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Vier agenda’s vormen het vertrekpunt voor dit document; 

 
Extern De ontwikkelagenda (Wielersport2020)  

Intern De verbeteragenda (Verbeterteam) Context

 De sportagenda 2017+ (NOC NSF) 

 Kansen, van hier tot Tokio V0.4 (KNWU) 

 

http://www.wielersport2020.nl/wp-content/uploads/2015/05/15296-KNWU_Ontwikkel-agenda_lowres.pdf
http://www.wielersport2020.nl/wp-content/uploads/2015/05/15296-KNWU_Ontwikkel-agenda_lowres.pdf
https://www.google.nl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0ahUKEwjatqOpzsHOAhXFMhoKHVPxDgQQFggeMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nocnsf.nl%2Fstream%2F5.a.-sportagenda-2017-versie-2.1-av.pdf&amp;usg=AFQjCNH8COtBPHqlDMGxregJqoMybqxnmw
https://www.google.nl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0ahUKEwjatqOpzsHOAhXFMhoKHVPxDgQQFggeMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nocnsf.nl%2Fstream%2F5.a.-sportagenda-2017-versie-2.1-av.pdf&amp;usg=AFQjCNH8COtBPHqlDMGxregJqoMybqxnmw
https://www.knwu.nl/storage/2017/08/Visiedocument-KNWU-Wielersport-2020.pdf
https://www.knwu.nl/storage/2017/08/Visiedocument-KNWU-Wielersport-2020.pdf


   
 

   
 

We hebben een geweldige uitgangspositie. 

Mooiste merk 

 
Nederland is hét fietsland bij uitstek. De meeste kinderen stappen op hun derde levensjaar al voor het eerst 

op. Fietsen zit in ons DNA. Onze infrastructuur is ongeëvenaard. We fietsen als peloton naar ons werk.  

Fietsen in Nederland, het is het mooiste merk om mee te werken. Nu de hele wereld het fietsen ontdekt, 

wordt stelselmatig naar Nederland gekeken. Nederland geldt als koploper, uitvinder, gidsland. 

Sterke groei 

Nog nooit stapten zoveel nieuwe sportieve fietsers op de fiets als in de afgelopen jaren. Fietsen als de 

perfecte sport voor een gezonde levensstijl. Fietsen blijkt ook steeds vaker de ideale vervanger van (het 

meer blessuregevoelige) voetbal en hardlopen of (het tijdrovende) golf. Collega-bond NTFU becijferde 

samen met Bikemotion dat wekelijks meer dan 800.000 (18+)  fietsers opstappen. Uit de 

sportparticipatiemonitor van NOC*NSF blijkt al tijden achtereen de flinke groei van fietsen als sport en heeft 

inmiddels een stevige positie in de top 5 van de populairste sporten ingenomen. Uniek aan de sport is dat je 

het een leven lang én het hele jaar door kunt doen. 

 

Topgeneratie 

Het gaat goed met het Nederlandse top-wielrennen. We hebben te maken met de beste generatie sinds 

Knetemann, Zoetemelk, Kuiper en Raas. De afgelopen jaren speelden de Nederlandse renners een 

prominente rol in de grote rondes met als kers op de taart de fenomenale overwinning van Tom in de Giro 

2017 en de podiumplekken in de Giro EN de Tour 2018. De historische overwinning van Niki Terpstra in de 

Ronde van Vlaanderen 2018 (eerste Nederlander in 32 jaar) en Anna van de der Breggen die de winst bij de 

vrouwen veilig stelde laat zien dat we ook weer serieus meedoen in de klassiekers. Maar dat is niet alles, 

waar onze vrouwen aan de start verschijnen wordt gewonnen. In 2018 kroonden we 18 wereldkampioenen 

met een totaal van 24 wereldtitels verdeeld over alle disciplines. De – veelal – in Nederland opgeleide 

talenten komen tot volle bloei, bij Nederlandse en internationale ploegen. Ook Nederlandse ploegleiders 

maken furore en zitten letterlijk aan het stuur bij de grootste ploegen van het peloton. 

Olympische medailles 

In totaal haalden de sporters van de KNWU in Rio 6 medailles. Anna van den Breggen is Olympisch kampioen 

op de weg. Elis Ligtlee op de Keirin. Niek Kimmann werd eerder wereldkampioen bij de BMX. Op MTB zijn de 

eerste WK medailles, sinds lange tijd, weer gewonnen en staat ook hier talent klaar – die met de juiste 

begeleiding – hoge ogen kan gooien in 2020 of 2024. De KNWU is deze OS in Rio de Nederlandse bond die 

voor Nederland de meeste medailles binnenhaalt en daarmee door NOC*NSF gewaardeerd met de Van 

Tuyll-beker. De KNWU zorgde voor 32% van de binnengehaalde medailles. . 

 

 

 

https://twitter.com/petosagan/status/844173752673882112
https://twitter.com/petosagan/status/844173752673882112
http://lcc.org.uk/pages/first-100-days
http://lcc.org.uk/pages/first-100-days
http://www.wsj.com/articles/going-dutch-beating-traffic-on-two-wheels-1470434754
http://www.wsj.com/articles/going-dutch-beating-traffic-on-two-wheels-1470434754
http://www.nocnsf.nl/sportdeelname-index/hoogste-score-ooit-van-sportdeelname-in-juni
http://www.nocnsf.nl/sportdeelname-index/hoogste-score-ooit-van-sportdeelname-in-juni
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/13/de-nieuwe-nederlandse-wielerschool-a1599421
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/13/de-nieuwe-nederlandse-wielerschool-a1599421
https://www.knwu.nl/wereldkampioenen
https://www.knwu.nl/wereldkampioenen
http://www.ad.nl/dossier-meer-sport/succesvolle-knwu-wil-nog-meer-medailles-in-tokio~ad35b06f/
http://www.ad.nl/dossier-meer-sport/succesvolle-knwu-wil-nog-meer-medailles-in-tokio~ad35b06f/
https://twitter.com/nocnsf/status/800809240495554560
https://twitter.com/nocnsf/status/800809240495554560
https://twitter.com/nocnsf/status/800809240495554560
https://twitter.com/nocnsf/status/800809240495554560


   
 

   
 

Bond van de toekomst 

Sinds 2016 hebben we een nieuwe koers ingezet. Eén die ervoor zorgt dat we bond van de toekomst worden, 

zijn en blijven. Die de mooie uitgangspunten voor de komende jaren verzilvert. Van waaruit de KNWU een 

prettige en waardevolle samenwerkingspartner is voor iedereen die iets met fietsen doet. Een toegankelijke en 

open organisatie die het mogelijk maakt om zoveel mogelijk Nederlanders van fietsen te kunnen laten 

genieten. De rol van de KNWU is die van verbinder, facilitator en kennisinstituut. Het ontzorgen en makkelijk 

maken van het organiseren of deelnemen aan wielersportactiviteiten, voor jong en oud.  

 

Werkwijze 

De kern van onze wijze van werken vormen we door uit te gaan van het principe van het leveren van 

toegevoegde waarde. Deze verpakken we in passende, op de doelgroep ingerichte, producten en diensten.  

We maken ruimte voor innovatie, binnen en buiten de bond, met Team Innovatie als aanjager. Doen dit met 

slimme partners en hebben dit onderwerp continu hoog op de agenda. We opereren met een ondernemende 

mentaliteit waarmee we in staat zijn onze toegevoegde waarde waar te maken. Nieuwe geldstromen los te 

krijgen. Slimmer om te gaan met bestaande middelen. Maar ook beter kiezen tussen wat we wel en niet meer 

doen. You can’t please all the people all the time. En last but not least, we onderschrijven het belang van en 

investeren op de digitale transformatie. Na een periode van te weinig focus op de inzet van technologie 

verandert dit nu tot het inrichten van ICT en data in de kern van de organisatie.   

