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Voorwoord 
 

Voor U ligt het MeerJarenPlan 2013 – 2016 van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond. 

 

Dit MeerJarenPlan is de vrucht van een intensieve voorbereiding: enquête onder de 

leden, twee series van vier districtsbijeenkomsten, workshops tijdens de nationale 

roeidag, ledenvergadering, ledenraadpleging, taakgroepen per pijler, twee KNRB 

bestuursdagen, diverse werksessies op het bondsbureau.  

 

Ook is geput uit de Sportagenda 2013 -2016, die de leden van NOC*NSF begin dit jaar 

hebben goedgekeurd. Centraal daarin staan verhoging van de sportparticipatie – van 

65% naar 75% - en de top tien topsport ambitie. NOC*NSF heeft roeien de status van 

focussport verleend. 

 

In ons MJP vindt u beide elementen vertaald naar de roeisport terug: 

Gemiddeld 6% ledengroei per jaar van verenigingen voor sportparticipatie, top 5 

ambitie voor de topsport. 

 

Ik ben alle betrokkenen zeer erkentelijk voor hun creatieve inzet om tot dit MJP te 

komen. 

 

Van harte hoop ik dat het MJP 2013-2016 eraan bijdraagt om het Nederlandse 

roeimodel op de onderscheiden gebieden naar het voorziene niveau te tillen. 

 

 

Mr Eric F Ch Niehe 

Voorzitter 

 

30 september 2012 
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1. Inleiding  
 

Voor u ligt het meerjarenplan (MJP) van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) 

voor de periode 2012-2016. De KNRB is een vereniging van leden en is er voor 

roeiverenigingen en iedereen die geïnteresseerd is in roeien. In dit document wordt de 

KNRB gedefinieerd als een bestuurlijke, vrijwilligers en bureauorganisatie. 

 

Roeisport 

De roeisport kent vele vormen van roeien. Vooral de oorspronkelijk outdoor variant 

biedt vele mogelijkheden. In figuur 1 zijn deze mogelijkheden in beeld gebracht.  

Roeisport in Nederland
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Figuur 1: Roeisport in Nederland. De KNRB faciliteert daarin het gladroeien. 

 

De KNRB is gegroeid naar 114 lidverenigingen met ongeveer 30.000 leden. De 

verenigingen zijn onder te verdelen in studentenverenigingen en burgerverenigingen. 

De gemiddelde leeftijd is ruim 39 jaar oud en de verdeling mannen/vrouwen is 52,8% 

man tegen 47,8% vrouw. Bij studentenverenigingen is de gemiddelde leeftijd 22 jaar en 

bij burgerverenigingen 47 jaar. De grootste groep leden valt in de leeftijdscategorie van 

20-25 jaar oud (zie figuur 2). Ten opzichte van alle Nederlandse sportbonden samen is 

het aantal jeugdleden bij de KNRB laag en het aantal leden in de leeftijd van 20-25 jaar 

juist hoog.  
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Figuur 2: Leeftijdsverdeling leden KNRB 

bron: KISS rapportage NOC*NSF 2011 

 

Roei DNA 

De roeisport onderscheidt zich op verschillende manieren van andere sporten en 

recreatie-activiteiten. Roeien is goed voor de gezondheid. Het hele lijf is betrokken bij 

de inspanning. Daarnaast wordt de sport grotendeels buiten beoefend en kan er op 

verschillende niveaus gesport worden. Zeker in de wedstrijdtak zijn roeiers gedreven om 

tot het uiterste te gaan. Zij zoeken fysieke limieten op en zijn daarmee bovengemiddeld 

fit. De discipline en ambities die hierbij komen kijken zijn ook terug te vinden in de 

verenigingscultuur. Leden denken actief mee en nemen initiatief binnen hun vereniging. 

Deze houding zorgt er ook voor dat de roeisport vele vrijwilligers kent die zeer 

betrokken zijn bij hun vereniging en bij de roeisport in het algemeen. De sterke cultuur 

binnen de roeisport zorgt mede voor de betrokkenheid van leden. Dat de roeisport als 

edel en netjes wordt gezien maakt de roeisport een aantrekkelijke en veilige sport voor 

bedrijven om in te investeren. 

 

Ontwikkelingen in de maatschappij 

De groei van de KNRB hangt samen met de ontwikkelingen in de maatschappij. Er is 

sprake van vergrijzing. Mensen worden steeds ouder (zie figuur 3), zijn langer gezond en 

willen hun vrije tijd graag op een duurzame manier vullen. Roeien is bij uitstek een sport 

die kan worden uitgeoefend tot op zeer hoge leeftijd.  

Daarnaast is er in de maatschappij steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl. 

Naast de nadruk op gezonde voeding is er ook steeds meer aandacht voor bewegen. 

Ook hier geldt dat roeien een goede invulling zou kunnen geven aan deze behoefte aan 

een meer gezonde leefstijl. 

Tot slot is er in de maatschappij aandacht voor duurzaamheid. Roeien is bij uitstek een 

sport die duurzaam is: buiten, schoon, geen afval, geen uitlaatgassen, geen lawaai etc. 

Er is ook een aantal ontwikkelingen in de samenleving dat de groei van de roeisport juist 

onder druk zet.  
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Het politieke klimaat is niet per se sportgericht met als gevolg minder mogelijkheden 

voor subsidie en een minder gunstig sponsorklimaat. De staat van de economie zorgt er 

voor dat veel bedrijven kijken naar het rendement van hun sponsoring en bij roeien is 

die, door de lage mediawaarde, op dit moment relatief laag. Het schone karakter, hoge 

opleidingsniveau en het zogenaamde roeiers DNA zorgen echter wel voor goede kansen 

op sponsoren.  

