Afstudeer(stage): Governance structuur
De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) heeft in 2011 gekozen voor een bestuursmodel
waar leden van verenigingen van de Nevobo, die samen komen in de Bondsraad, het
Bondsbestuur controleren. Een vorm van ‘goverance’ die lijkt op de wijze waarop onze
democratie functioneert (het Bondsbestuur als uitvoerende macht en de Bondsraad als
wetgevende macht). Daarnaast werd er destijds ook gebruik gemaakt van de code goed
sportbestuur uit 2005 waarmee volgens een aantal principes en uitgangspunten kan worden
gewerkt. De Bondsraad heeft besloten dat het tijd is voor een evaluatie. Een evaluatie van
haar eigen functioneren. Een evaluatie van de relatie met de verenigingen die zijn
vertegenwoordigd. En een evaluatie van de relatie tussen Bondsraad in relatie tot het
Bondsbestuur. Een evaluatie leek de Bondsraad ook relevant omdat er ondertussen ook
aanpassingen zijn gemaakt in de code goed sportbestuur. Een delegatie van de Bondsraad
(met één vertegenwoordiger uit elk van de vier regio’s) heeft deze taak op zich genomen en
zoekt bij het uitvoeren van het onderzoek ondersteuning van een student.

Onderzoeksvraag
In hoeverre voldoet de goverance structuur vanuit het oogpunt van de Bondsraad van de
Nevobo aan het originele en huidige uitgangspunt van goed sportbestuur (governance) en
waar zijn de mogelijke verbeteringen c.q. aanpassingen mogelijk?
Onder te verdelen in de volgende subvragen:
1. In hoeverre voldoet de governance structuur in de relatie Bondsraad en Bondsbestuur
van de Nevobo?
2. In hoeverre werkt de Bondsraad als orgaan binnen de Nevobo naar tevredenheid
conform de governance structuur?
3. In hoeverre functioneert de Bondsraad als vertegenwoordiger van de verenigingen
(binnen de governance structuur) naar tevredenheid?

Onderzoeksopzet
Bondsbestuur-bondsraad
• Vragenlijst voorleggen aan bondsbestuur en bondsraad
• Bespreken uitkomsten door een afvaardiging van bondsbestuur en bondsraad
Bondsraad intern
• Enquête onder bondsraadleden
• Uitkomsten bespreken in een informele bondsraad
Bondsraad – verenigingen
• Enquête onder verenigingen
• Volleybalcafés om uitkomsten en verbeteringen te bespreken
Eindresultaat: rapport met uitkomsten en aanbevelingen
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(Afstudeer)stage opdracht
Om de werkgroep Governance van de Nevobo Bondsraad bij dit onderzoek te ondersteunen,
zoeken we een student. De aard van de opdracht is voldoende voor een afstudeeropdracht.
We verwachten van de student dat hij/zij ons ondersteunt bij het verder uitwerken van het
onderzoek. Dit betreft bijvoorbeeld het verder uitwerken van de vragenlijsten en enquêtes.
Het voorbereiden van besprekingen en volleybalcafés (waarschijnlijk digitaal). Het analyseren
van de bevindingen. In overleg met de Nevobo willen we kijken of daar de directe
ondersteuning kan plaatsvinden waarbij regelmatig overleg zal plaatsvinden met de leden
van de werkgroep. Het opstellen van een concept rapport met uitkomsten en aanbevelingen.
We zoeken dus een student:
• Met belangstelling voor sportbesturen in het algemeen en “goed sportbestuur” in het
bijzonder.
• Organisatorisch talent om onderzoekopzet op te zetten en bijeenkomsten mede te
organiseren.
• Die assertief is, zelfstandig kan werken, onderzoekend en schriftelijk vaardig.
• In staat is gebruik te maken van en mogelijk beschikking hebben over de tools voor de
analyse van de (statistische en inhoudelijke) data.
• Het verwerken van de data in heldere analyses en het in concept schrijven van conclusies.
Geïnteresseerden zullen een kennismakingsgesprek voeren met tenminste twee leden van de
werkgroep Governance van de Nevobo. Indien je nog vragen hebt n.a.v. dit voorstel dan kun
je mailen naar Ard Kramer: ard.kramer@orangecrest.nl of Gepko Hahn: gepko51@hotmail.nl.
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