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Plan van aanpak; op zoek naar evenwicht 
 

Inleiding 
 
Na de vorige extra Algemene Vergadering van NOC*NSF in januari heeft NOC*NSF een start 
gemaakt met het ontwikkelen van een visie op haar kerntaken. In de loop van het eerste kwartaal 
heeft een aantal bonden aangegeven niet tevreden te zijn met de voortgang en is door deze bonden 
een notitie opgesteld Op zoek naar Evenwicht.  
 
Daarna is er overleg geweest met het bestuur van NOC*NSF en de uitkomst is geweest dat er een 
Taskforce is ingesteld met vertegenwoordigers van sportbonden en NOC*NSF. De Taskforce is twee 
keer bijeen geweest en heeft een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak is aangeboden aan 
het bestuur van NOC*NSF. Het bestuur legt dit plan van aanpak voor aan de Algemene Vergadering 
van NOC*NSF op 18 mei. Ter vergadering zal Andre Bolhuis een toelichting geven.  
 
In de Taskforce hebben zitting: 
 
Karin van Bijsterveld (Voorzitter KNLTB) 
Martien van den Heuvel (voorzitter KNHS) 
Ruud Bruijnis (directeur KNVB) 
Jan Kossen (directeur KNZB) 
Andre Bolhuis (voorzitter NOC*NSF (vanaf 18 mei)) 
Gerard Dielessen (directeur NOC*NSF (vanaf 1 mei) 
 
Na 18 mei zal deze Taskforce worden aangevuld met een vertegenwoordiger van de kleinere bonden 
om er voor te zorgen dat het perspectief van kleinere bonden goed is gewaarborgd.  
 
Als projectbureau van deze Taskforce treden op: 
 
Jan Willem Landré (KNVB) 
Erik Lenselink (NOC*NSF) 
 
Onderstaand treft u een beschrijving aan van het plan van aanpak van de Taskforce voor de komende 
maanden. Het stuk doorloopt de volgende punten 
 
• Opdracht 

• Uitgangspunten 
• Kerntaken 
• Professionele organisatie 
• Bestuur NOC*NSF 
• Middelen 
• Planning 
• Communicatie 
• Financiën 
• Projectbureau 
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Opdracht 

 
De opdracht van de Taskforce luidt: 
 
Ontwikkelen van een plan om te komen tot een hernieuwd evenwicht tussen sportbonden en 
NOC*NSF. 
 
Toelichting: 
• Het evenwicht gaat in ieder geval over de kerntaken, de professionele organisatie, de middelen en 

het bestuur van NOC*NSF. 
• Op de AV van mei 2010 wordt een plan van aanpak gepresenteerd met de te nemen stappen op 

de bovengenoemde terreinen. 
• Op de AV van november wordt een uitgewerkt plan voorgelegd en vastgesteld. 
• Op basis van de stand van zaken in november besluit de Taskforce of haar taak is afgerond.  
 
Het plan dat in november wordt opgeleverd beschrijft de kerntaken van NOC*NSF. Ook wordt in 
hoofdlijnen aangegeven hoe de professionele organisatie en de werkwijze er uit ziet. Er worden 
richtingen meegegeven voor de omvang van de professionele organisatie. Een bandbreedte voor de 
afzonderlijke kerntaken en een maximum voor de gehele organisatie. De gedetailleerde invulling van 
de toekomstige organisatie binnen deze richtingen is een verantwoordelijkheid van het 
managementteam van NOC*NSF. Afgeleid van de kerntaken zal een beschrijving worden gegeven 
van het gewenste profiel en de werkwijze van het bestuur. Ook worden de gewenste balanspositie en 
een meerjarenraming op basis hiervan opgesteld. 
 
In dit plan zal ook een gedetailleerde planning worden opgenomen. Zodat voor alle betrokkenen 
inzichtelijk is wanneer de vastgestelde maatregelen zijn ingevoerd. De monitoring van de uitvoering 
van het te ontwikkelen plan gebeurt binnen de bestaande structuren (AV, overleggen directeuren).  
Vanzelfsprekend zullen bij de ontwikkeling van het plan ook het bestuur en de ondernemingsraad van 
NOC*NSF binnen de hiervoor bestaande structuren nauw worden betrokken. 
 
De taken van de Taskforce zijn: 
• Vaststellen plan van aanpak 
• Aanbieden plan van aanpak aan het bestuur van NOC*NSF 
• Vaststellen projectorganisatie 
• Aansturen projectbureau 
• Bepalen (externe) communicatie 
• Goedkeuren op te leveren documenten 
• Aanbieden van deze documenten aan het bestuur van NOC&*NSF 
• Opheffen Taskforce na goedkeuring plan in de AV van november 
 
De Taskforce zal de eindproducten aanbieden aan het bestuur van NOC*NSF zodat het bestuur de 
plannen kan agenderen voor de algemene vergadering. 
 
