
door Esther Berendsen

De insteek was tijdelijk, maar je

mag blijven! Gefeliciteerd nog.

“Dank je. Ik ben er blij mee. Het

kwam van twee kanten: ik wilde

ook graag blijven. Ik zie zoveel

mogelijkheden voor de KNHS dat

ik het heel jammer zou vinden om

het te laten bij het terugbrengen van

de rust, het eerste deel van de op-

dracht die ik bij mijn aanstelling

heb gekregen. Dit is zo’n bijzon-

dere sector, met zoveel verschil-

lende culturen en zo’n grote

economische impact, dat is uniek in

de sportwereld.”

De paardenwereld is inderdaad

breed en best complex. Is het wel

te doen om zoiets aan te sturen

als je de paardensport niet van

binnenuit kent?

“Het heeft voor- en nadelen. Van-

wege de breedte kun je nooit alle

subculturen binnen de paardenwe-

reld kennen, maar als je dressuur

rijdt zul je de spring- of eventing-

sport wel makkelijker kunnen be-

grijpen dan wanneer je helemaal

niet rijdt, zoals ik. Die kennis mis

ik een beetje, maar ik leer langzaam

maar zeker bij. Het voordeel is dat

mij makkelijk dingen opvallen.

Mijn insteek is steeds: hoe kijkt een

lid naar de KNHS? Wat willen onze

leden, waar hebben ze wat aan, hoe

kunnen we hen helpen? Soms doen

we iets al jaren op een bepaalde

manier, maar kan het misschien ook

anders. Daar moeten we het in ieder

geval over hebben; taboes zijn er

niet wat mij betreft.”

Deel één van je opdracht was de

rust terugbrengen. Wat staat er

verder op je to do-lijst?

“Opdracht twee is: het meerjaren-

beleidsplan ‘Van hand veranderen’

in de praktijk brengen. Dat plan lag

er bij mijn komst, maar het proces

was vastgelopen. We hebben dat

opnieuw opgepakt, maar op een an-

dere manier: door onze leden en

achterban er bij te betrekken. Ten

derde is mij gevraagd om ervoor te

zorgen dat de organisatie aangepast

wordt aan het nieuwe beleid. Ook

daar wordt aan gewerkt. Niet met

een big bang, maar er worden hier

en daar bijvoorbeeld nieuwe colle-

ga’s aangenomen op cruciale posi-

ties.”

Inmiddels zijn er verschillende

gesprekken met groepen leden

geweest. Wat is daar uitgekomen

en wat gebeurt er nu?

“Voor de zomer hebben we de input

opgehaald en nu zijn we aan het

broeden; aan het nadenken over het

vervolg. Die tijd hebben we nodig

– soms zijn mensen ook té ongedul-

dig – maar het moet zeker niet te

lang duren. De club staat nu en be-

paalde zaken moeten nu merkbaar

veranderen. En dat gebeurt ook.”

Kun je voorbeelden noemen?

“De samenwerking met de Peelber-

gen is een voorbeeld. Dat is een

plek waar alles klopt: een gewel-

dige accommodatie waar wedstrij-

den georganiseerd worden die

duidelijk in een behoefte voorzien.

Maar dat gebeurt niet onder de vlag

van de KNHS. Voorheen vonden

we dat ingewikkeld, het waren ille-

gale wedstrijden. Nu benaderen we

dat anders: ze zijn daar goed bezig

en hoe kunnen wij dat initiatief ver-

sterken? Wij willen zorgen voor

toezicht zodat we weten dat het

goed zit met het paardenwelzijn. En

we willen aan de buitenwereld laten

zien dat deze wedstrijden goedge-

keurd zijn door de KNHS. Daarom

werken nu aan een inschrijfsysteem

dat verloopt via de KNHS. Zo gaat

er bij iedere start een bedrag naar

ons. Dat is terecht, want de juryle-

den en andere officials die daar

rondlopen hebben hun opleiding bij

de KNHS gevolgd.”

De KNHS gaat zich meer open-

stellen?

“Dat klopt. Daar hoort ook gastvrij-

heid bij. Als iemand hier op bezoek

wil komen, moet hij het gevoel krij-

gen dat hij welkom is. Klachten

moeten we niet zo snel mogelijk af-

handelen en zien als gezeur, maar

zo goed mogelijk oplossen. De

leden betalen ons contributie, dus

we moeten doen wat zij zelf niet

kunnen. Op een proactieve wijze.

Daarvoor is toch wel een cultuur-

verandering nodig. Door ervarin-

gen in het verleden zijn

medewerkers heel voorzichtig ge-

worden en soms ook wat te afwach-

tend. Als jij als journalist een in-

houdelijke vraag hebt, kan die ge-

woon beantwoord worden door de

desbetreffende manager of specia-

list. Daar hoef ik niet naar te kij-

ken!”

Hoe staat de KNHS er financieel

voor?

“Goed. De begroting van dit jaar

wordt gehaald, er is dus geen te-

kort. In november wordt de begro-

ting voor 2019 voorgelegd aan de

Ledenraad. Voor volgend jaar staan

we voor de uitdaging waar iedere

organisatie voor staat: de wensen

en de oplopende kosten met elkaar

in balans brengen. Ons uitgangs-

punt is dat we, als we een prijsver-

hoging door moeten voeren voor de

leden, daar altijd iets tegenover

wordt gezet.”

