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CONTINUERING, BORGING EN EVALUATIE

De jeugd is qua ledenaantal de grootste groep, maar heeft
binnen een club eigenlijk niets te vertellen. Jongeren
hebben helemaal geen stem. Het bestuur denkt voor deze
groep en er worden evenementen georganiseerd waar
ze vervolgens geen gebruik van maken. We moeten juist
vragen wat zij willen.

VOORWOORD
Bijna alle amateurverenigingen in Nederland hebben
een jeugdafdeling. Jongeren vormen een aanzienlijk
deel van het ledenbestand, vaak zelfs de meerderheid.
Maar weten we als bestuur wat er onder hen leeft
en wat hen bezighoudt? Jongeren hebben zo veel
te kiezen qua invulling van hun vrije tijd. Een leven
lang bij één vereniging voetballen? Dat is niet meer
vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor het oppakken
van vrijwilligerstaken.

KOLPING BOYS

Als je jongeren wilt binden aan de club, dien je eerst
duidelijk te maken wat een vereniging is en wat het
betekent om bij een vereniging te kunnen spelen.

De vraag is: hoe houden we de jeugd betrokken bij het
voetbal? Met dit stappenplan geven we verenigingen
houvast en tips om jongeren actief te betrekken
bij de club. Op basis van praktijkervaringen van
amateurverenigingen en de KNVB Jeugdraad hebben
we dit concrete stappenplan samengesteld.

SV MELDERSLO

Hier alvast twee belangrijke tips om mee te beginnen.
Praat niet over jongeren, maar met hen.
En vooral:
Ga zelf pionieren, want geen club is hetzelfde!
Het valt me op dat er niet vaak om een mening wordt
gevraagd bij de jeugd. Zelf word ik, sinds ik bij de KNVB
Jeugdraad zit, wel wat vaker gevraagd om aanwezig te
zijn bij een bestuursvergadering.

VOORDAT JE GAAT BEGINNEN...

Wanneer je als club aan de slag gaat met een initiatief
om jongeren meer bij de club te betrekken, realiseer
je dan goed dat je veel waardevolle input gaat krijgen
vanuit de jongeren. Bedenk vooraf dus heel goed
waarom je als club het initiatief gaat beginnen.
Jongeren inspraak geven en vervolgens niets doen met
de input, levert geen betrokken leden op. Dus waar ben
je als club naar op zoek en wat ga je met de input van
de jongeren doen? Denk hier vooraf heel goed over na!

KNVB JEUGDRAAD
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STAP 1
JEUGD ALV

Schrijf een Algemene Ledenvergadering voor de jeugd
uit. Zo krijgen jongeren inzicht in het reilen en zeilen
van de club en kunnen ze onderwerpen aandragen die
zij belangrijk vinden.

ORGANISATIEVORM
BEPALEN

Wij vinden het belangrijk dat de jeugd kennismaakt met
bestuur, haar stem kan laten horen en weet hoe een vereniging
draait. En andersom kan het bestuur op zijn beurt rechtstreeks
kennismaken met de jeugd.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En dus zijn er
vanzelfsprekend ook verschillende manieren om jongeren
meer bij de club te betrekken. Welke mogelijkheden zijn er
zoal? Bekijk als bestuur welke organisatievorm het best bij de
club past. Of meerdere, want het één hoeft de ander niet uit
te sluiten.

DSOV

JEUGDSPELERSRAAD OF -COMMISSIE

LEDENTEVREDENHEIDSONDERZOEK

In een kleinere samenstelling kunnen jongeren
zelf aan de slag met onderwerpen die hen
aangaan. Ze vertegenwoordigen alle jeugdleden
en zijn een aanspreekpunt voor het bestuur.

Via een Ledentevredenheidsonderzoek kun je de mening van
jeugdspelers over diverse onderwerpen naar boven halen. Voor
elke club kan dit anders zijn. Zijn er issues waarover je de mening
van de jeugd wilt peilen? Via de KNVB Assist Onderzoekstool
kun je een kant-en-klaar, maar indien nodig aan te passen,
ledentevredenheidonderzoek uitzetten onder (een deel) van de
eigen leden. Bijvoorbeeld specifiek onder jeugdleden.