In het einddocument wordt aangegeven op welke manier de transitie van NOC*NSF gericht op een 
hernieuwd evenwicht met de sportbonden vorm krijgt. Deze transitie is gericht op de volgende vier 
onderdelen: 
1. Kerntaken 
2. Professionele organisatie 
3. Bestuur 
4. Middelen 
 
Per onderdeel wordt aangegeven hoe de plannen zullen worden ontwikkeld. 
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Uitgangspunten  
 
Het is duidelijk dat de gezamenlijk afgesproken doelen niet ter discussie staan. De Sportagenda 2012 
blijft onverkort overeind. Hetzelfde geldt voor het Olympisch Plan. Naar het inzicht van de Taskforce 
worden overige relevante ontwikkelingen en nieuwe inzichten vanzelfsprekend meegenomen. De 
zoektocht naar evenwicht heeft niet zo zeer betrekking op de doelen zelf, maar vooral op de wijze 
waarop door bonden en NOC*NSF aan deze gezamenlijk onderschreven doelen wordt gewerkt. Naast 
de Sportagenda 2012 en het Olympisch plan worden ook de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 
als richtlijn gebruikt. De notitie Op Zoek naar Evenwicht wordt als belangrijk uitgangspunt 
meegenomen. Waar nodig wordt ten slotte ook gebruik gemaakt van andere relevante documenten en 
rapporten die eerder zijn verschenen. 
 
 
1. Kerntaken 
 
Beoogd resultaat (eind juli) is een document waarin de volgende elementen met betrekking tot de 
kerntaken van NOC*NSF en de professionele organisatie worden benoemd: 
 
• De kerntaken van NOC*NSF 
• Een korte toelichting per kerntaak 
• Algemene uitgangspunten bij de uitvoering van die kerntaken 
 
De eerste stap die gezet zal worden is een scherpe afbakening van de kerntaken en de algemene 
uitgangspunten bij de uitvoering van deze taken. Zowel vanuit de bonden als vanuit NOC*NSF zal hier 
een aanzet voor worden geleverd. Het projectbureau zal deze op elkaar leggen en met een voorstel 
voor bespreking in de Taskforce komen. Indien nodig kan hieraan voorafgaand een werkbijeenkomst 
worden belegd met een representatieve delegatie van directeuren van bonden en de MT- leden van 
NOC*NSF. Een scherpe en transparante beschrijving van de kerntaken wordt eind juni opgeleverd. 
 
In een bijeenkomst op 22 juli voor alle directeuren en voorzitters van bonden zal deze notitie worden 
besproken om af te stemmen of de aangegeven richting de juiste is.  
 
Deze exercitie kan er toe leiden dat sommige van de huidige taken van NOC*NSF niet meer als 
kerntaken worden gezien of goed tegen het licht moeten worden gehouden of dat er nieuwe bijkomen.  
 
 
2. Professionele organisatie 
 
Vervolgens zal per kerntaak, die staan benoemd in de hierboven beschreven notitie, de organisatie en 
de werkwijze van NOC*NSF worden beschreven, mede in relatie tot de sportbonden. Op onderdelen 
kunnen specialisten worden ingezet. Dit kunnen zowel interne als externe deskundigen zijn. Zowel de 
bonden als NOC*NSF staat het vrij om personen aan te dragen die meedoen aan deze besprekingen. 
Het projectbureau coördineert deze besprekingen. Het aantal besprekingen is afhankelijk van het 
aantal kerntaken en de behoefte aan overleg hierover. Deze stap zal half september in concept zijn 
afgerond.  
 
In het op te leveren document wordt onder meer op het volgende ingegaan: 
 
• De invulling (op hoofdlijnen) van de kerntaken 
• De benodigde omvang en structuur van de professionele organisatie van NOC*NSF zowel per 

kerntaak als in het totaal 
• De planning en control cyclus van de vereniging NOC*NSF 
• Het verwerven en beheren van fondsen door NOC*NSF voor de sport  
• Het toedelen en controleren van fondsen door NOC*NSF voor de sport 
• De deelnemingen van NOC*NSF en het toezicht daarop 
• De relatie met de professionele organisaties van sportbonden en de besturen van sportbonden 
• De veranderingen ten opzichte van de huidige situatie en het daarbij behorende migratiepad. 
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3. Bestuur NOC*NSF 
 
Beoogd resultaat: een document waarin de volgende elementen met betrekking tot het bestuur van 
NOC*NSF worden benoemd: 
 
• Het profiel en de taken van het bestuur 
• De gewenste statutaire bepalingen voor de samenstelling van het bestuur 
• De relatie van het bestuur met de leden en de wijze van invulling daarvan 
• De rol van het bestuur ten opzichte van de professionele organisatie van NOC*NSF 
• De veranderingen ten opzichte van de huidige situatie en het daarbij behorende migratiepad 

(inclusief een eventuele statutenwijziging) 
 
Dit document wordt gemaakt op basis van het document dat in juli wordt opgeleverd over de 
kerntaken van NOC*NSF. 
 
