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Op weg naar 

2025
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1  - Duurzaamheid & innovatie

Als het gaat om duurzaamheid en 
innovatie op welke 3 zaken zou de KNMV 

echt op moeten gaan inzetten de 
komende 5 jaar?
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1  - Duurzaamheid & innovatie

Mobiliteitsvraagstuk
• Motorrijden kan bijdrage leveren en is mooi alternatief als het 

gaat om dichtslippen wegen en steden; dus sluit aan KNMV!!
• Oplossingen bieden als het gaat om verkeersveiligheid
• Samenwerking: kenniscentra + techniek + natuur en milieu; 

onderzoek naar effecten

Elektrisch
• Maak elektrificering van accu’s mogelijk met partners
• Zonnepanelen op de motor (tassen)
• Electrische sporttak voor de jeugd
• Oplaadpunten bij evenementen/wedstrijden
• Robotisering inzetten als het gaat om veiligheid/systemen

Data
• Uitwisseling tussen motorrijders en andere 

weggebruikers
• Betere digitale personalisatie

Energie (verantwoord)
• Energieneutraal pand, circuit
• Analyse rijgedrag
• Emissie arm rijden
• Carpoolen vrijwilligers

Communicatie
• storytelling over eigen duurzaamheid en 

innovatie
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2- Rendement  van  geluk

Hoe zou de KNMV nog meer kunnen  gaan 
inzetten als het gaat om het geluk van:

• haar medewerkers
• haar klanten en leden
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2- Rendement  van  geluk
Ontwikkeling

• Gevarieerd aanbod opleiding/evenementen
• Train op talenten
• Chief Happiness Officer

Communicatie
• Verhogen info voorziening
• Doe wat je belooft; geef vertrouwen
• Positieve benadering
• Respect, fouten vergeven, samen leren, veilige haven
• Fijn pand, daar waar je je thuisvoelt
• Chatbox

Leden/klanten
• Beloon ‘lang lid zijn’
• Leden meer invloed/betrekken in ontwikkeling van het beleid
• Aansluiten op de passie van klanten

Belonen
• Medewerkers waarderen op impact

Flexibiliteit
• Variabele werktijden
• Vrijheidsgevoel benadrukken

Support
• Betere afstemming met clubs
• Betere begeleiding clubs

Betrekken
• Onderling verbinden 
• Inzetten op een goed team
• Ambassadeurschap/programma
• Organiseren van workshops

Trots
• Topsportprestaties; successen vieren
• MVO beleid
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3- Vrijwilligers

Wat kan de KNMV doen om het 
aantrekkelijk te maken om vrijwilliger te 
worden?
Denk met name ook aan de jonge 
generatie.
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3- Vrijwilligers

Aantrekkelijkheid
• Gratis kaarten voor evenementen
• Tickets winnen
• Secundaire arbeidsvoorwaarden
• Fiscale vrijstelling vergoeding
• Korting op verzekering
• Beloningssysteem (punten)
• Goede materialen ter beschikking (bv kleding)
• Aantrekkelijk maken voor het gezin van de 

vrijwilliger
• Opleidingen aanbieden
• Minder groot maken/minder weekenden
• Projectmatig
• Doe het samen met vrienden

Waardering
• Aandacht voor de vrijwilliger en met name de nieuwe; zet ze in 

het zonnetje

Story
• KNMV bekender maken met name wat ze allemaal doen en hun 

relevantie
• Promoot de belangrijkheid/impact en aantrekkelijkheid van de 

KNMV; veiligheid, dynamiek, ‘sensatie’ vrijheidsgevoel, innovatie
• Maak het sexy
• Begin al bij kinderen op jonge leeftijd te enthousiasmeren; 

betrek de ouders
• Meer bekendheid en duidelijkheid wat mogelijk is
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3- Vrijwilligers
Support

• Steun aan vrijwilligers
• Taak officials delegeren aan clubs
• Automatisering tijdwaarneming
• Simpelere technische keuring
• Technische innovatie zodat je minder vrijwilligers 

nodig hebt
• Saamhorigheid bevorderen KNMV en vrijwilligers
• Communicatie in de taal van de vrijwilliger

Opleiding

• Combi technische ROC en vrijwilliger zijn; 
onderdeel lesprogramma

• Loopbaanperspectief bieden