Wat kunnen leden nog meer ver-

wachten?

“We willen mensen die paardrijden

faciliteren. We focussen dus niet al-

leen op wedstrijdsport, maar wer-

ken ook aan het verbeteren van de

faciliteiten voor recreatieruiters.

Denk aan betere ruiterpaden met

bijbehorende voorzieningen. Daar-

naast hebben we gemerkt hoe groot

de behoefte aan kennis is onder de

leden. We hebben natuurlijk de in-

structeursopleidingen, maar wel-

licht kunnen we een breder

opleidingspakket ontwikkelen voor

een veel grotere groep.”

Het NHC is een heikel punt, met

name financieel. Zijn daar al

knopen over doorgehakt?

“Zeker. Het NHC gaan we in een

aparte bv zetten, met een eigen ma-

nager, waardoor we het beter kun-

nen runnen als een bedrijf. Dat

betekent bijvoorbeeld dat het niet

zo kan zijn dat een collega een bak

gebruikt ‘omdat die toch leeg

stond’ – het onderhoud et cetera

van een centrum als dit kost geld,

dus de gebruiker moet betalen. We

gaan nog actiever op zoek naar

mooie paardensportevenementen

zodat we een goedgevulde kalender

hebben. Uiteraard ligt de focus

daarbij op paarden, maar het kan

zeker voorkomen dat er een hon-

denshow is als er op dat moment

geen vraag is vanuit de paardenwe-

reld. Sommige evenementen voor

de leden zullen geen geld opleve-

ren, dat zetten we dan ook zo op de

begroting.”

Geldt dat ook voor de zomerin-

structieweken?

“Deze zullen niet terugkeren op de

‘oude manier’; dat gaat niet samen

met de evenementen die juist in die

periode plaatsvinden. We organise-

ren liever een evenement waar heel

veel paardenliefhebbers van kun-

nen genieten dan dat we voor een

beperkte groep de hele accommo-

datie blokken. Via de trainingsda-

gen kunnen leden toch hier komen

en kennis opdoen. Ook willen we in

overleg met maneges en andere ac-

commodaties in de buurt die wel-

licht zomerkampen kunnen

organiseren. Met van daaruit een

uitstapje naar het NHC voor bij-

voorbeeld lessen van gerenom-

meerde instructeurs.”

Wanneer ben je tevreden?

“Als het positieve gevoel dat bin-

nen de organisatie steeds sterker

wordt, ook bij de leden heerst. In-

tern merkt men nu dat we echt aan

het veranderen zijn. Het gevoel dat

we een goed team vormen over-

heerst en de ‘organisatietrots’ komt

terug. Vanuit het bestuur is er ver-

trouwen en in de Ledenraadsverga-

deringen hebben we mooie

discussies. Maar van de leden krij-

gen we op dit moment een 6,5 denk

ik, en we willen naar een 8. Daarin

hebben we dus nog wel een slag te

maken.”

Bij de buren, het KWPN, gaat

het nog niet zo lekker. Heb je nog

tips voor hen?

“Een deal sluiten, afscheid nemen

als het niet anders kan en vervol-

gens met elkaar om tafel gaan zit-

ten. Wat willen we en wat zit ons

dwars? Zoek elkaar weer op en heb

het erover, dat geeft verbinding. Je

moet zorgen dat je als bestuur en

directie en in ons geval de leden-

raad op één lijn zit. Dat straalt

enorm positief uit – naar de rest van

de organisatie en ook naar de bui-

tenwereld. Gedoe en geroddel komt

altijd van binnenuit, dus daar moet

het eerst goed zitten. Daarna kun je

pas verder.”

KNHS-directeur Theo Fledderus gaat voor de 8
‘De veranderingen moeten nu zichtbaar worden’
ERMELO – Begin dit jaar, op 2 januari om precies te zijn, begon

Theo Fledderus aan zijn opdracht als interim-directeur van de

KNHS. Bijna negen maanden later kreeg hij een aanstelling als

algemeen directeur. Wat is er in de tussentijd gebeurd en wat kun-

nen de leden de komende tijd van hun nieuwe directeur verwach-

ten? De Paardenkrant is meer dan welkom op kantoor voor een

gesprek daarover. “Gastvrijheid is één van de zaken waar ik me

hard voor maak. Alles wat we doen, doen we voor de leden, dus

dat moeten we ook uitdragen.”

“Als iemand hier op bezoek wil komen, moet hij het gevoel krijgen dat hij wel-
kom is”, aldus Theo Fledderus, die eind augustus zijn aanstelling als interim-di-
recteur omgezet zag worden naar een vaste aanstelling als directeur bij de
KNHS. 
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‘We zijn tevreden als het positieve gevoel dat
binnen de organisatie steeds sterker wordt, ook

bij de leden heerst’

‘Niet alleen focussen op wedstrijdsport, maar ook werken aan het 
verbeteren van de  faciliteiten voor recreatieruiters’


