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PROGRAMMA VANDAAG

VISIE OP 
VRIJWILLIGERS-

BELEID

PLAN VOOR VANDAAG

HANDVATTEN OM 
GESPREK AAN 
TE GAAN MET 
BESTUURDERS

AAN DE SLAG 
MET CASUS
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PROGRAMMA VANDAAG

WERVING

BEHOUD

WAARDERING

VRIJWILLIGERSBELEID

Enthousiaste 
vrijwilligers 

zijn de beste 
ambassadeurs!



KORT VOORSTELRONDJE

• Wie ben je? 

• Waar werk je?

• Doe je zelf vrijwilligerswerk en zo ja, wat 
is jouw drijfveer om dat te doen? 



Schrijf het goede antwoord op!

• Zomer of winter
• Pieken of dalen
• Groen of blauw
• Tennisrackets of ballen
• TL-balken of lampjes

WARMING-UP

Presentator
Presentatienotities
De vraag: Zomer of winterPieken of dalenGroen of blauwTennisrackets of ballenTL-buizen of lampjes



De goede antwoorden:

• Winter
• Pieken
• Groen
• Ballen
• Lampjes

Wat gebeurt er als 
niet iedereen 
hetzelfde doel 

voor ogen heeft?

Een heldere, gedeelde visie 
op de toekomst van de 

vereniging zorgt ervoor dat 
je als bestuur makkelijker 

keuzes maakt én dat 
vrijwilligers het belang van 

hun (mogelijke) taken 
sneller inzien

Als je wist dat ‘t 
om een kerstboom 

ging, was het 
geven van de 

juiste antwoorden 
heel makkelijk 

geweest!

WARMING-UP

Presentator
Presentatienotities
De vraag: Zomer of winterPieken of dalenGroen of blauwTennisrackets of ballenTL-buizen of lampjes



HET IDEAALPLAATJE

Hoe ziet het ideale vrijwilligersbeleid van 
een sportvereniging eruit? 

STRATEGIE

STRUCTUUR CULTUUR

de driehoek 
van besturen

Uitgangspunt: 
de taak 

Inzicht in alle taken 
voor nodig. Wat 

moet binnen de club 
gedaan worden?

Uitgangspunt: 
de mens

Inzicht in kennis en 
vaardigheden voor 
nodig. Wie is waar 

goed in?



VILEINE VRAGEN

STRUCTUUR CULTUUR

de driehoek 
van besturen

STRATEGIE



DE DANSENDE STOEL

“Een dansende stoel kun je 

niet oppakken en zomaar 

ergens anders neerzetten. Je 

kunt ‘m hooguit een duwtje 

geven in wat volgens jou de 

juiste richting is.”

metafoor voor bestuurders tijdens (advies)gesprek
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DE DANSENDE STOEL

• Zorg dat je zelf een 

duidelijke visie hebt op het 

gespreksonderwerp

• Maar: wees je bewust van 

je rol: procesbegeleider of 

expert?

• Spiegel, prikkel, observeer! 
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AAN HET WERK MET EEN CASUS

Casus 1: “We kunnen geen nieuwe 
bestuursleden vinden! Op de komende 
ALV móeten er echt wat mensen 
opstaan, anders zien we de toekomst 
van de club somber in.”

Casus 2: “Een groep jonge leden heeft 
iets georganiseerd zonder medeweten 
van het bestuur. Toen we daar lucht van 
gekregen hebben we ‘t afgeblazen. 
Sommige leden zijn nu erg boos; ze 
dreigen zelfs om weg te gaan. Dat was 
nou ook weer niet de bedoeling..” 
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AAN HET WERK MET EEN CASUS

Voorzie de twee verenigings-
adviseurs van feedback. 

- Wat ging goed tijdens het 
gesprek?

- Wat kon beter? 
- Hoe vervulden ze hun rol? 
- Welke vragen hadden de meeste 

impact?
- Sluit hun advies aan op de 

situatie en beleving van de 
voorzitter?

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipo9CPn9rNAhXD1xQKHXCGA-kQjRwIBw&url=http://www.vraagdechef.nl/&psig=AFQjCNGKnGWHcE8vu2Z56_Ld7_i_fNGqSA&ust=1467736594147599
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipo9CPn9rNAhXD1xQKHXCGA-kQjRwIBw&url=http://www.vraagdechef.nl/&psig=AFQjCNGKnGWHcE8vu2Z56_Ld7_i_fNGqSA&ust=1467736594147599
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipo9CPn9rNAhXD1xQKHXCGA-kQjRwIBw&url=http://www.vraagdechef.nl/&psig=AFQjCNGKnGWHcE8vu2Z56_Ld7_i_fNGqSA&ust=1467736594147599


AFRONDING

Welke vraag ga je zeker stellen of 

welke actie ga je zeker ondernemen 

in het eerstvolgende (advies)gesprek 

over vrijwilligersbeleid? 

Anne Schulze   |      @anneschulze | anne.schulze@onderwatersport.org
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