
Goed Sportbestuur  

Waardering uiten voor de zeer belangrijke bijdragen van vrijwilligers. Een heldere blauwdruk voor posities, profielen,
processen, reglementen, gedrag en communicatie in het kader van bestuurlijke vernieuwing. De (digitale) dialoog met
verenigingen. Risicomanagement anno 2013. Het tonen van beleid en daadkracht, transparantie en integriteit.
Doelgerichtheid en doelmatigheid. Profiteren van feedback en de samenleving een essentiële plaats geven. De KNVB loopt
met zijn beleid en organisatie zoveel mogelijk vooruit op de toekomst, geheel volgens de principes van Goed Sportbestuur.

Waardering vrijwilligers

Vitaliteit van het voetbal
Vrijwilligers leiden een zeer belangrijk deel van het te verzetten werk in het amateurvoetbal in goede banen. Binnen de verenigingen zorgen talloze mensen
in uiteenlopende functies ervoor dat alles reilt en zeilt. Zij zorgen voor de 'vitaliteit van het voetbal'. Ook de KNVB drijft voor veel taken op de kennis, ervaring
en affiniteit van vrijwilligers: in besturen, commissies, tucht- en controlerende organen. Dichtbij de verenigingen en hun leden bepalen juist zíj vaak het
gezicht van 'de KNVB'.

 

Intensivering vrijwilligersbeleid
Het bestuur amateurvoetbal besluit het beleid op het gebied van waardering van deze vrijwilligers te intensiveren. Jaarlijks ontvangen KNVB-vrijwilligers een
attentie van de KNVB. Een vaak nuttig cadeau, uniek voor het vrijwilligerscorps. 

Laten blijken van waardering
Het excessenbeleid vraagt extra inspanningen van de tuchtorganen, die hiervoor zelf een extra blijk van waardering ontvangen in de vorm van een ticket
voor een interland. Een schot in de roos. Ook vrijwilligers in de uitvoerende commissies in het amateurvoetbal worden – als dank voor hun tomeloze inzet en
grote verdiensten – een dag verwend met een interlandbezoek, een rondleiding door de Amsterdam ArenA, een hapje en een drankje.

Meer zilveren en gouden spelden
Het bondsbestuur besluit het onderscheidingenbeleid per 1 juli 2013 te versoepelen. Met het besef dat vrijwilligerswerk steeds minder vanzelfsprekend is,
kiest het bestuur ervoor vrijwilligers eerder te eren met een zilveren of gouden waarderingsspeld. Ook het lidmaatschap van verdienste is nu voor méér
mensen weggelegd dankzij versoepeling van de normering. En voor de categorie vrijwilligers die lange tijd een essentiële functionaris zijn bij het goed laten
verlopen van een wedstrijd – de scheidsrechters – roept de voetbalbond de decoratie 'Scheidsrechter van Verdienste' in het leven.

Bestuurlijke vernieuwing

Blauwdruk vernieuwde structuur
Het amateurvoetbal werkt hard aan het vormgeven van een vernieuwde structuur per 1 januari 2014. Het fundament hiervoor ontstond al eind 2011 in een
contourennota, die in 2012 concreet gestalte krijgt met hulp van focusgroepen bestaande uit afgevaardigden van de verenigingen en leden van het bestuur
amateurvoetbal. Een blauwdruk voor de vernieuwde structuur en processen is het resultaat.

 

De posities en rollen zijn helder, de lijnen van overleg en besluitvorming eenduidig. Ook de verantwoording hierover krijgt een duidelijke plaats in de
beoogde organisatie. Bovendien is er veel aandacht voor sluitende communicatie; stuk voor stuk belangrijke elementen van good governance.

Reglementen en transparantie
De KNVB pakt meteen door en vertaalt de blauwdruk in de reglementen AV en bereidt wijzigingen van statuten en bondsreglementen voor. Hierin legt de
bond vast hoe voortaan functies in te vullen; via welke processen van verkiezing en benoeming. Elementen als transparantie en het voorkomen van
'achterkamerkeuzes' spelen een belangrijke rol. In de nieuwe structuur zal de KNVB meer kijken naar profielen en breed samengestelde
vertrouwenscommissies vragen hierop een blik te werpen. 

