


ledenbetrokkenheid



Samenvatting

1. Bestuur: de vraag checken  & commitment voor de aanpak 
2. Kerngroep samenstellen (eigenaar van het proces)
3. Spiegelsessie met de leden

• “de peilstok” in de vereniging
• kernwaarden ophalen

4. Droomsessie met de leden
• kernwaarden checken/vaststellen
• dromen over de toekomst ophalen 

5. Kerngroep: keuzes maken, doelen en acties vaststellen
6. Bestuur: terugkoppeling & borging regelen







Inhoud 
workshop

 Introductie

 Achtergrondinformatie
 De stappen van 

Samen Slim Deelnemers Werven
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Organisatiekracht versterken van 
amateurkunstgroepen. Zo kan het.

Een tool in de praktijk: de toekomstcheck

Wat, waarom en hoe dan?

Programma



Waarom de 
Toekomstcheck? 

• Niet alleen brandjes blussen

• Nu nadenken over lange termijn

• Gezamenlijkheid in het bestuur



Urgentie



Wat is de Toekomstcheck?  
• Ontwikkeld op basis van onderzoek: gekeken naar sportindicatoren

• Geeft inzicht in hoe je ervoor staat als vereniging

• Handvat voor verdere acties



Randvoorwaarden





Aan de slag met de 
Toekomstcheck  
• Stap 1: Neem de tijd

• Stap 2: Focusgroep

• Stap 3: Huiswerk

• Stap 4: Rapport

• Stap 5: Uitslag

• Stap 6: Verdieping

• Stap 7: Verbindingen maken

• Stap 8: Prioriteer

• Stap 9: Checken

• Stap 10: Evaluatie



Casus: De Ballenbak
De Ballenbak is een kleine theatervereniging in 
een grote stad. De vriendengroep die hiermee 
gestart is vormt de basis van de groep.
Ze zijn al een tijdje niet meer bij elkaar gekomen 
vanwege Corona. Sommige leden twijfelen of ze 
weer mee willen doen. Bovendien zijn de 
huurprijzen zodanig gestegen dat ze op zoek 
moeten naar een andere locatie.

De vraag is nu: opheffen of doorgaan?



Casus: De Flierefluiters
De Flierefluiters is een succesvolle 
muziekvereniging: stabiel ledenaantal (weinig 
nieuwe leden maar niemand vertrekt), actieve 
bestuursleden, financieel gezond en veel media-
aandacht.
Dit jaar wordt het 100 jarig bestaan gevierd. Net 
als de vorige jubileumfeestjes is er een barbecue 
voor de leden, het bestuur organiseert een quiz 
en komt een bandje optreden.

Ze pakken dit aan zoals ze gewend zijn want 
garantie op succes?



Hoe kun jij de toekomstcheck inzetten?  



Waar vind je de toekomstcheck?

Wat vind je er verder?
•Schrijftips voor het schrijven van een krachtig projectplan
•Op weg naar een succesvolle samenwerking
•De kunst van het begroten
•De kracht van cultuurparticipatie
•Subsidieregelingen voor amateurkunst & cultuurparticipatie
•Tips om jongeren te bereiken
•Tips om betrokken bestuursleden te vinden

www.kunstlocbrabant.nl
kennis-advies/toekomstcheck-voor-organisaties



Bedankt! 

Erica Gruyters
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