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4 inzichten 
verenigingsbestuurders
Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag 
aanpakt



Aanleiding

• ….. Maar het ontbrak nog aan een praktische methodiek voor verenigingsbestuurders 

• ….. die ingaat op het PROCES van besturen. En op de PERSOONLIJKE kant van de bestuurders!



Methodiek

• Essentie van besturen

• Persoonlijke kant 

• Proces (HOE) → gedrag

• Generiek middel, geen doel op zich

• Opgehaald uit de praktijk

• Voor bestuurders: geheugensteun

• Voor jullie: spiegel



Inzicht 1: Samen doen

• 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?



Inzicht 2: Meenemen 

• 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 3: Eigenaarschap 

• Laat anderen zich medeverantwoordelijk voelen door eigenaarschap te verdelen. 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 de vinger aan de pols.



Inzicht 4: Support

• 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.





Welke rol in het proces ligt jou het meest? 

En hoe is dit verdeeld binnen het bestuur? 
Ga naar: www.menti.com en voer de code 38 16 27 in 



Ambitie/Doel

Als bestuur van jullie vereniging kiezen jullie een ambitie/doelstelling.



Lukt het?!

Prestatieniveau omhoog Iedere trainer een VOG

Duurzaam Afkoop vrijwilligerstaak

Kinderopvang Nieuw kunstgrasveld



Doorlopend proces



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

Boekje: opleidingen@nocnsf.nl

Serie filmpjes over de 4 inzichten: Sturen we toe!


