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IN DEZE BROCHURE
LEGGEN WE UIT:

-W
 at het ontwikkelingsprogramma
inhoudt en wat het oplevert.
- Wat de voorwaarden zijn om te
kunnen meedoen.
- Welke stappen een deelnemende
vereniging doorloopt.
- Praktische informatie.
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1. VOETBALLANDSCHAP MEIDEN EN VROUWEN IS VOL UITDAGINGEN

We kunnen er trots op zijn: sinds 1 juli 2018 telt de KNVB maar liefst
ruim 158.000 voetballende meiden en vrouwen. Bij ongeveer 2500
verenigingen in Nederland. Meiden- en vrouwenvoetbal is steeds meer
normaal en geaccepteerd. Voor meiden en vrouwen is het ook steeds
makkelijker om in de eigen omgeving actief te kunnen zijn binnen de
voetbalvereniging. Positieve berichten dus!
Versnipperd
Maar we zien ook uitdagingen en beperkingen. Dan hebben we het over
de stroeve structurele ontwikkeling van het voetballandschap voor meiden
en vrouwen en het gebrek aan continuïteit.
Zo stromen er nog veel speelsters uit omdat het voor veel meiden en
vrouwen lastig is een passende plek te vinden in het voetballandschap.
Dat komt omdat het meiden- en vrouwenvoetbal in dit landschap
erg verspreid is. Er voetballen relatief weinig meiden en vrouwen in
verhouding tot het aantal verenigingen, waardoor deze groep versnipperd
is geraakt. Ook zien we dat er in het meiden- en vrouwenvoetbal (te)
weinig goede, opgeleide (en vrouwelijke) trainers zijn.
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Doel: vrouwen die 100% welkom zijn
Ook is het lastig een passende plek te vinden omdat er nog geen volledige
gelijkheid is tussen meiden/jongens en vrouwen/mannen binnen
amateurvoetbalverenigingen. Meiden en vrouwen voelen zich hierdoor
niet altijd welkom en niet altijd als serieuze sporter behandeld. Tot slot
ligt er de uitdaging om binnen het voetballandschap een logische lijn van
breedte naar top te creëren.
Hier samen aan werken!
De komende jaren wil de KNVB verenigingen graag helpen om deze
uitdagingen met succes aan te gaan en het voetballandschap te
versterken.
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2. HET ONT WIKKELINGSPROGRAMMA : WAT IS DAT?

Hoe gaat de KNVB de verenigingen helpen om te werken aan een optimaal
voetballandschap voor alle meiden en vrouwen? Natuurlijk, allereerst door
het zo goed mogelijk inzetten van de al bestaande ondersteuning voor alle
verenigingen. Deze bestaat onder meer uit de inzet van verenigingsadviseurs
en technisch jeugdcoördinatoren, uit het online kennisplatform KNVB.nl/
Assist en uit vele bijeenkomsten door het jaar heen.
Maar we willen méér impact. Stappen zetten naar een nog sterker, verder
geïntegreerd landschap voor meiden- en vrouwenvoetbal. Zodat alle meiden
en vrouwen een plek vinden die past bij hun ambitie, leeftijd, niveau en
motivatie. Een voetballandschap waarin ruimte is voor topsport, breedtesport
en talentontwikkeling.
Om dat te bereiken zijn verenigingen nodig die zichzelf ontwikkelen. De
KNVB gaat verenigingen hierbij helpen met een ontwikkelingsprogramma.
Hiermee stimuleren we ontwikkeling van de vereniging, ten gunste
van de volledige breedte van het meiden- en vrouwenvoetbal. In het
ontwikkelingsprogramma richten we ons op drie zaken. Op de positionering
van meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging, op het bereiken van
een organisatie die is afgestemd op meiden- en vrouwenvoetbal, en op de
kwaliteit van ‘hun’ voetbal.

