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Profiel Voorzitter 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het bestuursorgaan (BO) in haar opdracht, 
toe te zien en waar nodig bij te sturen over de uitvoering en implementatie van het dagdagelijks functioneren van 
de organisatie en meer in het bijzonder toe te zien op en waar nodig bij te sturen over de uitvoering en 
implementatie van het vierjaarlijkse beleidsplan. De voorzitter heeft in die hoedanigheid periodiek overleg met de 
algemeen directeur, het directiecomité, en zonodig met de andere medewerkers van de organisatie. 

De voorzitter waakt er bovendien over dat alle sportdisciplines binnen het aanbod van zwemfed, rekeninghoudend 
met het potentiëel dat ze vertegenwoordigen binnen de globale organisatie, voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. 

De voorzitter zit de vergaderingen van het BO voor. Hij/zij is in staat – waar nodig – afstand te nemen van de 
dagelijkse gang van zaken en vanuit een ruimere blik op mogelijke moeilijke situaties, mee te werken aan gedragen 
en constructieve oplossingen.  

Hij/zij beschikt enerzijds over voldoende daadkracht en besluitvaardigheid en anderzijds over voldoende 
bedachtzaamheid, zin voor overleg en diplomatie om tot valabele, doelgerichte maar toch gedragen beslissingen 
te komen.  

Hij/zij hanteert een goede en verbindende vergadertechniek gericht op realisatie en inspiratie. Hij/zij leidt het BO, 
het management en hun medewerkers en de globale zwemfed, rekeninghoudend met principes van goed 
sportbestuur en ziet, samen met de geijkte organen en instanties, hiervoor toe op de naleving van de richtlijnen 
van goed sportbestuur binnen zwemfed. 

Hij/zij heeft een persoonlijkheid die vertrouwen en natuurlijk gezag uitstraalt. Hij/zij heeft een leidende en 
verbindende rol binnen en buiten de organisatie, als vertegenwoordiger van zwemfed. Hij is vertrouwenwekkend, 
open en toegankelijk. 

Hij/zij heeft affiniteit met sport in het algemeen en met de zwemsport in haar geheel, in het bijzonder. Hij/zij is 
geen specialist, maar heeft voldoende algemene deskundigheid om inhoudelijk een overleg omtrent de zwemsport 
of een andere discipline binnen zwemfed te kunnen voeren. Hij/zij is bereid om zich inzake de specifieke 
achtergronden van de zwemsport bij te scholen, zonder daarom een expert te willen worden. 

Hij/zij stimuleert het BO en het management om samen een visie en waarden rond de sport, binnen de steeds 
wijzigende maatschappelijke context, te formuleren en evolutief, snel op de bal indien nodig, te ontwikkelen. 
Hierbij vormen naast de sportieve aspecten, ethisch verantwoord sporten, goed bestuur en een voldoende sociale 
benadering het globale denkkader van de voorzitter en zijn bestuur. 

Hij/zij stimuleert samen met zijn bestuursorgaan innovatie bij het management omtrent de interne werking van de 
organisatie, alsook inzake de verdere ontwikkeling van de sport op topniveau, in de breedtewerking bij de clubs en 
inzake nieuwe sportdisciplines die kunnen gelinkt worden aan de werking van zwemfed. Hij/zij stimuleert samen 
met het BO en het management inspirerende initiatieven, vernieuwingsimpulsen en zorgt samen met zijn/haar 
medewerkers ervoor dat succesvolle realisaties voldoende ruchtbaarheid, publiciteit en ingang in de dagelijkse 
werking krijgen. 
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Hij/zij beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en is in staat om deze bestuurlijke ervaring te laten renderen in 
een verenigingsomgeving met zakelijke en professionele uitdagingen en toch met respect voor de kenmerken en 
meerwaarde van een organisatie die grotendeels gebaseerd is op de inbreng van vrijwilligers. Hij/zij bestuurt 
samen met BO op hoofdlijnen, waakt dus over het strategische en zorgt ervoor dat het bestuur voldoende ruimte 
biedt aan het management en de medewerkers, zodat operationele opdrachten en uitdagingen op een efficiënte 
wijze kunnen worden aangepakt.  

Hij/zij beschikt over goede contacten en kan gemakkelijk deuren openen op bestuurlijk en politiek niveau en 
binnen de sportwereld en is in staat om binnen deze netwerken op voldoende hoog niveau te communiceren.  
Goede relaties binnen en met het Vlaamse bedrijfsleven zijn uiteraard een meerwaarde. 

Hij/zij is het aanspreekpunt van de zwemfed, samen met de algemene directeur, voor alle communicatie met 
interne en externe partijen. Hij/zij vertegenwoordigt, samen met de algemene directeur, de zwemfed naar interne 
en externe partijen voor o.a. het behartigen van de zwemfedbelangen, op een positieve manier, in samenspraak 
met het bestuur 

Door de functie van voorzitter van zwemfed is hij/zij statutair automatisch co – voorzitter van de Koninklijke 
Belgische Zwembond. Hij/zij is een waardig vertegenwoordiger van zwemfed en KBZB in binnen- en buitenland, en 
nationale en internationale sportorganen. Hij/zij beweegt zich gemakkelijk in een diversiteit aan formele en 
informele bijeenkomsten en gezelschappen. Hij/zij beschikt over voldoende talenkennis zodat internationale 
contacten vlot kunnen verlopen (beheersen van Engels en Frans). Hij/zij heeft voldoende ervaring in de omgang 
met vertegenwoordigers van de media en waakt erover dat hij/zij, en andere personen, die zwemfed naar de 
media toe vertegenwoordigen, de organisatie zoveel mogelijk in een positief daglicht brengen. 