 

Binnen de sport: voorbeeldrol 

De KNWU gelooft in de transitie in de sport (NOC*NSF) en neemt hierin een leidende rol en geeft hier kleur 

aan. De wapenfeiten en opgestarte projecten staan scherp op het netvlies van de KNWU en legt hierbij 

verbinding, signaleert kansen en komt proactief met voorstellen. 

  



   
 

   
 

Waarom zijn wij er (WHY) 
 
 

 

Wij maken iedere fietser continu beter 

We encourage every cyclist to become better 

 
beter = sneller, verder, slimmer, gezonder, veiliger, leuker 

iedere fietser = iedereen die fietsen als zijn sport ziet. 

 
Hoe doen we dat (HOW) 

 
KNWU is de beste wieleropleider ter wereld. KNWU stimuleert prestatie.  

“KNWU is kampioen in opleiden en zorgt voor het opleiden van kampioenen” 

 

De KNWU vervult de rol van faciliterend coach, van de connector die het overzicht heeft en prestaties 

mogelijk maakt.  We zorgen ervoor dat mensen gaan fietsen, beter gaan fietsen en beter presteren. In mooi 

Nederlands: encourage, empower, develop, inspire. 

Wat doen we (WHAT) 

 
De KNWU ontwikkelt wedstrijd-, opleidings- en verenigingsvormen die aansluiten bij deze tijd en klaar zijn 

voor de toekomst. De KNWU ontwikkelt en stimuleert talent, zorgt voor het bijbrengen van vaardigheden en 

kennis. Voor ideale omstandigheden en faciliteiten, en voor de juiste competities en uitdagingen. 

We begeleiden wielersporters naar persoonlijke topprestaties, variërend van het rijden van je eerste cyclo 

tot de beste wielrenners ter wereld, in alle disciplines. We willen in relatieve zin de hoogste participatie ter 

wereld, in alle disciplines. Dat betekent de breedste pyramide met de sterkste top. 

 

Voor wie doe we dat (WHO) 
 

De KNWU kent als primaire doelgroep sporters. Hierin onderscheiden we de topsporter, wedstrijdsporter en 

prestatieve sporter (opgedeeld in 6 persona’s). Secundaire doelgroepen zijn de clubs, (wedstrijd-) 

organisatoren, coaches en kader, wielerliefhebbers (fans) en uiteraard onze partners en sponsoren.  

 

 

 

 



   
 

   
 

Doelstellingen 

 

Thema: Succesvolle topsport  

Doelstellingen en status 

▪ Resultaat op WK, EK en OS/PS in alle disciplines 
Opbrengst 2017:  33 WK medailles en 40 EK medailles  
Opbrengst 2018:  64 WK medailles en 39 EK medailles.  
Tevens winnaar van de Best Nation Award op het WK Weg in Innsbruck.    
 

▪ Talentontwikkeling: Afleveren van 1 topsporter (man en vrouw) per discipline per jaar  
 

Discipline Categorie 2017 2018 2019 

BMX Dames  2  

 Heren  2  

MTB Dames 0 1 1 

 Heren 0 1 1 

Veld Dames 1 1 0 

 Heren 2 1 1 

Baan Dames  1  

 Heren  1  

Weg Dames 1 2 4 

 Heren 3 4 3 

Voor een specificering van de sporters, klik hier.  

 

▪ Topranking per discipline (UCI-norm). Top 5 bij de weg (mannen) 

 

UEC Rankings 

 2017 2018 

National Federations Ranking 2 2 

Medaille klassement x 2 

 

UCI Rankings 

Discipline Categorie Positie WR  

2017 

Positie WR  

2018 

BMX Elite mannen 2 2 

 Elite vrouwen 1 1 

Paracycling Weg 4 5 

 Baan 22 3 

MTB Cross-Country mannen 7 8 

 Cross-Country vrouwen  

 

9 5 

Veld Elite mannen 2 2 

 Elite vrouwen 2 4 

Baan Landenranking WK  12 1 

Weg Elite mannen 5 5 

 Elite vrouwen 1 1 

 

  

https://sportbonden-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/margo_de_vries_knwu_nl/EfjOGOBEyFtBjeDZ2rE_h0sBu92kuD7e40AG8_Aeeex64g?e=UPagVz
https://sportbonden-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/margo_de_vries_knwu_nl/EfjOGOBEyFtBjeDZ2rE_h0sBu92kuD7e40AG8_Aeeex64g?e=UPagVz
http://uec.ch/resources/2017_UEC_National_Federations_ranking_05.11.2017.pdf
http://uec.ch/resources/2017_UEC_National_Federations_ranking_05.11.2017.pdf
http://uec.ch/resources/2018_UEC_National_Federations_medal_table_FINAL_CLASSIFICATION.pdf
http://uec.ch/resources/2018_UEC_National_Federations_medal_table_FINAL_CLASSIFICATION.pdf


   
 

   
 

Thema: Olympische prestaties  

Doelstellingen 

▪ Behoud van hoogste toelatingslimieten (uitzenden sporters met realistische kans op 

podium danwel een top 10 klassering) → Grootst mogelijke wielerploeg in Tokio 

▪ 7+ medailles in Tokio  

 

Thema: Groei 

Doelstellingen en status 

▪ Meer klanten, groei,  van de database, naar 50.000 (in 2018) en 80.000 (in 2020) 
Database  2017 2018 

Totaal   

− Cat A. Lidmaatschappen 38.850 38.911 

− Cat B. Klanten   

− Cat C. Fans/geïnteresseerde    

 

 

▪ Meer bereik, meer dan  600.000 (’19) en 650.000 (’20) unieke gebruikers KNWU.nl en een 

minimaal bereik van 6 miljoen (niet uniek) via de social media kanalen.  

2017  
Website gebruikers: 455.869  
Website weergaves: 7.732.103  

 

Facebook totaal bereik: 3.971.746  
Twitter totaal weergaves: 3.236.386  
LinkedIn totaal bereik: - (toen nog niet actief)  
Instagram totaal bereik stories: - (toen nog niet actief)  
Strava totaal bereik: - (kunnen we niet meten)  

2018   
Website gebruikers: 555.807  
Website weergaves: 8.159.273  
 

Facebook totaal bereik: 3.016.232  
Twitter totaal weergaves: 3.055.005  
LinkedIn totaal bereik: 3.382 (vanaf oktober)  
Instagram totaal bereik stories: 172.355  
Strava totaal bereik: - (kunnen we niet meten)  

 

▪ KNWU komt ten minste 6 keer per jaar positief in het nieuws 

Status 2017: zie hier verzameling diverse artikelen  

Status 2018:  0-meting uitgevoerd door Meltwater. NTS score = +16. Potentieel bereik 

gegroeid met 71%     

 

▪ Hogere klanttevredenheid (o.b.v. NPS). Eerst meten (2018) daarna verhogen in de jaren 

erna 

(Nog) geen concrete metingen uitgevoerd.  

 

▪ Medewerkerstevredenheid, we nemen niet met minder genoeg dan een 8,5 

(Nog) geen concrete metingen uitgevoerd.  

 

▪ Groei in externe gelden en relevante partners  

Status 2017:  -  

Status 2018:  + 30K in kind en diverse nieuwe partnerships met o.a. Kingpolis 

(materiaalverzekering), Zwift (eRacing) en diverse ledenvoordelenpartners.  