2.1 DE UITGANGSPUNTEN OP EEN RIJ
Om verder toe te lichten wat het ontwikkelingsprogramma precies inhoudt,
vatten we eerst de uitgangspunten ervan samen:
-	Het programma richt zich als gezegd op het ontwikkelen van de
positionering van meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging, een
daarop afgestemde organisatie en de kwaliteit van voetballen die daarbij
hoort.
-	‘Inclusief werken’ staat centraal. Wat dit betekent, lees je verderop. Dit
inclusief werken wordt doorgevoerd in de totale jeugdopleiding/vereniging.
-	Het programma biedt ruimte voor eigenheid en het onderscheidend
vermogen van de vereniging.
-	Het legt de nadruk op ontwikkelen en verbeteren.
-	De uitkomsten en aanbevelingen sluiten aan op de visie en filosofie van de
vereniging.
-	Het biedt de mogelijkheid om een verenigingsproces op gang te brengen en
op basis van draagvlak verbeteringen en veranderingen door te voeren.
-	De vereniging is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van
haar jeugdopleiding en het meiden- en vrouwenvoetbal. De KNVB kan
hierbij faciliteren, ondersteunen en/of adviseren.
-	Het gaat om de praktijk. “Hoe zorgen we voor een optimaal
opleidingsprogramma, leerklimaat, positionering en organisatie?” en “Hoe
gaan we hier met elkaar om?”.
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2.2 WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME?
Is jouw vereniging geïnteresseerd in deelname aan het
ontwikkelingsprogramma? Voor het seizoen 2019/’20 kunnen
belangstellende verenigingen hun interesse kenbaar maken. Verenigingen
krijgen de kans verbetering en ontwikkeling tot stand te brengen, maar
dit lukt alléén als er binnen de vereniging een grote betrokkenheid is. En
daarmee draagvlak. Dat is er dan ook de reden voor dat verenigingen aan
zes voorwaarden moeten voldoen als zij deel willen nemen:

1. Zelfsturende en nieuwsgierige vereniging; de vereniging heeft de
intentie zowel de vereniging als het meiden- en vrouwenvoetbal te
ontwikkelen. En om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor dit proces,
dit proces op gang te brengen én op gang te houden. De vereniging
stelt zich daarbij open voor advies van binnen en buiten de vereniging
en is bereid kennis en kunde te delen.
2.	Bestuurlijke betrokkenheid; het bestuur wil en kan een
verenigingsproces op gang brengen en wil hier ook verantwoordelijkheid
voor nemen.
3.	‘ Inclusief denken en handelen’; de vereniging denkt en handelt vanuit
het perspectief van ‘de voetballer’. Zonder onderscheid te maken tussen
jongens en meiden, mannen en vrouwen. Maar het voetballandschap
is van oorsprong ingericht op de doelgroepen jongens en mannen, en
vooral ook ontwikkeld door mannen. Daarom vraagt de ontwikkeling van
het meiden- en vrouwenvoetbal soms om een andere aanpak. Streven
is: inclusief werken waar mogelijk, en specifieke aandacht voor meiden
en vrouwen wanneer nodig.
4.	Open houding; de vereniging wil kennisdelen, inspireren en verbinden
om andere verenigingen en de KNVB te helpen.
5.	Financieel gezond; de vereniging heeft geen betalingsachterstanden bij
de KNVB.
6.	Risico vereniging; de vereniging is bij de KNVB niet bekend als risico
vereniging.
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2.3 WAT LEVERT DEELNAME DE VERENIGING OP?
Deelnemen aan dit ontwikkelingsprogramma kan de vereniging veel
bieden. In meerdere opzichten. Bijvoorbeeld:
-	Inzicht krijgen in de huidige situatie. Welke positie heeft het meidenen vrouwenvoetbal binnen de vereniging? Op welke wijze is de
organisatie afgestemd op meiden en vrouwen? En hoe is de kwaliteit
van voetballen voor meiden en vrouwen?
-	Een verenigingsproces kunnen inrichten op basis van draagvlak binnen
de vereniging, waarin ontwikkelen en verbeteren centraal staat.
-	Ontvangen van inhoudelijk advies en concrete verbeterideeën.
-	Kansen vergaren voor marketing en communicatie.
-	Een extern referentiekader verkrijgen voor de jeugdopleiding.
-	Zorgvuldig de eigen positie kunnen bepalen in het voetballandschap.
-	Het versterken van de aantrekkingskracht van de vereniging.
-	Deelname aan KNVB-bijeenkomsten met deelnemers aan het
ontwikkelingsprogramma.
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3. HET ONT WIKKELINGSPROGRAMMA : HOE VERLOOPT HET?