 
Figuur 3: Leeftijdsverdeling in Nederland in 1980 en 2020 

bron: universiteit Tilburg 

 

Roeicommunity 

De KNRB werkt samen met een aantal partners. Deze vormen samen de 

‘roeicommunity’. De directe partners van de KNRB zijn weergegeven in figuur 4.  

 

De bureauorganisatie zet zich in voor verenigingen en haar belangen. Daarnaast richt de 

bureauorganisatie zich ook op partijen waar centraal contact mee moet worden 

onderhouden. In dit MJP komen regelmatig doelstellingen en activiteiten terug die zich 

richten op de gehele roeicommunity en niet alleen op de lid-verenigingen. 
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Figuur 4: Samenstelling van de roeicommunity. 

 

 

Opzet MJP 

Het streven is om het MJP 2013 – 2016 simpel te houden. In de jaarplannen zal een 

verdere concretisering worden gegeven en zal er specifieker worden benoemd wanneer 

welke activiteiten bijdragen aan de realisatie van het MJP. Aan de basis van dit MJP 

staan de nieuw geformuleerde missie en visie van de KNRB. Deze missie en visie zijn de 

leidraad voor dit meerjarenbeleidplan. Hieruit volgen de strategische doelstellingen met 

haar uitwerkingen per pijler van de KNRB organisatie. Er zijn vier pijlers, te weten 

Topsport, Sportparticipatie, Imago & Beleving en Kennisdeling. Tenslotte wordt 

weergegeven hoe de organisatie geoptimaliseerd kan worden. De doelstellingen en 

daaraan gekoppelde resultaten geven weer wat in 2016 gehaald dient te worden. In de 

jaarplannen zal meer specifiek worden aangegeven wat de te behalen resultaten per 

jaar zijn.  
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2. Analyse  
 

Evaluatie MJP 2009 -2012 

De opzet van het MJP 2009-2012 maakt het lastig om specifiek vast te stellen of de 

doelstellingen wel of niet behaald zijn. Daarnaast zijn er een aantal doelen gesteld op 

het leveren van een uitkomst of een netwerk, terwijl het effectief gebruiken daarvan 

(nog) geen onderdeel was van de doelstellingen.  

 

Het bestuur heeft beoordeeld in welke mate de (vrij kwalitatieve) doelstellingen zijn 

behaald (figuur 5). Groen geeft aan: behaald en afgerond. Oranje geeft aan: hier wordt 

aan gewerkt maar het is nog niet afgerond en ook nog niet geïmplementeerd. Rood 

geeft aan: onvoldoende voortgang, niet opgeleverd of niet klaar voor implementatie. 

 

Evaluatie belangrijkste acties MJP 2009 - 2012 

Roeien heeft een sterk en positief profiel

•2009 : upgrade website met video-streams, leidend tot een verdubbeling bezoekers

•2009 : mediaplan leidend tot verdubbeling aandacht voor roeien in media

•2010+ : e-mail nieuwsbrieven over (onderwerpen uit het) roeien voor geïnteresseerden

•2010+ : meer (fysieke) ontmoetingsgelegenheden voor de roeigemeenschap 

•2010+ : aantrekkelijkere wedstrijden met meer publiek

Roeien biedt iedereen van 10 tot 100 een gezonde sportmogelijkheid

•2009 : informatie voor verenigingen over ledenbehoud (best-practices etc.)

•2009 : module basisinstructie voor verenigingen

•2009 : betere opleidingen voor meer doelgroepen en op meer niveaus (ook in de regio)

•2009 : format veiligheid voor verenigingen

•2010+ : structuur waarbinnen verenigingen makkelijk kennis kunnen uitwisselen (onderling 

en via KNRB)

•2010+ : structuur waarbinnen het makkelijk is om nieuwe verenigingen op te richten

•2010+ : meer en uitdagende competities en evenementen die beter aansluiten bij wensen 

roeiers

Nederland is een toproeiland

•2009+ : meerjaren opleidingsplan dat verenigingen kader biedt en keuzes mogelijk 

maakt

•2009+ : systematische identificatie en ontwikkeling van talenten (junioren en senioren)

•2009+ : oprichting regionale opleidingscentra

•2009+ : opvang voor uitvallers

•2009+ : goede uitwisseling van kennis tussen bondscoaches en verenigingen

•2009+ : goede trainingsprogramma’s en begeleiding, leidend tot top-5 positie op OS 2012

Algemeen

•2009 : goed vrijwilligersbeleidsplan, passend bij het type mensen dat binnen het roeien 

actief is

•continu : gezonde financiële positie en terughoudend uitgavenbeleid 
(geen geld uitgeven dat er niet is)

 NB: als ergens 2009+ staat, dan betekent dat niet dat er niet al in 2009 mee begonnen wordt, maar dat 

het pas in de periode 2010-2012 gereed komt. 
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De conclusie naar aanleiding van de evaluatie, ook gevoed door de bijeenkomsten met 

de leden, is dat op de vlakken kennisdeling, communicatie (zowel in- als extern) en 

begeleiding in (sub-) topsport, de prestaties van de KNRB beter moeten. 

 

Deze elementen hebben in het MJP 2013-2016 een nadrukkelijke rol gekregen en de 

doelstellingen zijn zoveel mogelijk SMART1 gemaakt. Indien dit onvoldoende is gebeurd 

zullen de doelstellingen SMART worden gemaakt in de jaarplannen. 

 

Topsport 

De KNRB is in samenwerking met ondersteunende partijen op weg invulling te geven 

aan de top vijf FISA roeilanden ambitie van de KNRB. Rond de Bosbaan in Amsterdam is 

een professioneel centraal topsportklimaat gecreëerd, waarin paramedische begeleiding 

verder is uitgebreid en veel aandacht is besteed aan innovatie. Door deze 

ontwikkelingen hebben niet alleen de drie prioriteitsboten een uitzending bemachtigd 

voor de Olympische Spelen, maar hebben in totaal zeven boten zich gekwalificeerd voor 

de Olympische Spelen. Daar waar de topsportfaciliteiten juist centraal ontwikkeld 

worden, wordt met talentontwikkeling een omgekeerde weg bewandeld. Door 

talentontwikkeling te decentraliseren en te clusteren in regio’s kunnen talenten zich 

zowel sportief als maatschappelijk ontwikkelen. Het beleid van in-, door- en uitstroom 

van roeiers is overigens voor verbetering vatbaar. Dat wil zeggen dat de overgang van 

talent naar topsporter en van topsporter naar het stoppen met topsport verder 

ontwikkeld moet worden. Ook voor talentidentificatie is meer aandacht nodig. 

