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Heel even kort

Ross Goorden

- AUSR Orca

- Beleidsadviseur bij de Fietsersbond 

(32.000+ leden)

- Goorden Advies en Strategie

- Diverse werk- en lobbygroepen in 

de Utrechtse (roei)sport

- KNRB Commissie Roeiwateren



Wat gaan we doen?

 Voorbeeldcasus

 Hoofdlijnen

 Wat kan het opleveren



Voorbeeldcasus



Korte aanleiding

 Op Orca liep voor het eerst in jaren een MJP echt bijna af

 Van 2015 – 2020 “Wij zijn Orca”

 Daarvoor nooit echt volledig afgedraaid meerjarenbeleid

 Aanleiding voor grondiger en uitgebreid proces

 Coördinerende rol Raad van Advies

 Opstellen team ism bestuur (gebaseerd op ervaringen met 

bestuursvorming)



Uitgangspunten vooraf

 Meer concrete invulling

 Duidelijkere verwachtingen 

 Betrekken hele vereniging

 Alle aspecten van Orca meenemen



Processtappen



Toewerken naar einddoel

 Hoofdeis was vaststelling op de ALV van een aantal documenten:

 Meerjarenplan

 Handboek voor adviesraden, bestuurders, coaches en commissies

 Evaluatiedocument (opdracht)

 Gekozen voor een gelaagdheid in documenten

 Een echte inspraakavond als checkmoment



Wat zijn de hoofdlijnen?



Hoofdlijnen

 Verwachtingsmanagement

 Zorgen voor vast ‘team’ / aanspreekpunt

 Meedenken voor iedereen, inspraak focussen

 Actief betrekken specifieke groepen

 Duidelijke planning

 Einddoel

 Vervolg / uitwerking

 Balans voor tussen flexibel en voortgang

 Structureel overleg (en documentatie)



Hoofdlijnen

 Draagvlak

 Veel (oud)leden betrekken

 Evaluatie oude plannen meenemen

 Nadenken over het hele proces

 ‘Externe’ sparringspartner

 Inhoudelijk

 Goed en uitgebreid stilstaan bij Visie en Missie

 Logische redeneerstappen maken

 Nadenken over abstractieniveau beleid



Hoofdlijnen

 Taakverdeling

 Wie is eigenaar?

 Langdurende visie = langdurende borging

 Verhouding tussen betrokkenen



Wat heeft het nou echt 

opgeleverd?

 Door het grondige proces is de Raad van Advies nu echt eigenaar 

van het Meerjarenplan

 Sturen van beleidsvorming van besturen

 Actief jaarlijks evalueren (kwalitatief én kwantitatief)

 Aanjagen van grote commissies

 Meetbare vooruitgang op belangrijke statistieken

 Ondanks corona-uitbraak toch grote betrokkenheid (300/950 leden 

betrokken geweest)



Wat heeft het nou echt 

opgeleverd?

 Het belangrijkste: veel meer leden zijn veel meer bezig met beleid

 Dus: geslaagde professionalisering



“
”

Het is ontzettend inspirerend om met 

zoveel mensen te sparren die zo’n 

groot hart voor Orca hebben vol 

creativiteit en ideeën. Dank daarvoor!

DANKWOORD MJP ORCA



Vragen?



Vervolgaanbod
SPAR GROEPSWHATSAPP

MEEDENKEN MET DE OPZET/PLANNING -> ROSS.GOORDEN1@GMAIL.COM


