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Inleiding 

KNVB sectie amateurvoetbal staat aan de vooravond van een transitie van het besturingsmodel. Een 

grondige inventarisatie onder leiding van een organisatieadviesbureau waarin verenigingsraad, bestuur, 

leden, de arbeidsorganisatie en externe stakeholders van de KNVB zijn geraadpleegd heeft geleid tot het 

besluit te komen tot een nieuwe structuur. Onderdeel van deze structuur is het instellen van een 

Ledenraad, een Raad van Toezicht (RvT) en het benoemen van een directeur-bestuurder. Gasseling 

Search is gevraagd de search & selectie van de directeur-bestuurder te verzorgen. Deze opdracht is door 

Gasseling Search in collegiale samenwerking met Ten Doeschate Search, beiden aangesloten bij Nexcis | 

compagnons in search aanvaard. Ter informatie hierna een situatie- en profielschets.  

 

KNVB 

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) telt circa 1,2 miljoen leden en heeft zich in de 125 jaren 

van zijn bestaan ontwikkeld tot de grootste sportbond van Nederland. Bij de KNVB zijn circa 400 

personen werkzaam. De KNVB kent een sectie betaald voetbal (BV) en een sectie amateurvoetbal (AV). 

Voor nadere achtergrondinformatie wordt verwezen naar www.knvb.nl  

 

Structuur 

De KNVB is één vereniging. In de praktijk kent de KNVB echter intern een duidelijke tweedeling door de 

secties Betaald Voetbal en Amateurvoetbal te vormen met elk een eigen sectiebestuur. De tweedeling 

vindt ook zijn weerslag binnen de arbeidsorganisatie. Voor een aantal werknemers geldt dat zij óf voor 

BV óf voor AV werkzaam. Uiteindelijk is samenwerking op basis van efficiency het doel. De sectie AV 

vertegenwoordigt circa 3.100 clubs en hun individuele leden, de sectie BV vertegenwoordigt de 34 

betaald voetbalclubs die Nederland telt. 

 

De bestuurlijke structuur van de beide secties was tot voor kort niet identiek. Bij BV is er al langer sprake 

van een tweehoofdig bestuur- en directiemodel, waar de Raad van Commissarissen toezicht op houdt, 

bij AV is er tot 29 november een bestuur amateurvoetbal dat was gekozen door en uit de leden. De 

directeur had geen bestuurlijke eindverantwoordelijkheid.  
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Het eerder genoemde organisatieonderzoek heeft geleid tot de keuze om ook aan AV-zijde een 

directeur-bestuurder te benoemen waar een binnenkort in te stellen Raad van Toezicht toezicht op 

houdt. De geworven RvT-leden zijn geen bestuurders van de voetbalclubs, maar zijn op basis van hun 

professionele achtergrond en ervaring gevraagd zitting te nemen in de RvT.  

 

Het organisatieonderzoek heeft voorts naar voren gebracht dat het wenselijk is dat de KNVB toegroeit 

naar een meer geïntegreerde arbeidsorganisatie, zodat er een samenhangend beleid en executie wordt 

bewerkstelligd op de belangrijke dossiers zoals sportiviteit & respect, tucht en degradatie/promotie. 

Daarnaast speelt een rol dat ook sponsoren zowel de breedte- als de topsport willen bereiken. Ook geldt 

dat de externe stakeholders KNVB als één vereniging zien.  

 

Bij de voorgestelde integratie van AV met BV wordt vanzelfsprekend de eigenheid van betaald voetbal 

en van amateurvoetbal onderkend en zal hier ook in de uiteindelijke uitwerking van de integratie 

rekening gehouden worden met de specifieke behoeften van de clubs in de dienstverlening die KNVB 

biedt. Vanuit het besef dat de omvorming forse implicaties heeft op zowel bestuurlijk vlak als op het 

terrein van de arbeidsorganisatie is ervoor gekozen de implementatie stap voor stap uit te voeren met 

als streefdatum voor de afronding van het integratietraject juni 2018. Het nieuwe besturingsmodel 

treedt per december 2014 in werking.  