Werkwijze:  
• Opstellen van een conceptdocument met de gewenste profilering op hoofdlijnen (juni) 
• Voorbereiden ronde tafel door werkgroep van bonden en NOC*NSF (juli) 
• Ronde tafel met een representatieve delegatie van 8 - 12 voorzitters van bonden (klein, 

middelgroot en groot) en bestuursleden van NOC*NSF gericht op het bovenstaande (augustus) 
• Op basis van de ronde tafel opstellen van een document (augustus) 
 
 
4. Middelen 
 
Beoogd resultaat: een document waarin de volgende elementen met betrekking tot de middelen van 
NOC*NSF worden benoemd: 
 
• De gewenste balanspositie. 
• De hoogte en inrichting van de meerjarenraming van NOC*NSF vanaf 2011 en verder. 
• De veranderingen ten opzichte van de huidige situatie en het daarbij behorende migratiepad. 
 
Werkwijze:  
• Op basis van de conceptdocumenten over de kerntaken komen tot een voorstel voor de begroting 

2011 en verder (half september) 
 
Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het maken van het document ligt bij NOC*NSF. Bij de 
totstandkoming wordt de Financiële Commissie nauw betrokken. Het afhechten van de 
verliesprojecten Sportpas en Cross Mediaal Platform behoort niet tot de scope van dit plan van 
aanpak. NOC*NSF zorgt voor afhechting hiervan in 2010.  
 
 
Planning  
 
De volgende planning wordt gevolgd: 
 
• Eind juni: een conceptdocument waarin de kerntaken van NOC*NSF zijn benoemd en de 

algemene uitgangspunten bij de uitvoering van die kerntaken. 
• 22 juli: een bijeenkomst voor voorzitters en directeuren om af te stemmen of de richting juist is. 
• 9 september: tijdens het al geplande voorzittersoverleg en directeurenoverleg worden de 

vorderingen en mogelijke vraagpunten besproken.  
• Half september: een document waarin de kerntaken van NOC*NSF zijn uitgewerkt en de 

betekenis daarvan voor de professionele organisatie is aangegeven 
• Half september: een document waarin het profiel van het bestuur van NOC*NSF wordt 

beschreven, de procedures voor de samenstelling, hoe het bestuur de relatie met haar leden gaat 
invullen en welke rol zij speelt ten opzichte van de werkorganisatie. 
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• Half september: een meerjarenraming en een meerjarenbeleid gericht op de gewenste 
balanspositie van NOC*NSF.  

• 21 september: een eindconcept waarin de bovengenoemde documenten zijn geïntegreerd in een 
eindconcept dat kan worden besproken met de leden van NOC*NSF tijdens een ledenberaad. 

• 28 september: ledenberaad gericht op het toetsen van draagvlak voor het eindconcept 
• 7 oktober: aanbieden notitie door Taskforce aan bestuur NOC*NSF 
• 14 oktober: vaststelling van de notitie in de bestuursvergadering van NOC*NSF 
• 16 november: vaststelling tijdens AV NOC*NSF 
 
Op de relevante momenten komt de Taskforce bijeen om het proces te kunnen sturen.  
 
 
Communicatie  
 
Tijdens de volgende bijeenkomst van de Taskforce wordt een communicatieplan vastgesteld.  
 
 
Financiën  
 
In dit proces worden niet begrote kosten gemaakt voor ten hoogste 15.000 euro. Deze komen ten 
laste van de post organisatieontwikkeling NOC*NSF.  
 
 
Projectbureau  
 
Het projectbureau wordt bemand door Jan Willem Landré (KNVB) en Erik Lenselink (NOC*NSF). 
NOC*NSF voert het logistieke secretariaat. De taken van het projectbureau zijn: 
 
• Bewaken voortgang 
• Agenderen en verslag maken van de bijeenkomsten van de Taskforce 
• Opstellen en redigeren van stukken 
• Doen van voorstellen voor de verdere projectorganisatie ter goedkeuring door de Taskforce1 
• Doen organiseren van relevante bijeenkomsten 
• Communicatie uitvoeren 
• Budgetbewaking 

                                                      
1 Hierbij wordt voornamelijk ook gelet op een goede inbreng vanuit de brede achterban van NOC*NSF (grote en kleine bonden, 
topsport en breedtesport enz.). 


