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Vervolg Organisatieontwikkeling 
 
Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Bondsraad van 6 maart 2021 
 
Aanleiding  
In de bondsraadsvergadering van 6 maart jl. is uitgebreid gesproken over de bestuurlijke toekomst van 
onze vereniging. Na een inleiding van Jaap Wals is gekozen voor een verdieping in subgroepen. 
Vanuit de verschillende subgroepen is plenair teruggekoppeld. Vervolgens is gesproken over de “next 
step”. Besloten is dat het HB met de hulp van Jaap Wals ten behoeve van de bondsraadsvergadering 
van juni aanstaande een discussiedocument zal vervaardigen. 
 
Via de afgesproken maandelijkse terugkoppeling houden wij u op de hoogte zodat ook vóór de 
vergadering op 26 juni de stappen tot een verdere uitwerking goed gevolgd kunnen worden. 
 
Als u opmerkingen, aanvullingen of suggesties hebt vernemen wij dat graag.  
 
 
Acties 

- Het Hoofdbestuur komt binnen 10 dagen na de bondsraadsvergadering met een vervolgmemo 
(Jan) 

- Jaap Wals wordt gevraagd de presentatie uit te werken en de tijdens de brainstormbijeen-
komst van 6 maart jl. gestelde vragen en suggesties uit de discussie mee te nemen / te 
verwerken (Jaap) 

- De aanleiding voor en opdracht aan de Taskforce voor de bestuurlijke hervorming wordt 
uitgezocht en op een rijtje gezet (Achim / Antoinette) 

- Het Hoofdbestuur neemt het initiatief voor de vervolgstappen inclusief de communicatie (Jan) 
- Het Hoofdbestuur vormt een (uit)werkgroep om voor de bondsraadsvergadering van juni 2021 

met een uitgebreider stuk (t.o.v. de presentatie) te komen (Jan)  
- Overzicht maken van de aanpassingen en veranderingen uit de presentatie t.o.v. de huidige 

situatie (Jaap / Achim) 
 
 
Tijdslijn 

- 15 maart 2021 
Memo met de vervolgstappen van het Hoofdbestuur wordt verzonden aan de (plv) leden van 
de Bondsraad, het CvV en de afdelingsbesturen. 

- Maandelijkse update 
o Zoals aan de Bondsraad toegezegd zal de nieuw te vormen werkgroep maandelijks 

een update geven aan de leden van de Bondsraad, het CvV en de afdelingsbesturen. 
De verenigingen worden via maandelijkse updates op de website breder meegeno-
men in de informatie en communicatie. Deze updates worden ook gepubliceerd in de 
nieuwsbrief en verenigingsmailing. 

- Voor de komende bondsraadsvergadering 
o 1e uitwerking versturen  

- 26 juni 2021 (vergadering van de Bondsraad) 
o Vervolg van de brede discussie  
o Besluit welk model uitgewerkt gaat worden 
o Vraag aan de leden van de Bondsraad of er behoefte is aan een aparte bijeenkomst 

- Juli / augustus 
o Suggesties en opmerkingen van de Bondsraad verwerken 
o Verdere uitwerking in gang zetten 

- (Waarschijnlijk) september 
o Presentatie en discussie met de verenigingen tijdens het rondje van het HB langs de 

afdelingen en verenigingen 
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o Beantwoorden van vragen en ophalen van suggesties en behoeftes 
- Oktober 

o Suggesties en opmerkingen uit de bondsraadsvergadering verwerken 
o Verder aan uitwerking werken en komen tot plan van aanpak met tijdslijn voor de 

Bondsraad 
- 27 november 2021 (vergadering van de Bondsraad) 

o Definitieve besluitvorming 
- In 2022 verdere uitwerking 
- 1 januari 2023: Start nieuwe werkwijze 

 
 
Aanpak 

1. Vormen van een werkgroep ter voorbereiding van het vervolgstuk voor de vergadering van de 
Bondsraad op 26 juni 2021: 

a. Vanuit het Hoofdbestuur: 
i. Jan Simons (voorzitter BR en HB)  
ii. Stefan Heijnis (HB-lid en eerder lid van de Taskforce) 
iii. Irene Faber 
iv. Peter Hanning 

b. Externe deskundige: Jaap Wals 
c. Vanuit het Bondsbureau: 

i. Directie: Achim Sialino, Antoinette de Jong (aantekeningen) 
ii. MT: Teun Plantinga, Dennis Rijnbeek, Marthijn van der Wal 

2. De werkgroep vergadert 1 x per maand bij voorkeur fysiek in Nieuwegein 
3. De eerder gepresenteerde uitgangspunten (zie hieronder) moeten opnieuw in de werkgroep 

worden besproken, van advies worden voorzien en dan in juni met de BR afgestemd worden 
4. De documentatie tot nu toe wordt aan de werkgroep beschikbaar gesteld 

 
 
Uitgangspunten die de Taskforce eerder had opgesteld 
Gezien de eerdere stukken en updates van de Taskforce en de diverse discussies uit de eerdere 
bondsraadsvergaderingen beschouwen wij als HB de volgende uitgangspunten als gedragen: 

- Verouderde organisatiestructuur 
- Verkorten van de democratische lijnen van leden en verenigingen 
- Duidelijkheid creëren over de verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van de verschillende geledingen binnen de NTTB 
- Afdelingen via regio’s clusteren  
- Afdelingsbestuurslaag opheffen maar onderliggende structuren en commissies handhaven 
- De functie ‘Afdelingsondersteuner’ vervalt. Er komen ‘Regiomanagers’  
- Het Hoofdbestuur (met een mandaat aan de directie) gaat ook de regio’s aansturen 
- De Bondsraad blijft bestaan maar wordt op een andere manier samengesteld (door en via de 

verenigingen) 
- Het Bondsbureau stuurt in opdracht van het Hoofdbestuur de regiomanagers aan 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Simons 
voorzitter 

 
 