Status 2019: + 385K Cash. Gerealiseerde stijging sponsoring bijdrage van 1 naar 1,3 miljoen.   

https://sportbonden-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/margo_de_vries_knwu_nl/EckIrNGUfbpBuFI3hc1HttIB_rYJQvTm_3OKSB3Wp1TUGA?e=6TuW0x
https://sportbonden-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/margo_de_vries_knwu_nl/EckIrNGUfbpBuFI3hc1HttIB_rYJQvTm_3OKSB3Wp1TUGA?e=6TuW0x
https://sportbonden-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/margo_de_vries_knwu_nl/ETIzqb1euUVIitKHNDX2LoQBvb6YaPhlf8XSIW7bmA-agw?e=BGsEDK
https://sportbonden-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/margo_de_vries_knwu_nl/ETIzqb1euUVIitKHNDX2LoQBvb6YaPhlf8XSIW7bmA-agw?e=BGsEDK


   
 

   
 

Speerpunten  
 

1. Succesvolle topsport 

2. Klantgericht aanbod 

3. Toekomstgerichte clubs 

4. Vernieuwende partnerships// slimme samenwerkingen 

5. Digitale transformatie  

6. Enthousiast publiek  

  



   
 

   
 

1. Succesvolle topsport 

De KNWU is er voor het stimuleren van de wielersport in Nederland. De prestaties van onze 

toppers kunnen we benutten om zoveel mogelijk kids te enthousiasmeren voor de sport. Na de 

Giro-winst van Tom Dumoulin speelden veel jongetjes en meisjes op hun fietsen ergens in 

Nederland hem na. Hij is een bron van inspiratie voor de jeugd. Talenten opleiden om later 

eventueel een topper te worden is onderdeel van onze core business. Evenals presteren in de 

verschillende disciplines op grote topsportevenementen.  

      In de visie op topsport werken we vanuit 3 fases: 

▪ Talentherkenning 

▪ Talentontwikkeling 

▪ Topsport 

                  

Voorbeeld i topsportmodel discipline weg 

TALENTHERKENNING  

Talentherkenning vindt vooral plaats op basis van testen van fysieke capaciteiten, aangezien die 

het gemakkelijkst te meten zijn en we daarin het meeste inzicht hebben. Technische capaciteiten 

en mentale vaardigheden worden bepaald op basis van het inzicht van talentcoaches en 

bondscoaches en de talentprofielen KNWU. Inmiddels zijn we zo ver gevorderd dat we dit ook 

kunnen kwantificeren met eenvoudigere testen. Door het talentvolgsysteem krijgen we steeds 

meer inzicht in de bepalende factoren bij de ontwikkeling van een talent. We hebben als bond 

vele verschillende talentherkenningsmomenten of dagen. Bijvoorbeeld per kwartaal bij de RTC’s, 

klimkampen, deelname aan Olympic Moves of tijdens de Limburgse Testdagen.  

  

TALENTONTWIKKELING  

Talentontwikkeling is een proces. Daarvoor zijn landelijke en regionale talentcoaches nodig die 

het proces sturen. Het trainingsprogramma is gebaseerd op de 3 V’s van talentontwikkeling. 

Veel, variatie en vroeg beginnen. Streven is om jonge talenten op verantwoorde wijze meer te 

laten trainen, afhankelijk van de discipline besteed aan duurtraining of krachttraining. Sporters 

worden in verschillende leeftijdsklassen opgeleid tot volwaardige topsporters. Het uitgangspunt 

is leren fietsen, leren trainen, leren presteren en oogsten. Trainingsprogramma’s variëren vanaf 



   
 

   
 

de junioren tot aan topsport van eenvoudig naar complex, en van algemeen naar individueel. 

Talenten in de duurdisciplines worden gestimuleerd om op jonge leeftijd meerdere disciplines te 

combineren. Bijvoorbeeld weg en baan, of weg en veldrijden. Baan, BMX en veldrijden zijn een 

uitstekende trainingstool om de stuurvaardigheid van renners te ontwikkelen. Het is aan te 

bevelen om renners die maar 1 discipline beheersen, in contact te brengen met een tweede (zie 

trainingskampen talentherkenning). 

Via bovenstaande uitgangspunten bereiken we uiteindelijk ons einddoel:  

 

Het talent ontwikkelt zich tot een belastbare, zelfstandige, technisch vaardige topsporter  

 

Belastbaar wil zeggen: in staat tot het volgen van een trainingsprogramma dat concurrerend is 

met dat van de beste atleten ter wereld. 

Zelfstandig betekend: intrinsiek gemotiveerd om het voorgaande trainingsprogramma uit te 

voeren. Planmatig. Technisch vaardig betekend: opgeleid in technisch veeleisende disciplines. 

Concreet richten we ons op de realisatie van:  

• Complete opleiding vanaf talent spotten tot talent verzilveren, 

• Het aanbieden van een multidisciplinair programma in talentontwikkeling; Sporters worden 

vanaf gemiddeld 12-jarige leeftijd opgeleid voor explosief of duur georiënteerde disciplines. 

Binnen explosief of duur georiënteerde disciplines kunnen sporters nog overstappen. 

• Complete basisopleiding bij de verenigingen met eventuele ondersteuning van de RTC’s, 

• Via de clubs, RTC’s en teams door naar talentselecties van de bondscoaches. M.b.v. nationale 

talentcoaches verder opgeleid tot topsporter in topsportselecties van de bond of bij een 

commerciële ploeg.  

 

TOPSPORT 

De topsportprestatie is de optelsom van fysiek/technische en mentaal /tactische vaardigheden van 

de sporter. Wij stellen de sporter centraal en bieden producten en diensten ter ontwikkeling van de 

sporter. Van het ter beschikking stellen van vermogensmeters, tot trainingsadvies, van hoogtestages 

tot een uitdagend wedstrijdprogramma. Tevens werkt de afdeling Topsport samen met externe 

partijen die specialistische diensten of producten leveren.   

Daarbij staat de sporter centraal en is de persoonlijke ontwikkeling van sporters en coaches een van 

de belangrijkste doelstellingen. Wanneer vaardigheden verbeteren worden prestaties beter. We 

willen sporters “empoweren” en opleiden zodat zij zo veel als mogelijk autonoom keuzes maken 

binnen de grenzen van het KNWU beleid. Samen met de coaches en de technische staf streven 

sporters naar de ontwikkeling van hun volledig potentieel en presteren top op de 

kampioenschappen.  

Sporters en technische staf verbinden zich aan een KNWU project. Een project is een kampioenschap 

of de ontwikkeling van persoonlijke competenties. Deelname aan internationale wedstrijden is een 

belangrijk instrument om sporters te ontwikkelen. Het gevecht op de cm2 is nodig om een bepaalde 

gewenning en vaardigheid te verkrijgen voor de discipline. De deelname aan kampioenschappen 

heeft de prioriteit en zal voor sporters een belangrijk doel zijn. Andere belangrijke wedstrijden zijn de 

Nations Cup en de Wereldbeker.  

Team Topsport werkt nauw samen met externe partijen die een specialistische dienst of product 

leveren. Het gaat dan o.a. om commerciële teams, soigneurs, mecaniciens, 



   
 

   
 

bewegingswetenschappers, sportartsen, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen en embedded 

scientists. De embedded scientists zorgen voor een wetenschappelijk ondersteunende structuur 

(organisatie, processen, mensen) die gericht is op het verzamelen, analyseren en praktisch vertalen 

van wieler gerelateerde en die kennis verder uitbouwen.  Meten is de basis om het gevoel van de 

coach te onderbouwen. Meer weten biedt de voorsprong die uiteindelijk moet leiden tot meer 

winnen.  

 

TOPSPORT INSPIREERT 

Regelmatig doen grote fietsevenementen zoals bijvoorbeeld de grote rondes (La Vuelta, Le Tour, 

Giro) of EK’s en WK’s in allerlei disciplines Nederland aan. Nederland is een uniek fietsland waarbij de 

komst van grote evenementen dit vooral verder versterken. Wij geloven erin dat wielerevenementen 

kunnen bijdragen aan het stimuleren van fietsen voor alle leeftijden (met extra nadruk op de jeugd) 

en een geweldige kans is voor alle Nederlandse wielerfans om hun helden van dichtbij te 

bewonderen. Gastheer zijn van een groot wielerevenement in Nederland kan zorgen voor een impuls 

voor de wielersport, voor, tijdens en na het evenement.  

