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BESTUURSKADERKURSUS

lJaarom een bestuurskaderkursus ?

I'Gaat het nu dan niet goed ? tdaarom zo moeilijk doen ? Ik rrreet toch altes
al, zeker allerlei theoretische verhalan ? ft.

Daarom een bestuurskaderkursus3

- omdat de bestuurder van een veraniging met voortdurenda veranderlngen
ulordt gekonfronteerd.

- omdat hat besturen daardoor niet meer €,en krrlestie ls van het karretJe
over het bekende ueggetJa sturen, maar steeds meer een zoeken naar
nieuule u,egenr rrlaarbij de kar (de vereniging) regelmatLg gekeurd en aoms
gerepareero (ui; te steLlen beleÍd en organisatie) moeÉ r,,rorden.

- omdat de kennis en kunde daarvoor niet zo maar komt aanutaaien -net zo
min als dat voor de automonteur of de fabrieksmana€Br- elkc bekuaamheid
vraagt schoJ.lng.

- omdat de 1ol an bevrediging van het besturen sterk afhangt van de kula-
liteit in het bestuur en in de verenlging, de w'rjze uaarop problemen
benaderd uorden.

lJanneer heb .ie er uet aan. direkt en in de praktijk ?

ALe de inhoud van de kursus direkt te maken heeft met het gebeuren
in de vereniging.
A1s de vergroting van kennis en vaardigheid tot effekten lel.den binnan
de bestuurspraktijk.
Als Je regelmatig dit kunt kontroleren in kontakten met collegae-be-
stuursleden.

4. Als rekening gehouden rrlordt met verschillenda behoeften en mogeliJk-
heden van de diverse bestuurders.

Uoor het goede begrip van I L/n 4 een praktijkverduldelijking:
In een bestuurskaderkursus kan getracht uorden de specifleke degkundigheid
van bljv. sen penningmeegter of sekretarls te vergroten; dat betekent nlet,
dat zij daarnaast niet een goede oordeelsvormlng hosven te hebben over het
totalE beleld; evenzo is het ook voor ieder bestuuralld van..groot belang
een redelijke vergadertechniek te hebben.

UJe1ke onderuerpen. vaardioheden. enz. komen aan de orcle:

- financLËLe zaken ( subsidiebronnen, automatisering, bondsverpllchtingenre.d.)
- aktuele onderuerpen ( privatiserLng, sport overdag ) '
- (samenuerkings-) verbanden met gemeentelljke instantiea, schoolorganleaties.
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- agressie in de sport - uat eraan te doen.
- tot varnieuulingen /veranderingen komen ( rrreerstandsn voorkomen, strategie

ontrrrikketen )
- gesprekstechnieken, konflikthantering, vergadertechniekan
- beleidsplannen maken
- enzts èÍ12. - afhankelijk van de specifieka situatie van de kursisten.

De_ opzet van de kursus:

De kursus omvat 12 avonden à Zf uur.
Ïn onderling overleg zullen per avond de te behandelen themats uorden
vastgesteld. Hierna kan nog per thema uordan J.nseschreven.

Aanvanq: uoensdag 7 november 1984

J!i!.: 19.30 - 22.00 uur

Plaats: klubhuis aan de tÍinkelsteeg

9g.g!.: Kees Stieding (konsulent Lich. Opv. te Nijmegen)
gastdocenten

9g: het is mogeliik dat de kursus in enkele fases vardeeld zal rorden.

&sEl'3
Aantal deelnemers: minimaal 18

maxLmaal 20

!ggg: voor 1 november bU T. Taunl.ssen

TEnslottE:
Het is zeer menselijk om je eigcn funktl.oneren a1s rrrcdeliJkfr of trgoedtr te
eDvartsnr zeker als een buitenstaandEr Je benadert op de uijze zoals dat ln het
voorgaande verhaal is gebeurd.
Geltjkertijd rrleten rrre eehter best dat er €rg vaak strubbelLngenr an stoornLssen
van uat voor aard ook zijn.
Het trleste Ísr dat men vel eterkE nadruk legt op rtechnLscha seholingen n

maar het beeturen te ueinl.g ziet sls een votm van vaknanschap - EBn Zou
zich kunnen spiegelen aan het bedriJfsleven, uaar Leder€en yan hoog tot laag
bijgeschoold blijft uorden.
Dus valse schaamte of zalfgenoegzaamheld zijn niet op hun plaate - bijbl[tven
1s voor iedereen noodzakelïjk 1n een dynamiecho (aport-) naatschappfi.

