Rol sportbond en topsporter
Het proces om te komen tot afspraken begint met het definiëren van de betrokken
partijen. Daarnaast moet de rolverdeling tussen de partijen en de verwachtingen
besproken worden. Belangrijk is dat partijen de bevoegdheid hebben om bindende
afspraken te maken.
De sportbond en de topsporters kunnen met elkaar besluiten om in het proces van de
te maken topsportafspraken een derde partij toe te voegen. Denk aan NLSporter of de
NOC*NSF Atletencommissie. Bijvoorbeeld om hen te begeleiden bij het proces en bij
het verwerken van de afspraken in een overeenkomst. Het advies is om ook die rol en
de bijbehorende verantwoordelijkheden uit te schrijven.
Hieronder een voorbeeld van wat er qua rollen afgesproken kan worden:
De sportbond

De topsporters

neemt het initiatief tot het maken van
afspraken met topsporters;

organiseren zich dusdanig dat zij in het proces
als een volwaardige gesprekspartner met de
sportbond kunnen opereren;

neemt het initiatief tot het evalueren van de
gemaakte afspraken of, als er geen
afspraken zijn vastgelegd, moet zij het
proces daartoe starten;

nemen het initiatief tot het maken van
afspraken met de sportbond;

verstrekt topsporters informatie over het
topsportbeleid en daarmee samenhangende
informatie;

nemen het initiatief tot het evalueren van de
gemaakte afspraken of, als er geen afspraken
zijn vastgelegd, gaan zij het proces daartoe
starten;

betrekt het bondsbestuur en de
werkorganisatie inhoudelijk bij relevante
onderwerpen en informeert over de
voortgang en uitkomsten van het proces;

nemen de verantwoordelijkheid om binnen
een redelijke termijn te reageren op verslagen
van overleggen en verwerkte afspraken in
overeenkomsten;

behartigt de belangen van de sport in het
algemeen en die van topsport in het
bijzonder;

informeren de sportbond als zij zich laten
adviseren door een derde partij, zoals
NLSporter of de NOC*NSF Atletencommissie;

neemt een open houding aan ten opzichte
van topsporters en derde partijen en is
ontvankelijk voor nieuwe inzichten.

informeren topsporters en/of ouders van
talentvolle topsporters tijdig en volledig over
de voortgang en uitkomsten van het proces;
behartigen de belangen van de sport in het
algemeen en de collectieve belangen van de
topsporters in het bijzonder;
nemen een open houding aan ten opzichte
van de sportbond en derde partijen en zijn
ontvankelijk voor nieuwe inzichten.