Onze aanleiding om te starten met een jeugdraad was
om meer te luisteren naar de leden. Dus ook naar de
jeugd en hen meer te betrekken bij activiteiten.
Je hebt als bestuur natuurlijk zelf ook wel ideeën over waar je naar toe wilt.
Maar we waren ook benieuwd naar de mening van de leden. Hoe ervaren zij
het? En wat zouden zij graag anders zien?

AMICITIA VMC

CONSTANTIA
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Vraag eens in de zoveel tijd aan een
aantal kinderen uit een bepaalde
leeftijdscategorie om met het bestuur te
praten. Dat doe je dan met alle leeftijden
en dan krijg je super veel input over
verschillende aspecten van het voetbal.

JEUGDBESTUUR

Het formeren van een jeugdbestuur gaat nog een
stap verder qua verantwoordelijkheid.

Het formeren van een jeugdbestuur was een bewuste
keuze, waarmee we het initiatief echt een bepaalde
status geven. Jongeren hebben nu continue een stem
binnen de vereniging, in plaats van slechts één of twee
keer per jaar via een jeugd ALV. Nu mogen ze wat
zeggen en er ook zelf iets mee gaan doen. Je houdt het
direct levendig. De jeugd kan trouwens wel een beetje
schrikken van het woord ‘bestuur’. Het is een formeel en
beladen woord en je vraagt hiermee wel om het nemen
van een bepaalde verantwoordelijkheid.

KOLPING BOYS

Ook kun je spelers aanmoedigen om hun
mening te delen. Zo heb ik in mijn team
een spelersraad, het eerste aanspreekpunt
voor het team, het bestuur en de coach.
Als deze spelersraden ook worden
betrokken bij beslissingen, dan zou dit
veel kunnen opleveren. Je hebt hetzelfde
effect als de jeugdraad, met als verschil
dat de spelers niet alle jeugd hoeven te
vertegenwoordigen. Zo voorkom je dat
zaken die voor de oudere garde fijn zijn
niet automatisch ook worden toegepast
op de jongere jeugd. Ook is niet elk team
hetzelfde in niveau, leeftijd en motivatie.
Via spelersraden kun je de enkele leden
vragen mee te denken bij een specifiek
onderwerp.

KNVB JEUGDRAAD

JEUGD PARTICIPATIELADDER SPORT
Krijg inzicht in de mate van jeugdparticipatie binnen je vereniging

Jongeren hebben de eindverantwoordelijkheid
over een afgebakend onderwerp

Jongeren hebben een rol in besluitvorming.
Ze zijn medeverantwoordelijke en krijgen de
ruimte mee te beslissen (op deelonderwerpen)
Jongeren hebben zelf een actieve rol. Zij werken samen met
of onder begeleiding van volwassenen die coördineren

Jongeren worden gevraagd naar hun mening en
ideeën. Dit wordt meegenomen in de besluitvorming

Jongeren worden goed geïnformeerd over wat er
speelt in de club en zij kunnen zelf (op verzoek)
volwassenen informeren. Er is geen directe invloed
Jongeren kunnen een mening geven, maar het onderwerp
waar zij een mening over geven is onduidelijk en/of er
wordt niet verteld wat met hun inbreng is gedaan
Jongeren participeren niet. Zij krijgen geen ruimte voor het
geven van hun mening en worden niet betrokken. Er wordt door
volwassenen over jongeren gesproken in plaats van met hen

• Jeugdbestuur
• Jongere is trainer of coach
• Aanbod activiteiten voor en door de jeugd

• Jeugdlid in gesprek met het bestuur
• Jongere zit in een commissie
• Teamafspraken maken

• Scheidsrechter
• Website onderhouden
• Promotiemateriaal maken
• Samen met volwassen (neven)
activiteiten organiseren
• Vragenlijst (J-score)
• Uitnodiging voor (bestuurs)vergadering
• Aangeven voorkeur teamsamenstelling
• H et gesprek aangaan met jongeren over
een bepaald onderwerp
• Clubblad
• Informatiebord op een centrale plek

• Vragenlijst kan door elk lid worden ingevuld
• Jongere wordt niet verteld wat er met de
uitkomsten van een panel gesprek is gedaan

