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BESTUURS BERICHTEN

 Samen met de zeven federaties vormen wij als specialisten de algeme-
ne ledenvergadering die de begroting en het beleid op hoofdlijnen van 
Sportvisserij Nederland bepaalt. De specialistenorganisaties draaien 
allemaal met uitsluitend vrijwilligers en kennen geen beroepskrachten. 
Daarmee zijn we een beetje de vreemde eenden in de bijt van de orga-
nisatie. Desondanks praten we volop mee. Niet vreemd natuurlijk, we 
vertegenwoordigen met elkaar een behoorlijke groep fanatieke, maar 
ook heel mondige en goed georganiseerde sportvissers.

verkregen opdracht

De O.O.G. werkt aan de doorontwikkeling van de organisatie mede op 
basis van de uitkomsten van een door onderzoeksbureau Hiemstra en 
De Vries opgesteld rapport en advies. Wij hebben daarbij als O.O.G. ook 

een opdracht gekregen. Zo moet er onder andere worden gezorgd dat de 
nieuwe organisatie in ieder geval aan het volgende voldoet:
1. Er moet sprake zijn van een gedeelde visie, die gedragen wordt door 

de organisatie als één geheel;
2. (De-)centrale reguleringen volgen uit de opgave voor de nieuwe orga-

nisatie;
3.  Helderheid in de besluitvorming en een duidelijke rol- en taakverde-

ling;
4.  Een cultuur van vertrouwen en openheid, dus een open aanspreekcul-

tuur
5. Eenheid in verscheidenheid, elkaar vinden in de gezamenlijke missie

sportvisser als uitgangspunt 
De sportvisser staat centraal, dus de behoeften van de sportvisser vor-
men het uitgangspunt. Er moet bijvoorbeeld voldoende water zijn waar-
in gevist kan en mag worden. Er moet een aantrekkelijke en gezonde 
visstand zijn en het water moet toegankelijk zijn. Daarnaast moet het 
sportvissen op voldoende maatschappelijk draagvlak rekenen, nu en in 
de toekomst.
Dat vraagt om een slagvaardige, daadkrachtige en flexibele organisa-
tie. Ook is het van belang dat Sportvisserij Nederland, federaties en 
hengelsportverenigingen zich meer naar buiten presenteren. Vooral ook 
om aansluiting te houden met relevante partijen en organisaties in de 
maatschappij om ons heen. Enkele belangrijke elementen zijn daarin: 
sportvissen is gezond, het zorgt ervoor dat jeugd weer naar buiten gaat 
en leert over de onderwaternatuur. En het sportvissen gaat eenzaamheid 
tegen en haalt ouderen en mindervaliden uit een sociaal isolement.

maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel

Niemand kan in de toekomst kijken. Maar wat wel vast staat is dat de 
ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld snel gaan. Belangrijk 
is dus dat er een flexibel georganiseerde Sportvisserij ontstaat. Als uit-
gangspunt geldt ook dat de werkgelegenheid binnen de georganiseerde 
sportvisserij niet ter discussie staat.

In onze oorspronkelijke aanpak zijn door O.O.G. twee lijnen uitgezet:
1. Structuur en Governance;
2. Cultuur en Leiderschap.

Met betrekking tot Structuur en Governance (bestuur) hebben wij inmid-
dels behoorlijke vorderingen gemaakt. 
De belangrijkste reden van bestaan voor alle organisatieonderdelen in 
de sportvisserij (verenigingen, federaties en kantoor Bilthoven) is de 
sportvisser. De vraag die de sportvisser ons stelt is: “Maak het voor 
mij mogelijk prettig en makkelijk om te vissen en/of om mijn sport te 
beoefenen”. We hebben al geconstateerd dat we ons daarvoor dicht 
tegen die visser aan moeten organiseren. Dat zijn de verenigingen. Om 
de hengelsportverenigingen optimaal te laten functioneren hebben ze 
zich verenigd in federaties. Daarnaast hebben alle federaties zich weer 
verenigd in Sportvisserij Nederland.
Het spreekt voor zich dat als je je organisatie zo opdeelt, er extra in-
spanning gevraagd wordt om de afzonderlijk onderdelen weer aan elkaar 
te koppelen en te laten samenwerken. Daarvoor helpt een eenduidige 
structuur, rol- en taakverdeling en een logische en consistente bestuur-
structuur die de verbinding stimuleert en bevordert. Een verbetervoorstel 
hiervoor is in ontwikkeling.

Een aantal uitgaven terug heb ik jullie verteld dat ik namens de specialistenorgani-
saties op sportvisserijgebied meepraat over de noodzakelijke vernieuwing van de 
hele sportvisserijorganisatie. De vertegenwoordigde specialistenorganisaties zijn 

Snoekstudiegroep Nederland België (SNB), Karper Sportvisserij Nederland (KSN) en 
de Vereniging Nederlandse Vliegvissers (VNV). Namens de Specialisten ben ik actief 

binnen de Organisatie Ontwikkel Groep (O.O.G.). De Organisatie Ontwikkel Groep 
vormt in feite de brug tussen de huidige organisatie Sportvisserij Nederland en het 

ontwikkelproces.

Dé taak van de georganiseerde sportvisserij: bereikbaar en beschik-

baar viswater, gevuld met een gezonde visstand.

