overzicht platformen, commissies en werkgroepen
NOC*NSF
Unit | Team

Naam platform, commissie of werkgroep
(P, C of W)

Deelnemers (bonden)

Omschrijving

Eigenaar

Ondersteuner

Directie

ALV NOC*NSF (P)
Ledenberaad (P)

Directeuren en voorzitters sportbonden
Directeuren en voorzitters sportbonden

marcel.vanthul@nocnsf.nl
marcel.vanthul@nocnsf.nl

jenneke.bruins@nocnsf.nl

Werkgroep bestedingsplan

Een aantal bondsdirecteuren

Besluitvorming van vereniging NOC*NSF
Formeel informeren en raadpleging op strategische dossiers en
thema's binnen NOC*NSF in de voorbereiding op de ALV
Informeel advies geven aan directie NOC*NSF over het te vormen
bestedingsplan

Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sport
(CRBS)

Voorzitter, NSF, KNWU, NKBV, KNVB,
NOC*NSF

Advies geven over en controleren van het bestedingsplan namens ALV marcel.vanthul@nocnsf.nl

Financiële commissie

Voorzitter, KNLTB, Watersportverbond,
Reddingsbrigade, NHV

Advies geven over alle begrotingen aan ALV

marcel.vanthul@nocnsf.nl

Overleg Buitensporten (P)

Adviseurs public affairs, strategische adviseurs

frank.slooten@nocnsf.nl

Sportief Verbinden (P)

Werkgroep politiek

Directeuren en voorzitters sportbonden,
nationale/provinciale/lokale bestuurders,
ministeries, evenementenmanagers,
internationale bestuurders, etc.
Volgt

Afstemming over verschillende thema's met betrekking tot
buitensporten, gericht op lobby en public affairs
Hét sportplatform bij top(sport)evenementen waar politiek, bestuurlijk
en maatschappelijk NL elkaar ontmoet, vindt en inspireert met sport

Lopende lobbydossiers behandelen

ester.helthuis@nocnsf.nl

Sportcampagneteam 2021 (W)

Volgt

Richting bepalen van te volgen strategie voor komende verkiezingen

ester.helthuis@nocnsf.nl

Klankbordgroep Politiek

Volgt

Strategisch bij elkaar, lange termijn lobbydossiers behandelen.

ester.helthuis@nocnsf.nl

Nederlanders die actief zijn bij internationale
sportfederaties met functies variërend van
management tot materiaalcommissie
Evenementen organisatoren van bonden en
commerciële partijen, beleidsadviseurs van
overheden en onderzoekers

Invloed binnen de internationale sportkoepels zoals IOC en EOC
vergroten. Handig voor netwerk en lobby.

herbert.wolff@nocnsf.nl

Corporate Affairs |
Public Affairs

Corporate Affairs | International Platform internationale bestuurders
Affairs & Events
Platform evenementen managers

Team Evenementen en Topcompetities
(online werkgroep via Microsoft Teams)

Corporate Affairs |
Accountmanagement

TOP evenementen overleg (W)

Volgt

Meet-up dag (P)

Directeuren sportbonden en MT NN

Kleine bonden overleg (P)
Juridische vragen (online platform via
Microsoft Teams)
HR vragen (online platform via Microsoft
Teams)
Slagvaardig organiseren sport (W)

Corporate Affairs |
Governance & Integrity

Symposium Diversiteit (P)

jenneke.bruins@nocnsf.nl
marcel.vanthul@nocnsf.nl
marieke.gerritsen@nocnsf.nl
marieke.gerritsen@nocnsf.nl
jenneke.bruins@nocnsf.nl

Ester.helthuis@nocnsf.nl

Directeuren, voorzitters, medewerkers van
bonden die bezig zijn/willen met dit onderwerp

sandra.bax@nocnsf.nl
Theo Neyenhuis
Frank Slooten
Martijn de Ruiter
sandra.bax@nocnsf.nl
Theo Neyenhuis
Martijn de Ruiter
sandra.bax@nocnsf.nl
Erik Lenselink
sandra.bax@nocnsf.nl

