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Projectnaam:  Commissie: Duurzame inrichting van de schaatssport 

Opdrachtgever: Raad van Toezicht 

Opdrachtnemer: Directeur-bestuurder  

 

 

 

Aanleiding 

De ledenraad heeft mede naar aanleiding van de dilemma’s rond de begroting uitgesproken dat er 

naast het oplossen van de korte termijn problemen ook aandacht moet zijn voor de lange termijn. Dit 

is nodig, omdat de omgeving van de KNSB verandert in hoog tempo. Zo is er continue verandering in 

wensen en behoeften van schaatsers en schaatsfans zoals meer beleving, vrije keuze, afwisseling, 

kwaliteit en social media. Er is druk op onze verenigingsstructuur maar ook op het schaatsen als 

kijksport. Sponsoring gaat over in partnerships (minder cash). In de afgelopen drie jaar zijn de 

inkomsten van de KNSB teruggelopen van 16,5 miljoen euro naar 12 miljoen euro. Het is reëel te 

verwachten dat sponsorinkomsten nog verder terug zullen lopen.  

 

De kern van het advies van de ledenraad was dienaangaande:  

1. Het zakelijk evenwichtig (her)inrichten van de KNSB-organisatie op zodanige wijze dat de 
stakeholders van de KNSB, mede door ondersteuning van een faciliterend en dienend 
bondsbureau, ieder in hun kracht worden gezet, zodat zij onafhankelijk en maximaal kunnen 
presteren en functioneren. 

2. Het creëren van een gezond financieel evenwicht in de verdeling van gezamenlijk 
gegenereerde (en in de toekomst te genereren) (financiële) middelen in het Nederlandse 
schaatsen op basis wat de belangrijkste stakeholders van de KNSB, direct of indirect, 
faciliteren (Gewesten), investeren (Merkenteams) en/of aan waarde inbrengen (Atleten) in het 
Nederlandse schaatsen, met inbegrip van een ondersteunend bondsbureau in een 
faciliterende/dienende rol aan haar stakeholders. 

Hierbij dient er aandacht te zijn voor de vijf ambities van de KNSB: Topsport, Breedtesport, Fan 

beleving, Organisatie en Financiële Duurzaamheid.  

 

 

Opdracht Ledenraad 

Op basis hiervan heeft de Ledenraad in mei 2016 de directeur-bestuurder als onderdeel van de 

projectgroep de volgende opdracht verstrekt:  

 Het inzichtelijk maken van de noodzakelijke inrichting van alle schaatsdisciplines en het 

professionele werkapparaat om een duurzame KNSB voor de korte en lange termijn te 

waarborgen.  

 

 

Beoogd projectresultaat 

Een door de breedte van de schaatssport gedragen model voor de duurzame inrichting van de 

schaatssport. Hierbij worden kerntaken ter discussie gesteld met behulp van de Greenfield methode.  

 

Effect 

Een duurzame inrichting van de schaatssport, waarin de rollen en bijbehorende financieringsstromen 

voor alle partijen duidelijk en gedragen zijn.  

 

Organisatie 

Commissie. 

Om tot een breed gedragen voorstel te komen zal een Commissie Duurzame inrichting 

Schaatssport  van 6-9  personen gevormd worden, waarin verschillende stakeholders met kennis en 

achtergronden uit de gehele schaatssport vertegenwoordigd zijn. In deze Commissie is in ieder geval 

de inbreng vanuit de Gewesten, Atleten, Merkenteams, secties en het Bondsbureau verzekerd. . 

Desgewenst kan specifieke expertise toegevoegd worden, te denken valt KPN, Vereniging van 

Kunstijsbanen, NOS/NOC*NSF e.a. 
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Werkwijze 

De commissie wordt ingesteld door de Raad van Toezicht en rapporteert ook aan de Raad, die het 

eindrapport voorlegt aan de Ledenraad.  

 

 

Fasering 

Actie Periode Wie 

Samenstellen Regiegroep Eind oktober RvT 

   

   

Vaststellen opdracht  1e helft November 2016 Commissie/RvT 

Uitvoeren opdracht  1e helft November 2016 t/m 
Maart 2017 

Commissie en eventuele in 
te stellen projectgroepen.  

Bespreken adviezen & vragen 
advies Commissie 

April 2017 Commissie en stakeholders 

Opstellen voorstel Duurzame 
Inrichting Schaatssport 

April 2017 Commissie 

Voorleggen voorstel Duurzame 
Inrichting Schaatssport 

Mei 2017 Commissie/RvT/Ledenraad 

Vertaling voorstel naar 
organisatie Bondsbureau/ 
Reorganisatie 

Juni 2017 Directeur-Bestuurder 

Invoering nieuwe organisatie Voorjaar 2018 Directeur-Bestuurder 

  

 

Voorstel voor deelnemers Commissie.  

De raad van Toezicht stelt samen, waarbij ze naast een evenwichtige vertegenwoordiger van alle 

geledingen binnen de KNSB ook aandacht zal besteden aan de noodzakelijke positieve chemie 

tussen de leden. De Raad van Toezicht legt hierover verantwoording af, ook aan de Ledenraad.   

 

 

Mogelijkheden voor onafhankelijke Procesbegeleider 

Voorstel profiel:  

 Verbindend, maar sterk genoeg om met stakeholders in gesprek te gaan; 

 In staat om stakeholders met verschillende belangen bijeen te houden en te komen tot een breed 

gedragen en samenhangend voorstel voor een duurzame inrichting van de schaatssport.  

Suggesties zijn welkom, de Raad van Toezicht benoemt. 