 

Het gekozen model is het Ledenraad-model. Kenmerkend voor dit model is dat de leden de basis 

vormen en de zeggenschap van de leden optimaal wordt geborgd.  De KNVB is er immers voor de leden 

en niet andersom. Vanuit en door de leden wordt een gekozen Ledenraad ingesteld. Deze Ledenraad 

legt verantwoording af aan de leden. Voor het bewaken van de uitvoering van het vastgestelde beleid 

benoemt de Ledenraad een RvT. De RvT houdt toezicht op de uitoefening van het beleid en bewaakt de 

financiële huishouding. De RvT benoemt, beoordeelt en -in voorkomend geval- schorst en ontslaat de 

statutaire directie. 

 

Actuele situatie KNVB Amateurvoetbal 

Sinds september 2013 wordt KNVB Amateurvoetbal aangestuurd door de directeur a.i., de heer Hans 

Spierings. Deze heeft in de afgelopen periode een aantal ingrijpende maatregelen genomen om de basis 

voor een gezonde financiële huishouding te leggen. Het negatieve financiële resultaat moest worden 

omgebogen en in 2015 verwacht men weer zwarte cijfers te schrijven. Onderdeel van de ingrepen vormt 

het terugbrengen van de personele lasten; een saneringsplan heeft geleid tot het vertrek van circa 70 

medewerkers. Een ingreep die voor KNVB ongekend was en zijn weerslag heeft op de groep 

achterblijvers. Verdere aanpassingen van de arbeidsorganisatie worden voorzien. Hoewel dit voor een 

aantal medewerkers onzekerheid met zich meebrengt, kan er zonder meer worden vastgesteld dat er 

intern draagvlak is voor de geschetste veranderingen. 
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Arbeidsorganisatie 

De structuur van de arbeidsorganisatie AV ondergaat momenteel wijzigingen om KNVB AV efficiënter en 

effectiever te laten fungeren. Hierbij wordt het aantal van zes districtskantoren teruggebracht naar drie 

landelijke steunpunten. De directeuren amateurvoetbal en betaald voetbal hebben de aansturing van de 

stafafdelingen verdeeld.  

 

Het is niet goed mogelijk te spreken over dé cultuur van de KNVB, omdat de KNVB niet als één 

organisatie functioneert. Zowel op bestuurlijk niveau als op het niveau van de arbeidsorganisatie zijn er 

verschillen. 

Bij BV wordt de achterban gevormd door professionele organisaties, de zakelijke belangen zijn groot. De 

professionaliteit binnen de arbeidsorganisatie lijkt beter ontwikkeld te zijn, omdat de koers helder is en 

de doelen gelijkgericht zijn en besluitvorming minder complex is dan bij AV.  

Bij AV heeft de KNVB tot nu toe te maken met een achterban van bevlogen vrijwilligers, waar emotie het 

soms wint van ratio, de betrokkenheid groot is en de besluitvorming ingewikkeld en traag. Initiatieven 

voor vernieuwing dreigen daardoor vroegtijdig te worden afgestopt of te worden afgezwakt. Dit heeft 

uiteraard ook zijn effect op de arbeidsorganisatie. Kanttekeningen vanuit die hoek zijn dat men de 

sturing onduidelijk heeft gevonden, de kaders niet altijd scherp waren geformuleerd en de scheidslijn 

tussen de bestuurlijke- en de werkorganisatie soms diffuus was.  

 

De kritiek die de KNVB te duchten heeft, is dat de achterban zich door “Zeist” niet altijd gehoord voelt.  

Er ligt in ieder geval een opgave om het denken en doen zo in te richten dat de leden de meerwaarde 

van het lidmaatschap nadrukkelijk ervaren en ook (weer) gaan uitdragen.  

Ten aanzien van de cultuur ligt er voor alle betrokkenen (bestuur en arbeidsorganisatie) een opdracht 

om de komende jaren te groeien naar één KNVB. Om dit te bereiken wordt het noodzakelijk gevonden 

dat op alle fronten er meer gelijkwaardigheid ontstaat en er over en weer een sterker besef moet 

groeien van gezamenlijkheid in belang. 