OE ERKENNING EN GENOEGEÍ{S AAN HET BESTUREN HANGEN STERK AF VAN DE KT'ALITEIT

Ton Teunl.sEono
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VERSLAG INFORMATIE-BIJEENKOMST D.D. 29-IO.I9B4 VAN ''DE HAZENKAMP'' OVER

Proqramma: 
,

1. voorstelling dàor de docent vàn de docent + 10 ;

2. schets van de globale gedachte van de total"e cursus:
a. bestuurlijke kwaliteiten in het algemeen - thema's (flap 1);
b. de opzet van de cursus - in projectvorm (f1ap 2);
c. hoe je a. in b. verwerkt (fIap 5);
voorwaarden voor zotn cursusl
reacties van de aanwezigenl

hoe verder.

Aanvang: 2O.15 uur, aanwezig vertegenwoordigers van de secties turnen,
korfbal, badminton; + 5 deelnemers konden niet op
deze avond. .-i t t

62rStouLífi I

1. De docent wil- nadrukkelijk een ,rntlàttm;í"nden schetsen, omdat
dat een funct.ie heef,t voor de cursus,/cursisten.
doelen: 1. de cursisten moeten vertrouwen hebben in de docent

2. zijn achtergronden kennend, dan kun je hem daarop aan-
spreken;

3. verklaring voor deze nieuwe opzet van B.K.-cursus.
docent a1s consulent f.o.: dit impliceert o.a. begeleiding en scho-
ling/werkplanontwikkeling van/met leerkrachten
docent als medewerker van N.S.F. (docent-begeleider/ontwikkelaar,
e.d.): betrokken bij ontwikkellng van cursussen bestuurskader
docent als sportbestuurder: alferfei sporten verenigingen opgericht
en gediend, zowel- a1s technisch leider als bestuurder.

In het hiernavolgende komt. een vergelijking met de bestaande B.K.-
eursussen regelmatig naar voren - niet om te katten - maar omdat
in de vergelijking de zaken duidelÍjker worden - (bovendien kan de
docent letten op de herkenningsreacties bij de aanwezigen!).

2. De cursus - toeliehti-ng m.b.v. flaps.

Flap I.
Thema's - bestuurfi.ike kwaliteiten.
Samen te vatten in:
a. - kennis (financiëIe zaken, administratie, etc.)
b. - sociale vaardigheden (luisteren, vergaderen, eonflicLen hante-

ren, inlevingsvermogen, slecht-nieuws-gesprek, etc. )
c. - plannings- en uitvoeringsbekwaamheden (analyseren, plannen,

invoeringsweerstanden onderkennen, motivatie, etc. )
- in de gangbare cursussen 1ag,/Iigt het accent m.n. op a. en b.

aan c. komt men niet toe o.a. door de korte cursusperiode,
direct achter efkaar (0 a g avonden).

a

4.

5.
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Ín de Hazenkamp-cursus moeten de 1eer- en trainingsmomenten
vanuit de praktijk naar voren komen, dus niet van tevoren door
de docent een selectie van een aantal onderwerpen, ongeacht de
samenstelling van de groep, de wensen, en de praktijkprob.l_emen.
de leer- en trainingsmomenten/c.q. cursusavonden kunnen door
individuele en/of groepsbelangen genoodzaakt worden, bijv.
kennis: door alle secties heenl-opend, of één sectie die zich
a1s groep met een apart l-eer/trainingsdoel bezíq gaat houden.
wijze van leren: niet alleen door/van de docent, maar ook op
basis van ervaren/leren van el-kaar.

Een prakti.jksituatie:
bijv. een bestuur, waarvan de vergaderingen zich kenmerkt door een
veelpratende voorzitter en zv'tijqzame medebestuurders. Niet uitge;
sproken gedachten: voorzitter "ik wou dat zij ook eens wat deden en
zeiden";Ieden "ik zit hier bijna altijd voor Piet Snot erbij".
Analyse naar de oorzaken kan opleveren: voorzitter weet gewoon meer
(zeer gemotiveerd), leden zitten beneden zijn kennisniveau.
0plossing: in die zin bespreekbaar en duidelijk maken - flrustaties
zijn eenvoudig te voorkomen - Ieden kennisniveau verhogen, die voor-
zittef, kan daarin een duidelijke, ondersteunende rol vervullen.
Zö zou het in de cursus van de Hazenkamp kunnen gaan - door signale-
ren van de cursisten zelf, of door waarneming/observatie van de do-
cent.

[]cs-?:
- Projecten, genoemd kunnen worden, bijv.

- invoeringsstrategiëen
- minderheden
- geweld in de sport
- marketing
- analyseren, plannen, uitvoeren, eval-ueren
- jeugdbestuur
- schoolsport
- sport in de jaren '90
- onderlinge bestuurlijke verhoudingen.

Een cursus op basis van projecten wil zeggen, dat tijdens zo'n cur-
sus zeer concreet aan de realisatie van een bepaald onderwerp gewerkt
wordt. Dat project wordt gekozen door een aantal individue.l-e cursis-
ten of een bestaande groep, bijv. een sectiebestuur.
Tijdens het werken aan zo'n project komen vanzel-f de scholingsbehoef-
ten naar voren m.b.t. kennis, soc. vaardigheden, analyse- en uitvoe-
r ingsvaar di gheden .