 

Sportparticipatie 

De afgelopen vier jaar ging deze pijler door het leven als ‘Leven Lang Sporten’. Hierin 

werden breedtesport, opleidingen en wedstrijdzaken onderscheiden. Hoofdthema’s zijn 

ledengroei, ledenbinding, passend aanbod en deskundig kader. Er is helaas nog vaak 

sprake van een grote uitstroom van leden bij verenigingen doordat de overgang tussen 

leeftijdsgroepen moeizaam is. Ook zijn verenigingen niet altijd in staat verder te groeien. 

Aandacht voor ledenbehoud en het creëren van nieuwe roeiplekken is daarom gewenst.  

 

Binnen passend aanbod zijn afgelopen jaren programma’s opgezet en geborgd binnen 

de organisatie, zoals het aangepast roeien- en het schoolroeiprogramma. Deze 

programma’s moeten vanuit een centraal punt gereguleerd worden. In de toekomst 

blijft het ontwikkelen en faciliteren van passend aanbod noodzakelijk om leden te 

blijven boeien en binden.  

 

Het kader binnen de KNRB, op zowel sporttechnisch, arbitrair als bestuurlijk vlak, is de 

afgelopen jaren flink gegroeid. Nieuwe opleidingen (voor alle doelgroepen) zijn 

ontwikkeld en alle opleidingen zijn NOC*NSF geaccrediteerd. Gebleken is dat bij 

verenigingen die investeren in kader leden langer lid blijven en zij een bredere basis 

                                                 
1 SMART staat voor specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch en haalbaar in tijdsplanning 
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hebben voor de ontwikkeling en opvang van roeiers (op alle niveaus). De zichtbaarheid 

van de mogelijkheden en de ondersteuning die de KNRB biedt is voor verbetering 

vatbaar. Meer aandacht is nodig om kader laagdrempelig aan te kunnen bieden. 

 

Binnen sportparticipatie zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers maken de 

roeisport mogelijk en zorgen voor een groot deel van de cultuur en de tradities binnen 

het roeien. Om deze vrijwilligers zo goed en lang mogelijk voor de roeisport te 

behouden is het vrijwilligersbeleid ontwikkeld. Met dit beleid probeert de KNRB de 

vrijwilligers beter te faciliteren en te waarderen. 

 

Imago & Beleving 

In de afgelopen jaren is er in de aanloop naar de Olympische Spelen in London flink aan 

imago en beleving gewerkt. Binnen de roeigemeenschap is er vooruitgang geboekt met 

de vorm, inhoud en locatie van de nationale roeicongressen, er is voor het eerst een 

nationale leer-roeien dag georganiseerd. Via de Facebook pagina en site van Roeifans.nl 

is er een flink gestegen activiteit op het sociale netwerk ontstaan en tijdens de 

Olympische Spelen is heel actief onderling gecommuniceerd. Onze sponsoren en 

partners (bijvoorbeeld Aegon en communicatie partner MSL) hebben daar een flinke 

bijdrage aan geleverd. Ook NLroei, roeiTV etc hebben een forse rol gespeeld. Ook is er 

een aantal business-to-business evenementen van hoge kwaliteit geweest, zoals de 

bijeenkomsten op de "Stad Amsterdam" van Randstad. Voor de beoefening van de 

roeisport als breedtesport dient verder nog de "Volans" genoemd te worden, een 

betaalbaar boottype dat goed transportabel is en waarin ook minder geoefende roeiers 

goed uit de voeten kunnen op allerlei water. 

 

De belangrijkste lange termijn borging voor het imago van Roeien als schone sport is de 

nu defintief ingevoerde anti-doping regeling. 

 

Buiten de roeigemeenschap is er ook een gevoel ontstaan dat "roeien in de lift zit". Er 

werd door algemene nationale media meer dan voorheen gecommuniceerd. De 

definitieve metingen over 2012 zijn op moment van schrijven nog niet beschikbaar, 

maar de piek lag hoger dan in vorige jaren. Ook hier hebben Aegon, DSM en MSL een 

grote rol gespeeld, en ook Oranjewoud heeft zich met een web-based "game" niet 

onbetuigd gelaten. Aan de stijgende verwachtingen werd helaas niet geheel voldaan. 

Spijtig was dat de perikelen rond de innovatieve kunststof boot voor de mannen selectie 

wel veel publiciteit opleverden, maar niet van het gunstige soort. Gelukkig heeft de 

vrouwen acht wel een bronzen medaille gescoord, in de oranje DSM boot. In het 

algemeen viel de medaille oogst bij het Nederlandse publiek binnen en buiten de roei 

gemeenschap flink tegen.  

 

De algemene doelstelling om meer mensen te laten roeien is erg gebaat bij een 

stijgende aandacht en belangstelling voor roeien bij een breed publiek. In het MJP zal 

dan ook maximaal gebruik gemaakt moeten worden van de kansen die door de diverse 

evenementen in de komende vier jaar geboden zullen worden. De aanloop naar het WK 
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2014 is begonnen. Het beleid is er op gericht om veel, en bij een breed publiek, in het 

nieuws te komen. Daarbij is topsport de aanjager voor belangstelling voor de 

breedtesport. 