Als KNWU bevinden we ons in een luxe positie met veel Nederlandse internationale organisatoren of 

regio’s die geïnteresseerd zijn in het aantrekken van deze evenementen. De KNWU zal dan ook niet 

snel zelf eerste initiator zijn van het binnenhalen van deze evenementen. Wel (onder)steunen wij 

organisatiecomités met deze ambitie waarvan de visie en ambities aansluiten bij onze eigen visie en 

ambities.   

Het organiseren van grote topsportevenementen in Nederland kan bijdragen aan diverse 

doelstellingen, bijvoorbeeld: 

• Stimuleren van extra sportieve successen voor de topsportprogramma’s; 

• Meer fans enthousiasmeren voor de wielersport;  

• Het in beweging brengen van jeugd; 

• Meer mensen stimuleren om vaker sportief op de fiets te stappen door bestaande 

programma’s (fit@work, Fondo) in te zetten; 

• Aanjagen van innovatie voor de KNWU, bijvoorbeeld juist ook op het gebied van 

duurzaamheid;  

• Het opzetten van slimme samenwerkingen, met name op het gebied van Dutch Cycling / 

Nederland Fietsland met diverse andere relevante partijen; 

• Meer sponsorinkomsten voor de wielersport in het algemeen en de KNWU in het bijzonder.  

  



   
 

   
 

2. Klantgericht aanbod 

De KNWU stelt de wielersporter centraal. Een steeds groter wordende groep sporters stelt andere 

wensen en eisen aan het product (wieler)sport dan in het verleden. Om deze grote groep op meer 

eenvoudige en laagdrempelige wijze te enthousiasmeren voor de (wedstrijd)sport gaan we ons 

versneld richten op vernieuwend productaanbod. Aanbod dat aansluit op de verschillende 

levensfasen en individuele niveau van sporters voor een leven lang wielersport.  

Producten die aansluiten in de lifestyle van de gezonde en vitale Nederlander. Maar ook producten 

die aansluiting hebben met verschillende community ’s en waarmee mensen zich kunnen 

onderscheiden. Door het toevoegen van nieuwe vormen van wedstrijd, uitdaging en competitie 

groeit de KNWU pyramide van jong tot oud. 

 

TOEGEVOEGDE WAARDE  

De KNWU werkt op basis van toegevoegde waarde wat verpakt kan zijn in allerlei producten of 

diensten. De KNWU heeft toegevoegde waarde op:  

I. Kennis: Jarenlange ervaring en kennis bij het opleiden van talenten én kader. De kennis die de 

KNWU heeft vanuit top- en wedstrijdsport heeft veel waarde voor iedereen die beter wil leren 

fietsen (ook als je niet persé een traditionele wedstrijd wilt rijden.) 

Kennis wordt toegevoegde waarde door deze aan te bieden in, op basis van doelgroep behoefte 

gebaseerde, concrete producten en diensten.  

II. Faciliteiten: competities, kalenders, ranglijsten, reglementen, jury, veiligheid, processen, 

draaiboeken, evenementen, uitslagen, opleidingen, inschrijfsystemen, netwerk, etc. 

Maar ook de contacten met; politie, collega bonden, UCI, WADA, DA, ministeries, NOC*NSF. En 

automatisering en sporttechnische- en kaderopleidingen 

Faciliteiten worden toegevoegde waarde door deze te bundelen en makkelijk toegankelijk te maken 

voor iedereen die iets in de wielersport organiseert.  

III. Clubs: Structuur, vrijwilligers, locaties 

Clubs zijn van toegevoegde waarde als lokale sportaanbieders. Ook clubs hebben de uitdaging om 

deze (faciliterende en kennis gedreven) toegevoegde waarde beter zichtbaar te maken. De KNWU 

steekt een helpende hand uit aan de clubs die hierin vooruit willen.  

IV. Klanten: Een groeiende database met daarin meer dan 38.000 actieve fietsers (Mijn KNWU) 

De groeiende database wordt van toegevoegde waarde door gerichte data-analyse (ten behoeve van 

de inzet van bevordering van de Nederlandse wielersport) en het personaliseren van 

contactmomenten.   

 

V. Topsport: De toegang tot de topsport en daarbij komende zichtbaarheid is interessant voor 

media, publiek en (potentiele) partners. Topsport inspireert jonge sporters. 

De toegevoegde waarde van topsport krijgt een nog prominentere positie in de organisatie en 

inspireert hiermee sporters maar ook het organiserende kader.  

 



   
 

   
 

VI. Eerlijke sport: belang bij een eerlijke sport voor iedereen. 

De toegevoegde waarde van een eerlijke sport wordt gemaakt door de cirkel van het bespreekbaar 

maken, proactief voorlichten, passende regelgeving en handhaving hiervan.  

 

WERKWIJZE; PERSONA’S, CUSTOMER JOURNEY, SNELLE ONTWIKKELING  

 

Om dit vernieuwende aanbod te kunnen bepalen zijn 6 verschillende doelgroepen (persona’s) 

gesegmenteerd en per groepering de specifieke wensen in kaart gebracht. Niet iedere sporter is 

gelijk. We verdiepen ons structureel en periodiek in de wensen en behoeften van deze groepen, 

bijvoorbeeld via de Wielersportmonitor. We gaan en blijven met ze in gesprek, laten ze mee 

ontwikkelen, klankborden en uittesten. We brengen de customer journeys in kaart en werken voor 

sites en online services met user stories.  

Als projectmethodiek gebruiken we agile/scrum en product teams die in zogenaamde sprints 

(digitale) services en producten ontwikkelen. Niet langer op zoek naar iets wat pas live gaat als het 

100% ‘af’ is (dat is het namelijk nooit). Maar werken vanuit een MVP (minimal viable product) en van 

hieruit door-ontwikkelen. Resultaat: nieuwe initiatieven en uitbreidingen snel ‘op de markt’ brengen 

met nog beschikbaar budget voor de doorontwikkeling. 

Er wordt samengewerkt met mensen binnen en buiten de KNWU. Mogelijke partijen zijn: 

• Technische universiteiten en hogescholen, 

• Partners/Leveranciers op het gebied van kleding, voeding en materiaal, 

• Technologie partijen voor toepassing van data, 

• Product designers, developers en andere creatieve specialisten, 

• Studenten Wielrennen Nederland.  

We streven naar een maximale klanttevredenheid. Dit maken we niet alleen inzichtelijk voor de 

KNWU overall maar brengen we ook specifiek per producttype in kaart.   

 

GERICHTE PROJECTEN  

Concreet werken we aan de realisatie van: 

▪ Fondo (eerder bekend als De Nederlandse Wielerschool); het laagdrempelige 

trainingsplatform om beginnende en gevorderde wielrenners te begeleiden naar persoonlijke 

topprestaties zoals harder, hoger of langer fietsen, het beklimmen van de Mt. Ventoux, of 

deelname aan een cyclo zoals La Marmotte.  

 

▪ Urban Sports Coalition; samen met de KNGU lanceren we de Urban Sports Coalition. Waar 

we, in eerste instantie in Arnhem, werken aan het Urban City Concept met de stad als 

playground voor urban sporten (streetdance, freerunning, bmx freestyle). 