Kennis delen op basis van behoefte die er is en een onderling netwerk sybrecht.lensink@nocnsf.nl
creëren

sofie.korbee@nocnsf.nl

Onderzoeken hoe evenementen en competities opgestart kunnen
worden in combinatie met corona maatregelen

sofie.korbee@nocnsf.nl

sybrecht.lensink@nocnsf.nl

Strategische vragen voorleggen met ander niveau en uitdaging dan de sybrecht.lensink@nocnsf.nl
open bijeenkomst, bij langdurige trajecten
Grote actuele strategische dossiers/thema's in de sport informeel
Jolina.broesder@nocnsf.nl
bespreken
Directeuren en voorzitters van de kleine bonden Informeren over thema's die juist voor deze doelgroep van belang zijn Kim.boterenbrood@nocnsf.nl

Volgt

sandra.bax@nocnsf.nl
sandra.bax@nocnsf.nl

sofie.korbee@nocnsf.nl
Yvon.roelofs@nocnsf.nl
ieneke.romeyn@nocnsf.nl

ieneke.romeyn@nocnsf.nl
ieneke.romeyn@nocnsf.nl

Mogelijkheid om juridische vragen aan elkaar en NOC*NSF te stellen.
In samenwerking met DAS.
Mogelijkheid om HR gerelateerde vragen aan elkaar te stellen en aan
WOS en NOC*NSF. Twee wekelijks vragenuur
beweging Slagvaardig Organiseren Sport. Kennismaking met
bouwstenen Fundamentals, tegengekomen grootste uitdagingen en met
elkaar onderzoeken hoe hier invulling aan te geven.

jolina.broesder@nocnsf.nl

Het agenderen en laten meedenken over het onderwerp diversiteit in
de sport

huibert.brands@nocnsf.nl

Mogelijkheid om vragen over governance te stellen aan elkaar en aan
NOC*NSF. Ook 2 wekelijks vragenuur
Inbreng van bonden op het onderwerp grensoverschreidend gedrag.
Toetsen van ideeën, meelezen en meningsvorming op gebied van
preventie.
Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het beleid op terrein van
sport en integriteit. Signaleren van verbeterpunten en meedenken in
het belang van het collectief.
Monitoren van voortgang op uitvoeren visie en aanpak sport&integriteit
en waar mogelijk bijsturen aan de hand van actuele ontwikkelingen

huibert.brands@nocnsf.nl

ieneke.romeyn@nocnsf.nl
ieneke.romeyn@nocnsf.nl

miriam.reijnen@nocnsf.nl

ieneke.romeyn@nocnsf.nl

emiel.krijt@nocnsf.nl

ieneke.romeyn@nocnsf.nl

emiel.krijt@nocnsf.nl

ieneke.romeyn@nocnsf.nl

arvid.vansaane@nosncf.nl
jolina.broesder@nocnsf.nl
jolina.broesder@nocnsf.nl

ieneke.romeyn@nocnsf.nl

Governance vragen (online platform via
Microsoft Teams)
Werkgroep Grensoverschrijdendgedrag

Volgt

Klankbordgroep Integriteit (ovb)

Volgt

Stuurgroep Sport & integriteit

Volgt

Werkgroep Diversiteit

Volgt

huibert.brands@nocnsf.nl

anna.vanderduim@nocnsf.nl

Stuurgroep Code goed sportbestuur

Volgt

huibert.brands@nocnsf.nl

jenneke.bruins@nocnsf.nl

huibert.brands@nocnsf.nl

anna.vanderduim@nocnsf.nl

Werkgroep code goed sportbestuur
Corporate Affairs |
IKO-groep sportbonden (P)
Innovatie, kennis en onderzoek

Het agenderen en laten meedenken over het onderwerp diversiteit in
de sport
Meedenken, proces bewaken en sturen wat er bij de herijking van de
code meegenomen moet worden
Volgt
Inhoudelijk meedenken over de invulling van de nieuwe Code Goed
Sportbestuur
Medewerkers van NOC*NSF en bonden die zich Uitwisseling van wetenschappelijke kennis en onderzoeksgegevens,
bezig houden met innovatie, onderzoek en/ of
zodat NOC*NSF en bonden deze makkelijker kunnen gebruiken voor
kennismanagement
sportbeleid, performance en sportparticipatie stimulatie