 

Kennisdeling 

Een veel gehoorde klacht vanuit diverse gremia is dat de binnen de KNRB aanwezige 

kennis niet goed wordt ontsloten. Het gaat dan zowel om kennis aanwezig binnen de 

werkorganisatie als ook binnen de (wedstrijd)verenigingen, initiatieven en commissies. 

Terwijl de roeisport beschikt over een enorme hoeveelheid intellectuele PK’s lukt het 

nog te weinig om daar effectief gebruik van te maken. In zekere zin lijkt de cultuur 

binnen de roeisport daar ook debet aan. We denken snel in wij-zij termen en zijn trots 

op ons eigen domein. Echter, veel lijkt ook te maken te hebben met de structuur waarin 

we werken (centraal/decentraal) en de processen die we daarvoor (niet) hebben 

ingericht. In de evaluatie van het MJP 2009-20012 zien we terug dat daar waar het gaat 

om implementeren van initiatieven nog veel zwakke plekken zitten. 

 

De voorganger van de peiler ‘Kennisdeling’ was ‘Verenigingsondersteuning’. Aangezien 

wij niet de indruk willen wekken dat verenigingen ondersteuning nodig hebben, hadden 

we ons voorgenomen de peiler om te dopen naar ‘dienstverlening aan verenigingen’. 

Echter, de kern van de behoefte binnen en tussen de verenigingen lijkt te liggen op het 

vlak van ‘leren van elkaar’ en samen groeien. Daarom is voor deze MJP periode gekozen 

om ‘kennisdeling’ centraal te stellen. Dit zal in het MJP tot uiting moeten komen op 

diverse manieren: meer netwerken, betere ontsluiting van kennis (bijvoorbeeld 

website), opleidingen, samenwerkingsverbanden buiten de roeiwereld etc.  

 

Roeimodel 

Om naar de toekomst toe structurele verbeteringen in het roeien te kunnen 

bewerkstelligen is een meer fundamentele analyse nodig van wat de sterke en minder 

sterke aspecten van het Nederlandse roeimodel zijn. Een vergelijk met succesvolle 

roeilanden (benchmark) en wat daarvan geleerd kan worden zal in die analyse worden 

meegenomen. In de roei-model analyse zal onder andere worden gekeken naar de 

effectiviteit van: 

- de structuur 

- de cultuur 

- de processen 

- het beleid en de plannen 

- de activiteiten en programma’s 

- het gedrag en de samenwerking 

- en hoe al het bovenstaande op elkaar inwerkt 

 

Deze analyse vraagt om een projectmatige aanpak met duidelijke mijlpalen. Deze 

aanpak zal worden gepresenteerd op de AV in maart 2013. We zijn nog op zoek naar 

een projectleider die sturing kan geven op de diverse deelprojecten en die de voortgang 

kan bewaken. 
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3. Visie & Missie 

Visie 

Roeien wordt een nationale sport. 

 

Roeien bouwt voort op haar imago van een schone, eerlijke en ook inspannende sport. 

Hieraan worden imago elementen toegevoegd zoals die nu aan schaatsen worden 

toegeschreven: een sport die laagdrempelig is, sympathiek overkomt en op veel plekken 

in Nederland kan worden beoefend. Roeien wordt door de samenleving omarmd.  

Als we onszelf vergelijken met het schaatsen, dan is er nog een lange weg te gaan. Ook 

het zeilen staat al dichter bij het grote publiek. Roeien is naar verhouding nog steeds  

weinig in het nieuws. Het Nederlandse publiek kent bij wijze van spreken alleen Nico 

Rienks en de uitzendingen over roeien zijn over het algemeen saai. Dat kan en moet ook 

anders om uiteindelijk sponsoren aan de roeisport te kunnen blijven binden. Sponsoren 

dragen ertoe bij om de sport verder te ontwikkelen, zowel in termen van evenementen, 

als binnen de verenigingen en in de (paralympische) topsport. Een sport wordt als 

nationale sport gezien wanneer bekendheid, participatie en beleving groot zijn. 

 

De roeisport wordt een nationale sport wanneer veel mensen, zowel binnen 

roeiverenigingen als ook roei-geïnteresseerden daarbuiten actief handelen binnen de 

sport. Dat kan op verschillende manieren, zoals: 

- als lid van een roeivereniging 

- door naar wedstrijden te komen kijken 

- websites van het roeien te bezoeken 

- een roeiboot te huren (Volans2 leent zich hier als boot goed voor, maar ook 

instanties als de Berlageburg kunnen hierin een rol vervullen) 

- kleding of andere gadgets aan te schaffen 

- als kinderen op hun school kiezen voor het vak roeien binnen Lichamelijke 

Opvoeding 

- als de media meer aandacht aan roeien en roeiers besteden. 

 

Om de roeisport nationale sport te maken is het de wens om één publieksplatform te 

realiseren voor de roeisport, zowel voor de actieve als passieve roeier. De huidige 

website, knrb.nl, is vooral gericht op de organisatorische kant van het roeien, maar 

weinig aantrekkelijk en toegankelijk voor het grote publiek.  

 

In de huidige situatie zijn het de roeiverenigingen die een sterke binding hebben met 

bekendheid, participatie en beleving. Het roei DNA zorgt voor deze sterke binding. De 

lijnen tussen bekendheid, participatie, beleving en roei-geïnteresseerden zijn echter nog 

dun.  
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Om een nationale sport te worden moet de connectie tussen de roeisport en 

(toekomstige) roei-geïnteresseerden sterker worden. Het overbrengen van roei DNA 

vanuit verenigingen en vanuit de bureauorganisatie is hiervoor essentieel.  

Missie 

 

De KNRB stimuleert het roeien in Nederland. 

