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: Samenvatting zelfevaluatiesessie onder begeleiding van NOC*NSF van het bestuur
en het bondssecretariaat

Op 26 februari 2019 heeft het bestuur samen met het bondssecretariaat een zelfevaluatiesessie
gehouden onder leiding van een neutrale procesbegeleider van NOC*NSF. Hieronder staan de
highlights van deze evaluatie benoemd.
Eerst is er teruggeblikt op het afgelopen seizoen. Bekeken is wat wij ervaren hebben als positieve en
negatieve punten. Waarom ervoer je dat als positief/negatief? Wat heeft de SBN goed of niet goed
gedaan in die onderwerpen? Welke lering kunnen we daaruit trekken?
Het bestuur moet tijdig opzoek naar de juiste expertise en niet proberen zelf een vraagstuk op te
lossen, maar moet de juiste expertise vinden om het probleem opgelost te krijgen. Het is modern om
te werken met communities en vraagstukken daar neer te leggen. Het belang moet voor de
community dan wel helder zijn: wat worden wij hier als leden beter van? In feite werkt de SBN al in
deze opzet met commissies, regio’s en incidentele werkgroepen.
Het bestuur moet de lange-termijnkoers uitzetten. De beslissingen die je nu neemt, neem je omdat
je in 2024 daar wilt zijn. Bedenk daarbij: doe het goed, doe het niet of doe het later. Niet alleen meer
en meer, dan raak je de verbinding kwijt. Stap voor stap dingen laten doen. Het bestuur doet niet,
het bestuur bepaalt of iets goed gaat en of het door moet gaan of dat het moet stoppen.
Werk vanuit een visie. Houdt vast aan je DNA. De SBN staat voor een veilige beleving in een
duurzame omgeving.
De SBN zit in een transitie naar een ander soort bond. Zorg dat je in je drift om te veranderen en te
groeien niet te veel naar binnen gericht werkt, maar houdt je verbinding naar de buitenwereld. De
behoefte van de leden vormt de context.
Op inhoud win je niet altijd de mensen voor je. De wijze van communiceren en hoe dat
overkomt/aanvoelt is vaak belangrijker dan de inhoud. Op de inhoud zijn er te veel verschillende
meningen.

