
Pak een tegeltje voor 
de workshop 
Sportief Besturen 

..omdat het u aanspreekt

..omdat het past bij uw verenigingswerk



Welkom bij

Sportief Besturen

Ellen de Roos



kennismaken

Ga staan als je bestuurder bent

Ga staan als je 5 jaar of langer bestuurt



kennismaken

Ga staan als Prestatie voor jouw club 

belangrijk is

Ga staan als Meedoen belangrijk is

Ga zitten als er geen jeugd lid is



kennismaken

Ga staan als je jezelf een voldoende 

geeft

Buur-talk: 

Hoe sportief is jouw club, bestuur?
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Buur-talk: Hoe sportief wordt er bestuurt 

op jouw club?



kennismaken

Ga staan als je bestuurder bent

Ga staan als je 5 jaar of langer bestuurt

Ga staan als Prestatie voor jouw club 

belangrijk is

Ga staan als Meedoen belangrijk is

Ga zitten als er geen jeugd lid is

Ga staan als je jezelf een voldoende 

geeft

Buur-talk: Hoe sportief wordt er bestuurt 

op jouw club?



Sportief besturen …

… is de wijze van besturen van een vereniging waarin de 

uitgangspunten van Sportiviteit & Respect verankerd zijn, 

…

….waarbij Sportiviteit & Respect niet enkel een lijstje aan de 

muur is…

… maar een onderdeel van alles wat u doet als bestuurder!

→ Door ‘Sportief besturen’ kunt u als bestuurder op structurele wijze de 

goede sfeer binnen uw vereniging bewaken



Wat verwacht u van 

deze workshop

Sportief Besturen?



workshop Sportief Besturen

• Inzicht verschaffen over sportief besturen

integraal en consistent beleid

• Rollen en aangrijpingspunten

praktijken verrijken



in de praktijk

Hoe ga je met 
elkaar om?

Beleidsplan



Praktijken | KNVB training Sport&Gedrag voor 

junioren | gedragsregels | ..

http://www.nieuwedoetinchemsedolfijn.nl/uploadbin/assets/Werkgroep Tuchtzaken/Publicatie Sportief bij NDD.pdf


Wat valt op?

1 + 1 = 2

2 + 1 = 4

3 + 2 = 5

4 + 3 = 7



Sport (bond en 
verenigingen)

Maatschappij

Sporters 

Vereniging

Supporters 

Trainers/
coaches 

Ouders 

Arbitrage

Scholen
Tucht-

commissie

Gemeente

Rijk

Provincie

Pers

Buurt/
wijk Clubbestuurder

Districts-
bestuurder

Bonds-
bestuurder

Competitie-
leiding

Het speelveld van Sportiviteit en Respect

Bonds-
gedelegeerde



Sportief besturen

Binnen Sportief Besturen onderscheiden wij drie vragen

Wat is mijn rol als 
bestuurder?

Hoe stuur ik mijn 
vereniging hier op aan?

Wat is 
Sportiviteit & Respect?



Sportief Besturen - driehoek aansturing.wmv

Sportief Besturen - driehoek aansturing.wmv


S&R moet onderdeel zijn van integraal en 

consistent besturen van de vereniging

Strategie

Structuur & besturing

Cultuur & gedrag

Missie & Ambitie 

Mate van succes 

Wat willen we bereiken?

Hoe gaan we dit bereiken?

Hoe zijn we georganiseerd?

Hoe gaan we met elkaar om?



Sportief besturen

Binnen Sportief Besturen onderscheiden wij drie vragen

Wat is mijn rol als 
bestuurder?

Hoe stuur ik mijn 
vereniging hier op aan?

Wat is 
Sportiviteit & Respect?



