niet een 
doel op zich.

• De inzichten zijn opgehaald uit de praktijk

Tool
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4 inzichten op rij



• Van belang om SAMEN de visie te bepalen

• En elkaar bij de visievorming voortdurend vragen te stellen


Welke doelen streven we na?


Zijn de ideeën getoetst bij de leden?


Willen we echt die kant op?

• Bestuurdersrollen toepassen: beleidsrol, voorbeeldrol, 
communicatierol en weerbaarheidsrol

Inzicht 1: Samen doen



• Werk in stapjes, begin bij de sleutelfiguren 

• Niet overtuigen van de plannen, maar ze laten meedenken! 
Voorkom een topdown-benadering, creëer een bottom-up-
benadering.  Luister naar hun ideeën en wensen.

Inzicht 2: Meenemen



• Laat anderen zich medeverantwoordelijk voelen door 
eigenaarschap te verdelen. 

• De kunst is om taken te delegeren, erop te vertrouwen dat 
anderen bijdragen in de uitvoering.

• Geef vrijwilligers het vertrouwen door zelf taken uit handen 
te geven. Durf los te laten.

• Zorg voor een goede briefing van de taakinhoud en houd 
vervolgens de vinger aan de pols.

Inzicht 3: Eigenaarschap



• Jullie blijven eindverantwoordelijk voor het functioneren 
van de vereniging. 

• Stel je dienstbaar op naar de leden en vrijwilligers.

• Spreek voldoende waardering uit, maar…

• Spreek ook mensen aan als zaken niet naar wens verlopen

Inzicht 4: Support



Vanaf komend seizoen alle trainers/coaches een VOG

• ALV heeft dit besloten
• Afgelopen jaren veel trainers van buitenaf aangesteld.
• Gevolg: drempel om trainer te worden is verhoogd, maar 

vergroting van het gevoel van sociale veiligheid.
• Zoals bij iedere ambitie geldt zijn er voor- en tegenstanders 

binnen de club!



Sean 

· Heel sociaal · Bruist van de energie en ideeën · Slecht telefonisch 

bereikbaar · Al paar jaar trainer · Zat in activiteitencommissie · Wil dat 

iedereen wat voor de club doet 

Ary 

· Was ooit voorzitter · Kent veel mensen binnen en buiten de club · 

Denkt ver vooruit · Gaat voor kwaliteit · Neemt graag de leiding · 

Vindt zijn eigen mening erg belangrijk - Strateeg

Yvette

· Heeft een scherpe blik · Durft mensen aan te spreken · Komt 

afspraken altijd na · Nog niet actief als vrijwilliger · Vindt sociale 

veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk

Marijke

· Vindt het fijn om te helpen · Staat regelmatig achter de bar 

· Is soms wat gestresst · Helpt vaak bij trainingen· Overweegt 

penningmeester te worden 



• Film: http://sportplezier.nl/4inzichten-bestuurders

• Boek: opleidingen@nocnsf.nl

• Workshops: incompany/individueel/sportbond

Materiaal

http://sportplezier.nl/4inzichten-bestuurders


Mogelijkheden

Workshop 2,5 uur

Huiskamersessie

Individueel 

Omni

Gemeente

Bond

?