 

Functie 

Naast de statutaire verantwoordelijkheden en de aansturing van de werkorganisatie zal de nieuwe 

directeur de opdracht meekrijgen om de ingezette koersverandering van de KNVB te implementeren. De 

implementatie heeft in eerste aanleg betrekking op het goed laten functioneren van het nieuwe 

verenigingsmodel. Een model waarbinnen de Ledenraad en de Raad van Toezicht samen met de 

directeur-bestuurder een effectieve samenwerking moeten realiseren. Berenschot heeft de beoogde 

samenwerking als volgt weergegeven: 
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Als opmaat naar de toekomst wordt de werkorganisatie op dit moment aangepast, zowel qua structuur 

als qua omvang. De KNVB wil in alle facetten van de besluitvorming en de dienstverlening dichter bij de 

verenigingen staan. Letterlijk en figuurlijk. De KNVB AV gaat zich nog meer richten op de verenigingen 

en de vrijwilligers, hetgeen een continue bij- en aansturing door de directeur en het managementteam 

vergt. 

 

De omgeving van de KNVB verandert in een fors tempo, de traditionele monopoliepositie is aan 

verandering onderhevig als gevolg van:  

- demografische ontwikkelingen; 

- voor de consument andere mogelijkheden op het terrein van leisure en sport; 

- alternatieven voor het ‘oude’ verenigingsmodel; 

- de mogelijkheden van nieuwe technologie bij bijvoorbeeld het realiseren van multifunctionele 

accommodaties. 

Deze ontwikkelingen vragen om een marktgerichte KNVB. Vanzelfsprekend zal de Directeur 

Amateurvoetbal hier een leidende rol in hebben. Het sturen op de marktvraag vanuit de basis is leidend 

voor de activiteiten van de KNVB. 

 

Op dit moment is er bij de sectie amateurvoetbal sprake van een negatief financieel resultaat. De 

nieuwe directeur krijgt de opdracht om de organisatie verder te ontwikkelen naar een resultaatgericht, 

efficiënt opererend service-instituut. Deze directeur is daarmee niet alleen bestuurder maar zal ook als 

directeur/manager aan de slag moeten om de ingezette veranderingen te borgen.  
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Het voetbal speelt zich af in het hart van onze maatschappij. En daarmee is het een gegeven dat alle 

maatschappelijke ontwikkelingen geprojecteerd worden naar de lokale voetbalvereniging. De directeur 

amateurvoetbal zal als boegbeeld en belangenbehartiger in een breed zakelijk en maatschappelijk 

stakeholdersveld actief zijn. Als grootste sportbond wordt de KNVB vanzelfsprekend bij een breed scala 

aan dossiers betrokken. De directeur moet – naast de contacten in de voetbalwereld – kunnen 

schakelen met een breed veld van Ministeries, lokale overheden, NOC*NSF en andere maatschappelijke 

organisaties. Daarnaast moet hij in staat zijn om in de media het standpunt van de KNVB sectie AV goed 

te verwoorden.  

 

Profiel 

We zoeken een stevige bestuurder met de persoonlijke kwaliteiten om in een vereniging te kunnen 

acteren. Bestuurlijke kwaliteiten, zakelijkheid en ondernemerschap en het werken met een 

verenigingsstructuur en/of een vrijwilligersorganisatie staan hierbij centraal. De directeur 

amateurvoetbal moet een breed repertoire hebben, die de volgende rollen tegelijkertijd kan invullen: 

 

Bestuurder 

Heeft een natuurlijke autoriteit om de rol te kunnen invullen. Kan als bestuurder de eigen 

verantwoordelijkheid nemen en tegelijkertijd de andere actoren binnen de KNVB in hun rol laten 

floreren. Heeft statuur met tegelijkertijd een dienende persoonlijkheid.  

 

Directeur/manager 

Heeft visie op en ervaring met organisatieveranderingen. En heeft als eindverantwoordelijk lijnmanager 

de sporen verdiend. Kan dus als bestuurder maar ook als manager denken en handelen. 