Neemt jouw vereniging deel aan het ontwikkelingsprogramma?
Dan doorloopt de vereniging deze stappen:

PROCES
INFORMEREN

2
INTAKE

3

4
ANALYSE
GESPREK

ANALYSE
HUIDIGE SITUATIE

5

6

RAPPORTAGE

GROEIGESPREK

CONSTATERINGEN
EN CONCLUSIES

GEWENSTE
SITUATIE
ONTWIKKELEN &
VERBETEREN

STAP 1: INFORMEREN
Verenigingen kunnen hun interesse voor deelname aan het
ontwikkelingsprogramma kenbaar maken door een e-mail te sturen naar
ontwikkelingsprogrammamv@knvb.nl. Vervolgens krijgt de vereniging
een korte vragenlijst toegestuurd, waarin wordt gevraagd de inschrijving
te motiveren. Na het invullen van deze vragenlijst neemt een KNVBmedewerker contact op met de vereniging voor verdere voortgang van
het traject.

ONT WIKKELINGSPROGRAMMA 2019/’20

1

9

ACTIEPLAN
GEWENSTE
SITUATIE
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STAP 2: INTAKE

STAP 3: ONLINE WERKOMGEVING

Een vereniging die zich aanmeldt, krijgt een intakegesprek. Hierin vraagt
een medewerker van de KNVB naar de ambitie van de vereniging. Op
basis van de eerder ingevulde vragenlijst en het intakegesprek volgt een
antwoord op de vraag of de vereniging voldoet aan de voorwaarden voor
deelname. Binnen twee werkdagen na het intakegesprek laat de KNVB de
vereniging weten of de vereniging al dan niet aan de slag kan.

Gaat het sein op groen? Dan is de eerste vervolgstap de voorbereiding op
het analysegesprek. De vereniging nodigt ook alvast de deelnemers aan
dit analysegesprek uit. Onderdeel van deze voorbereiding is het vullen van
een eigen, online werkomgeving.

Concrete doelen
De intake moet het volgende opleveren:
- De vereniging is volledig geïnformeerd over het
ontwikkelingsprogramma.
- De ambitie van de vereniging is duidelijk. Er is een inschatting gemaakt
van de haalbaarheid om deze ambitie te realiseren.
- Het tijdspad, het programma en de taakverdeling zijn afgestemd.
- De online werkomgeving wordt (bij definitieve deelname) geopend. Zie
ook stap 3.
Goede verenigingsafvaardiging
Zorg als vereniging voor een brede afvaardiging voor deze intake. Een
brede betrokkenheid vanaf de start van het verenigingsproces is erg
belangrijk voor een succesvol verloop ervan. Een aantal van ongeveer vijf
verenigingsfunctionarissen is goed werkbaar.

Duidelijke leidraad
Enkele vaste vragen vormen hierbij een leidraad. Zo verkrijgen we online
een indicatie van de huidige verenigingssituatie, om deze vervolgens met
de analyse (Stap 4) verder in beeld te kunnen brengen. Bij iedere vraag
kun je als vereniging een toelichting geven en/of documenten bijvoegen.
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STAP 4: ANALYSEGESPREK
De KNVB bezoekt de vereniging voor de tweede keer voor het
analysegesprek. Het analysegesprek brengt de huidige situatie van
de vereniging definitief in beeld. Aan de hand van het groeimodel
(zie bijlage) en met behulp van de procesbegeleider en een KNVBmedewerker voetbalontwikkeling, bespreken de deelnemers de vraag:
‘Hoe gaat het op onze vereniging?’
Negen thema’s
Hierbij komen de volgende praktische thema’s uit het groeimodel aan bod:
1. Bestuur en beleid
2. Feiten en cijfers
3. Cultuur
4. Voetbaltechnische zaken
5. Ontwikkeling
6. Samenwerken
7. Programma
8. Accommodatie
9. Imago