Dialoog met verenigingen
Bovendien verschijnt er een blauwdruk communicatie, met het oog op januari 2014. De KNVB staat voor een dialoog met de verenigingen en leden en wil bij
hen de informatie vergaren die nodig is om gelegitimeerde besluiten te nemen. Daarom presenteert de bond nieuwe instrumenten zoals een digitaal
verenigingspanel, waarmee de districten Zuid II en Oost proefdraaien en alvast leerzame ervaringen opdoen. De voetbalbond werkt dus aan een toekomst,
met bruikbare blauwdrukken die draagvlak hebben van de algemene vergadering en met herziene, compactere en leesvriendelijke regelgeving.



Gedrag, functies en profielen 
Bestuurlijke vernieuwing gaat over méér dan structuren, processen en regels; het gaat, nog belangrijker, over het gedrag van de mensen die de structuur
vormen. De bond formuleert profielen voor de hierin essentiële functies, zoals het lid van een nieuwe verenigingsraad, de bestuurder amateurvoetbal en het
lid van een toekomstig districtscollege. 

Goed Sportbestuur

Code is leidend
De code Goed Sportbestuur is leidend voor het doen en laten binnen de organisatie van de KNVB. De bond richt zich daarbij vooral op de organen die zijn
belast met het besturen en het houden van toezicht: het bondsbestuur, het bestuur amateurvoetbal, de raad van commissarissen en het bestuur betaald
voetbal, directies en management. 

 

Het bondsbestuur bepaalt dat het eerder ontvangen advies op maat van een speciaal ingestelde commissie Loorbach leidend is voor toekomstig beleid. Te
denken valt daarbij aan aspecten als openheid en integriteit. Dit beleid zal vorm krijgen bij aanvang van het seizoen 2013/'14. 

Permanent toezien op integriteit
De secties amateurvoetbal (AV) en betaald voetbal (BV) lopen hierop vooruit waar zij dat kunnen. Zo wegen zij op verschillende momenten 'onverenigbare
functies' en maken zij deze bespreekbaar. In de nieuwe reglementering AV staat expliciet welke functies onverenigbaar zijn en wat er behoort te gebeuren
wanneer sprake is van tegenstrijdige belangen. 

In de dagelijkse praktijk krijgen zaken als integriteit als vanzelfsprekend de aandacht via onder meer het permanent toezien op correct declaratiegedrag met
bijgaande normen en procedure. 

Blik in de spiegel en feedback 
Besturen en directies zijn zich bewust van hun voorbeeldgedrag en er is sprake van een groeiende aanspreekcultuur. Bondsbestuur, sectiebesturen en de
raad van commissarissen beleggen sessies om het eigen functioneren te evalueren. Een blik in de spiegel, die leidt tot verbeterpunten. 

De klachtenregeling van de KNVB is een voorbeeld van een instrument dat openheid ten opzichte van verenigingen en leden bevordert. Op elk niveau
binnen de organisatie stellen medewerkers en vrijwilligers zich kwetsbaar op door het eigen handelen – of nalaten daarvan – tegen het licht te laten houden.
Het levert nuttige feedback van de leden op en daarmee leermomenten voor de bondsorganisatie.

Risicomanagement

Groter 'risicogebied'
De KNVB heeft zijn activiteitenportfolio in het afgelopen decennium omvangrijker en complexer zien worden. Vooral door ontplooiing van commerciële en
maatschappelijke activiteiten. Bovendien is het aantal entiteiten dat valt onder de KNVB toegenomen, evenals het aantal partijen verbonden aan de bond.
Als gevolg hiervan is ook het risicogebied van de KNVB in omvang en complexiteit gegroeid. Ofwel: de kans op een onzekere gebeurtenis met een
negatieve impact op de realisatie van de strategische doelstellingen, is groter geworden.

 

Inzicht in risico's 
Gedurende het kalenderjaar 2012 is een risicoanalyse uitgevoerd op basis waarvan de risico's binnen de reguliere bedrijfsvoering in kaart zijn gebracht.
Daarnaast is een implementatieplan opgesteld om risicomanagement binnen de reguliere bedrijfsvoering te verankeren. De bond ziet risicomanagement als
een strategisch onderdeel binnen de bedrijfsvoering. Het is immers evident om inzicht te hebben in de belangrijkste gebeurtenissen die de realisatie van
strategische doelstellingen bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Risico's zijn niet uit te sluiten, maar worden wél voortdurend op transparante en
gestructureerde wijze inzichtelijk gemaakt. Daar waar mogelijk worden risico's verkleind, daar waar nodig worden risico's bewust genomen.

