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Conclusies
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorkeur naam: Verenigingscoördinator
Zowel overdag als in de avond en het weekend beschikbaar
Zowel fysiek als digitaal
Voorkeur voor inzetten ‘meer uren per persoon’, boven ‘meer personen’
Voorkeur voor flexibele inzet naar behoefte kennis en ervaring, boven vaste werkgebieden
Een ‘verbinder’ zijn is belangrijker dan het hebben van bestuurlijke ervaring
Iemand met de juiste ervaring & kwaliteiten belangrijker dan ‘uit de tafeltennissport’
Iemand die voldoet aan de functie-eisen en competenties belangrijker dan ‘uit de regio’
Proactief en servicegericht belangrijker dan ‘professioneel handelen’
Behoefte aan ondersteuning bij het coördineren van activiteiten en projecten in de eigen
regio

Vervolg
• Bij het opstellen van de vacaturetekst en de selectie van kandidaten houden we rekening
met de voorkeuren van de verenigingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen
• De uitkomsten en de discussie uit de eerdere (informele) bondsraden nemen we eveneens
mee bij het opstellen van de functiebeschrijving
• Voor het opstellen van dit (en andere) functieprofiel (-en) in de ‘nieuwe’ organisatie is
inmiddels de samenwerking met een HR-bedrijf gestart

Op de volgende pagina’s de gedetailleerde beantwoording van de vragen.

V1: Naam van de functie: In andere sporten wordt vaak Accountmanager gebruikt,
vandaar deze naam. Andere namen zijn mogelijk. Wat is uw voorkeur?
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V2: Beschikbaarheid: focus overdag of avond/weekend?
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V3: Beschikbaarheid: voorkeur fysiek of digitaal?
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V4: Beschikbaarheid & Nabijheid: We kunnen de FTE's invullen met minimaal twee,
of met meer dan twee personen. Meer personen hebben het voordeel dat ze
'dichtbij' kunnen zijn, maar ze hebben minder uren en zijn dus beperkt
beschikbaar. Minder personen zijn beter beschikbaar maar zijn mogelijk 'verder
weg'. Mijn voorkeur:
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V5: Werkgebied: vast of flexibel?Heeft de Accountmanager (AM) een vastgesteld
aantal specifieke kieskringen naar rato van functieomvang en aantal kieskringen?
(Er zijn straks 24 kieskringen voor 1,8fte; bijvoorbeeld 8 kieskringen voor een AM
met 0,6fte). OF: Flexibiliteit: naar behoefte aan bepaalde kennis, ervaring en
competenties kan een AM ingezet worden in een (andere) kieskring?
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V6: Plaats de nu volgende functie-eisen in volgorde van belangrijkheid.
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V6: Plaats de nu volgende functie-eisen in volgorde van belangrijkheid.
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V7: Wat vindt u belangrijker: iemand uit de tafeltennissport of iemand uit een
andere sport met ervaring in een dergelijke functie en de juiste kwaliteiten?
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V8: Wat vindt u belangrijker: iemand uit de regio of iemand die voldoet aan de
functie-eisen en competenties?
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V9: Mist u een functie-eis?
Beantwoord: 132

Overgeslagen: 1

V9: Mist u een functie-eis?
Heeft affiniteit met tafeltennis
Functie lijkt te zwaar, te uitgebreid voor MBO
Deze functie lijkt te uitgebreidin relatie tot het aantal uren
zeker iemand die functie voor langere termijn uit wil voeren
Eigenlijk nog niet maar misschien moeten er proefondervindelijk aanpassingen mogelijk zijn
Gevoel voor gevoeligheden bij verenigingen
Luisteren, het lijkt erop of de NTTB vaak doet wat ze willen zonder echt naar de leden de luisteren.
Aanbieden van advies financiële huishouding vereniging (subsidiesfeer ed)
Goede advies, gespreks- en analytische vaardigheden. Belangrijk dat hij/zij na contact met een vereniging kan
achterhalen wat deze vereniging het best kan helpen bij het oplossen van het vraagstuk. Dat kan iets zijn waar de
vereniging nog niet aangedacht heeft.
Iemand die kan motiveren, enthousiasme uitstraalt
Aanjager en verbanden kunnen leggen sportbreed.
Iemand die je vragen beantwoord
Kunnen enthousiasmeren van clubs en verenigingsmanagement , clubs dichterbij de Nttb krijgen en samenwerking
opzoeken.
prioriteiten kunnen stellen
Vernigingsondersteunend bij kwesties of (grotere) vraagstukken
Commercieel naar buiten treden, het product Tafeltennis verkopen!!

