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VOORZITTER BESTUUR GEHANDICAPTENSPORT NEDERLAND 

 

Over Gehandicaptensport Nederland 

Gehandicaptensport Nederland wil sporters met een handicap inspireren om de kracht van sport 

te ervaren, ongeacht niveau of handicap. Gehandicaptensport Nederland zet zich in als 

dienstverlener en belangenbehartiger voor en ten behoeve van haar leden. 

Gehandicaptensport is sport en bewegen op maat, op zowel competitief als recreatief niveau, voor 

mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en chronisch zieken. 

Gehandicaptensport verbindt, maakt fit en laat mensen participeren en excelleren. Dit kan alleen 

als sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is, met voldoende mogelijkheden in de directe 

woonomgeving. 

 

Gehandicaptensport Nederland (GSN) vervult verschillende rollen vanuit haar bevlogenheid voor 

de gehandicaptensport: 

• Als overkoepelend orgaan is GSN dienstverlener, belangenbehartiger en verbinder voor 

alle aangesloten lidorganisaties; 

• Als sportspecifieke sportbond is GSN verantwoordelijk voor een aantal bijzondere takken 

van sport;  

• Als inspirator draagt GSN bij om de onbegrensde mogelijkheden van gehandicaptensport 

in Nederland breed toegankelijk te maken. Kernbegrippen hierbij zijn diversiteit en 

keuzevrijheid. 

 

Ten behoeve van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering heeft 

Gehandicaptensport Nederland een klein aantal professionele medewerkers (8 fte) in dienst en 

wordt waar mogelijk samenwerking gezocht met externe partners. Daarnaast wordt zij regelmatig 

versterkt door studenten uit het hoger onderwijs.   

Voor meer informatie over Gehandicaptensport Nederland verwijzen wij u graag naar haar zeer 

informatieve website: www.gehandicaptensport.nl. 

 

Over het bestuur van Gehandicaptensport Nederland  

Gehandicaptensport Nederland kent een bestuur, zij functioneert vanuit een toezichthoudende en 

adviserende rol. Het bestuur dient te waarborgen dat haar samenstelling zodanig is dat: 

 

• er affiniteit is met de gehandicaptensport; 

• er heterogeniteit is voor wat betreft maatschappelijke positie, ervaring en geslacht. 

• een brede maatschappelijke binding en relevante functionele netwerken worden bereikt. 

• tezamen de leden van het bestuur beschikken over een combinatie van specifieke kennis 

met betrekking tot de volgende relevante ervaringsgebieden: openbaar bestuur, financiën, 
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(gehandicapten)sport, communicatie & marketing en recht; 

• het bestuur van onbesproken gedrag is. 

 

Profiel van de voorzitter van het bestuur 

Je bent een persoon met kennis van en ervaring op het terrein van good governance.  

Je bent een creatief persoon en staat zeer open voor innovatie. In het omgaan met de andere 

leden van het bestuur ben je sociaal vaardig, behulpzaam, motiverend en besluitvaardig. Een 

gezonde pragmatische inslag, vanuit een brede kijk op het geheel, is kenmerkend voor jouw 

manier van werken. Humor en relativeringsvermogen zijn onmisbaar. Je bent – met oog voor 

ieders eigen verantwoordelijkheden - in staat om inspirerend en initiatiefrijk te zijn, zonder daarbij 

de realiteit en de praktische haalbaarheid uit het oog te verliezen. Je juicht bijzondere initiatieven 

toe en weet daar aan bij te dragen door een kritische opbouwende sparringpartner van het 

bestuur en directeur te zijn en goed te netwerken en besluitvaardig te handelen. Je bent goed in 

staat om wederzijdse belangen te duiden en voor win-win te gaan.  Je bent een origineel denker 

en kunt non-conformistisch handelen wanneer dat nodig is.    

 

Wat biedt Gehandicaptensport Nederland? 

Bovenal een zeer waardevolle positie in een maatschappelijke relevante organisatie die opereert 

in een dynamisch speelveld. Daarnaast kent het bestuur een zeer prettige werksfeer in een 

inspirerende context. Het betreft hier een onbezoldigde functie. Onkosten, zoals reiskosten, 

kunnen gedeclareerd worden.  

 
 


