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Nieuwegein, 1 november 2019

Geachte leden van de Bondsraad,
Tijdens de Bondsraad (BR) van 16 november ligt het basisvoorstel ‘nieuwe bestuurlijke inrichting’ van
de Taskforce voor ter besluitvorming. Het College van Voorzitters staat op zich positief tegenover de
veranderingen. Het CvV realiseert zich dat dit een eerste opzet is, waarbij verdere uitwerking nog
moet plaatsvinden. Omdat deze veranderingen een enorme impact hebben op de hele NTTBorganisatie én een vervolgopdracht naar ons idee een onomkeerbaar traject start, wil het CvV graag
gebruik maken van de mogelijkheid om de Bondsraad enkele adviezen te geven.

1. De opdracht
Allereest zijn wij van mening dat de verdere voorbereiding van het gehele proces enkel en alleen
belegd kan worden bij het huidige Hoofdbestuur.
De opdracht moet aan het HB worden gegeven omdat zij het enige orgaan binnen de Bond is met de
verantwoordelijkheid en uitvoerende kracht om dit goed in te vullen. Daarbij is het HB het enige
orgaan binnen de Bond dat verantwoordelijkheid aflegt aan de BR, dat doet de Taskforce feitelijk niet
(dit wil zeggen, de BR heeft geen enkel middel om de Taskforce aan te sturen of ter verantwoording te
roepen). Als laatste kan alleen het HB tijdens en na afloop van het transformatieproces
verantwoording afleggen over de gepresenteerde resultaten en het succes van de nieuwe organisatie.
Advies 1: Wij adviseren de vervolgopdracht aan het HB te geven
Het HB kan natuurlijk (de leden van) de Taskforce hierin een rol geven.

2. Waarom en doelstellingen
De Taskforce benoemt de achtergrond van de wens om te veranderen in ‘Waarom veranderen?’ en
‘Doelstellingen van de veranderingen’. In het ‘organisatie voorstel’ wordt echter niet aangegeven of,
en zo ja in welke mate, de doelstellingen worden behaald en of er randvoorwaarden van toepassing
zijn om dat te laten slagen. De Taskforce geeft aan dat er onderzoek naar mogelijke varianten heeft
plaatsgevonden maar geeft hier helaas geen inzicht in. Dit betekent dat er voor de BR ook geen keuze
voorligt en de enige keuze is: doorgaan met het rudimentaire basismodel dat voorligt of stoppen en
dat laatste is niet gewenst. Hierdoor heeft de BR feitelijk geen mogelijkheid om te sturen. Omdat
vanuit de doelstellingen geen randvoorwaarden zijn geformuleerd loopt de Bond het risico dat er wel
wat lijkt te veranderen, maar dat er in werkelijkheid weinig verandert omdat bijvoorbeeld
ondersteuning en invulling van de vernieuwing vanuit de werkorganisatie niet of niet voldoende is
aangepast aan de (hogere) eisen die deze processen vragen.
Advies 2: Laat in de uitwerking (advies 5.a) meenemen op welke wijze de genoemde problemen
worden opgelost en laat een besluit om verder te gaan bij het volgende beslismoment afhangen van
de mate waarin dit voldoende overtuigend is beschreven.

3. Het Bondsbureau
In het organisatie voorstel lijkt het Bondsbureau vrijwel volledig buiten beschouwing te worden
gelaten. In het voorstel wordt onder afdelingen aangegeven dat ‘wat centraal kan worden
aangestuurd/gecoördineerd zoveel mogelijk centraal belegd’ moet worden. Dit betekent een

