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Ploegsport – Wie? Wat? 

Hoe?



DUIDELIJKE OPDRACHT

▪ Wat is de kernopdracht van UNIZO?
▪ Hoe past onze groep daarin?
▪ Wat willen we op korte en op lange termijn bereiken als 

groep?
▪ Wat zijn de concrete taken die we uitvoeren? Wie heeft welke 

rol hierbij? 
▪ Hoe organiseren we ons om onze opdrachten waar te 

maken?
▪ Hebben we de juiste competenties in huis? Ook als we in een 

perspectief van 3 of 5 jaar denken?



SAMENSTELLING BESTUUR

▪ Vooraf: denk goed na over de samenstelling
▪ Vertrekpunt: missie – visie – strategie
▪ Goede samenstelling = profielen stralen 

gemeenschappelijkheid én diversiteit uit om de nodige 
competenties te “coveren” die we nodig hebben

▪ Cultuur van openheid is een aandachtspunt 
▪ Rol van de voorzitter is fundamenteel: de leider, trainer!



BESTUREN IS EEN GROEPSSPORT

Wat willen we samen bereiken? Hoe kunnen we dat doen?

▪ Samenspel van sterke en complementaire spelers die vanuit 

dezelfde gedrevenheid en visie vertrekken.

▪ Openheid tot discussie

▪ Belang van groepsdynamische principes en groepscultuur. 

▪ Regelmatige evaluatie en goede afspraken maken

▪ Werken aan vertrouwen

▪ !!! Groepsgevoel mag sterk zijn MAAR niet “uitsluiten”

▪ Voorzitter: herkent signalen, maakt ze bespreekbaar en kan zijn 

ploeg laten samenwerken.



.

▪ Schrijf profielen uit en bespreek ze met anderen

▪ Gebruik ze bij aanspreken van nieuwe bestuurders

▪ Organiseer een zeer goed onthaaltraject voor nieuwe 

bestuurders.

▪ Bespreek de taakverdeling (individueel/groep)

▪ !!! Zie het onderscheid tussen het formele en wat 

organisch groeit …



HET MAAKT 

NIET UIT OF DE 

KAT ZWART OF 

WIT IS …  ALS 

HIJ MAAR 

MUIZEN 

VANGT!!!



LEIDERSCHAP



DE VOORZITTER

▪ Brug met het operationele deel van de organisatie
▪ Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid
▪ Helikopter – strategische beslissingen
▪ Voldoende kennis van en oog voor belangen van anderen
▪ Aandacht voor de relationele kant 
▪ Hou de anderen mee gemotiveerd door: 

▪ Investering in betrokkenheid – duidelijkheid in wederzijdse 
verwachtingen – professionele vergadercultuur – belang 
van het informele, aandacht voor vernieuwing, leren, …





SOMS LOOPT HET NIET GOED

▪ Denk goed na over het WAAROM!

▪ Maak verwachtingen bespreekbaar met andere bestuurders 

▪ Ga het gesprek aan met bestuurder(s) bij wie het stroef loopt: 

▪ Wat wil je nog in deze rol opnemen?

▪ Wat heb je (van mij of anderen) nodig om je rol op te nemen? 

▪ Welke voorstellen heb je zelf om de samenwerking vlot te laten 

verlopen? 

▪ ….

▪ Je moet in elk geval leiderschap tonen.



LEIDERSCHAP IS … 

… “de kunst om een ander iets te laten doen dat jij 
wilt, omdat hij het zelf wil.” (Dwight Eisenhower, Amerikaans president van 

1953 tot 1961).



KEN JEZELF 

ALS 

VOORZITTER



(LECTUUR)

▪ Wat waarderen anderen in mij of waar word ik vaak mee 

gecomplimenteerd?

▪ Wat gaat mij heel natuurlijk af?

▪ Wat verwijten anderen mij vaak of waardoor kom ik vaak in conflict?

▪ Wat doe ik als ik onder druk sta of gestresseerd ben?

▪ Welke kwaliteit mis ik in mijzelf of doe ik te weinig?

▪ Wat wensen anderen mij toe?

▪ Welk gedrag (van anderen) minacht ik, of word ik boos om?

▪ Waar vinden anderen dat ik me te druk om maak?

▪ …



Jouw competenties?

Jouw stijl? 



ZOEK DE 

BALANS EN 

OEFEN… 

OEFEN… 

OEFEN!



OEFENEN IN …

▪ Balans tussen controle en loslaten

▪ Balans tussen daadkracht en soepelheid

▪ Balans tussen verstand en gevoel

▪ Balans tussen zakelijk en persoonlijk

▪ Balans tussen doelgericht en procesgericht

▪ …
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5 TIPS

1. Vertrek van de missie en visie van UNIZO en houd rekening 

met de verschillende belangen

2. Beschrijf de opdrachten duidelijk en deel de taken uit

3. Maak gebruik van inzet en competenties van leden (ook van 

zij die geen formele positie wensen)

4. Zorg als voorzitter ervoor dat je jouw rol van leider/trainer 

goed kan uitvoeren

5. Probeer zicht te krijgen op je eigen persoon en stijl in die rol