Continue afwegingen
Risicomanagement heeft een dynamisch karakter. Diverse interne en externe factoren kunnen aanleiding geven tot herijking van zowel beperkings- als
beheersingsmaatregelen. Door risicomanagement nadrukkelijker onderdeel te laten zijn van de vaste planning- en controlecyclus, kan de bond voortdurend
risico's en de beperkende en beheersmaatregelen afwegen.

Beleid en daadkracht

Kernthema's beleid
Het beleidsplan 2009-2014 (Samen Scoren) geeft de koers aan die de KNVB wil varen. De toekomstvisie kent vier kernthema's:

Samen voetballen en samen leven. Voetbal brengt de samenleving in beweging en de KNVB heeft hierin een belangrijke, maatschappelijke
verantwoordelijkheid;
Ontwikkelen en winnen. Spelers, kader en scheidsrechters op alle niveaus opleiden en een uitdaging bieden;
Beleven en binden. Plezier hebben in het voetbal en erbij willen horen, een leven lang;

Organiseren en faciliteren. De organisatie achter het voetbal, randvoorwaarde voor succes.

Voetbal is er voor iedereen en is, behalve een zeer aantrekkelijke sport, ook een buitengewoon geschikt middel om verder liggende doelen in de
samenleving gestalte te helpen geven. Dit is het richtsnoer voor de in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen en tevens voor de tweejaarlijkse vertaling
naar de seizoenenplannen KNVB-breed (AV en BV). 

 

Ambities en beoogde resultaten
Een vaste cyclus van planning en controle moet invulling geven aan het streven naar doelgerichtheid en doelmatigheid. Hiertoe behoren uiteenlopende
ambitieuze beleidsactiviteiten voor een periode van twee seizoenen. Elke beleidsactiviteit geeft inzicht in het waarom ervan, met een concreet beschreven
doelstelling én het gewenste en beoogde resultaat. Want dit laatste telt!

Rapporteren per kwartaal
Elk kwartaal beoordelen directie en management de status. Levert de KNVB inderdaad wat in het vooruitzicht is gesteld of loopt de bond wat dat betreft
achter (en zijn er in die gevallen gegronde redenen om ergens op terug te komen)? Kortom: 'zijn we in control?'. Met de kwartaalrapportages houdt de bond
zijn besturende en controlerende organen structureel en nauwgezet op de hoogte.



Organisatie op basis van nieuwe pijlers
Nakomen wat je belooft is bij het werken in dienst van verenigingen en leden een weliswaar ongeschreven, maar allereerste regel. Servicegerichtheid staat
voorop. Op dit vlak zet de KNVB belangrijke stappen onder het motto 'Change': de verandering die de KNVB in het amateurvoetbal per 1 juli 2013 wil
doorvoeren. Hiervoor houdt de bond in 2012/'13 de organisatie tegen het licht om vervolgens drie pijlers voor de toekomst te benoemen: voetbal,
verenigingen en competitie. Dé kerntaken waarop de voetbalbond en zijn organisatie zich in de komende tijd zullen richten.

Met het oog op 2014-2018
Een vernieuwde structuur in het 'KNVB-stelsel' van besturen en commissies en een vernieuwde arbeidsorganisatie: het amateurvoetbal wil klaar zijn voor de
toekomst en nieuwe uitdagingen met beide handen kunnen aangrijpen. Het is tevens een randvoorwaarde in relatie tot het op handen zijnde nieuwe
Beleidsplan 2014-2018, waarover de bond zijn gedachten vormt. Zo stellen bondsbestuur en districtsbesturen zich de vraag waar de KNVB voor moet gáán
en stáán. Welk beeld hebben we van het voetbal en van de KNVB ultimo 2018? Aan welke kenmerken wil de bond tegen die tijd voldoen? De KNVB denkt
na over de essentiële thema's in de periode 2014-2018, over kansen en bedreigingen vanuit maatschappelijke trends en over de hierbij leidende ambities.

Vóór 1 juli 2014 zal het nieuwe beleidsplan er liggen, voor vier seizoenen lang. Daarnaast streeft de KNVB ernaar per die datum een hierop gebaseerd
concreet bedrijfsplan klaar te hebben voor een periode van twee seizoenen.