 

Belangenbehartiger 

Snapt het complexe stakeholderveld van de KNVB, kan daar effectief in opereren. Heeft ervaring met 

belangenbehartigingsprocessen, realiseert voldoende draagvlak bij de achterban, houdt voet bij stuk als 

het er op aan komt. Is een vaardige onderhandelaar. Schakelt op hoog (departementaal) niveau maar 

spreekt ook de taal van de vrijwilliger. 

 

Communicator 

Is het gezicht van KNVB Amateurvoetbal die de brug slaat tussen Ledenraad en arbeidsorganisatie. Is 

voor de buitenwacht (media, publiek, stakeholder) het gezicht van KNVB Amateurvoetbal. Is een 

vaardige en vertrouwenwekkende woordvoerder. 
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Marketeer 

Denkt in waardeontwikkeling businessconcepten. Stelt consument/lid/vrijwilliger/lokale 

verenigingsbestuurder centraal. Doorgrondt de ontwikkeling bij de basis en weet dit in dienstverlening, 

communicatie en business om te zetten. 

 

 

De ideale kandidaat heeft de volgende achtergrond:  

 WO-denk- en werkniveau; 

 heeft aantoonbare ervaring als directeur/manager in een gelijksoortige organisatie, waaronder 

ervaring in het werken met een vrijwilligersorganisatie;  

 heeft ervaring met het bestuurlijk-politieke krachtenveld binnen de (georganiseerde) sport; 

 heeft ervaring in het werken met een vrijwilligersorganisatie;  

 is een actieve netwerker bij lokale en nationale overheden.  

 

Kennis, inzicht en vaardigheden:  

 heeft, dan wel ontwikkelt snel, een goed inzicht in het werkveld van de KNVB;  

 kan coördineren en leidinggeven aan professionals;  

 kan strategisch en beleidsmatig denken en handelen;  

 heeft bedrijfseconomisch inzicht en financiële kennis van zaken;  

 heeft een scherp oog voor nieuwe kansen en kan deze omzetten in concrete toegevoegde 

waarde voor de KNVB;  

 heeft ervaring met veranderingsprocessen in organisaties;  

 heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;  

 heeft affiniteit met voetbal en haar maatschappelijke betekenis;  

 heeft affiniteit met de breedtesport; 

 is gericht op relaties, zowel intern als extern.  

 

Instelling, houding en visie:  

 stevige persoonlijkheid, is gezaghebbend en heeft overtuigingskracht;  

 heeft statuur en is een boegbeeld;  

 is van nature ondernemend, anticipeert op (maatschappelijke) ontwikkelingen;  

 hecht aan het verwerven van draagvlak voor besluitvorming maar is tegelijkertijd daadkrachtig,  

besluitvaardig en koersvast;  

 is in staat om beleid uit te voeren, goede implementeerder, volgt op en krijgt zaken voor elkaar;  

 heeft richting zijn professionals een coachende houding, waardoor deze zich binnen de 

organisatie optimaal kunnen ontwikkelen;  

 kan acteren op het snijvlak van zakelijkheid/commercie en een algemene publieke functie;  
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 heeft een visie op samenwerking van organisaties binnen de georganiseerde sport;  

 heeft een stimulerende, op samenwerking gerichte houding;  

 heeft een klant- en servicegerichte instelling.  

 

Wij zoeken geen voetbalkenner, maar wel iemand die de kleedkamer en de geur van het (kunst)gras 

kent. Iemand die zich kan verplaatsen in de positie van de direct belanghebbenden: de vrijwilliger, de 

bestuurder en de sporter. 

 

Arbeidsvoorwaarden: 

Het geboden salaris is marktconform. Voorts wordt een auto van de zaak ter beschikking gesteld. 

KNVB heeft voor de medewerkers een pensioenregeling ondergebracht bij Zorg & Welzijn. De werkgever 

neemt 50% van de pensioenpremie voor zijn rekening.  

 

Procedure 

U kunt uw interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen naar 

info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Nienke de Rooy 

op 073-8200374. 

 

De gespreksonde met de voordrachtcommissie van de KNVB vindt plaats in december 2014.  

 

Hieraan voorafgaand vinden selectiegesprekken met Marcel Gasseling en Frank ten Doeschate plaats. 

Deze zijn gepland op 25 november in Den Bosch en op 3 december in Heemstede.  
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