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Het internationale Rotary Leadership Institute (RLI) 

heeft als doel om leden van Rotaryclubs 

– de potentiële toekomstige Rotaryleiders – te 

trainen en meer kennis over Rotary aan te reiken. 

Het RLI is wereldwijd inmiddels in het merendeel van 

de districten actief.

Het RLI is sinds 2009 ook in ons land actief.  

De aangesloten districten vormen samen de RLI- 

divisie Nederland.

Er wordt jaarlijks een cyclus van drie opeenvolgende 

trainingen georganiseerd, midden in het Rotaryjaar. 

Zie de achterkant van deze folder om meer over de 

inhoud te lezen.

RLI: meer kennis, meer Rotary
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Dag 1: “WEET”-dag

Het programma van de eerste dag omvat de  

volgende onderdelen:

• Basiskennis over Rotary

• Het Strategisch Plan van Rotary International

• De organisatiestructuur van Rotary

• Vocational Service als unieke kernwaarde

Wij beginnen met de geschiedenis van Rotary.

Wereldwijd is Rotary 

de oudste organisatie 

van serviceclubs. Rotary 

is opgericht in 1905 in 

een hectisch tijdperk. De 

groei van grote steden in 

de Verenigde Staten bracht nieuwe problemen met 

zich mee. De ethiek in het zakenleven kwam ernstig 

in de verdrukking en de oprichters van Rotary wilden 

daar een goede invulling aan geven.

                  

Vervolgens kijken we naar de kernwaarden en doe-

len waarmee Rotary International zich onderscheidt. 

Dan komt aan bod hoe RI is georganiseerd en hoe 

internationaal en nationaal de aansturing plaats-

vindt.

Effectieve clubs 

voldoen aan de 

Rotary-doelstellingen 

door in een clubplan 

vier pijlers evenwichtig 

in te vullen.

De dag wordt afgesloten met meer inzicht in de 

unieke Avenue waarmee Rotary zich onderscheidt 

van andere serviceclubs: Vocational Service.



Dag 2: “DOE”-dag

Het programma van de tweede dag behandelt de 

volgende onderwerpen:

• TRF – de Rotary Foundation

• Succesvolle projecten

• Global Networks en Social Platforms

• Rotary en jeugd

De Rotary Foundation (TRF) is een erg belangrijk 

onderdeel van Rotary. 

TRF kan een belangrijke 

sponsor voor (inter-

nationale) projecten en 

programma’s zijn.

Hoe werkt dat?

Op deze dag kijken we verder naar de mogelijk-

heden om kennis en interesse te delen met Rotarians 

buiten je eigen club en over de landsgrenzen.

En tenslotte wordt er ook informatie uitgewisseld 

over tal van aspecten van de vijfde Avenue: Youth 

Service. Wat heeft Rotary te bieden op het gebied 

van New Generations?  

Een belangrijke doel-

groep, mede met 

het oog op de eigen 

toekomst.
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Dag 3: “MIJN CLUB”-dag

De slotdag is een zeer actieve waarin de deelnemers 

samen ervaringen uitwisselen en nadenken over hun 

eigen clubs:

• Hoe kun je je club succesvol laten zijn?

• Ledenbeleid (ledenwerving en -behoud)

• Public Image en communicatie

• Maak een Masterplan voor je eigen club

Er wordt besproken van wat voor club je eigenlijk lid 

wilt zijn, hoe de interne communicatie is geregeld en 

hoe je naar buiten treedt. Spoort het beeld dat de 

buitenwereld van Rotary heeft met hoe we het zelf 

beleven? Zo niet, dan is er werk aan de winkel!

Ook worden ervaringen 

uitgewisseld over het 

ledenbeleid. Is jouw 

club aantrekkelijk 

voor nieuwe (jongere) 

leden? Hoe trek je die 

aan, wat bieden jullie hen, wat vraag je van ze en 

hoe begeleid je ze? En biedt de club de zittende 

leden wel wat ze verwachten?

Als (uitgebreide) afsluiting denken de deelnemers in 

groepjes na en rapporteren elkaar over oplossingen 

voor clubs die met uiteenlopende problemen te kam-

pen hebben. Je zult zien dat je daar met alle intussen 

vergaarde kennis substantieel aan bij kunt dragen. 

En je gaat weg met veel ideeën 

(én contacten!) waarmee je je 

eigen club kunt versterken. 
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Dit schreven cursisten over hun RLI-ervaring:

• “Afwisselend met veel interactie en ook humor”

• “Goede inleiders en veel onderling contact”

• “Goede mengeling van theorie en praktijk”

• “Sterk, inspirerend en informatief”

Waarom zou je deelnemen?

De eerste voorzitter en mede-oprichter van RLI 

Nederland, oud-gouverneur Rein Scheper, verwoordt 

het zo:

“Eigenlijk is dit van belang voor alle leden. Immers, 

RLI leidt niet op voor specifieke functies, maar wil 

iedere Rotarian die zich daarvoor aanmeldt op een 

interactieve wijze faciliteren met kennis, informatie 

en leidinggevende aspecten. Denk daarbij aan een 

inkomend voorzitter, een commissie- of avenuevoor-

zitter of ook aan een clublid dat binnen Rotary wel 

eens boven clubniveau wil opereren. Of gewoon een 

nieuw lid dat meer over Rotary wil weten.”



Organisatie Rotary Leadership 
Institute Nederland

De divisie RLI Nederland is een stichting die op  

nationaal niveau, dus voor alle Nederlandse districten, 

de opzet en inhoud van de trainingen vorm geeft en 

tevens zorgt voor de (bij)scholing van de trainers.

Het bestuur onderhoudt de contacten met de staf 

van RLI-International. Ook bewaakt het bestuur dat 

de trainingen bij alle districten op eenzelfde wijze 

worden gegeven en inhoudelijk up-to-date zijn. 

Raadpleeg voor de namen van de bestuursleden de 

RLI-website. 

De logistieke organisatie en uitvoering van de trai-

ningen wordt verzorgd door de districten zelf, in de 

persoon van de Districtstrainingscoördinator en de 

districtstrainers. Raadpleeg voor de nadere gegevens 

en nadere informatie je eigen districtswebsite. 

Trainers RLI-Nederland

De aan het RLI verbonden trainers zijn allen materie-

deskundig. Velen van hen zijn oud-gouverneur of 

hebben minimaal op districtsniveau hun specialisme 

binnen Rotary kunnen ontwikkelen. De trainers heb-

ben met goed gevolg een verplichte interne training 

gevolgd waardoor ze zich ‘RLI Faculty Member’ mo-

gen noemen. Een enkeling kan daarvoor nog tijdelijk 

in opleiding zijn. Voor de onderwerpen en bij-

behorende trainers: zie de website www.rotary-rli.nl 

Meer informatie:                                                                        

www.rotary-rli.nl

Secretaris RLI-Nederland

rli.nederland@gmail.com
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