 

Stimuleren houdt in: inspirerend, zichtbaar, verbindend en als expertisecentrum. De 

KNRB wil dit waarmaken door gerichte ondersteuning, promotie en onderlinge 

samenwerking. Bij de Visie is gesteld dat roeien zich nog teveel binnen de verenigingen 

afspeelt en krijgt de KNRB een nadrukkelijke rol in het verder ontwikkelen van het 

roeien in Nederland. Dat kan de KNRB in de vorm van de bureauorganisatie niet alleen; 

ze kan daar wel een stimulerende rol in vervullen. Dit zal de KNRB dan ook met verve 

moeten doen. 

 

Inspirerend: 

Samenwerken met de KNRB geeft energie, er komen nieuwe ideeën tot stand, 

creativiteit wordt geprikkeld en de energie leidt er toe dat de ideeën ook daadwerkelijk 

tot stand komen. 

 

Zichtbaar: 

De KNRB heeft de ambitie om meer naar buiten te treden. Meer zichtbaarheid en 

contact met de leden is daarin belangrijk. Door op een actieve en positieve manier de 

zichtbaarheid van de KNRB te vergroten draagt ze bij aan een beter imago van de 

roeisport.  

De KNRB communiceert over haar werkzaamheden en samenwerkingsrelaties via 

bijvoorbeeld de website, nieuwsbrieven, het blad Roeien en tijdens evenementen. Ze is 

daarin transparant en maakt helder wat de toegevoegde waarde is. 

 

Verbindend: 

De KNRB wil de roeisport meer onder de aandacht brengen. Om dit te bereiken zijn 

partners nodig die hierbij kunnen helpen. Partners die de roeisport een warm hart 

toedragen. Als spin in het web en met goed overzicht van wat er speelt ‘in het land’ en 

binnen verenigingen moet de KNRB een verbindende factor zijn. Zowel verbindend 

tussen mensen, verenigingen en instanties als ook tussen initiatieven en nieuwe 

inzichten. Denk hierbij ook aan sponsorbeleid of een strategie om een nieuw product of 

activiteit te promoten. In haar eigen werkwijze is de KNRB ook verbindend. Ze zoekt 

actief de samenwerking op en maakt gebruik van wat er elders wordt bedacht en 

gemaakt. Het enthousiasme van de verenigingen en de inzet van deskundige 

medewerkers en vrijwilligers vormen de basis voor een succesvolle samenwerking. 
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Expertise centrum: 

De KNRB draagt als expertisecentrum bij aan de kwaliteit van de roeisport en 

vertegenwoordigt de roeisport nationaal en internationaal in diverse 

samenwerkingsverbanden.  

Bij de KNRB is veel kennis aanwezig en wordt veel kennis ontwikkeld. Er werken experts 

die het als hun verantwoordelijkheid zien om hun vak bij te houden en verder te 

brengen.  

 

4. Ambities 
 

1. In de komende jaren wil het Nederlandse roeien structureel tot de top 5 

roeinaties behoren. Op de Olympische Spelen in 2016 nemen minimaal 5 boten 

deel en op de Paralympische Spelen minimaal 1 boot. Hiermee blijft Nederland 

een mondiaal toonaangevend roeiland. Het roeien levert daarmee een 

essentiële bijdrage aan de verankering van de top 10 ambitie van de 

Nederlandse topsport en waarborgt hopelijk tegelijkertijd haar positie op de 

nationale sportagenda als focussport. Deze ambitie is fors te noemen. Met de 

resultaten van de OS2012 in London kwam Nederland slechts op een 17e plek, 

achter een aantal veel kleinere (roei)landen met lagere budgetten. In dit MJP is 

er dan ook veel aandacht voor het professionaliseren van de Topsport en het 

vullen van de pijplijn met talenten die door goede begeleiding de top kunnen 

halen. 

 

2. In lijn met de doelstellingen van NOC*NSF wil ook het roeien de participatie 

vergroten. Binnen NOC*NSF wordt zowel gekeken naar het laten toenemen van 

de sportieve activiteit van al sportende mensen als het vergroten van het aantal 

sportende mensen in Nederland. Aangezien in het roeien de meeste mensen al 

regelmatig sporten (zeker 1 keer per week) wordt voor deze MJP periode vooral 

gestuurd op het vergroten van het totaal aantal roeiers. In 2016 is roeien 

toegankelijk voor iedereen. Het is een sport die laagdrempelig is en sympathiek 

overkomt. Roeien wordt door de samenleving omarmd. 
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5. Strategische doelstellingen & Uitwerkingen  

Topsport 

Strategische doelstellingen 

1. Het versterken van het centrale topsport roeiprogramma en het verder inrichten 

van essentiële voorzieningen. Door het centreren van kennis, begeleiding en 

voorzieningen wordt een optimaal topsportklimaat gecreëerd. 

 

2. Het stimuleren van het centraal trainen op een locatie in de regio en het verder 

vormgeven van Regionale Talent Centra als regionaal kennisnetwerk.  

Voor jong talent is het ideaal wanneer deze voorzieningen dichtbij huis worden 

aangeboden. Door op een regionaal centraal gelegen locatie te trainen kan een 

optimaal sportklimaat gevormd worden met daarin goede begeleiding en 

coaches.  

 

3. Ontwikkelingen richten op het versterken en delen van coachkennis en het 

versterken van het coachniveau in de regio. 

 

4. Actief stimuleren van samenwerking waarbij de KNRB een regierol op zich neemt 

en zich opstelt als verbinder van partijen. Sponsoren en andere 

belanghebbenden zijn onlosmakelijk verbonden met het vergroten van de 

aantrekkingskracht van de roeisport, de bekendheid van het toproeien in 

Nederland en het mogelijk maken van topresultaten.  

 

5. Organiseren van toonaangevende toproeievenementen. Het gastheerschap van 

de WK roeien in 2014 op de Bosbaan en voor de WK junioren en niet Olympische 

nummers in 2016 op de Willem-Alexanderbaan past bij uitstek in de top 5 

ambitie en de bijdrage die het roeien aan de Nederlandse topsport wil leveren. 