V10: Plaats de nu volgende competenties in volgorde van belangrijkheid.
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V10: Plaats de nu volgende competenties in volgorde van belangrijkheid.
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V11: Mist u een competentie?
Beantwoord: 131

Overgeslagen: 2

V11: Mist u een competentie?
onderhandelaar / mediator. Een groep op een onderwerp samenwerkende verenigingen moet in de basis op 1 lijn
komen om goed samen te kunnen werken.
Doener
Omgevingssensitief en mensgericht
zelfstartend vermogen, overtuigingskracht, daadkracht,

V12: Op welke gebieden is er behoefte aan ondersteuning? Plaats deze in volgorde
van belangrijkheid.
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V12: Op welke gebieden is er behoefte aan ondersteuning? Plaats deze in volgorde
van belangrijkheid.
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V13: Mist u een ondersteuningsbehoefte?
Beantwoord: 132

Overgeslagen: 1

V13: Mist u een ondersteuningsbehoefte?
Monitoren en opvolgen specifieke wensen vereniging
Inzicht in welke trainers (plus niveau) er waar training verzorgen/beschikbaar zijn.
nieuwe activiteiten in afdeling leven in blazen
Het zoeken naar bv trainers. BV trainers die in de buurt wonen, maar bij een andere club lid zijn. We snappen dat
dat vanuit de AVG niet mag maar deze informatie lijkt niet aan te komen te zijn.
Marketing tafeltennis sport en ondersteunende faciliteiten zoals standaard verenigingswebsite en online marketing
samenwerking naast stimuleren, ook ondersteunen / begeleiden. Wij missen vaak een stukje begeleiding tijdens de
uitvoering van projecten. Oldstars vanuit het ouderenfonds was een positieve uitzondering.
Beter samenwerkingen coordineren
Verbinding tot stand brengen met sportbrede initiatieven van de NOC*NSF en lokale overheden (Sportservices)
Dit is allemaal intern in onze eigen bond. Het product tafeltennis moet ook verkocht worden en dat moet leden gaan
aantrekken. PR van onze sport moet een hoge prioriteit krijgen.

V14: Mijn club is uit de Afdeling:
Beantwoord: 133

Overgeslagen: 0

V15: Wilt u nog iets kwijt?
Ad vraag 1: De naam accountmanager wordt gebruikt bij commerciële functies, is o.i. niet passend in een omgeving
met vrijwilligersorganisaties.
Ad. vraag 6: Onduidelijke functie-eisen: bijv. wat is het verschil tussen 'bestuurlijke ervaring' en 'ervaring met
verenigingsmanagement'?
Ad. vraag 10: Professioneel handelen omvat zo'n beetje alle andere genoemde competenties. Alle andere
genoemde competenties zijn even belangrijk.
'AM-s' informeren, begeleiden en ondersteunen. Dat is waar het in essentie om zou moeten gaan. En dus niet 'het
dichtbije gevoel' maar er gewoon zijn!!! Pas dan kan je een kwaliteitsslag maken.
1,8 FTE is wat ons betreft niet toereikend om echt impact te kunnen maken. De insteek budgetneutraal is dan ook
niet correct.
Consequentie: de ambities in het beleidsplan/jaarplan in overeenstemming brengen met de 1,8 FTE!!!
Een goed geformuleerd beleidsplan is alleen maar een stuk papier. Het gaat er om wat er uiteindelijk door de
verenigingen (evt. ondersteund door de verschillende rollen binnen het BB) wordt gerealiseerd.
Let ook op de relatie/contacten van een vereniging met het BB in het kader van verenigingsontwikkeling, opleidingen,
OldStars, etc, etc.
Het is van groot belang dat de geformuleerde kieskringen niet al te snel wijzigen en dat een AM langdurig gekoppeld
blijft aan een kieskring. Anders wordt het opbouwen van een kwalitatief goed netwerk heel erg lastig.