De vier centrale rollen van een bestuurder

Voorbeeldrol

Persoonlijk het goede voorbeeld
geven

Beleids- en procesrol

Ontwikkelen van strategie en beleid

Weerbaarheidsrol
Problemen zorgvuldig & consistent 

aanpakken

Communicatierol
Betrokken informeren over belang

beleid



Beleids- en procesrol

1. normen stellen

binnen uw 

vereniging  en

draagvlak hiervoor 

creëren

C Voorbeelden

- S&R in 10 regels

- Stimulering- en 

sanctiebeleid

- Samen met leden 

opstellenVoorbeeldrol

Persoonlijk het goede
voorbeeld geven

Beleids- en procesrol

Ontwikkelen van 
strategie en beleid

Weerbaarheidsrol

Problemen zorgvuldig & 
consistent aanpakken

Communicatierol

Betrokkenen informeren
over belang beleid



Communicatie rol

2. normen en

omgangsvormen 

continu onder de 

aandacht brengen 

en houden

Voorbeelden

- Boodschap S&R 

telkens herhalen

- Nieuwe leden    

informeren 

Voorbeeldrol

Persoonlijk het goede voorbeeld
geven

Beleids- en procesrol

Ontwikkelen van strategie en 
beleid

Weerbaarheidsrol

Problemen zorgvuldig & 
consistent aanpakken

Communicatie rol

Betrokkenen
informeren over belang

beleid



Voorbeeldrol

3. zelf houden aan wat                                                             

afgesproken is en het 

voortouw nemen waar                                

mogelijk

Voorbeelden

-opruimen

-klappen voor goede bal 

van de tegenstander

Voorbeeldrol

Persoonlijk het goede
voorbeeld geven

Beleids- en procesrol

Ontwikkelen van strategie en 
beleid

Weerbaarheidsrol

Problemen zorgvuldig & 
consistent aanpakken

Communicatierol

Betrokkenen informeren over 
belang beleid



Weerbaarheidsrol

4. mensen aanspreken 

bij niet naleven 

omgangsvormen

Voorbeelden

- clubgenoot aanspreken  

op ongewenst gedrag

- rechte rug bij 

maatregelen
Voorbeeldrol: 

Persoonlijk het goede voorbeeld
geven

Beleids- en procesrol: 

Ontwikkelen van  strategie en 
beleid

Weerbaarheids rol

Problemen zorgvuldig & 
consistent aanpakken

Communicatierol:

Betrokkenen informeren over 
belang beleid



Voorkeur voor een rol? Liever niet deze rol?

Voorbeeldrol
Persoonlijk het goede voorbeeld

geven

Beleids- en procesrol
Ontwikkelen van strategie en beleid

Weerbaarheidsrol
Problemen zorgvuldig & consistent 

aanpakken

Communicatierol
Betrokkenen informeren over belang

beleid



Praktijken verrijken

… maak 3-tal 

... breng praktijksituatie in

Wat? 

Wie betrokken? 

Welke rol voor het bestuur?

Welke gedragingen waren er?  

Welke (on)gewenste sfeer leverde dat op?

... ga de rollen langs en verrijk de praktijk 

→ Door ‘Sportief besturen’ kunt u als bestuurder op structurele wijze de 

goede sfeer binnen uw vereniging bewaken



Personen Praktijken verrijken

…Deel je persoonlijke tegel 

... Bedenk hoe je jouw bestuursrol nog sportiever, effectiever kan maken

Hoe doe je, met welk doel?

Waar kun je op letten?

... Bedenk hoe je het bestuursteam nog sportiever kan maken

→ Door ‘Sportief besturen’ kunt u als bestuurder op structurele wijze de 

goede sfeer binnen uw vereniging bewaken



Proces van sturen op S&R

Wat kunt u morgen doen

Norm bepalen 
(wat vinden 

we normaal?)

Hoe handhaaf 
ik dit?

Hoe krijg en 
houd ik dit 
onder de 

aandacht?

Moet ik de 
norm 

bijstellen?



Wat hebben we aan deze 

workshop

Sportief Besturen