Daarnaast zijn het ook andere evenementen zoals de European University 

Games in 2014 in Rotterdam en de Holland Beker evenementen die toppers naar 

Nederland trekken.   

Uitwerking  

1. Versterken van het centraal topsport roeiprogramma. 

a. Realiseren van een uitgebreid Olympisch Trainingscentrum (OTC) met 

fysieke ruimte voor bondscoaches, Innolab, (para)medische, staf en rust,- 

studeer- en trainingsruimte voor toproeiers. 

b. Wetenschappelijke ondersteuning en innovatie onder andere door 

ontwikkeling van een Innolab roeien en door intensieve samenwerking 

met onder andere de VU.  
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c. Verder ontwikkelen en integreren van trainingstechnisch 

begeleidingsteam: coaches, (para) medisch en fysiologisch met 

ondersteuning van NOC*NSF en CTO Amsterdam 

d. verder inrichten van hoogwaardige ondersteuning en 

trainingsprogramma’s samen met NOC*NSF en innovatiepartners  

 

2. Het stimuleren van het centraal trainen op een locatie in de regio en het verder 

vormgeven van Regionale Talentcentra als regionaal kennisnetwerk. 

a. talentidentificatie, -herkenning en –ontwikkeling op elkaar afstemmen: 

structuur (verder) ontwikkelen om in de regio zo effectief mogelijk 

uitzonderlijke talenten te kunnen identificeren, herkennen en opleiden 

b. toepasbaar maken van het meerjaren Opleidingsplan roeien (MOR) voor 

regio’s, ter versterking van individuele talentontwikkeling.  

c. versterken van de Regionale Trainingscentra (RTC) op coach- en 

organisatorisch niveau. 

d. Organiseren van een coach-conferentie in ieder RTC. 

e. integreren/ontwikkelen van een plan voor jeugdroeien in de RTC’s 

effectief omgaan met zij-instroom talenten uit andere sporten 

(talentswitch) herkennen van talenten bij laat-instroom (TID-testen) 
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3. Ontwikkelingen zijn gericht op het versterken en delen van coachkennis en het 

versterken van het coachniveau in de regio. 

a. Ontwikkeling, ondersteuning en samenwerking van bondscoaches 

b. Ontwikkeling, ondersteuning en meer coaches in de RTC’s  

c. Kennisoverdracht en trainingstechnische contacten tussen coaches op 

alle niveaus van talentidentificatie tot topsport 

 

4. De KNRB stimuleert actief samenwerking en heeft daarin een regierol en stelt 

zich op als verbinder van partijen. 

a. Onderhouden en versterken relatie NOC*NSF, VWS, gemeentelijke en 

provinciale overheden  

b. Versterken en ondersteunen van de sponsoren relaties, 

c. Samenwerken met de innovatie en wetenschappelijke partners, CTO, 

KNRB wedstrijdcommissie, Amsterdamse bos  

 

5. Organiseren van toonaangevende topsportevenementen. 

a. Organiseren van 2 toonaangevende evenementen. 

b. Aanvragen van 1 á 2 topsport evenementen voor 2016-2019. 

 

 

Sportparticipatie 

Strategische doelstellingen 

1. Het bevorderen van ledenbinding en een stijging van het aantal leden van de 

verenigingen van de KNRB van 30.000 naar 36.000 leden. Door aan de 

achterkant de uitval van leden terug te dringen kunnen verenigingen sterker en 

gezonder worden en tegelijk groeien. Wanneer daarnaast bij diverse 

doelgroepen de roeisport wordt gepromoot, zal het totale ledenaantal stijgen. 

 

2. In 2016 zijn meer roeiplekken gecreëerd. Door roeiplekken efficiënter te 

benutten en een hogere bezettingsgraad te creëren zal de toegankelijkheid van 

de roeisport toenemen.  

 

3. Ontwikkeling van nieuwe en bestaande roeivormen. De bestaande roeivormen 

kunnen verder geoptimaliseerd worden. Het verbeteren van de kwaliteit van 

evenementen en wedstrijden zal de toegankelijkheid vergroten. Door een grote 

diversiteit in roeivormen aan te bieden is de kans groter dat de roeisport 

aansluiting vindt bij individuele wensen en interesses. Roeien zal een breder 

publiek aanspreken waardoor de toegankelijkheid van de sport groter wordt.  
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Uitwerking  

1. Het bevorderen van ledenbinding en een stijging van het aantal leden van de 

verenigingen van de KNRB van 30.000 naar 36.000 leden.  

a. Ontwikkelen van verschillende lidmaatschapsvormen en bevorderen van 

verlenging van de lidmaatschapsduur. 

b. Het opnieuw aan het roeien krijgen van oud-studentenroeiers (groei van 

gemiddeld 6% per jaar). Via oud-leden verenigingen mensen benaderen 

en ze opmerkzaam maken op de roeivereniging bij hen in de buurt. In de 

leeftijd van 30-40 jaar lijken mensen te kiezen voor individuele sporten. 

Dit is ook een interessante groep met betrekking tot nieuwe leden. 

c. Een groei stimuleren van gemiddeld 6% per jaar in ledenaantallen bij 

studentenverenigingen. 

d. Het aantrekken van meer jeugd (stijging van gemiddeld 6% per jaar) en 

het ontwikkelen van aanbod voor deze doelgroep 

e. Toename van aantal aangepaste roeiers van ca. 320 in 2012 naar 410 in 

2016. Hierdoor krijgt het aangepast roeien een vaste plek binnen de 

roeiwereld. 

 

2. In 2016 zijn meer roeiplekken gecreëerd. 

a. Het aantal roeilocaties stijgt van 114 naar 136. Er zijn nog een groot 

aantal mogelijkheden om nieuwe verenigingen op te richten. De 

roeidichtheid (aantal roeiers per 1000 inwoners) verschilt wezenlijk per 

provincie, regio en gemeente. Dit hangt samen met de beschikbaarheid 

van geschikt roeiwater, maar ook met het ontbreken van voldoende 

initiatief, creativiteit en ondersteuning. 

b. Er is meer ruimte voor commerciële roeicentra. 

