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Wat was het mooiste gaafste beste 
team waar je ooit hebt ingezeten?

En waarom?



Over Back2Basics

Ons gedachtengoed is vastgelegd in een 
boek en in diverse animatiefilmpjes.



Over Back2Basics

Een vereniging functioneert op basis van een 
goed georganiseerde bovenstroom maar 
bovenal door een harmonieuze onderstroom.





Bestuurscoaching

De bestuurs- of leiderschapsstijl van het 
bestuur is direct van invloed op de ‘cultuur’ van 

een vereniging. Bestuurders die zich hiervan 
bewust zijn, bekend zijn met hun eigen stijl en 
weten of deze past bij hun leden, zijn beter in 

staat om de verenigkracht positief te 
beïnvloeden 



Productiviteit
Productiviteit helpt het team om resultaten te boeken, taken te 

volbrengen, op koers te blijven en doelstellingen te halen.



Positiviteit
Positiviteit onderkent de onderlinge relaties tussen de teamleden 

en het karakter en de sfeer van het team als systeem.



Vier teamwerelden

Lage Productiviteit Hoge Productiviteit

Hoge
Positiviteit

Lage
Positiviteit



Productiviteit





Besturen of ………..?

Coördineren / regelen



Als je niet 
bestuurt, 
wordt je 
bestuurd



Besturen

Hoeveel tijd wordt 
er bestuurd?

Besturen …. %
Regelen …. %
Uitvoeren …. %



Hoe wordt er bestuurd / 
wat is de bestuursstijl?



Uitvoerend 
bestuur

Meewerkend 
bestuur

Betrokken 
bestuur

Toezichthoudend 
bestuur

Bestuursmodellen

1 2 3 4



Verschillende type

1 2 3



Leden betrekken in relatie tot bestuursstijl

Participatieladder: je oogst wat je zaait



Positiviteit
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Succesvol bestuur: ontwikkeling

In welke fase zit 
een bestuur?

1

2

3



Verenigkracht



VERENIGEN; 
Het proces dat zorgt voor een grote 
verbondenheid, betrokkenheid en 
gezamenlijkheid in de organisatie? 

VERENIGKRACHT; 
Het vermogen van de leden van de 

organisatie om zichzelf te verenigen 
waardoor je sneller en beter tot resultaten 

komt? 



Overall beeld verenigkracht
Een scan: verenigkracht meet zeven 
componenten

De verenigkracht bestaat uit zeven 
componenten. Van deze componenten is het 
gemiddelde berekend op een 5-puntsschaal. 
Voor deze vereniging geldt dat goed 
gescoord wordt op Organisatie, 
Aanspreekcultuur en Rituelen en gebruiken. 
Constructief samenwerken en sfeer kunnen 
beter. Om die verenigkracht te vergroten 
kan hier op in gezet worden. 



Leiderschap in meer detail

20,8%

15,5%

19,0%

28,0%

31,0%

39,9%

13,7%

17,9%

19,0%

31,0%

27,4%

33,9%

33,3%

29,8%

23,8%

50,6%

28,0%

31,0%

31,5%

37,5%

51,8%

50,6%

47,6%

42,3%

45,2%

9,5%

58,3%

51,2%

49,4%

31,5%

Het bestuur toont oprechte interesse in de leden

Het bestuur weet wat er binnen de vereniging speelt

Het bestuurt creëert een omgeving waarin ieders talent een kans krijgt

Het bestuur creëert een wij-gevoel door haar manier van besturen

Het bestuur is zichtbaar

Het bestuur is op de hoogte van wat er privé speelt bij de leden

Het bestuur creëert een omgeving waarin talenten ontwikkeld kunnen worden

Het bestuur stimuleert leden om initiatief te nemen

Het bestuur motiveert leden om zelf dingen op te pakken

Het bestuur stelt heldere kaders aangaande de taken die gedaan moeten…

Leiderschap

(Helemaal) mee oneens Niet mee eens en niet meer oneens (Helemaal) mee eens



Een vragenlijst t.b.v. overall beeld verenigkracht



In groepen

• Wat is (het meest) herkenbaar in je werk?

• Hoe kan je/jij bestuurscoaching inzetten?