• Commissies bestaan alleen uit volwassenen
• Toernooien worden georganiseerd voor
jongeren zonder hen te raadplegen
• H et beleid voor jongeren wordt gemaakt door
volwassenen

BRON: WWW.ALLESOVERSPORT.NL

6

STAP 2

OPSTART EN
SAMENSTELLING
Bij elke organisatievorm past natuurlijk een andere samenstelling. Bij sommige
vormen komen jongeren één keer per jaar bij elkaar, bij andere één keer per
maand. Wel is er voor alle vormen een initiatiefnemer nodig. Dit is vaak een
enthousiast persoon die al betrokken is bij de club en doordrongen is van het
feit dat het belangrijk is om jongeren actief te betrekken bij de vereniging.

Bij ons is het initiatief genomen door een moeder. Zij zocht zelf een
paar ouders bij elkaar en stuurde een e-mail naar het bestuur. Nadat
ze haar idee had toegelicht, ging het bestuur akkoord. Dat akkoord is
belangrijk, want dan is er sprake van een club gedragen-initiatief.

Denk vooraf na voor welke doelgroep je het initiatief wilt organiseren.
En met wie. Hieronder een aantal overwegingen:

GEUZENMIDDENMEER

•	Voor welke leeftijdsgroepen?
Ook de jong-senioren betrekken?
• Goede verdeling jongens/meiden?
• Oneven aantal in verband met besluitvorming?
•	In het geval van een jeugdbestuur: zelfde
functies als in het hoofdbestuur? Voorzitter,
secretaris en penningmeester, met het
hoofdbestuur als sparringpartner?
•	In geval van omniverenigingen: leveren alle
subverenigingen een afvaardiging?

7

STAP 3
Wij hebben het jeugdbestuur echt de vrije hand
gegeven. De eerste keer kregen ze alleen de opdracht
om een toernooi te organiseren en hebben we een
budget vastgesteld. Meer niet. Het jeugdbestuur kwam
vervolgens met een plan en dat is besproken met het
hoofdbestuur. Dat was de toets. We hebben bewust
geen kaders meegegeven. Die ontstonden eigenlijk
vanzelf op een natuurlijke manier. Je moet voorzichtig
zijn met inkaderen; dat kan het enthousiasme of de
creativiteit remmen. Er was één aanspreekpunt vanuit
het hoofdbestuur. Het jeugdbestuur was heel zelfstandig
en zocht alleen contact als het echt lastig werd. Wel
is het verstandig om zo nu en dan een controlevraag
te stellen. Ook laten wij het jeugdbestuur tijdens de
nieuwjaarsspeech en seizoensafsluiting altijd een update
geven aan alle leden van de club.

ROL HOOFDBESTUUR
EN KADERS
De initiatiefnemer bespreekt het idee met het hoofdbestuur
van de vereniging. Het is van groot belang dat het
hoofdbestuur betrokken is en het belang erkent. Daarnaast
is het belangrijk om ook direct de rol van het hoofdbestuur
zelf te bespreken. Wat wordt er verwacht van het bestuur?
Wat is hun rol tijdens bijeenkomsten en wat wordt er gedaan
met de input van de jongeren? Bespreek dit tijdig, zodat het
traject voor iedereen helder is.

SC ROUVEEN

Hierbij is van belang om ook commissies, werkgroepen,
vrijwilligers mee te nemen in de communicatie en hen te
begeleiden in het samenwerken met jongeren. Denk aan
mogelijke nieuwe, andere ideeën, mindset van jongeren. Dit
kan weerstand opleveren. Goed om hier aandacht voor te
hebben.

Veel jeugdleden weten vaak niet eens wat er allemaal moet gebeuren om de club
draaiende te houden. Omdat ze ook niet worden betrokken in het meebeslissen,
ontbreekt de interesse. Dus laat aan de jeugdleden zien wat de vereniging allemaal
doet en regelt. Dat kan door leuke activiteiten te organiseren, zoals een pubquiz of
ledenavond. Laat hierbij ook bestuursleden aanwezig zijn, zodat de jeugd kan zien
naar wie ze kunnen toestappen voor hulp of ideeën. Je zou er iets tegenover kunnen
zetten als ze taken op zich nemen, maar het clubgevoel zelf zou al genoeg moeten zijn
om iets te willen verbeteren. Het is tenslotte hun club. Dus door bekend te maken wat
het bestuur allemaal doet en regelt en wat wie op zich neemt, kunnen jongeren meer
interesse gaan tonen om mee te willen beslissen.