 

3. Ontwikkeling van bestaande en nieuwe roeivormen. 

a. De participatie in en toegankelijkheid van zowel bestaande als nieuwe 

roeivormen neemt toe.  

b. Bevorderen van de toegankelijkheid en verder ontwikkelen van 

wedstrijden/competities. 

c. Grotere deelname aan roeiactiviteiten. 

d. Het iedere 1 of 2 jaar organiseren van een internationaal breedtesport 

evenement op Nederlandse banen. 

e. Aangepast roeien stimuleren en ontwikkelen, waardoor het een vaste 

plek in de roeiwereld krijgt. 

f. Het effectiever stimuleren van het schoolroeien en de verenigingen 

daarin faciliteren.  
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Imago & Beleving 
 

In de komende jaren wil het Nederlandse roeien structureel tot de top 5 roeinaties 

behoren. Daar hoort ook een top 5 uitstraling (exposure) bij. Een hoge mediawaarde, 

een groot aantal pageviews van de website, de populariteit/imago en de presentatie 

dragen hieraan bij. Door bekendheid en de beleving van de roeisport te bevorderen, zal 

het imago van de roeisport positief beïnvloed worden. 

 
Strategische doelstellingen 

1. Roeien is meer en beter bekend bij een breder publiek. 

 

2. Roeien behoudt zijn eerlijke en schone imago 

 

3. Roeien wordt beleefd als beter toegankelijk voor niet ingewijden. 

 

Uitwerking  

1. Roeien is meer en beter bekend bij een breder publiek. 

a. Aanwezigheid in de media/Tv. In vier jaar verdubbeld zien op basis van 

een multimediaal dashboard incl. de helden 

b. Bijdragen sponsorcontracten in geld en andere tegenprestaties voor de 

KNRB en voor zover mogelijk voor de verenigingen waarbij 50% hoger in 

2016 t.o.v. van 2012. 

c. Verkeer op de eigen websites waarbij dit gelijk is aan de ranking van 

NLroei.NL in 2012 qua unieke bezoekers in 2016 (zie alexia.com nu 

ranking 0) of toename die gelijk is aan de ranking van NLroei.NL in 2012 

van unieke bezoekers op KNRB website en verenigingswebsites. 

d. Roeiers zijn helden en ‘top-of-mind’ bij het grote publiek 

e. Toename van omvang online rowing community. 

f. De roeisport heeft zijn eigen ambassadeurs. Ambassadeurs zijn: 

i. Topsport(ers): zijn nu vaak anoniem (voor de buitenwacht, maar 

ook bij de modale roeier in de regio). Zet ze meer in de spotlight 

– breng ze naar de verenigingen voor inspiratie 

ii. De verenigingen: help de verenigingen bij hun eigen 

communicatie in de lokale situatie 

iii. De gewone roeiers zelf via sociale media 

g. Bredere doelgroep bereiken door meer en andere media actief en 

inhoudelijk in te schakelen. 

h. Promotie van de roeisport bevorderen door het aanboren van nieuwe 

groepen. 
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2. Roeien behoudt zijn eerlijke en schone imago. 

De roeisport is verbonden met schoon & duurzaam (WNF, waterbedrijven) én 

met gezond (ouder worden). Daarnaast wordt direct een link gelegd met roeien 

en het mooie Hollandse waterlandschap. 

 

3. Roeien wordt beleefd als beter toegankelijk voor niet ingewijden 

De maatschappij denkt roeisportinclusief. Men erkent de maatschappelijke 

waarde van de roeisport en heeft roeisportparticipatie, roeiwedstrijden en de 

topsport doelstelling geïntegreerd in hun denken en doen. 

 

Kennisdeling 

Strategische doelstellingen 

1. Het Nederlandse roeien beschikt over een actieve en hoog opgeleide populatie. 

Uitdaging is om alle kennis die er centraal en decentraal wordt ontwikkeld goed 

ter beschikking te stellen van de andere spelers zodat een lerende maatschappij 

ontstaat. De doelstelling is dan ook om een actief kennisnetwerk te ontwikkelen. 

2. De bureauorganisatie kan de spin in het web zijn voor het Nederlandse roeien. 

Vanuit de bureauorganisatie kan kennis worden ontwikkeld en kunnen diensten 

worden verleend aan (aspirant) verenigingen. De doelstelling is daarom: 

kennismanagement inrichten naar tevredenheid van en in samenspraak met 

(aspirant) leden en samenwerkingspartners.  

Uitwerking  

1. Kennismanagement inrichten naar tevredenheid van en in samenspraak met 

leden en samenwerkingspartners. 

a. Toename van de tevredenheid bij verenigingen over de meerwaarde 

die de KNRB biedt t.a.v. de opstelling en uitvoering van het beleid, 

kennisuitwisseling tussen verenigingen, opleidingen, KNRB 

activiteiten en andere (kennis) netwerken. 

b. Het versterken van sporttechnisch, arbitrair en bestuurlijk kader om 

zo verenigingen sterker te maken. Verenigingen zijn organisatorisch 

onafhankelijk en zijn financieel gezond. Daarnaast zijn zij in staat 

roeiers, coaches en kader op te leiden naar het door de betrokkene 

gewenste niveau. 

c. Faciliteren en verder ontwikkelen van een centrale kennisbank binnen 

de KNRB. Hiermee kan kennis gedeeld en geborgd worden, waardoor 

de informatievoorziening naar verengingen toeneemt. Dit kan 

vormgegeven worden in een online platform. Per jaar zijn er minimaal 

4 kennisdeling bijeenkomsten (anders dan opleidingen). 

d. Organisatie en kwaliteit van opleidingen en wedstrijdzaken 

optimaliseren. Het slagingspercentage neemt toe van 65% naar 85%. 



