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Werkzaamheden Bondsbureau
Eind vorig jaar is de reorganisatie van het bondsbureau aangekondigd en in gang gezet. Dat proces is
zodanig gevorderd sinds enige tijd met de nieuwe formatie wordt gewerkt, die circa 5 FTE bedraagt.
Dat is 1,9 FTE minder dan daarvoor. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er aanpassingen in de
dienstverlening zijn gedaan:
 Er worden alleen berichten met bondsnieuws op de website geplaatst
 Het bondsbureau is ’s ochtends later en vrijdagmiddag niet telefonisch bereikbaar
 De stertrainingen worden niet meer door de KNSB georganiseerd
 Het centraal trainingsweekend is geschrapt
 Bondsraadstukken worden niet meer per post verstuurd
Ook op andere terreinen is het soms niet meer mogelijk om vragen te beantwoorden of aan verzoeken
te voldoen.
Voor het bondsbureau gold al voor de reorganisatie dat de meeste activiteiten min of meer ‘verplicht’
waren op basis van bestaand beleid. Dat is na de reorganisatie relatief alleen nog maar meer
geworden, en dat betekent dat de vrije ruimte voor nieuw beleid geringer is geworden. Op dit moment
(rechterkolom) ziet de globale verdeling van mensinzet over de verschillende beleidsterreinen er
ongeveer als volgt uit:

Inzet op beleidsterreinen
management, administratie en ondersteuning
ICT
website
inhuur bondsblad
opleidingen
breedteschaak
topschaak
talentontwikkeling
jeugdschaakevenementen
wedstrijdschaak
rating
totaal

Tot eind 2015
2,75
0,2
0,3
0,15
0,5
1,0
0,8
0,4
0,3
0,3
0,3
7,0

Huidig
1,75
0,2
0
0,15
0,5
0,8
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
5,1

De komende tijd liggen er uitdagingen en kansen op het pad van de KNSB:
 Schoolschaakplannen
 Chessity
 Pilots bij verenigingen
 Vitaliteit schaakverenigingen / Regiobijeenkomsten
 Uitbreiding landelijke competitie
 Nieuwe website
 Ontwikkeling MijnKNSB
 etc.
Dit zijn allemaal onderwerpen die aandacht vragen. Het bestuur wil graag met de achterban van
gedachten wisselen over de wensen die de achterban heeft wat betreft de werkzaamheden van het
bondsbureau.