KNVB JEUGDRAAD
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STAP 4

WERVING JONGEREN
Heb je het initiatief scherp en is ook het bestuur enthousiast? Dan kan de
werving starten. Maak ook hier de jongeren zelf weer belangrijk en betrek
hen bij de werving. Als je een jeugd ALV uitschrijft is het slim om dit te
koppelen aan een moment waarop de jongeren toch al op de club zijn.
Bijvoorbeeld op een trainingsavond, om zo een zo groot mogelijke opkomst
te creëren. Een andere mogelijkheid is een extra activiteit organiseren, zoals
een FIFA-toernooi. Een mooie trigger voor een grote opkomst. Datum,
tijdstip en locatie zijn cruciaal, dus vraag aan de jongeren zelf wat het beste
uitkomt.

Onze voorzitter heeft twee jongeren de uitdaging
gegeven om vijf tot negen anderen te werven. Laat ze dit
vooral zelf doen!

Zorg er ook voor dat het initiatief goed zichtbaar is op alle clubkanalen zoals
de website, social media en de nieuwsbrief. Bij elke club zijn er jongens en
meiden te vinden die in positieve zin opvallen, bijvoorbeeld doordat zij goed
de mening van de groep kunnen verwoorden of zich op een andere manier
onderscheiden en inzetten voor de club. Benader deze jongeren en geef hen
de ruimte om zelf (een deel van) de verdere werving te organiseren. Ook
kun je het bestaande kader, zoals trainers of leiders, gebruiken om op zoek
te gaan naar jongeren die de eerste werving kunnen gaan organiseren. Bij
elk team loopt wel een aantal van deze talenten rond die je via de trainers in
beeld kan krijgen. Daarnaast kun je de aanvoerders van de teams hier een
belangrijke rol in geven.

SC ROUVEEN

Als je als jeugdspeler meer invloed wilt krijgen binnen
de club, kun je gewoon een keer naar iemand van het
bestuur lopen. Of een mailtje sturen dat je graag jouw
mening zou willen geven. Vraag dan meteen een paar
vrienden of ze eventueel in een jeugdraad zouden willen.
Het is namelijk erg leerzaam en leuk. In een jeugdraad
krijg je zeker meer invloed binnen de club.

KNVB JEUGDRAAD
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STAP 5

BIJEENKOMSTEN, BEGELEIDING
EN COMMUNICATIE
Is er voldoende animo? Dan kan er echt worden gestart met het initiatief. Bij een
Jeugd ALV is de frequentie hooguit twee keer per seizoen. Maar wellicht zijn er
meer aanleidingen om daadwerkelijk met jongeren in gesprek te gaan waarvoor je
deze organisatievorm ook goed kan gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
viering van een jubileum of een seizoensafsluiting waarvoor je input van de jongeren
wilt ophalen.

De communicatie van het jeugdbestuur onderling gaat via
een WhatsApp-groep. Op e-mail reageren ze niet, tenzij
je een appje stuurt of ze willen reageren. Niemand van
het hoofdbestuur zit in de WhatsApp-groep.

SC ROUVEEN

Bij andere initiatieven is het vooral belangrijk om samen de overlegfrequentie te
bepalen. Jongeren weten zelf heel goed welke frequentie ze aan kunnen naast
school, voetbal en bijbaantjes. Vergeet hierbij niet om ook geregeld een overleg
met het hoofdbestuur te plannen, om zo de voortgang/afstemming te bewaken.
Bovendien hoort het hoofdbestuur dan ook rechtstreeks van de jongeren zelf wat er
speelt. Let hierbij op dat het hoofdbestuur niet in de valkuil van ‘ja, maar...’ stapt.