 
21 

e. Versterken van de samenwerking met en tussen (nieuwe) 

verenigingen en wedstrijdorganisaties. Zaken als het verbeteren van 

de ledenadministratie, infrastructuur, huisvesting en kennisdeling 

zullen deze samenwerking versterken.  

f. Bevorderen van de communicatie tussen de KNRB en (lokale) 

overheden met betrekking tot veiligheid, accommodaties etc en het 

ondersteunen van verenigingen bij trajecten waar overheden en 

gemeentelijke instellingen bij betrokken zijn. 

g. Het ondersteunen van open roeidagen om roeien meer bekendheid 

te geven. 

h. Invoeren van een universeel Roeivaardigheidsbewijs. 

 

Organisatie 
Uit navraag onder de leden blijkt dat er ontevredenheid is over de zichtbaarheid van de 

bureaumedewerkers. Vanuit hun beleving is de meerwaarde van het bondsbureau 

moeilijk aan te geven. Men is ook verbaasd dat er steeds meer beroepskrachten op het 

bondsbureau werkzaam zijn omdat men er in de praktijk weinig van terug lijkt te zien.  

 

De KNRB streeft naar een slanke organisatie die effectiever en efficiënt werkt en waarbij 

de medewerkers van het bondsbureau de spin in het web zijn en actief meedenken. Het 

enthousiasme van de verenigingen en de inzet van deskundige medewerkers en 

vrijwilligers vormen de basis voor een succesvolle samenwerking. 

Het is van belang dat alle vraaggerichte producten, diensten en expertise van de KNRB 

ontsloten worden en met een kwaliteitstandaard worden geleverd. De KNRB dient een 

toegankelijk en passend kennisplatform zijn voor leden. Aandachtspunten voor de 

medewerkers bondsbureau KNRB zijn: 

 

• Openheid, transparantie, klantgerichtheid, serviceverlening, maatwerk en 

kennisdeling  

• Samenwerking, relatiemanagement, werkhouding en competenties 

bureaumedewerkers, projectmatig werken 

 

Om het organisatiemodel binnen de KNRB te optimaliseren, zijn de volgende 

doelstellingen noodzakelijk: 

a. Bedrijfsvoering professionaliseren.  

b. Zichtbaarheid van de dienstverlening vanuit de KNRB verbeteren.  

c. Toegankelijkheid van de KNRB verbeteren. Een open en actieve benadering en 

het luisteren naar de verenigingen bevorderen dit proces.  

d. Toename Nederlandse roei-vertegenwoordigers in commissies FISA, N*N, IOC. 

Hierdoor neemt de toegang tot internationale roeikennis toe. 

e. Vergroten van fondsenwerving t.b.v. de roeisport 

f. Verhogen van het aandeel georganiseerde roeisport uit subsidies. 
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FTE Planning (gemiddeld aantal FTE) actual forecast budget budget budget budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Algemeen  4.3 3.7 3.4 3.4 3.4 

Topsport (incl. WK's)  4.5 5.4 9.0 8.0 9.0 

Imago en beleving  2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 

Sportparticipatie  3.4 2.1 2.1 2.1 2.1 

Kennisdeling  0.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

Totaal 20.6 15.4 15.6 18.9 17.9 18.9 

In 2011 is er geen fte.verdeling naar de afzonderlijke bedrijfsonderdelen gemaakt. 

       

 

Vrijwilligers Planning (gemiddeld) actual forecast budget budget budget budget 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Topsport 20 20 20 20 20 20 

WK's 10 10 16 16 16 16 

Imago en beleving 7 7 7 7 7 7 

Sportparticipatie 42 42 38 40 40 40 

Kennisdeling 188 179 184 184 184 184 

Totaal 267 258 265 267 267 267 

 

 

 

Middelen 
 

De doelstellingen voor de MJP periode 2013-2016 zijn ambitieus en het zijn er veel. 

Gelukkig maken veel handen licht werk en kunnen en zullen vele mensen bijdragen aan 

het invulling geven aan de visie en missie van de KNRB. 

 

De KNRB heeft in de afgelopen MJP periode een gezonde financiële positie opgebouwd. 

In de komende periode wordt deze positie verder versterkt en wordt het 

weerstandsvermogen vergroot. Dit ondanks grote plannen en het voornemen om te 

investeren in trainingsfaciliteiten voor de topsport. 
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Meerjaren raming 2012 - 2017 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000

Staat van baten en lasten Actual Actual Prognose Plan Plan Plan Plan

Baten

Topsport 1.670                     1.857         1.830         4.094         3.113         3.239         2.940         

Imago en beleving 305                         434             439             380             370             495             495             

Sportparticipatie 315                         336             374             232             182             182             182             

Kennisnetwerk 136             181             107             107             107             107             

Algemeen 1.057                     1.463         1.379         1.393         1.447         1.509         1.607         

WK  -                          1.839         -             -             3.972         -             1.200         

3.347                     6.065         4.203         6.205         9.191         5.532         6.530         

Lasten

Topsport -2.058                    -2.321       -2.323       -3.976       -3.750       -4.040       -3.817       

Imago en beleving -300                       -351           -386           -401           -406           -411           -417           

Sportparticipatie -421                       -434           -505           -287           -289           -290           -292           

Kennisnetwerk -157           -253           -249           -252           -255           -258           

Algemeen (indirecte kosten) -469                       -549           -573           -1.292       -522           -535           -545           

WK  -                          -1.874       -             -             -3.972       -             -1.200       

-3.248                    -5.687       -4.040       -6.205       -9.191       -5.532       -6.530       

saldo 99                           378             163             0                 -0                -0                0                  
 
 
VOORONDERSTELLINGEN MEERJAREN FINANCIEEL KADER 

 