Wie van de vereniging zijn betrokken bij de analyse?
Het interne analyseteam bestaat uit:
1.	Een afgevaardigde van het bestuur, bij voorkeur meerdere. Zoals
de voorzitter en portefeuillehouder(s) (jeugd)voetbal, meiden- en
vrouwenvoetbal.
2.	Een afvaardiging van het management van de jeugdopleiding. Denk aan
het Hoofd Jeugdopleiding of de Technisch Coördinator.
3.	Interne deskundigen zoals het hoofd scouting, trainers, (oud-)
speelsters en/of ouders. Een groep van acht tot twaalf deelnemers is
goed werkbaar.
Wat zijn de uitgangspunten van de analyse?
-	Luister naar elkaar; ieder zijn of haar mening is van waarde.
-	Een analyse sluit altijd aan op de dynamiek, eigenheid en uitdagingen
van de vereniging in kwestie. Geen enkele analyse zal daarom hetzelfde
verlopen.
-	De analyse zorgt voor een moment van reflectie in de waan van alledag.
Het geeft ruimte voor een open dialoog over thema’s die er voor de
vereniging toe doen.
-	De analyse focust op de huidige situatie van het meiden- en
vrouwenvoetbal binnen de vereniging. Ofwel: wederom de interne
positie ervan, de afstemming in de organisatie en de kwaliteit van
voetballen voor deze doelgroep bij hun vereniging.
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Om de analyse succesvol te laten verlopen, vragen we een open, eerlijke
en positief kritische houding. Naast natuurlijk een actieve betrokkenheid
van eenieder op de dag van analyse zelf.
Hoe ziet het analyseprogramma er uit?
Het analysegesprek is doorgaans op een doordeweekse avond en duurt
maximaal drie uur. Leidraad is het groeimodel (zie bijlage 1). In dat
groeimodel toetsen we aan de hand van negen thema’s en 33 factoren
de fase van ontwikkeling waarin de vereniging zich bevindt. Dit zegt iets
over:
1.	De wijze waarop het meiden- en vrouwenvoetbal er gepositioneerd is.
2.	De mate waarin de organisatie van de vereniging is afgestemd op
meiden en vrouwen.
3.	De kwaliteit van voetballen voor meiden en vrouwen. Denk bij dit laatste
aan bijvoorbeeld goede trainers en het juiste beschikbare speelniveau.

STAP 5: CONCEPT RAPPORT
De vereniging ontvangt een concept rapport en heeft twee weken de tijd
hierop een reactie te geven.

STAP 6: RAPPORTAGE
Het definitieve rapport vat de bevindingen uit de online werkomgeving
en het analysegesprek samen en geeft conclusies. De vereniging krijgt
hiermee een goed beeld van de thema’s waarop het zich kan ontwikkelen.
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STAP 7: GROEIGESPREK
Op basis van het analysegesprek en de rapportage vindt het
groeigesprek plaats. Dit geeft de vereniging een helder beeld van
de ontwikkelingsbehoeften en bijbehorende kansen. De vereniging
krijgt bezoek van de procesbegeleider, een KNVB-medewerker
voetbalontwikkeling en eventueel overige experts.
In overleg worden er drie thema’s bepaald afhankelijk van het
anaysegesprek. In het groeigesprek vormen we een beeld van de gewenste
situatie op de gekozen thema’s, evenals welk proces nodig is om deze te
bereiken. Daarna gaat de vereniging aan de slag met een actieplan.
Hiervoor kan een standaard format vanuit de KNVB gebruikt worden,
maar naar eigen inzicht een plan schrijven kan natuurlijk ook.
Wie precies zijn de experts?
Het groeigesprek telt twee tot vier experts, afhankelijk van de thema’s.
Sowieso zijn er de genoemde procesbegeleider en KNVB-medewerker
voetbalontwikkeling. Zij waren er ook bij het analysegesprek. Waar het
kan, sluiten ook regionale deskundigen op de deelgebieden bestuur,
beleid, organisatie (een verenigingsadviseur) en voetbal (een technisch
jeugdcoördinator) van de KNVB aan. Naast eventueel deskundigen binnen
bijvoorbeeld onderwijs, didactiek, communicatie, marketing, pedagogiek
of op medisch vlak.