Nicolette.vanveldhoven@nocnsf.
nl
ieneke.romeyn@nocnsf.nl

Ondersteuner

NOC*NSF
Unit | Team

Naam platform, commissie of werkgroep
(P, C of W)

Deelnemers (bonden)

Omschrijving

Eigenaar

Partnerships en Commercie |
TeamNL

Kennisbijeenkomst TeamNL (P)

Alle betrokkenen: marketeers, communicatiemedewerkers, directeuren, technisch
directeuren, etc.
Volgt

Kennisbijeenkomst over TeamNL en gerelateerde onderwerpen

paul.holster@nocnsf.nl

Informatie uitwisselen en werken aan TeamNL op het gebied van
sponsorpropositie

gerben.vanhardeveld@nocnsf.nl
paul.holster@nocnsf.nl

Overzicht van alle communicatie uittingen die vanuit NOC*NSF naar
buiten worden gebracht. Ook inzicht bieden en aanvullen van FAQ op
website.
Feedback geven en ondersteunen bij grotere zaken

geert.slot@nocnsf.nl
suzanne.dekort@nocnsf.nl

Organisatorisch bespreken van Tokyo2020 (op relaties van bonden
gericht, niet sporttechnisch)

Hanneke.vandenpol@nocnsf.nl

christel.tendam@nocnsf.nl
peter.wiggers@nocnsf.nl

Op strategische lijnen organisatorisch bespreken van Tokyo2020 (op
relaties van bonden gericht, niet sporttechnisch)

hanneke.vandenpol@nocnsf.nl

christel.tendam@nocnsf.nl
peter.wiggers@nocnsf.nl

Op maat samengesteld, alle directeuren en vaak Organisatorisch bespreken van Tokyo2020 (op relaties van bonden
C&M medewerkers van olympische of
gericht, niet sporttechnisch)
paralympische bonden
Volgt
Gevraagd en ongevraagd advies geven over beleid(sontwikkelingen)
met betrekking tot teamNL Athlete Services

hanneke.vandenpol@nocnsf.nl

christel.tendam@nocnsf.nl
peter.wiggers@nocnsf.nl

Platform marketing

Communicatie en media |
NOC*NSF

TeamNL |
Games operations
RelatiesNL OS/PS

Berichtgeving NOC*NSF - Corona (online
platform via Microsoft Teams)
Klankbordgroep Sponsorpropositie

Volgt

Bondenbijeenkomst Games Operations (P)

Informatief samengesteld, alle directeuren en
vaak C&M medewerkers van olympische of
paralympische bonden
Volgt

Afstemmingsgroep Games Operations (W)

1op1 gesprekken bonden Games Operations

Mascha.vanwerven@nocnsf.nl

TeamNL|
Athlete services

Werkgroep Athlete Services

TeamNL |
Prestatiemanagement

Nationaal Coach platform

Technisch directeuren en coaches

Platform om ervaring en kennis uit te wisselen op het gebied van
coaches in congresvorm

esther.butter@nocnsf.nl
helmi.langenhorst@nocnsf.nl

TeamNL |
Assist

TeamNL dag (P)

Uitwisselen van kennis en informatie over actuele ontwikkelingen

Carmen.koelewijn@nocnsf.nl

Sportparticipatie |
Unit breed

Kernteam Eén voor allen, allen voor één

Technisch directeuren van de
focusprogramma's, managers van CTO's en
RTO's
Volgt

Kernteam zet de lijnen voor sportparticipatie uit. Gaat over
strategische onderwerpen. Tevens aansturing van de hieronder
benoemde themateams.
Onderzoeken hoe sport in 1,5 meter samenleving mogelijk is
Samenwerken aan (sociaal) veilige, eerlijke en duurzame
sportaccommodaties.

richard.kaper@nocnsf.nl

Samenwerken aan 3.500 meer toekomstbestendige sportclubs eind
2021
Samenwerken aan 100.000 betere trainers en coaches voor de jeugd
eind 2021

antoine.debrouwer@nocnsf.nl

Sportparticipatie |
Sportclub ontwikkeling

De 1,5 meter samenleving
Themateam Sportaccommodaties (ook
online via Microsoft Teams)

Volgt

Themateam Verenigingsontwikkeling

Volgt

Themateam Technisch hart (nog niet
opgestart)

