
TIPS ANDERS 
BESTUREN

ORGANISEREN & BESTUREN
Wil je als vereniging stappen zetten om anders te organiseren of 

besturen? Dan kunnen deze tips daarbij helpen. 

VERGADEREN
• Kies voor een andere locatie. Bijvoorbeeld bij de school, het buurt-

huis of in de leegstaande kerk. Dat leidt zeker tot andere inzichten!

• Organiseer een Summerparty, Nieuwsjaars kick-off en koppel daar 

de belangrijkste punten voor de ledenvergadering aan. Dan bereik je 

zeker meer leden dan bij de traditionele ledenvergadering.

• Laat andere leden hun collega-leden uitnodigen. Dus niet altijd het 

bestuur nodigt uit, maar we nodigen elkaar uit. 

• Kies voor een themavergadering waarbij je het eerste half uur  

nieuwe ideeën bedenkt rondom het thema en pas daarna de  

lopende dingen bespreekt. 

• Werk met actieve werkvormen. Dus geen vergadering om alleen 

maar te zenden maar een bijeenkomst om inspiratie en ideeën op 

te halen. Een flip-over met post-its werkt hiervoor nog altijd prima. 

Belangrijk daarbij is een zo open mogelijke vraagstelling. 

ORGANISEREN
• Ga projectmatig te werk en betrek leden bij werkgroepen. Geef ze zo 

concreet mogelijk opdrachten/projecten om zelf mee aan de slag te 

gaan. Laat het als bestuur los en vertrouw er op dat  

de leden het goed aanpakken.
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• Maak een lijst met alle projecten/activiteiten en laat leden zich  

intekenen voor (kleine) taken. Maak alle leden samen  

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging. Zo  

worden ze meer betrokken en pakken ze zaken op.

• Geef een groep leden of werkgroep vrijheid om iets te organiseren. 

Geef ze een budget en laat je als bestuur verrassen door de  

creativiteit en betrokkenheid van de leden! 

ACTIEPUNTEN & EVALUATIE
• Zorg altijd voor concrete actiepunten. Wat gaan we de komende 50 

dagen doen en wie is hiervoor verantwoordelijk?

• Koppel de acties naar iedereen terug. Ook de mensen die niet  

aanwezig waren.

• Evalueer het verloop van acties. Hoe is het gegaan en wat hebben we 

ervan geleerd? Gebruik die input ook weer bij andere acties  

waarmee je aan de slag gaat.

EXPERIMENTEREN
• Geef de ruimte voor een experiment. Lijkt een idee onrealistisch? 

Probeer het toch op kleine schaal uit. Toets het bij een aantal  

mensen en test het daarna in de praktijk.

• Vraag ook eens de kinderen van je leden om mee te denken over 

een thema of uitdaging. Hieruit komen zeker frisse en toepasbare 

ideeën. De kinderen willen zeker ook helpen om hun  

eigen ideeën in de praktijk te brengen!