Ons jeugdbestuur vergadert één keer per maand in
de bestuurskamer van Kolping Boys. Daar is niemand
bij vanuit het hoofdbestuur. Als het hoofdbestuur
gevraagd wordt, dan sluiten we aan. Eén keer
per kwartaal is er een vast jeugdbestuursoverleg
met het hoofdbestuur. Daarin komen de volgende
vragen aan bod: wat speelt er op het moment, waar
lopen jullie tegenaan, waar kunnen we jullie nog bij
helpen? Niet echt een evaluatie dus; ze worden niet
beoordeeld of afgerekend. Op deze wijze zorgen we
dat we in gesprek blijven en kunnen we toetsen hoe
de motivatie is bij de jongeren.

Naast deze bijeenkomsten is er ook op andere manieren onderling contact mogelijk.
Denk bijvoorbeeld aan een WhatsApp-groep met daarin enkel de leden van de
jeugdraad. Daarnaast treffen ze elkaar natuurlijk ook op de club zelf. E-mail is
voor deze doelgroep nauwelijks meer een communicatiemiddel, tenzij je hen via
een andere weg attendeert op de mail die is gestuurd. Beleg binnen het initiatief
ook de portefeuille ‘Communicatie’. Wie zorgt er voor verslaglegging van de
bijeenkomsten? Dit is nodig als naslagwerk voor de gemaakte afspraken, maar ook
voor zichtbaarheid van het initiatief binnen de club.

KOLPING BOYS
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STAP 6

INPUT/OPBRENGST JONGEREN
De jongeren staan in de startblokken, maar wat gaan we nu met hen bespreken? En hoe halen we
het handigste de input bij hen op? Stap niet in de valkuil om zelf van alles te willen vertellen. Laat
vooral de jongeren aan het woord, maar zorg wel voor een interactieve werkvorm. ‘Gewoon’ het
gesprek aangaan is voor jongeren lastig. Bereid daarom bijvoorbeeld een paar stellingen voor of een
praktijkcase waarmee ze aan de slag kunnen. Of stel een concrete vragenlijst op waarmee je ook
weer concrete antwoorden terugkrijgt.
En als dat allemaal is gelukt, dan is het tijd voor de volgende stap: actie! De jongeren zijn bij elkaar
geweest, hebben zaken besproken die voor hen belangrijk zijn en dat kenbaar gemaakt. Waardevolle
input, maar op welke manier ga je die input nu omzetten tot acties en wie pakt het op?

De tien belangrijkste uitkomsten hebben we visueel gemaakt, voorgelegd aan
het bestuur en daarna is de betreffende verantwoordelijke commissie ermee aan
de slag gegaan. Op de terugkoppeling werd ook positief gereageerd. Jongeren
gaven aan dat het tof was dat ze een stem hadden gekregen en zagen in de tien
uitkomsten hun eigen inbreng terug. De commissies zorgden voor een update
van de actiepunten via de website. Het proces moeten we nog goed borgen
binnen het bestuur, zodat er gedurende het seizoen updates komen naar de
leden en hun ouders.

We gaan zelf geen verhaal houden, maar alles
openhouden werkt ook niet. Zelf een kort verhaaltje doen
en dan de jongeren aan het woord laten aan de hand van
stellingen met een aantal antwoordopties. Dat werkt het
best. Per antwoord richten we een tafel in. Aan elke tafel
zit een gespreksleider en die vraagt door op het antwoord
op de stelling. Dat duurt in totaal een uur. Na de eerste
keer kregen we de volgende dag al de opmerking
wanneer we het weer gingen doen.

DSOV

Jongeren bepalen zelf de evenementen en voeren dit ook
zelf uit, met een eigen budget. Geen lange termijn- of
beleidsplannen, vooral uitvoerende taken. Ze tellen mee,
worden gehoord en gezien. Hebben echt een stem. Bij
het eerste toernooi zijn ook alle rollen ingevuld en ze
vonden vooral het werk achter de bar echt stoer. Ze
leerden wat het betekent om vrijwilligerswerk te doen.
Heel belangrijk, zij zijn echt de potentiele toekomstige
bestuurders.

Pas na een jaar heb je een draaiboek voor het volgende
jaar. Dat lijkt handig, maar gaat op den duur wel ten
koste van de creativiteit en enthousiasme.

SC ROUVEEN

GEUZENMIDDENMEER
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STAP 7

ZICHTBAARHEID
Via een apart kopje op de website laten we zien wat ze doen. De rest van
de vereniging wordt geïnformeerd tijdens de nieuwjaarsreceptie en de
seizoensafsluiting. De voorzitter van het jeugdbestuur geeft dan zelf een
speech. Dat leverde de allereerste keer heel veel enthousiaste reacties op.

