PROGRAMMA VOETBALONTWIKKELING
JE VERENIGING ONTWIKKELEN – DE KNVB HELPT JE

PROG R A M M A VO E TBA LO NT WI KKE LI N G

INHOUDSOPGAVE

AANLEIDING

3

PROGRAMMA VOETBALONTWIKKELING:
WAT IS DAT?

4

VOORWAARDEN

6

TIJDSPAD

6

WAT LEVERT HET OP?

6

WAT KOST HET?

7

DEELNEMEN?

7

BIJLAGEN

8

INHOUDSOPGAVE

2

PROG R A M M A VO E TBA LO NT WI KKE LI N G

AANLEIDING

De KNVB wil verenigingen helpen om meer kinderen in
een veilige omgeving met nog meer plezier (beter) te laten
voetballen. Door een duidelijke visie op en invulling van de
jeugdopleiding kan een vereniging voorwaarden creëren die
bijdragen aan een optimale voetbalontwikkeling, beleving
en behoud van alle leden.
De KNVB en NMC Bright helpen verenigingen met het (door)
ontwikkelen van de jeugdopleiding. Naast het bestaande
Kwaliteit & Performance Programma, kunnen verenigingen
nu ook deelnemen aan het Programma Voetbalontwikkeling. Dit nieuwe programma is erop gericht om verenigingen
te ondersteunen in het creëren van plezier, ontwikkeling
en behoud voor alle (jeugd)leden. Het programma kent
meerdere thema’s waar je als vereniging aan kunt werken en
biedt concrete handvaten om je vereniging te ontwikkelen.
Samen met (jeugd)spelers, trainers, ouders en bestuurders
bepaal je als vereniging welke thema’s jullie willen doorontwikkelen. Misschien wil jouw vereniging werken aan
het indelingen- of kaderbeleid, meer spelers gelijke kansen
geven of juist meer meiden werven. Je kunt als vereniging
zelf bepalen welke thema’s je wilt analyseren en ontwikkelen en op welke doelgroepen dit betrekking heeft. De KNVB
begeleidt je hierbij.
Het Programma Voetbalontwikkeling is toegankelijk voor
alle enthousiaste voetbalverenigingen in Nederland. Wil
je meer weten? Bekijk dan deze video en/of neem deze
brochure door!
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PROGRAMMA VOETBALONTWIKKELING:
WAT IS DAT?
Het Programma Voetbalontwikkeling is een uitbreiding van
het bestaande KNVB-aanbod. Naast online ondersteuning, themabijeenkomsten, opleidingen, is er nu ook het
Programma Voetbalontwikkeling. Het nieuwe programma
komt als aanvulling op het bestaande Kwaliteit & Performance Programma. Hiermee biedt de KNVB een extra
ondersteuningsaanbod aan alle verenigingen. Waar het
Kwaliteit & Performance Programma zich vooral richt op
het certificeren en ontwikkelen van de jeugdopleiding,
richt het nieuwe Programma Voetbalontwikkeling zich op
het ontwikkelen van de hele vereniging door inclusiviteit,
plezier, ontwikkeling en behoud van alle jeugdspelers te
stimuleren.

•

Ben jij in functie bij een enthousiaste vereniging die het
voetbal binnen de vereniging wilt verbeteren? Dan kan het
Programma Voetbalontwikkeling jouw vereniging helpen!
Met het programma betrek je bestuursleden, trainers,
leiders, ouders en natuurlijk de hoofdrolspelers zelf, de
jeugdspelers. Samen help je de vereniging ontwikkelen en
zorg je met het programma voor meer maatwerk binnen
jouw vereniging.

-	H et programma vertrekt vanuit draagvlak en wordt
gestimuleerd door betrokkenheid vanuit alle geledingen
binnen de vereniging.

Het doel van het programma is om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de jeugdopleiding binnen de vereniging. Op basis van de analyse van je vereniging, kan je als
vereniging zelf kiezen op welke thema’s je het programma
in wilt zetten. Denk aan thema’s zoals de visie op (leren)
voetballen, teamindelingen en doorstroming naar senioren.

 ntwikkel je vereniging en word door de KNVB geadviO
seerd en ondersteund.
• Deel ervaringen met andere verenigingen en inspireer
elkaar met Good Practices.
• Vermeld het Programma Voetbalontwikkeling op de
website van jouw club met het speciale logo en word
vermeld op de KNVB website samen met andere verenigingen die deelnemen.
UITGANGSPUNTEN
-	Het programma richt zich erop om het proces van continu
ontwikkelen binnen de vereniging op gang te brengen én
te houden.

-	Het programma sluit aan op het unieke karakter, de visie
en het onderscheidend vermogen van de vereniging.
-	De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het proces van
continu verbeteren en ontwikkelen. De KNVB & NMC
Bright faciliteren, ondersteunen en adviseren de vereniging.
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PROCES
Stap 1 Oriënteren
Bij de start van het programma vindt een intakegesprek
plaats. In dit gesprek worden betrokkenen geïnformeerd
over het programma en achterhaal je de motivatie en ambities
van je vereniging. In het intakegesprek geef je richting aan
het Programma Voetbalontwikkeling en kom je tot afspraken.

Stap 3 Ontwikkelen
Aan de hand van het ontwikkelplan gaat de vereniging onder
begeleiding van de KNVB aan de slag met het gekozen thema.
Na een fysieke bijeenkomst gaat de vereniging verder met
ontwikkelen, en kan hierbij twee keer de hulp inschakelen
van de KNVB Medewerker Voetbalontwikkeling in de regio.