Medewerkers van sportbonden

Themateam Data sportvraag/aanbod (nog
niet opgestart)

Medewerkers van sportbonden

Verenigingsondersteuning (online werkgroep
via Microsoft Teams)
Digitalisering (online werkgroep via
Microsoft Teams)
Online verenigingsondersteuning
Volgt

nienke.kingma@nocnsf.nl

jan.vlasblom@nocnsf.nl

jan.minkhorst@nocnsf.nl
richard.kaper@nocnsf.nl

Samenwerken aan het benutten van data om uitstroom bij sportclubs te richard.kaper@nocnsf.nl
reduceren en meer potentiele leden te binden aan clubs
h.stammes@jbn.nl
Clubs ondersteunen in coronatijd.
jan.minkhorst@nocnsf.nl

tom.beije@nocnsf.nl

Werkgroep verenigingsadvies
Sportopleidersontmoeting: Platform Kader
Breed
Nationale opleidersdag (P, on hold)

Alle opleiders (100-150)

Informeren over didactische zaken: trainers beter laten leren

Karlijn.westerman@nocnsf.nl

Sportparticipatie |
Sportnetwerk ontwikkeling

Landelijke dag Uniek Sporten (P)

Medewerkers van sportbonden en
regiocoordinatoren en consulenten van
regionale samenwerkingsverbanden aangepast
sporten.

Informeren, samenwerken, ontmoeten en deskundigheidsbevordering
over aangepast sporten

sam.devor@nocnsf.nl

Sportparticipatie |
Sport Intelligence

Sport Intelligence (P)

Alle medewerkers van bonden die iets met data
in de breedtesport doen

Het delen van dataverzameling van bonden en beter samenwerken
hierin

jorn.knops@nocnsf.nl

Cluster 50plus

Platform verenigingsadvies

Sportparticipatie |
Clubkader ontwikkeling

Op korte termijn wordt hier een
Product owner voor benoemd

mirjam.wessels@nocnsf.nl

matthijs.debruin@nocnsf.nl

Werkgroep om vooruit te kijken en onderwerpen te bepalen voor in de
nieuwsbrief/op de website sport.nl
Samen ervoor zorgen dat medewerkers bij sportbonden en besturen in
verenigingen voldoende op de hoogte zijn van ontwikkelingen en
mogelijkheden rondom sportparticipatie
Volgt
Het Cluster 50plus wil in de doelgroepen ouder werkenden en
gepensioneerden door samenwerking en slimme partnerships meer
huidige sporters behouden en nieuwe sporters werven
Verenigingsadviseurs van bonden, verenigingen Jaarlijkse bijeenkomst om te informeren over en werken aan actuele
en zzp-ers
thema's
Volgt
Organiseren van het evenement platform verenigingsadvies
Onderwijs, opleidingsmedewerkers bij bonden en Jaarlijks congres over sportkader (informeren en leren)
derden

Communicatieteam

roland.vandelockant@nocnsf.nl
wilko.zuidema@nocnsf.nl

Volgt

suzanne.dekort@nocnsf.nl
matthijs.debruin@nocnsf.nl
richard.kaper@nocnsf.nl
peet.mercus@nocnsf.nl

dorien.vanderburg@nocnsf.nl

hein.veerman@nocnsf.nl

Suzanne.vedder@nocnsf.nl

suzanne.vedder@nocnsf.nl
jan.minkhorst@nocnsf.nl

overzicht bijeenkomsten waar NOC*NSF mede organisator is
Organisatie

Naam bijeenkomst
P&O platform

Doelgroep
P&O medewerkers van (vaak grote) bonden

Omschrijving
Bonden helpen en elkaar laten informeren over personeelszaken

Eigenaar
n.janssen@sportwerkgever.nl

Sportieve start van het politieke jaar

Landelijke politiek, (maatschappelijke) partners
NN
Provinciale sportraden

Landelijke indepartemantele lobbyboodschap

theo.neyenhuis@nocnsf.nl

Bijeenkomst om te informeren over actuele thema's

coen.vandenbemt@nocnsf.nl

Assistent

WOS
VWS
Sportkracht 12
Sportkracht 12

sandra.bax@nocnsf.nl