V15: Wilt u nog iets kwijt?
De MA moet langere tijd blijven werken, het netwerk dat wordt gemaakt is vaak persoonsgebonden
1. Het concept functieprofiel (blz. 36 inrichtingsplan) alsook de formulering van vragen in deze enquete stralen teveel
uit dat de AV 'verkoper van produkten van (het hoofdbestuur van) de NTTB' is (top-down/commerciele en
resultaatverplichte insteek).
2. De AV moet er zijn voor de behoeften/wensen/belangen van de verenigingen die op hun locale niveau de
tafeltennissport moeten vorm geven en daar pro-actief mee aan de slag (bottom-up/wat wil de vereniging?). Daarom
heeft de 'oude' naam Verenigingsondersteuner de voorkeur (met eerder een inspanningsverplichting).
3. Zoals al opgemerkt lijkt het pakket aan functies te zwaar/uitgebreid voor MBO.
Wij merken bij onszelf een duidelijke behoefte aan een klant- en servicegerichte accountmanager, dus een bottomup benadering. Ook lijkt het takenpakket van de accountmanager te uitgebreid voor het beschikbare aantal uren.
Het is belangrijk dat er eens gekeken gaat worden naar het "product" tafeltennis. Het is niet meer van deze tijd, we
verliezen teveel leden en verenigingen op jaarbasis. De bond en commissies lijken hier niet op in te willen spelen.
Om de sport weer gezond te maken is verandering nodig en we zijn daar al veel te laat mee.
Bij een aantal vragen wordt de volgorde van belangrijkheid gevraagd; er zijn meerdere opties mogelijk. Van een
aantal items is de 1 niet belangrijker voor mij dan de ander.
Prima initiatief bij deze organisatiewijziging
Nog nooit heeft iemand van de NTTB het initiatief genomen om 's een keer een gesprekje te plannen met onze
vereniging. Het zijn altijd grote bijeenkomsten van bestuurders van alle verenigingen met hetzij het afdelingsbestuur,
hetzij het hoofdbestuur. Dat is altijd eenrichtingsverkeer: de NTTB praat tegen de verenigingen, niet met de
verenigingen. Er was een afdelingsondersteuner, maar die was misschien te druk met grote verenigingen, hij heeft
nooit specifiek met onze club contact gezocht. Wij ook niet met hem, maar is dat onze taak? Het zou mooi zijn als er
iemand komt die af en toe eens specifiek met ons contact zoekt, al is het maar eens per jaar en al is het maar om
even de behoefte te peilen aan een gesprek.

V15: Wilt u nog iets kwijt?
Zorg ervoor dat verenigingen of samenwerkingen daarvan ook echt begeleidt worden bij de uitvoering. Er kunnen
plannen zijn vanuit de landelijke organisatie en verenigingen kunnen willen, maar als de pure mankracht of kennis
ontbreekt om iets uit te voeren moeten verenigingen begeleidt worden in het proces menskracht te vinden en kennis
te krijgen. Daarbij moet oog zijn voor de situatie in de regio. Een good practise die in de ene regio succesvol is, hoeft
dat in een andere niet te zijn.
Grootste probleem is de vergrijzing in de club. Geen jeugdleden. Deze kiezen voor meer aansprekende sporten (
o.a. Voetbal , Survival ). ( Hebben ook meer en betere ondersteuning)
Hoe houden wij de club levensvatbaar?
Dank voor het totaalplaatje wat is gestuurd. Een van de belangrijkste stuurmechanismes is geld en geen enkel stuk
zie ik NTTB oud en NTTB nieuw alwaar er in ieder geval op dit gebied geen norm of budget wordt gecreeerd waarbij
het totaal nooit smart kan worden. Voorbeeld. Ik ga kijken voor een auto van 100.000 euro en kom er daarna
achterdat ik maar 50.000 euro heb. Denk qua verwachtingsmanagement nogwel wat te doen
Ja, zet nu eindelijk eens in op breedtesport. Dan komt de kwaliteit vanzelf weer bovendrijven. Focus op jeugd, maar
op alle jeugd, niet alleen extra inzet naar de talenten.
Goed bezig :-)
Die keuzes 1 t/m 7 qua belangrijkheid zijn overbodig, alle keuzes zijn natuurlijk belangrijk, maar de volgorde bepalen
is best wel lastig en mijns inziens overbodig.
Goede vernieuwing, beweging geeft groei.
Als, de hele organisatie efficienter is ingericht, dalen dan ook de kosten en de verenigingsbijdragen?
De software is hard aan vernieuwing toe en zou topprioriteit moeten krijgen.
Veel succes met het vinden van de juiste kandidaat

V15: Wilt u nog iets kwijt?
Streef naar goed leesbare, kernachtig verwoorde documenten met een heldere boodschap, advies of besluit. Kun je
niet aan lange stukken proza ontkomen, geef dan aan het eind in een paar zinnen weer wat de ´kern´ boodschap is.
verken ook de mogelijkheid voor aanvullende stage/leerwerkplaats.
Je kunt niet praten over een account manager als je alle competenties uit de coördinerende functieprofiel pakt. Een
manager hoort aan te sturen en zoals hij nu ingericht wordt krijgen we een beeld van een coördinator. Dus eigenlijk
de oude functieomschrijving van de afdelingsondersteuner. Wil je echt een manager neerzetten, dan zal hij een
commerciëlere rol moeten geven en moet hij leiding en aansturing geven aan een uitvoerende organisatie. Wij
vinden het eigenlijk belangrijk dat de persoon kennis van de regio heeft, maar wel in functie op zijn kwaliteiten
benoemd wordt. Dus en, en!
Ik ben benieuwd. Blijf graag goed op de hoogte.

