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Beleidsplan 2016+ en Focusactiviteiten

A Clear Future (ACF) schetst een nieuwe toekomst van de Nederlandse badmintonsport waarbij
de organisatie van de sport zich gaat vernieuwen, zowel de verenigingen als de bond.
Eén van deze vernieuwingen is het anders tot stand laten komen, en dus ook presenteren, van
het beleid van Badminton Nederland. De systematiek van een meerjarenbeleidsplan en
daaraan gekoppelde jaarplannen wordt losgelaten. De wereld, en ook de wereld van de sport,
ontwikkelt zich snel en het is in de praktijk vrijwel onmogelijk en niet wenselijk om de wereld
over vier jaar te voorspellen. Zeker met onze beperkte middelen is het onverstandig om ons
beleid (en de daarbij behorende middelen) voor een langere tijd vast te leggen. De wens is om
snel in te kunnen spelen op de behoeften van onze leden, de verenigingen en de
badmintonners.
Het Canvasmodel (een methode voor strategische jaarplanning) is de gekozen methode om de
strategische lijn vast te stellen en te bewaken en om de keuzes op hoofdlijnen te maken.
Jaarlijks worden hierbinnen de accenten gelegd en op basis van diverse onderwerpen de
focusactiviteiten bepaald. Hierbij ontbreekt de visie op de lange termijn niet. Het voordeel van
deze methode is dat het de werkelijkheid niet vastzet; is de praktijk anders dan verwacht of zijn
er ontwikkelingen waar geen rekening mee gehouden is of kon worden, dan kan het model
meteen worden aangepast. Alle beleidsitems worden hierbij meegenomen en op elkaar
afgestemd. De deelprojecten van ACF zijn in het Beleidsplan 2016+ en de focusactiviteiten
geïntegreerd. De visie blijft hetzelfde, maar de strategie en de koers worden bijgesteld.
Met deze methodiek volgt en zet Badminton Nederland een trend. Om dezelfde redenen zal
NOC*NSF ook vanaf 2017 haar Sportagenda niet meer per vier jaar bepalen. NOC*NSF hanteert
dan de Sportagenda 2017+ die jaarlijks zal worden bijgesteld en vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering.
Voor Topbadminton geldt een uitzondering in dit model. De vierjarige Olympische cyclus blijft
leidend in de beleidsvorming en –uitvoering. De doelen en resultaten van topsport zijn goed te
voorspellen en te monitoren over een periode van vier jaar en de topsporters en talenten zijn
gebaat bij een meerjarenbeleid. Ook NOC*NSF hanteert deze uitzondering voor topsport, ook
in haar voorwaarden voor aanvraag van topsportsubsidie. Badminton Nederland zal voor
Topbadminton voor de volgende beleidsperiode (2017 – 2020) een apart plan schrijven.