 

 

▪ KNWU Ledenvoordelen; voordelig gebruik maken van diensten (denk aan Strava, Energylab) 

en korting op producten van onze partners, dat is het KNWU Ledenvoordeel. Middels het 

ledenvoordelenprogramma verdien je het lidmaatschap makkelijk terug en ontvang je unieke 

aanbiedingen. Ook voor clubs en organisatoren.  

https://agilescrumgroup.nl/minimum-viable-product/
https://agilescrumgroup.nl/minimum-viable-product/


   
 

   
 

 

▪ KNWU servicedesk; snelle en optimale dienstverlening aan onze leden, clubs en 

organisatoren richten we in via de (online en digitale) KNWU servicedesk. Of het nu gaat over 

de status van je licentieaanvraag, een hulpvraag voor je club of tips over het duurzamer 

organiseren van je wedstrijd. Hiervoor kun je allemaal bij de servicedesk terecht.  

 

▪ E-sports; met de omarming van het NK Zwift en het wekelijks trainen van de junioren-

selectie op Zwift hadden we al de eerste stappen in het omarmen van fietsen als e-sport 

gezet. Via een partnership met Zwift richten we indoor fietsen in als echte discipline; 

eRacing. Compleet met e-competities, klassementen en kampioenschappen maar ook 

trainingsplannen en talentherkenning.  

 

▪ KNWU Campus; is het platform voor iedereen die actief is in de sport als trainer-coach, 

bestuurder, ploegleider, soigneur, mecanicien, jury of volger. Dit kan op allerlei niveaus en in 

alle denkbare thema’s. Samen worden we beter in ons vak. De campus verpakt het 

overbrengen van vaardigheden en kennis in moderne en eigentijdse producten en diensten. 

Zie ook www.knwucampus.nl  

  

http://www.knwucampus.nl/
http://www.knwucampus.nl/


   
 

   
 

 

3. Toekomstgerichte clubs 

De verenigingen vormen het huidige fundament voor de KNWU. De komende jaren zal de KNWU 

speciale aandacht hebben op het verder door-ontwikkelen van deze verenigingen. Samen kansen 

zien in tijden van verandering. 

 

KNWU IN BETA, DE PROEFTUIN 

De huidige ontwikkelingen gaan zo snel dat het ondoenlijk is om nieuwe verschijningsvormen via de 

huidige structuren van de KNWU ingebed te krijgen in de organisatie. Middels de KNWU proeftuin en 

het innovatieplatform krijgen deze nieuwe initiatieven en wedstrijdvormen de ruimte. Ruimte om 

vanuit een testfase te experimenteren, te doen, te ervaren, te leren en bij succes verder te 

implementeren en in te bedden in de organisatie.    

 

PROGRAMMA’S ROND AFHAAKMOMENTEN 

In een succesvolle klanten-pyramide gelden drie principes: get them in, get them up, keep them in. 

Uit de statistieken blijkt dat er een aantal afhaakmomenten zijn. Bijvoorbeeld rond 18 jaar, als 

jongeren meer uitgaan én gaan studeren. Ook voor jonge gezinnen is het vaak lastig te combineren.  

Met zijn allen hebben we de opdracht om aanbod te ontwikkelen voor deze groepen op basis van 

structureel gefundeerd onderzoek naar uitstroom, wensen en behoefte en de sport aantrekkelijk te 

maken en houden voor alle levensfasen.  

 

IEDER DORP ZIJN BMX BAAN 

BMX vormt voor veel kinderen de ideale entree in de wielersport. BMX zelf groeit als internationale 

discipline (want: spectaculaire kijksport) en is ook bron voor talenten in andere disciplines (Elis 

Ligtlee, Jeffrey Hoogland). Om de basis te verbreden en instroom te bevorderen is er behoefte aan 

meer infrastructuur. De KNWU gaat zich samen met andere organisaties (als Fietsersbond, lokale 

verenigingen) inzetten om zoveel mogelijk fietscrossbanen aan te laten leggen in Nederland. In veel 

dorpen en gemeentes is de plaatselijke crossbaan een burgerinitiatief. 

De KNWU presenteert een stappenplan waarmee ‘burgers’ op een gestructureerde manier een 

verzoek tot crossbaan kunnen indienen bij gemeentes. Voorbeelden: Genemuiden, Mijdrecht, 

Oisterwijk, Hengelo, Berkelland. Ook toegankelijkheid tot fietsen is vaak een groot probleem voor 

instroom. De Olympic Experience in Scheveningen leert een belangrijk punt: zorg dat het er is en 

kinderen gaan alles proberen. De komende jaren kijken we actief naar uitbreiding van het 

fietsleaseplan en fietsdepots (bij RTC’s). 

 

WELKOM OP DE CLUB  

Hoe simpel kan een welkom gevoel zijn? Iets wat nog niet altijd vanzelfsprekend is in de wielersport 

en daarmee des te belangrijker om actief op in te zetten. Het welkom op de club principe voeren we 

door in alle lagen van de organisatie van het contact met en op het clubhuis op Papendal tot en met 

de wielerclub in de polder waar vele sporters met plezier wekelijks fietsen.  

https://www.knwu.nl/magazine/hoe-simpel-kan-een-welkom-gevoel-zijn
https://www.knwu.nl/magazine/hoe-simpel-kan-een-welkom-gevoel-zijn


   
 

   
 

 

 

MODERNE OPLEIDING-, VERENIGING- EN WEDSTRIJDVORMEN 

Vertrouwde wedstrijdvormen zullen altijd blijven bestaan. Al zien we een daling van het aantal 

licentiehouders in de laatste jaren. Mensen zoeken naar andere vormen van competitie en uitdaging 

en hoe dit in te passen in hun drukke leven. Mogelijk is hiervoor een groter onderscheid nodig tussen 

UCI- en niet UCI-categorieën om deze grote groep op meer eenvoudige en laagdrempelige wijze te 

enthousiasmeren voor de (wedstrijd)sport. Aanbod dat aansluit op het individuele niveau van 

sporters en past in de belevingsmaatschappij.  

 Een uitdaging als The Ride is daarvan een goed voorbeeld. In het hardlopen zien we de categorie 

‘funrunning’’ sterk groeien, zoals colorruns, mudmasters en ladiesruns. Ook voor alle disciplines bij 

de KNWU kijken we naar nieuwe varianten. Het succes van de strandraces is hiervan een goed 

voorbeeld. Maar ook de Cauberg Challenge, Kop-over-kop, Meewindkoers, De Muur Challenge van 

Red Bull, etc. vallen hieronder. 

De KNWU denkt actief mee en is enthousiast over nieuwe wedstrijdvormen. Waarom niet – in 

navolging van de KNSB - een derby Nederland – België. Of het NK op Alpe d’Huez. Of een tijdrit in de 

nacht. De KNWU reglementen zullen in de breedte meer ruimte gaan bieden om dit te kunnen 

faciliteren waarbij de uitgangspunten veilig, gezond en eerlijke sportbeoefening aan de basis blijft 

staan.  

De nieuwe generatie sporters stellen vragen, willen weten waarom en gaan niet langer akkoord met 

het 1 op 1 overnemen van de opleiding die hun leermeester zelf heeft doorlopen. Zij willen vooral 

weten waarom voor een bepaalde training- en opleidingsvorm wordt gekozen, zelf inbreng hebben,  

alles weten over de achtergronden, de nieuwste materialen en het gebruik van de moderne 

technologie om zo efficiënt mogelijk te trainen en kennis te vergaren. Dit vraagt om een andere 

manier van opleiden. 

Aanbod voor iedere vorm van verenigen. Ook voor de WhatsApp groep die iedere zondag om ‘10 

over 10’ langs de IJssel afspreekt. Met betrekking tot vereniging wordt ingezet op ondernemende 

sportaanbieders die werken met leden en afnemers/klanten en meerwaarde aantonen. De KNWU zet 

in op het faciliteren en mogelijk maken van de verschillende bindingsvormen bij sportaanbieders en 

het inspireren en stimuleren van deze aanbieders in aantrekkelijk sportaanbod. 

