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In het kader van het vernieuwingsproject Participatie in verenigingen, lanceerde SoCiuS in het voorjaar 

2006 een oproep aan de sociaal-culturele verenigingen in Vlaanderen om samen na te denken en te wer-

ken aan het thema gesloten culturen van afdelingsbesturen. Vijf verenigingen gingen op deze oproep 

in: Willemsfonds, Ziekenzorg, markant, Liberale Vrouwen en Vlaams Verbond voor Gepensioneerden.

In verschillende vergaderingen analyseerden medewerk/st/ers van deze verenigingen en SoCiuS samen 

grondig de situatie. Ze werkten een instrumentarium uit om het thema in en met (lokale) afdelingen en 

groepen bespreekbaar te maken. 

Deze instrumenten zijn te gebruiken door een bestuursploeg als groep met begeleiding van een lid van 

de ploeg, een educatieve medewerk/st/er van de vereniging of een andere externe begeleid/st/er. Het 

materiaal daarvoor werd gebundeld in een werkset voor begeleid/st/ers van afdelingsbesturen.

Een deel van het materiaal bleek ook bruikbaar voor mensen die zelf willen ‘testen’ hoe gezond het 

bestuur waarin ze actief zijn (nog) is. Het werd verzameld in een aparte werkset voor individuele 

bestuursleden.

Het is ook mogelijk de resultaten van deze verschillende soorten gebruikers te combineren. Het zal 

duidelijk zijn dat naarmate meerdere personen de aangereikte instrumenten hanteren en daarover met 

elkaar in gesprek gaan, het bekomen resultaat er beter zal uitzien. 

In deze gebruiksaanwijzing vinden verenigingen die met dit materiaal willen werken iets meer uitleg 

over de uitgangspunten van de werkgroep die deze ‘wellness-set’ heeft ontwikkeld en over de verschil-

lende gebruiksmogelijkheden.
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Een gesloten groepscultuur is doorgaans een fenomeen dat groeide doorheen de tijd en dat — dikwijls 

impliciet — voortdurend opnieuw gevoed wordt. De belangrijkste remedie is dan ook regelmatig halt 

te houden en eens stil te staan bij de stand van zaken, daarover van gedachten te wisselen en op tijd en 

stond acties te ondernemen om niet in de valkuil van een al te gesloten lokale bestuurscultuur terecht te 

komen. Wanneer een lokaal bestuur al te gesloten is en blijft, dreigt de lokale kern van de vereniging op 

termijn immers te verdwijnen, op te houden met bestaan. 

De open- en of geslotenheid van lokale besturen was het uitgangspunt van de werkgroep die deze set 

heeft ontwikkeld. Al snel bleek dat de verschillende onderdelen, elementen, componenten, … die we 

bespraken in feite te maken hebben met de algemene gezondheidstoestand van het lokale afdelingsbe-

stuur. Deze werkset biedt de gebruik/st/er dan ook meer aan dan enkel een thermometer inzake de 

geslotenheid van het lokale afdelingsbestuur. Vandaar dat we spreken over de bestuurswellness-set. 

De werkset is bedoeld om eens stil te staan bij de algemene gezondheidstoestand van een lokaal afdelings-

bestuur. Ze biedt de gebruik/st/er een set van invul- en verwerkingsformulieren aan die de groepscultuur 

van een bestuur ‘zichtbaar’ en bespreekbaar maakt en laat zien waar er zich actuele knelpunten voordoen 

of waar die in de toekomst kunnen opduiken. Dit materiaal wordt voorafgegaan door een stappenplan 

dat het bestuurslid of de begeleid/st/er die ermee aan de slag wil gaan, kan volgen. 

Het werken aan een voldoende open bestuursploeg is een permanent aandachtspunt. In de werkset vind 

je daarom tenslotte een aantal tips en eerste aanzetten voor verbeteracties. 

UITGANGSPUNT
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We werkten vier pistes uit in verband met het gebruik van deze werkset. 