Stap 2 Analyseren
Als eerste zet je een zelfevaluatie uit onder betrokken doelgroepen binnen de vereniging. Op basis van de zelfanalyse
krijg je een beeld van wat er goed gaat op de vereniging en
wat beter kan. Vervolgens organiseren we een analysesessie en verdiep je de strategie van je vereniging. Meerdere
relevante doelgroepen, denk aan spelers, kader, ouders,
kijken met je mee waardoor er draagvlak en betrokkenheid
ontstaat binnen de vereniging. Samen kies je een thema in het
programma en kom je tot een ontwikkelplan op maat. Hierin
bepaal je de gewenste situatie, het tijdspad, de betrokken en
ga je aan de slag.

Stap 4 Evalueren
Hoe is de ontwikkeling gegaan? Heb je de gewenste situatie
bereikt of wat is daar nog voor nodig? Met een brede vertegenwoordiging van de vereniging wordt er geëvalueerd op
de ontwikkeling die is doorgemaakt op het thema. Op basis
van de uitkomst van de evaluatie worden er vervolgstappen
bepaald die aansluiten op de behoefte van de club en die
moeten bijdragen aan (door)ontwikkelen, zelfstandig of in
samenwerking met de KNVB.
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PROGRAMMA VOETBALONTWIKKELING

ORIËNTEREN

ANALYSEREN

Stap 1

Stap 2

EVALUEREN

ONTWIKKELEN

Stap 4

Stap 3
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ONTWIKKELEN
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Stap 1
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• Invullen aanvraagformulier
• Intake gesprek

• Zelfanalyse

• Uitvoering ontwikkelplan

• Evaluatie gesprek

• Analysesessie
op de vereniging

• Ontwikkelsessie op de vereniging

• Reflectie op proces en inhoud

• Opvolging Medewerker VO
in de regio

• Afstemmen vervolg

• Opstellen ontwikkelplan
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VOORWAARDEN

TIJDSPAD

Ben je geïnteresseerd in deelname aan het Programma
Voetbalontwikkeling? Het programma is er in de basis voor
alle verenigingen die willen deelnemen. Maar om duurzaam
te kunnen ontwikkelen stellen we een aantal voorwaarden
waar je als vereniging aan moet voldoen. Deze voorwaarden
zijn:

Met het Programma Voetbalontwikkeling ga je gedurende drie seizoenen aan de slag met de ontwikkeling van
je vereniging. In deze drie seizoenen kan de vereniging
gebruik maken van het aanbod binnen het programma. Na
iedere drie jaar kan je als vereniging de deelname aan het
programma verlengen en kan er opnieuw voor drie jaar aan
het programma worden deelgenomen.

-	Zelfsturende vereniging; de vereniging heeft de intentie
om te ontwikkelen. Hierbij zelf verantwoordelijkheid te
nemen over haar eigen proces en dit proces in gang te
brengen én te houden.
- Open houding; de vereniging stelt zich open voor inspiratie vanuit binnen en buiten de vereniging en wil kennis
delen.
-	Draagvlak en Betrokkenheid; de vereniging wil en kan
een verenigingsproces op gang brengen waar er op basis
van (bestuurlijke) betrokkenheid wordt gehandeld en
er wordt gestuurd op het creëren van draagvlak van de
leden.
-	Financieel; de vereniging heeft geen betalingsachterstanden bij de KNVB.
-	Risico vereniging; de vereniging is bij de KNVB niet
bekend als risico vereniging.

WAT LEVERT HET OP?
Deelname aan het Programma Voetbalontwikkeling kan de
vereniging veel bieden. Enkele voordelen op een rij:
-	Ontwikkelplan op maat op basis van inzicht in de jeugdopleiding met aandacht voor het unieke karakter van de
vereniging, visie en ontwikkelkansen.
-	Een duurzaam ontwikkelproces op basis van draagvlak en
betrokkenheid binnen de vereniging, waarin ontwikkelen
en verbeteren centraal staat.
-	Ondersteuning vanuit KNVB in het ontwikkelproces van
de vereniging.
-	Deelname aan het kennisplatform van de KNVB.
-	Kansen als het gaat om marketing en communicatie.
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WAT KOST HET?
Deelnemende verenigingen betalen een eenmalige bijdrage
van €795,- (excl. BTW) voor een deelname van 3 seizoenen.

DEELNEMEN?
Wil jij met jouw vereniging stappen zetten in het (door)
ontwikkelen van de jeugdopleiding op een duurzame
manier? De KNVB in samenwerking met NMC Bright helpen
jou en je vereniging!

Kijk voor meer informatie ook op KNVB Assist
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Voorbeeld analysesessie
18.00u

Opening, voorstelronde en verwachtingen

18.15u

Proces & programma toelichten, doel, aanpak & beoogd resultaat

18.30u

Interactieve werkvorm(en) vanuit resultaten zelfevaluatie evt. per thema

20.00u

Korte pauze

20.15u

Conclusies, aanbevelingen, vervolg, rapportage

20.45u

Concept vervolg, stap Ontwikkelen

21.00u

Afsluiting

Aanwezigen

Bestuur & management (HO), jeugdtrainers, ouders en jeugdspelers.
Eventueel aangevuld met specialisten van de vereniging, afhankelijk van de thema’s.
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