 

KNWU CLUBIMPULS  

Goede ideeën zijn overal. Iedere Nederlandse Wielerclub heeft slimme en creatieve oplossingen om 

meer jeugd te enthousiasmeren, kosten te besparen, gastvrijer te zijn en snuggere 

wedstrijdenvormen of trainingen te organiseren. We halen alle bestaande ideeën bij clubs op en 

zorgen ervoor dat alle andere clubs dit te weten komen. Een goed idee in Alkmaar kan prima werken 

in Veenendaal. En andersom. Het doel is dat we alle wielerclubs in Nederland inspireren met goede 

voorbeelden zodat we met de hele wielersport vooruitgaan. Ook leerzaam voor alle andere 

sportclubs in Nederland.  

De club van het jaar verkiezing krijgt een plek onder de overkoepelende vereniging van het jaar 

verkiezing van NOC*NSF.  

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/24/sturen-is-er-niet-bij-tijdens-de-koers-in-je-woonkamer-a3655231?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/24/sturen-is-er-niet-bij-tijdens-de-koers-in-je-woonkamer-a3655231?utm_source=NRC&utm_medium=whatsapp


   
 

   
 

 

DAG VAN DE WIELERSPORT  

De dag van de wielersport en club van het jaar verkiezing worden in een nieuw jasje gestoken. 

Passend bij deze tijd.  We maken een flinke stap met de Dag van de Wielersport. Verbreden: ook 

voor niet-leden. Verbeteren: meer impact, hogere kwaliteit van kennissessies. Een dag die ook 

aansluit bij onze visie 'Kansen van hier tot Tokio'. Aanhaken bij een groot evenement op 

wielergebied.   

HET GROENE CONVENANT 

Samen met sporters, clubs, organisatoren, producenten, overheden, start-ups en andere partners 

werken we aan een circulaire wielereconomie. Het fundament is gelegd op de Dag van de 

Wielersport 2018. Samen met onze partners maken we onze groene ambities voor de wielersport 

waar en enthousiasmeren we zoveel mogelijk partijen om mee te doen en zijn of haar eigen bijdrage 

te leveren.  

VERKLEINEN VAN DE AFSTAND  

Een veel gehoorde klacht is de ondoordringbare hiërarchie van de KNWU (congres – hoofdbestuur - 

uniebureau - district - afdeling - vereniging - lid). We gaan het voor leden makkelijker maken om de 

weg te vinden naar de KNWU. Een directe communicatielijn van lid naar het uniebureau. De KNWU-

organisatie krijgt een duidelijkere clubhuisfunctie waarin het organiseren van inspraak, meedoen, 

mee-ontwikkelen en mee-besluiten eenvoudiger en moderner wordt. 

  

https://www.knwu.nl/magazine/op-weg-naar-een-duurzame-wielersport
https://www.knwu.nl/magazine/op-weg-naar-een-duurzame-wielersport


   
 

   
 

4.Vernieuwende partnerships & slimme samenwerkingen 

Met de recent gepresenteerde nieuwe hoofdsponsor voor de KNWU; de Nederlandse Loterij, zetten 

we een belangrijke stap vooruit in partnerships. Extra ondersteuning van de wielersport met een 

substantieel cash component. Echter is 1 partner nooit voldoende en kan de KNWU alleen bestaan 

met de steun van vele partners en energieke samenwerkingen. 

 

MODERNE PARTNERSHIPS 

Het plakken van namen op shirts en borden langs het parcours heeft de langste tijd gehad. Partners 

zijn op zoek naar andere vormen van sponsoring: activatie en participatie. De KNWU maakt hierin 

een duidelijke switch en werkt aan de inrichting van moderne partnerships. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn:  

• Hoofdsponsorschap – alle disciplines en de Dutch Cycling 365 propositie – overkoepelende 

 propositie met alle rechten KNWU aangevuld met relevante rechten wielersport  

• Discipline Partners – sponsoren per discipline of combinatie van disciplines.  

• Deel proposities – momenteel is TeamNL ‘broekenpartner’ van de KNWU. De sponsor staat 

 daarmee op alle broeken van de nationale selecties. Andere organisaties zijn geïnteresseerd 

 in ‘partner van de next generation’ of ‘mobiliteitspartner’.  

• Midsize mogelijkheden – Denk aan Decathlon Dikke Banden Race. Business Partner KNWU. 

 Regiopartner (zoals Limburg, Gelderland of Texel).  

• Content platforms – Zoals Project Tokyo – KOGA/TU Delft.  

• Andersoortige partnerproposities. Sponsoring op basis van gedeelde interesses/waarden: 

 Sponsor van de opleiding. Het omarmen van de verkiezing tot de vereniging van het jaar.  

 Het verbinden van partner aan concrete producten zoals Join the race of de Dag van de 

 wielersport. Van talentontwikkeling, van uitmuntende prestaties, van coaches, etc. 

• KNWU Businessclub. ‘Cycling is the new golf’ wordt vaak gesteld. Met de toegang tot kennis, 

 coaches en (oud)topsporters kan de KNWU heel goed voorzien in een sterk groeiende 

 behoefte binnen het bedrijfsleven. 

• Digitale partner; we zullen de komende jaren flink moeten investeren in technologie. Het 

 lijkt uitgesloten dat we dat met de huidige bezetting intern snel genoeg voor elkaar krijgen. 

 Een denkbare vorm is een partner vinden die in #uren per jaar investeert in de nieuwe 

 websites en digitale dienstverlening van de KNWU. Een mooi recent voorbeeld hiervan is 

 Clever*Franke die uren investeert voor digitale producten tijdens het NK BMX Freestyle.  

 

SLIMME SAMENWERKINGEN  

In de komende jaren zal de KNWU heel actief op zoek gaan naar samenwerkingen binnen en buiten 

het fietsen. Samenwerkingen die nu soms ad hoc of incidenteel zijn worden meer strategisch.  

We stimuleren samenwerking ook op verengingsniveau. Immers alleen ga je harder maar samen kom 

je verder.  

  



   
 

   
 

Collega bonden 

Een logische samenwerkingspartner voor de KNWU is de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU). Samen 

bedienen we 100.000+ Nederlandse sportieve fietsers. Wij staan altijd open voor de verdere 

intensivering van de samenwerking op het gebied van; 

• Combinatie aanbod voor leden/klanten 

• Combinatie aanbod voor verenigingen 

• Gezamenlijk proposities voor (niet)leden 

• Gezamenlijk uitvoeren van wielersport gerelateerd onderzoek 

• Gezamenlijk eenduidige en sterkere belangenbehartiging 

• Beter kijken naar eventuele overlap in werkzaamheden 

Sinds onze komst naar Papendal vinden we een hele prettige en constructieve samenwerking met de 

Nederlandse Triathlon Bond en de Atletiekunie. Samen met deze collega bonden werken we aan de 

realisatie van de Smart Federation en richten we samen onze eigen shared service in #opPapendal. 

Iets meer op afstand maar tevens een logische samenwerkingspartner op basis van de DNA en 

gelijkenissen in de sport zien we in de KNSB.    

Dutch Cycling 

Fietsen als branche. In deze context wordt ook gekeken naar samenwerking met aanpalende 

sportbonden (NTB, KNSB) en organisaties als Fietsersbond, Bikemotion, ANWB, Wielerploegen. 

Nergens in de wereld is het landschap van belangenbehartigers zo versnipperd als in Nederland. Voor 

de ‘gewone burger’ niet meer te bevatten. Voor welke vraag moet ik waar zijn? Maar ook geen 

sterke positie vanuit een gezamenlijke branchebeweging. Gezamenlijk zullen we de economische en 

maatschappelijke waarde van de fietsen in Nederland beter zichtbaar en onder de aandacht moeten 

brengen.  