Een vereniging kan grosso modo op twee verschillende wijzen omgaan met het hier aangeboden instru-

mentarium. Ofwel wordt er bottum-up gewerkt, ofwel top-down. 

Bij een bottum-up benadering stelt de vereniging de instrumenten vrij ter beschikking (via haar website, 

door pakketjes te bezorgen aan al de lokale kernen of leden die daar naar vragen, enz.). De leden en 

lokale bestuursploegen kunnen daar dan zelf mee aan de slag gaan (zie piste 1, piste 2 en piste 4 hierna). 

Bij deze pistes is het raadzaam individuen en groepen te vragen om de (educatieve medewerk/st/er van 

de) vereniging op de hoogte te houden van de resultaten en het proces. 

Bij een top-downbenadering kiest een vereniging er voor om het werken rond de gezondheidstoestand 

van de lokale afdelingen toe te vertrouwen aan de educatieve medewerk/st/ers. De informatie en het 

instrumentarium bereikt dan de leden en lokale besturen enkel via begeleide tussenkomsten van de pro-

fessionele educatieve medewerk/st/ers van de vereniging (piste 3 en/of piste 4).

De vier uitgetekende pistes zijn de volgende: 

Piste 1:

Individuele 

oefening

Eenieder kan voor zichzelf de volgende oefening maken:

• Het invullen van een gegevensfiche.

  • Een instrument voor de individuele score invullen.

  • Het overzicht met tips ter hand nemen.

De persoon in kwestie kan er voor kiezen verder niets met zijn of haar inzichten aan 

te vangen in relatie tot de werkzaamheden van de bestuursploeg. Daarnaast kan hij/zij 

er voor kiezen om de opgedane inzichten te agenderen binnen de bestuursploeg. De 

bestuursploeg kan er vervolgens al dan niet voor opteren om één van de volgende pistes 

verder te bewandelen. 

Bij piste 1 hoort de werkset voor individuele bestuursleden.

DOOR WIE EN HOE TE GEBRUIKEN?
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Piste 2:

Zelfstandige 

groeps-

oefening

Bij deze piste is het aan te raden dat er in de bestuursploeg zelf iemand wordt aangeduid 

die het goede verloop van het gebruik van deze werkset bewaakt. Deze persoon treft de 

nodige voorbereidingen, zorgt ervoor dat hij/zij de inhoud van de werkset beheerst en 

leidt het verloop van de besprekingen in goede banen. Een bestuursploeg dient de volgende 

oefeningen te maken:

• Het invullen van de gegevensfiche (door één of meerdere personen). Om tijd te winnen 

kan dit eventueel gebeuren vóór de eigenlijke groepsbijeenkomst zelf.

 • Elk bestuurslid vult het instrument voor de individuele score in. Ook dit kan vooraf 

gebeuren op voorwaarde dat de instructies voor iedereen duidelijk zijn. Het (begeleid) 

invullen van de formulieren tijdens de groepsbijeenkomst vraagt ongeveer 20 minuten.

• Op basis van de individuele scores wordt de groepsscore berekend.

• Er wordt een groepsgesprek georganiseerd om de resultaten te bespreken (de gege-

vensfiche, de individuele scores en de groepsscore).

• Op basis van een groepsgesprek worden al de tips bekeken, worden er één of meerdere 

tips geselecteerd en worden er verbeteracties gepland. 

Het is aan te bevelen dat je als groep de afspraken over verbeteracties en opvolging 

daarvan communiceert met de educatieve medewerk/st/er die de afdeling begeleidt. 

Deze laatste kan dan bijkomende ondersteuning bieden indien nodig.

• Enkele maanden later wordt nagegaan of de verbeteracties effectief waren.

Piste 3:

Intern 

begeleide 

groeps-

oefening
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De werkset voor begeleid/st/ers van afdelingsbesturen hoort bij de pistes 2, 3 en 4.
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