In de cursus vindt begeleiding van het project plaats door de docent.
0f door eenander die daarin ook weer een "leerschoo]" vindt.
Dus: tijdens het project kunnen aparte scholingsaspecten opgepakt wor-
den, maar het project op zich, in zijn geheel houdt ook een werkmetho-
de in. De kracht daarbij kan zíjn, dat na de cursus de deel-nemers een
dergelijke tot.aal-benadering verder zel-f kunnen hanteren.

-3-
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In deze Hazenkamp-cursus denken wij aan een projectduur van + 7
maanden, dus tot het eind van het lopende seizoen
In een dergelijke opzet past het ook nadrukkelijk de effecten
van de cursus na te gaan - ingebouwd in de doelstellingen van het
project.
Bovendien heeft dit ook gevolgen voor de verhouding eursisten-do-
cent: de cursisten gaan met een project een weg op naar doelen,
verhinderaars moeten daarbij terzijde geschoven kunnen worden,
bijv. een docent, die voor de cursisten nièt vol-doet - voorheen
liepen de cursisten weg, in de Hazenkamp-cursus gaat de docent dan
weg.

[]ep-2:
- de global-e uitwerking van "f1ap 1. en Zt,: hoe,/wanneer kornen de

scholingsbehoeften, ind. en ars groep, in de projectssituatie
naar voren:

Pro.jectuitwerkinq.
lnle onderscheiden - in de tijd - J fasen:
fase I: - analyseren

- plannenrr II: uitvoeren
" III: evalueren.

In fase I.
a. komen de cursisten met een schriftelijke rapportage, waarin zij

hun persoonlijke leerbehoeften aangeven + knelpunÈen in de ver-
eniging (+ oplossingssuggesties).

b. wordt gezamenlijk overeenkomsten en verschilren bekeken, ge-
tracht te verklaren, en te komen tot thema's, c.q. projec[en.

c. daarbij zal hoogstwaarschijnlijk reeds enkele "verhinderaars,
aangeduid kunnen worden, zoals "te weinig info", srecht naar e]-
kaar geluisterd, dus leerbehoeften.

d. voorwaarden voor projecten: - kunnen rapporteren, plannen, ver-
gaderen, info-bronnen, afspraken vastleggen.

De eerste fase zaf zo 2 à 4 l-essen kunnen inhouden - min of meer ge-
zamenrijk, ook om planningsafspraken te kènnen en te maken.
In fase Ir is iedereen aan het werk, dan misschien geen centrale bij-
eenkomsten, maar wef met de projectgroepen - inzet àocent daarbij
?.h.*. ook op afroep, naast geplande, dus frexibere inzet mogelijk.In deze fase zulfen leermomenten naar voren komen als I'samenwerkings-
problemen'rr "invoerinqsweerstandenil e.d.

In fase III wordt nagegaan
wordt geanalyseerd wat en
a.h.w. de analyse voor het

i-n hoeverre de doel_en bereikt zijn, èn
waarom zaken fout gegaan zijn - dat is

(een) volgende project, maar dan wel op
eigen benen !

,ío-z-^2h-Zr{ a4.1L 
n, lttu+L 1' )

rlt ,&r^-rt o7.^ z,\ .é+4, 
fV 
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3. Voorwaarden voor zotn cursus. afspraken.

- de cursisten dienen de zaak serieus te benaderen, projecten voerje uit mèt elkaar, het isjgeqn§4gtlviduele cursus;
- oe roL van de docenr -'EftrEffiuwe1ijk;
- afspraken nakomen, anders evt. project bijstellen.

4. Reacties van de aanweziqen.

laJilden deze info in hun bestuur terugbrengen: "eigenlijk zo belang-rijk, dat iedereen eraan moet meedoen".
Afspraak: de secties afzonderlijk kunnen de docent tussen deze avond
en de eerstgeplande cursusavond bellen voor een aparte info-bijeen-
komst.
Problemen bij secties met woensdag-/dinsdagavonden

5. Hoe verder?

1. zie bovenl

2. cursisten sturen hun rapportage op, zoal_s aangeduid onder fase I-a,
binnen 14 dagen na de info-bijeenkomst, uiterÍijk 14 november a.s.

3. i-e cursusbijeenkomst: woensdag 2l-11-1984 om l-9.30 uur;
2e " : dinsdag Z7-ll-I984 om 19.10 uur.

Adres Kees Stieding: Blauwe Hof 74-ll , 6602 XT lalijchen.
TeI.nr. 08894 - IIBB4, kantoor: 080 - 292246.

Hopelijk kan dit uitgebreide vers]ag verder een functie hebben bij info-
verstrekking.

lrrr
Kees Stieding.

Nijmeqen, 1 november 1984.
KSlAvR
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