Samen met partners maken we een slimme portal ‘Dutch Cycling’ waar we de weg wijzen naar de 

juiste partij bij de juiste vraag, gezamenlijk en efficiënter optreden in belangenbehartiging en werken 

aan een sterke toekomstbestendige branche, aantrekkelijk voor het aansluiten van partners en 

sponsoren. Doel: inspiratie, informatie. En de som der delen benadrukken. Een eerste start is 

gemaakt via de Alliantie Samen Fietsen.  

Aansluiten bij wat er al is 

Niet alles zelf doen, maar slim aanhaken bij wat er is. De Dag van de Wielersport vindt op dezelfde 

dag plaats als Framed Festival of een ander evenement. De KNWU is duidelijk zichtbaar op grote 

brancheactiviteiten zoals Bike MOTION.  Meedoen met The Ride is een ander voorbeeld. Verder valt 

te denken aan: Strongher festival, NK Loopfietsen, Biketrail, Vast verzet bokaal, NK Retro wielrennen, 

Red Bull kop-over-kop en diverse andere nieuwe fietsevenementen. 

Ploegen, renners en organisatoren  

We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de commerciële ploegen en de huidige generatie 

renners. Maar ook met (professionele) organisatoren.  Voor het delen van kennis en kunde en het 

mee-ontwikkelen van visie op thema’s. Het samen organiseren en faciliteren, ieder met zijn of haar 

eigen expertise en het kunnen doen waar hij het beste in is. 1 + 1 = 3. Het NK Wielrennen2.0 is hier 

een mooi voorbeeld van.    

http://www.alliantiesamenfietsen.nl/
http://www.alliantiesamenfietsen.nl/


   
 

   
 

5. Digitale Transformatie // Smart Federation  

We hebben de laatste jaren weinig focus gehad op de inzet van technologie. Op digitaal gebied heeft 

de KNWU de eerste stappen gezet in de digitale transformatie. Belangrijk is om te zorgen dat ICT in 

het hart van de organisatie komt. Maken we hier geen stappen dan zal de rol van de KNWU de 

komende jaren drastisch afnemen. Voor nu betekent dat dat we eigen resources inzetten op de kern 

van de KNWU (klantdatabase + websites + tools/apps/services). Voor secundaire processen zoals 

interne mail, server, etc. wordt gebruik gemaakt van marktstandaarden (in de cloud). 

De digitale transformatie krijgt vorm volgens 3 fasen;

 

0. Digital thinking; de interne werkwijze 

1. Digitale communicatie; externe communicatie 

2. Digitale processen; verbeteren van de eigen processen  

Uitrol en implementatie krijgt vorm volgens de memo Digitale Transformatie.   

 

KLANTENDATABASE - MIJN KNWU – DATA  
 
Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren en een belangrijke voorwaarde voor veel van de 
andere stappen die we nemen is de doorontwikkeling van de klantendatabase (nu nog: Mijn 
KNWU). Om klantgericht te kunnen werken is het kennen van je klant een vereiste. Op basis van 
de informatie over onze klanten zijn we in staat om zelf - en met onze partners - producten en 
diensten te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen van onze doelgroep. We weten momenteel 
al behoorlijk veel over onze leden, maar doen daar vooralsnog te weinig mee.  
 

http://bit.ly/knwu_digital_update
http://bit.ly/knwu_digital_update


   
 

   
 

We investeren in de IT-structuur van de KNWU om het eenvoudiger, leuker en beter te maken 
om iets voor, met of bij de KNWU te doen. Of het nu gaat om het inschrijven en deelnemen aan 
een wedstrijd, het organiseren van een wedstrijd of het deelnemen aan een opleiding.  
 
OPENSTAAN VOOR NIEUWE TECHNOLOGIE  
 
Hoewel het op dit moment vaak nog te weinig ‘top of mind’ is staan we open voor het gebruik en 
inzet van nieuwe technologieën. Hebben we nieuwsgierige en open houding en staan vooraan bij 
het uitvoeren of deelnemen aan pilots en testen. Heel de wereld kijkt bijvoorbeeld naar 
ontwikkelingen zoals blockchain en artificial intelligence. Beiden naar verwachting ook zeer 
bruikbaar in de sport. Processen en thema’s waar we door middel van nieuwe technologieën 
stappen vooruit willen zetten zijn bijvoorbeeld het transparanter en slimmer omgaan met 
processen die te maken hebben met financiële geldstromen zoals de toekenning van subsidies, 
beheer van geldstromen maar ook bij processen rondom besluitvorming en het vastleggen en 
beheren van regelementen en contracten (smart contracts) maar bijvoorbeeld ook op de 
medische dossiers. Maar ook het beter, sneller en meer op maat bedienen van onze klanten.   
Dit kan variëren van het beantwoorden van vragen tot het bijstellen van individuele 
trainingsschema’s en het doen voor suggesties voor leuke events, wedstrijden en content.  
 
KANSKAARTEN  
 
Het is van belang om vooruit te blijven kijken en gaan. In 2017 zijn we begonnen met ‘De 
kanskaarten voor de wielersport’. Dit proces blijven we jaarlijks herhalen (ophalen, vertalen en 
implementeren). Het belangrijkste doel hierbij: vereenvoudigen van de regelgeving en afbouwen 
van de overbodig geworden drempels, vergroten van de toegankelijkheid en daarmee groei van 
de pyramide.  
 
SMART FEDERATION  

De KNWU gaat op weg naar een: 
 
SMART FEDERATION 
 

https://www.uitlegblockchain.nl/smart-contracts/
https://www.uitlegblockchain.nl/smart-contracts/
https://www.knwu.nl/nieuws/15-kanskaarten-voor-de-wielersport
https://www.knwu.nl/nieuws/15-kanskaarten-voor-de-wielersport


   
 

   
 

Een Smart Federation is connected, open, always on. Een cycling ecosysteem. Waarop je kan 
inpluggen. Als gebruiker (fietser) maar ook als instelling of organisatie die iets kan bieden aan 
deze doelgroep.  
 
De fietser staat voorop. Staat centraal. Daaromheen organiseert het ecosysteem de oplossingen 
en behoeftes van de sporter. De basis hiervoor is een data hub. Organisaties en instellingen daar 
omheen werken intensief samen (3.0 samenleving). Participeren actief en maken gebruik van 
elkaars expertise voor optimale producten- en dienstverlening. Hierin trekken we intensief 
samen op met de Nederlandse Triathlon Bond en de Atletiekunie.  
 

 

 

 
 



   
 

   
 

6. Enthousiast publiek  

De KNWU heeft een belangrijke rol te vervullen bij het bedienen van 2,9 miljoen (Nederlandse) 

wielerfans. Meer wielerliefhebbers leidt tot meer media-inkomsten, leidt tot meer investeringen 

van bedrijven, etc. De KNWU legt nadruk op vier punten: 

• Stimuleren aantrekkelijker maken van bestaande wedstrijden. 

• Experimenteren met nieuwe wedstrijdvormen en initiatieven. 

• Meer mensen introduceren in de wereld van het fietsen. Wielrennen wordt stukken 

leuker als je weet waar je naar kijkt. 

• Extra aandacht voor het brengen van nieuws. Op originele en creatieve manieren om het 

publiek extra te enthousiasmeren en te interesseren.  

WIELERSPORT UITGELEGD 

Voorbeeld 1. Het valt niet mee om als – niet geoefende – wielerfan te begrijpen hoe wielrennen 

werkt. Na anderhalve week inhaken in de Tour de France is praktisch onmogelijk. ‘De wedstrijd in 

de wedstrijd’ is voor velen niet te begrijpen. De Britse journalist die nog altijd niet begrijpt dat 

Cavendish de Tour niet wint (terwijl hij zoveel etappes wint), lijkt een uitzondering, maar reken 

maar dat er in Nederland veel mensen het ook niet begrijpen. 

Voorbeeld 2. Hoe zit het nu precies met alle disciplines in het baanwielrennen. Hoe werkt het, wat 

zijn de verschillen, hoe werken de punten? Keirin, Omnium, Sprint, Huh? 