De jongeren zijn aan de slag, er ontstaan mooie initiatieven,
ideeën en evenementen. Hun inzet werpt zijn vruchten af. Als
bestuur heb je dit in de gaten en waardeer je alle initiatieven
zeer. Intern is de nieuwe rol van de jongeren voor iedereen
wel bekend, maar het is net zo belangrijk om dit ook aan de
buitenwereld te tonen. Waardering uitspreken en wellicht
nieuwe jeugdleden inspireren om ook actief te worden binnen
de club.

SC ROUVEEN

Hoe laat je zien dat die leuke initiatieven door de jongeren zelf
zijn bedacht en opgepakt? Hoe maak je ze nu echt belangrijk
en geef je hen een structurele plek binnen de vereniging?

Bij alle activiteiten van de KNVB Jeugdraad tijdens het
seizoen zorgen we altijd voor zichtbaarheid. Vooral
richting de doelgroep 13- tot 18-jarigen. We doen dit via
Instagram. Dit is eigenlijk al het begin van de werving van
nieuwe leden. Daarnaast heeft de KNVB Jeugdraad een
eigen kopje op de website en hier worden de jongeren
ook allemaal één voor één voorgesteld.
Bekijk hier de opstelling van de KNVB Jeugdraad:
https://knvb.h5mag.com/jeugdraad/opstelling

KNVB JEUGDRAAD
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STAP 8
Het plan was dat leden van het jeugdbestuur zelf voor
opvolging moesten zorgen, als ze zouden opstappen.
Dat is mislukt en binnen twee weken is het geklapt. We
kregen signalen dat het enthousiasme weg was en toen
we daarover in gesprek wilden gaan, was het al klaar.
Het is dus zaak om alert zijn op de opvolging. Inpassen
van nieuwe mensen is belangrijk en wij adviseren een
maximale termijn van drie jaar aan te houden. Tijdens het
tweejaarlijkse overleg met het hoofdbestuur gingen we
evalueren. Altijd als hele groep bij elkaar. Net na aanvang
van het seizoen en net na de winterstop. Dit waren mooie
bijeenkomsten!

CONTINUERING,
BORGING EN EVALUATIE
De leden van de club zijn enthousiast over de input
van de jongeren. De jongeren zelf vinden het tof
dat ze echt mee kunnen doen binnen de club.
Maar hoe zorg je nu dat het enthousiasme niet
doodbloedt en het initiatief een blijvertje wordt?
Een paar handige tips uit de praktijk.

SC ROUVEEN

De jeugd ALV wordt nu standaard gekoppeld aan de
reguliere ALV en is belegd binnen het bestuur. Het is
een vast onderdeel van de portefeuille Communicatie
& Participatie geworden, met een eigen budget. Een
aandachtspunt is het opnemen van de jeugd ALV in het
nieuwe beleidsplan.

GEUZENMIDDENMEER
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Van de jeugd ALV willen we een vaste traditie maken en
inplannen voor de reguliere ALV. Dat laten we opnemen in
het seizoensplan van de club, twee keer per jaar. Mogelijk
willen we het gewichtiger maken en ook besluitvorming
bij jeugdleden neerleggen. Dit is nu nog een openstaande
vraag binnen de club.

DSOV

Onze Technisch Jeugd Coördinator wil in kaart brengen
welke opleidingen de jeugdleden volgen. Zo kunnen we
zien of de taken van de jeugdraad in het verlengde van
hun opleiding of studie ligt.

VERITAS

Gedurende het seizoen houden we met de jongeren van
de KNVB Jeugdraad één-op-één-gesprekken over wat
zij graag willen leren als lid van de KNVB Jeugdraad. Ze
geven heel veel waardevolle input, waarmee we hen weer
kunnen helpen ontwikkelen.

KNVB

MEER INZICHTEN OVER DE BELEVINGSWERELD VAN JONGEREN?
BEKIJK HIER IN ÉÉN OOGOPSLAG DE WERELD DOOR DE OGEN VAN JUNIOREN!

WWW.KNVB.NL