(foto Rob Kraaijeveld)
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Momenteel wordt een rondgang gemaakt langs de federaties en Sport-
visserij Nederland. We willen toetsen welke structuur en bestuurssitu-
atie (Governance modellen) het beste passen, zowel aan de bestuurlijk/
vrijwilligerskant als aan de professionele kant.
Aan het eind van deze rondgang komen er één of meerdere modellen 
naar voren die we als O.O.G. weer zullen terugleggen in de organisatie. 
Dit zijn nog geen uitgekristalliseerde organisatiestructuren of definitie-
ve organogrammen maar meer ‘checks & balances’ 1). Waarin de good 
governance (goed bestuur) en het belang van de sportvisser en/of de 
hengelsportvereniging als lid weer tot uitdrukking komen. Daaruit zal 
uiteindelijk een keuze moeten worden gemaakt. Op basis van die keuze 
volgt er dan een implementatieplan.

cultuur en leiderschap

Op de tweede lijn waren helaas mede door de Corona-uitbraak minder 
goede vorderingen gemaakt. 
Samenwerken is altijd iets tussen mensen. Wil en kun je wel samenwer-
ken? Een belangrijke voorwaarde voor samenwerking is elkaar kennen, 
begrijpen en respecteren. Als je elkaar beter kent, is er sneller vertrou-
wen en als er vertrouwen is, gaat samenwerken beter en makkelijker.

Dit te bereiken is niet een kwestie van een knop omdraaien maar vraagt 
tijd. Een nieuwe strategie uitzetten is bij wijze van spreken in een 
weekend te doen. Een nieuwe organisatiestructuur bedenken duurt iets 
langer, maar is ook in een paar weken gedaan. Wat echter veel langer 
duurt in ontwikkeling en verandering zijn de gedragingen en onderlinge 
verhoudingen ofwel de cultuur van de organisatie.
Wij zijn ons als O.O.G. terdege bewust dat dit tijd vraagt, maar het is 
wel tijd die de moeite waard is. Als samenwerken een belangrijke factor 
is bij ons functioneren en streven om de sportvisser te ondersteunen en 
te bedienen, hoe zouden we die samenwerking dan het beste kunnen 
stimuleren en ontwikkelen? En hoe zorgen we ervoor dat we het beste 
uit onze mensen halen?

virtueel overleg

Oorspronkelijk hadden we een groot aantal fysieke ontmoetingen ge-
pland om met name over de cultuur en dat samenwerken te praten. Door 
de Coronacrisis kwam het daar helaas niet van. Toch wilden we stappen 
maken en daarom hebben we de maanden juni en juli gebruikt voor een 
traject van ontmoeten en kennismaken via de nieuwe digitale communi-
catiekanalen. We noemden dat de Virtuele Teamsessies.
De Virtuele Teamsessies werkten als volgt. De werkorganisaties bestaan 
uit de medewerkers van de zeven federatiekantoren en de medewerkers 
van het centrale kantoor in Bilthoven alsmede de bestuurders. Deze wer-
den in kleine groepen van ongeveer 6 personen verdeeld. Deze mensen, 
die dus uit verschillende organisatie-eenheden en daarin verschillende 
functies bekleden, kenden elkaar veelal niet of nauwelijks. Daarom 
werden zij eerst in duo’s verdeeld die langs digitale weg middels duo 
gesprekken uitgebreid de kans kregen om elkaar beter te leren kennen. 
Iedere groep kreeg een begeleider/aanspreekpunt vanuit de O.O.G. 
Ook ik was aanspreekpunt van een drietal teams. Doel van de Virtuele 
Teamsessies was om elkaar beter te leren kennen en vanuit elk team 
zouden tenminste 10 tips moeten komen die de organisatie zouden kun-
nen helpen om te verbeteren.
Ik moet zeggen dat ik het geweldig leuk en ook heel erg leerzaam heb 

gevonden. Mij viel de bevlogenheid van de medewerkers om de sportvis-
ser volledig ten dienste te staan op. En er kwamen vanuit de teams hele 
spontane en inspirerende ideeën om de sportvisserij-organisatie meer 
en beter toekomstbestendig te maken. Ook op het gebied van samenwer-
ken en communiceren kwamen er veel goede constructieve opmerkingen 
en aanbevelingen los. 
Er zijn veel onderwerpen aan bod gekomen die een bijdrage kunnen le-
veren aan de verdere ontwikkeling van de sportvisserij-organisatie. Een 
eerste blik op de tips van alle teams bij elkaar toont aan dat over veel 
zaken door veel mensen hetzelfde wordt gedacht en dat is natuurlijk po-
sitief.
Ook hebben we veel positieve reacties ontvangen over deze vorm van 
onderling communiceren. Het is duidelijk dat dit voor herhaling vatbaar 
is. Deze conclusie zullen we ook zeker meenemen in het verbeterproces.
Na de vakantieperiode gaan wij als O.O.G. weer verder met het organi-
satie-verbeterproces.
De Virtuele Teamsessies zijn onderdeel van de ‘cultuur-stroom’ in het 
verbeterproces. Hiernaast is O.O.G. ook druk met een analyse van de 

structuur van de hengelsport organisatie. Hiervoor hebben onze advi-
seurs o.a. gesprekken gevoerd met de besturen en kantoren van federa-
ties en Bilthoven. De resultaten hiervan zijn inmiddels geïnventariseerd. 
Na de vakantieperiode zal ook hieraan een vervolg worden gegeven.

bereikbaarheid vnv

Heb je vragen over bijvoorbeeld het 
lidmaatschap, de levering van het blad of over andere zaken die de 
VNV betreffen dan kun je voortaan tijdens werkdagen tussen 19.00 
uur en 21.00 uur bellen met 06-13909886.

Samenwerken tussen 

medewerkers en 

vrijwilligers binnen 

de georganiseerde 

sportvisserij levert 

resultaat én plezier op.

(foto: Hyppo Wanders)
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1) Systeem waarbij bevoegdheden over verschillende organen worden 
verspreid en ieder orgaan bij de uitoefening van zijn bevoegdheden 
verantwoording verschuldigd is aan een ander orgaan.