Ook hierin zoeken we passende samenwerkingsmogelijkheden met (media)partners, 

journalisten, organisatoren en data-, visual- en designpartijen.   

NK 

Met name de KNWU Nederlandse Kampioenschappen dienen meer aantrekkingskracht te 

krijgen. De belevingsmaatschappij waarin we leven biedt genoeg aanknopingspunten om 

deelnemers en publiek meer aan deze topevenementen te binden en attractiviteit van 

wielersport als kijksport te onderhouden. Om dit te realiseren werken we samen met 

professionele event-organisaties en zetten we samen met onze (media)partners in op het 

verhogen van de fan- en kijkbeleving van de belangrijkste Nederlandse wielerkoers.  

(VERBETERD) IMAGO EN THOUGHT LEADER OP DOSSIERS 

De wielersport heeft de afgelopen jaren heel wat te verduren gehad met betrekking tot haar 

imago. Een thema waar we bovenop zitten en actief ons eigen eerlijke verhaal vertellen. Over 

wat de wielersport kan betekenen voor jou als individu als groep en de maatschappij. Maar ook 

over de moeilijkheden en overwegingen die hiermee gepaard gaan. Open, eerlijk en transparant. 

Ook op minder positieve dossiers zorgt de KNWU voor een duidelijk verhaal en visie. We bepalen 

mede de agenda op deze domeinen: 

• Doping 

• Matchfixing 

• Intimidatie in de sport 

• Integriteit 

• Discriminatie 



   
 

   
 

 

ORGANISATIE, VAN HIER TOT TOKIO  

Bij onze ambities hoort ook een passende inrichting, cultuur en mentaliteit van de organisatie.  

De interne verbeteragenda is de leidraad voor het doorvoeren van de benodigde (interne) 

organisatorische verbeteringen. De doorvoering hiervan vindt plaats aan de hand van de volgende 

aandachtspunten; 

1. Ontwikkelen heldere visie (+ rol strategische rol ICT) 

2. Projectmatig samenwerken 

3. Beter delen van kennis 

4. Verbeteren interne communicatie 

5. Aantrekkelijk werkgeverschap 

 

OPEN, ONDERNEMEND EN HYBRIDE 

Een belangrijke stap valt te maken in de interne organisatie. We zijn trots op onze prachtige 

uitgangspositie en gaan het werk slimmer en leuker organiseren. Klantgericht en met een 

ondernemende mentaliteit zijn we in staat onze toegevoegde waarde waar te maken. Nieuwe 

geldstromen los te krijgen. Slimmer om te gaan met bestaande middelen en goede keuzes maken in 

wat wel en niet te doen.  

AGILE, LEAN, SCRUM  

We implementeren Scrum/Agile als projectmethodiek. We gaan werken met product teams die in 

sprints (digitale) services en producten gaan ontwikkelen. Niet langer op zoek naar iets wat pas live 

gaat als het 100% af is (dat is het namelijk nooit). Maar werken vanuit een MVP (minimal viable 

product) en van hieruit door ontwikkelen. Resultaat: nieuwe initiatieven en uitbreidingen snel ‘op de 

markt’ brengen.   

Het business model canvas is een manier om een business case op 1 pagina samen te vatten. Kern 

van het BMC zijn de Value Propositions per doelgroep. Steeds meer KNWU collega’s zijn geschoold 

om het BMC en proposities uit te werken en brengt dit verder binnen de organisatie. 

https://www.scrumalliance.org/why-scrum
https://www.scrumalliance.org/why-scrum
https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product
https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product
https://strategyzer.com/training/courses/business-models-that-work-and-value-propositions-that-sell
https://strategyzer.com/training/courses/business-models-that-work-and-value-propositions-that-sell


   
 

   
 

 

HYBRIDE  

We stellen ons open voor leden, partners, klanten, pers en andere belanghebbenden. ‘Zo doen we 

dat al jaren’, is geen reden om iets te blijven doen. Sterker nog, grote kans dat het inmiddels stukken 

slimmer kan. Niet langer wordt geredeneerd van binnenuit. De KNWU organisatie krijgt een hybride 

vorm met een mix van de vrijwilligersorganisatie en het uniebureau en werkt met de inzet van 

waaiers doelgericht aan het realiseren van de beoogde resultaten. Een waaier kent een gezamenlijk 

belang en iedereen (uit verschillende teams en geledingen) werkt mee. Een waaier ontstaat als het 

kan, en houdt op als er geen voordeel meer is. Daarmee kijken we meteen naar een leukere en 

efficiëntere inrichting van de KNWU vrijwilligersorganisatie in een vorm waarin iedereen, die wil, kan 

bijdragen op zijn of haar expertise en in de door hem of haar gewenste vorm en duur.  

 

WERKEN IN TEAMS 

De voorheen op het uniebureau ingerichte afdelingen zijn over gegaan naar teams. Ingericht op 

toegevoegde waarde; service, content, product met een eigen verantwoordelijkheid voor de 

realisatie van de gestelde doelen.  

Team Stuurt op 
S – Sport(er) Support & Service Klant-/ledentevredenheid & optimalisatie processen 

C – Content, communicatie, 

commercie 

Imago KNWU, binnenkomende sponsorgelden en 

bereik/impact 

I – Innovatie, (klant)interactie Groei database, bereik nieuwe groepen 

(digitale transformatie en slimme samenwerkingen) 

T – Topsport en talent Topsport doelstellingen  

HUB – ondersteunt teams, houdt 

organisatie draaiend, toetst aan 

centrale visie  

Halen doelstellingen & doorontwikkeling beleid en strategie  

 

In 2019 en 2020 zetten we de volgende stappen in het principe van het werken in teams en pakken 

we de ruimte die nodig is om nieuwe aanpassingen hierin door te voeren. Gevoed door en samen 

ontwikkeld met de verschillende teams en collega’s.  

KNWU ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER 

Een challenge voor de hele sportsector. We zetten in op een betere employer brand strategy 

#werkenindesport. De sport is een fantastische sector. Misschien wel met het mooiste product.  

Maar kent teveel generalisten, te weinig specialisten en moet opschalen in positionering en 

arbeidvoorwaarden. De KNWU werkt gericht aan de positionering van een aantrekkelijke werkgever. 

We maken zichtbaar(der) hoe bijzonder het werken voor de KNWU is en welke unieke 

(ontwikkelings)mogelijkheden we bieden. Nieuwe collega’s bieden we een passend on-boarding 

proces en de benodigde begeleiding + ontwikkelmogelijkheden.  

 

  



   
 

   
 

NIEUWE MENTALITEIT 

Het zal duidelijk zijn dat we behoorlijk moeten veranderen. Soms datgene wat we gewend zijn 

overboord gooien. 

 van naar 

voor wie leden → klanten 

aanbod aanbod gestuurd → vraaggericht 

sturing op kosten → op toegevoegde waarde 

drijfveer regels →het mogelijk maken  

motivatie lid moeten zijn → erbij willen zijn 

houding reactief → regie nemen 

organisatie afdelingen → teams 

rol ouderwets → trendsettend 

communicatie achteraf → actueel 

media print first → digital first 

 

 

Tot slot 

Dit is de meest actuele versie van het visiedocument ‘Kansen, van hier tot Tokio’. Een document dat 

tot stand is gekomen op basis van een aantal agenda’s en uiteenlopende gesprekken. De ideeën uit 

Wielersport 2020 vinden hun weg in deze visie. Het is een levend document, dat betekent zoveel als 

dat we continu zullen werken aan aanscherping van de visie. 

Wilt u uw gedachten delen over dit document, neemt u dan vooral contact met ons op en doe mee! 

Thorwald Veneberg & Margo de Vries // Directie KNWU 

 

https://www.knwu.nl/contact
https://www.knwu.nl/contact

