
 

De vier rollen van  
de bestuurder 

Het belang van de bestuurder  
Het bestuur is de ruggengraat van de vereniging. Op het gebied van sportiviteit en res-
pect speel je als bestuurder een belangrijke rol. Juist als bestuur kun je veel betekenen 

voor een veilig  en plezierig sportklimaat. 

 

De vier rollen van de 
bestuurder  
 
Binnen een veilig en ple-
zierig  sportklimaat speelt 
de bestuurder  vier belang-
rijke rollen: 
• De beleids- en procesrol; 
• De communicatierol; 
• De voorbeeldrol; 
• De weerbaarheidsrol. 

 

Wat houden de vier rol-
len in? 

D E  B E L E I D S -  E N  P R O C E S R O L     
In deze rol zorg je als be-
stuurder dat je sportivi-
teit en respect in het be-
leid van je vereniging op-
neemt. Welke normen, waar-
den en uitgangspunten spre-
ken we af binnen de vereni-
ging? Wat streven we na op 
het gebied van sportiviteit 
en respect? 

Alleen beleid op papier 
zetten is natuurlijk niet 
genoeg. In deze rol  zorg 
je ook dat er een breed 
draagvlak is voor het be-
leid. Hoe betrek je je ver-
eniging erbij?     Hoe be-
reik je dat trainers, ou-
ders en spelers er ook ach-
ter staan? En: hoe vertaal 
je het beleid naar de prak-
tijk? 

 

D E  C O M M U N I C A T I E R O L    
Het bestuur speelt een be-
langrijke rol in de commu-
nicatie over sportiviteit 
en respect. Communicatie is 
hét middel om mensen binnen 
de vereniging te (ver)bin-
den. Zorg dat je het beleid 
en de normen en waarden van 
je vereniging continu uit-
draagt.  Zoek steeds een 
passend medium om je bood-
schap over te brengen, zo-
dat je aansluit bij de 
doelgroep. 

D E  W E E R B A A R H E I D S R O L 
In de weerbaarheidsrol pas 
je als bestuurder beleid 
toe op incidenten. Je 
spreekt bijvoorbeeld een 
clubgenoot aan op ongewenst 
gedrag. Of je zorgt voor 
een sanctie wanneer dit 
past. Deze rol vraagt dat 
je anderen op een respect-
volle manier weet aan te 
spreken. Je durft op mensen 
af te stappen om ze te con-
fronteren met ongewenst ge-
drag. En je hebt het in-
zicht en de vaardigheid dit 
soort gesprekken positief 
te voeren. Natuurlijk is 
het belangrijk dat be-
stuursleden op dezelfde ma-
nier handelen in vergelijk-
bare situaties. 

D E  V O O R B E E L D R O L  
Elke bestuurder geeft per-
soonlijk altijd het goede 
voorbeeld! 

Houd je aan gemaakte af-
spraken over sportiviteit 
en respect en neem zelf het 
voortouw ze in praktijk te 
brengen. Er wordt door jouw 
positie nu eenmaal anders 
naar jou gekeken dan naar 
de rest van de verenigings-
leden. Soms gaat het om 
kleine dingen in de prak-
tijk die een positief beeld 
kunnen geven of die juist 
je geloofwaardigheid onder-
mijnen. Als jij je al niet 
houdt aan de gedragsregels, 
waarom zou de rest zich er 
dan aan houden?  

Welke rol past bij wie?  

Niet iedere bestuurder 
voelt zich even comfortabel 
bij elke rol. Sommige be-
stuurders hebben plezier in 
de  inhoudelijke kant, an-
dere meer in de procesma-
tige kant. Zorg dat in ie-
der geval elke rol binnen 
het bestuur is belegd. Zo 
weet je dat alle aspecten 
voldoende aan bod komen. 

Meer weten over de vier 
rollen?  

Willen jullie als vereni-
ging aan de slag met de 
verschillende rollen, maar 
ben je op zoek naar meer 
informatie? Neem dan con-
tact op met de accountmana-
ger van jouw cluster.