Wie van de vereniging doen mee?
Vanuit de vereniging doen dezelfde personen mee als bij de stap van
analyse. De vereniging kan eventueel specialisten toevoegen op eigen
gekozen thema’s.
Wat zijn de uitgangspunten van het groeigesprek?
De uitgangspunten zijn te vergelijken met die van het analysegesprek:
-	Het gaat om leren van elkaar: als collega’s, vereniging en KNVB.
-	Het groeiproces sluit aan op de dynamiek, eigenheid en uitdagingen
van de betreffende vereniging. Geen enkel groeiproces verloopt dus
hetzelfde.
-	Er is een moment van reflectie in de waan van alledag. Met ruimte voor
een open dialoog over thema’s die er voor de vereniging toe doen.
-	De focus, ook bij het proces dat volgt na het groeigesprek, ligt op
continu verbeteren. Wat kun je als vereniging doen om de positie,
afstemming van de organisatie en kwaliteit van voetballen voor meiden
en vrouwen te verbeteren?
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Wat vraagt dit van de vereniging?
Een succesvol groeigesprek vraagt om een open, eerlijke en positief
kritische houding. En om eenieders actieve betrokkenheid op de dag
zelf. Sommigen zullen een extra bijdrage leveren in de vorm van een
presentatie, interview of toelichting. Samen willen we het maximale
uit deze dag halen, zodat we als team kunnen komen tot oplossingen,
denkrichtingen en/of aanbevelingen.
Hoe ziet het groeiprogramma er uit?
Het groeigesprek is doorgaans op een doordeweekse avond. Het duurt
maximaal vier uur. De agenda, de genodigden en het inhoudelijke
programma bepalen we in overleg.

STAP 8: ACTIEPLAN GEWENSTE SITUATIE
Vanuit het groeigesprek wordt er een actieplan opgesteld, met daarin de
te ondernemen acties met oog op de gewenste situatie. De vereniging is
zelf verantwoordelijk voor de uitwerking van het actieplan. De KNVB kan
hierbij adviseren op inhoud, de vormgeving van het proces en de
prioritering.

HET ONT WIKKELINGSPROGRAMMA : TIJDSPAD EN KOSTEN

Nu alvast je interesse kenbaar
maken? Mail naar:
ontwikkelingsprogrammamv@
knvb.nl

De totale duur van het ontwikkelingsprogramma hangt af van de
verenigingssituatie, maar het gemiddelde is 3 a 4 maanden.

START

40 DAGEN

INTAKE

ANALYSEGESPREK

60 DAGEN

RAPPORTAGE

80 DAGEN

GROEIGESPREK

100 DAGEN
ACTIEPLAN
GEWENSTE
SITUATIE

Het volledige ontwikkelingsprogramma kost de vereniging niets. Mocht de
vereniging voortijdig stoppen, dan berekent de KNVB de kosten ervan aan
de vereniging door. Per stap gaat het dan om deze bedragen:

€120

€480

€120

INTAKE

ANALYSEGESPREK

RAPPORTAGE

€480

GROEIGESPREK

INTERESSE

€1.160
ACTIEPLAN
GEWENSTE
SITUATIE
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BIJLAGE: GROEIMODEL

Het groeimodel dat onderdeel is van de analyse, bestaat uit negen
thema’s en 33 factoren. Deze toetsen de fase van ontwikkeling waarin de
vereniging zich bevindt. Dit zegt iets over:
1. De wijze waarop het meiden- en vrouwenvoetbal er gepositioneerd is,
2. De
	 mate waarin de organisatie van de vereniging is afgestemd op
meiden en vrouwen, en
3.	De kwaliteit van voetballen voor meiden en vrouwen. Denk bij dit laatste
aan bijvoorbeeld goede trainers en het juiste beschikbare speelniveau.

PDF GROEIMODEL

Klik hier om het groeimodel
als PDF te downloaden.

18

