
CURSUS: 
'KRACHTIG BESTUREN'

Als bestuurder van een vereniging of stichting komt er veel op je af. Van ledenbinding,

vrijwilligerswerving en financiën tot teamindelingen en sporttechnisch beleid. Naast de dagelijkse

vraagstukken denk je na over de toekomst. Wat voor club zijn we? Waar willen we over 5 jaar

staan? Sterke clubs hebben een bestuur dat functioneert als een team waarin verschillende

talenten tot hun recht komen. Met mensen die durven aanpakken, naar elkaar kunnen luisteren,

begripvol zijn en verbinden. 

Met deze cursus leer jij de technische kant van het besturen; beslissen, communiceren, verbinden,

beïnvloeden, en meer. Daarnaast besteden we aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en

leiderschapsstijl. Tijdens de hele cursus wissel je praktijkervaringen en inzichten uit met collega-

bestuurders. 

0186 68 58 02bart@hoekschewaardactief.nlwww.hoekschewaardactief.nl

..heb je meer geleerd over verschillende bestuurstechnieken, veranderstrategie en

communicatie. 

Na de cursus.. 

..heb je meer inzicht over jouw leiderschapsstijl en hoe je deze gepast inzet, zowel in je

bestuur als persoonlijke omgeving.  

..kun jij zorgen voor nóg meer betrokkenheid, daadkracht en vernieuwing op de club. 

30 maart, 20 april en 11 mei 2023.

19.00 - 21.45 uur. Na afloop praten we gezellig na. 

Bij een deelnemende organisatie in de Hoeksche Waard.

De cursus wordt betaald vanuit het Sportakkoord en is voor deelnemers volledig kosteloos. 

Praktische informatie



Voor wie? 

De cursus is voor bestuurders van

verenigingen, stichtingen en commerciële

organisaties op gebied van sport, scouting

en cultuur. Ook commissieleden,

coördinatoren of aspirant bestuurders zijn

van harte welkom. 

We raden je aan om met 2 bestuursleden

mee te doen. 

Het programma:

Sessie 1

Bestuurstechniek

Missie

Bestuurscyclus 

Beleid maken

Besluiten en

uitvoeren

Bestuursdashboard

Sessie 2

Communiceren & vergaderen

Sessie 3

Persoonlijk leiderschap

Gesprekstechniek

Onderstroom in gesprekken

Luisteren, vragen en

structureren

De kern van een vraagstuk

Agenda, notulen en overige

hulpmiddelen

Jouw bestuursstijl

De kracht van het team

Evalueren en

reflecteren

Betrouwbaarheid en

integriteit

Doe je mee? 

Je kunt je inschrijven via het formulier op deze

pagina. 

Heb je vragen? Neem contact op met

verenigingsadviseur Bart den Ouden via

bart@hoekschewaardactief.nl 

of bel 0186 68 58 02.

Frank is trainer, coach en adviseur op het gebied van

leiderschap en organisatie-ontwikkeling. Al meer dan 15 jaar

zet hij zich in om bestuurders in verschillende,

maatschappelijke sectoren te ondersteunen.

Scherp, betrokken en inspirerend!
Kijk ook eens op www.frankhoes.nl.

Inclusief gratis toegang tot de E-learning 'Krachtig Besturen'

0186 68 58 02bart@hoekschewaardactief.nlwww.hoekschewaardactief.nl

IN SAMENWERKING MET:
Frank Hoes

https://nl.surveymonkey.com/r/9BFHL95
http://www.frankhoes.nl/
https://www.frankhoes.nl/online-training-besturen/