aanzienlijke verzwaring van de taken van het Bondsbureau en kan van invloed zijn op de taken en
verantwoordelijkheden van de medewerkers. De vraag is gerechtvaardigd of dit binnen hun huidige
mogelijkheden qua taakomschrijving, niveau en inzet past. Mocht dit niet zo zijn, dan zullen hier
nieuwe medewerkers voor moeten worden aangetrokken. Daarnaast vervalt de functie van
afdelingsondersteuner, hetgeen ongeveer 1,8 fte is, en komt er de functie van regiomanager bij. Deze
is, zoals gepresenteerd, anders en veel zwaarder dan die van afdelingsondersteuner zodat een
automatisch plaatsen van afdelingsondersteuners in deze functie niet vanzelfsprekend is.
De medewerkers van het Bondsbureau zijn, in afwijking van alle anderen binnen de NTTB organisatie,
betaalde krachten waardoor voor hen andere regels bij een veranderproces gelden. Door het
Bondsbureau geheel buiten het voorstel te houden geeft dit de indruk dat hier vrijwel niets gebeurt en
dat wat gebeurt buiten de scoop van het transformatieproces en de sturing van de Bondsraad valt.
Omdat het Bondsbureau uit betaalde krachten bestaat én omdat er veranderingen zullen
plaatsvinden, is het waarschijnlijk dat dit financiële consequenties heeft. Dit is in het voorstel niet
genoemd en lijkt hiermee geen onderdeel van de keuzes en een besluit. Alleen als deze bekend zijn
én er toestemming voor is gegeven door de BR, heeft het Bondsbureau de zekerheid dat het de
komende taken uit kan voeren.
Advies 3: Wij adviseren het Bondsbureau in het proces de aandacht te geven die het verdient; er moet
immers binnen het Bondsbureau veel veranderen en dat heeft consequenties voor vrijwel alle
medewerkers (zie advies 5).
Advies 4: Wij adviseren om in het vervolg- en beslistraject tijdig en expliciet aandacht te geven aan
alle eenmalige- en terugkerende kosten van de transformatie (zie advies 5).

4. Het besturen van de transformatie
De door de Taskforces gedefinieerde opdracht ‘vervolgopdracht’ geeft de BR geen enkel handvat om
te sturen op het vervolgtraject; deze geeft geen duidelijkheid over wanneer er wat gebeurt, hoeveel
het kost en wie er welke (tussen)beslissingen neemt. Om de BR de mogelijkheid te geven om te
sturen moet de opdracht voldoende elementen bevatten om dit wel te kunnen doen.
Advies 5: Wij adviseren de opdracht als volgt te definiëren :
a) Stel, op basis van de stappen die moeten worden genomen, een budget op voor de kosten
van het transformatieproces én een planning wanneer de tussenresultaten worden opgeleverd
en wanneer deze ter goedkeuring aan de Bondsraad worden voorgelegd. De richtlijn hierbij is
dat gestart kan worden met de nieuwe organisatie op 1 januari 2021;
b) Werk het basisvoorstel verder uit waarbij in eerste fase een helder en eenduidig
organisatiemodel ontstaat waarin alle organisatieonderdelen beschreven staan met hun
(nieuwe) taken en bevoegdheden en onderlinge relaties, inclusief de consequenties voor de
huidige organisatie (waaronder het Bondsbureau). Houdt hierbij rekening met eventuele
wettelijke aspecten die op reorganisaties in betaalde organisaties van toepassing zijn;
c) Geef aan welke consequenties de nieuwe organisatie heeft voor de budgetten van de NTTB
de komende jaren (er vindt onder meer en naar verwachting uitbreiding van functies binnen
het Bondsbureau plaats);
d) Stel aansluitend op basis van het organisatiemodel profielschetsen op van de nieuwe functies,
zowel in de bestuurslagen (Bondsbestuur, ALV, CvT) én in de betaalde organisatie
(regiomanagers én alle functies binnen het Bondsbureau die geraakt worden);
e) Stel voorstellen op voor aanpassingen van alle reglementen en statuten die hierdoor geraakt
worden en die voor de nieuwe organisatie nodig zijn;
f) Stel een procedure op voor werving van alle functies (vrijwilligers en betaald) waarin
opgenomen wordt hoe de werving en sollicitatieprocesgang zal plaatsvinden, wie het uitvoert
en wie de uiteindelijke beslissing neemt wie er op welke positie komt.

Het CvV adviseert hierbij om het HB tweemaandelijks verantwoording af te laten leggen over het
traject waarbij in ieder geval onderdeel a) in de eerste vergadering van uiterlijk januari 2020 zal
moeten worden voorgelegd.
Onderdeel f) betekent dat er naar ons idee op dit moment nog geen opdracht wordt gegeven om de
werving te starten. Daar is immers voor een belangrijk deel afhankelijk van wat goedkeuring door de
BR van de uitkomsten van b), c) en d).

Met vriendelijke groet,
Michel Offringa,
Namens het College van Voorzitters NTTB
Voorzitter Afdeling Oost

