Verslaglegging Sportief Verbinden
WK Beachvolleybal - 26 juni t/m 5 juli 2015
Verslag bijeenkomsten 29 en 30 juni ROTTERDAM
Tijdens de WK Beachvolleybal organiseerden het ministerie van VWS, G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en
Eindhoven), VSG, NBTC, Sport & Zaken, NISB en NOC*NSF verschillende bijeenkomsten.
De onderwerpen en vraagstukken die daar werden besproken willen we niet alleen met de deelnemers van de eigen bijeenkomst
delen, maar ook met andere doelgroepen voor wie de inhoud interessant kan zijn. Daarom heeft NISB de verslagen van
verschillende bijeenkomsten gebundeld en ook de verbinding gelegd tussen de afzonderlijke bijeenkomsten en interessante links
naar theorie, beleid en praktijk.
In deze nieuwsbrief vind je het verslag van de Tweedaagse Topsport Infrastructuur.

Tweedaagse Topsport Infrastructuur
Door: Helmi Langenhorst

Een keer per jaar komt het management van
alle Centra voor Topsport en Onderwijs
(CTO’s) en Nationale Training Centra (NTC’s)
bijeen met een vertegenwoordiging van VWS
en NOC*NSF. De inhoud van deze tweedaagse
is elk jaar anders, maar heeft als doelstelling
verbinding, inspiratie en het opdoen van
nieuwe kennis. De tweedaagse 2015 vond
plaats op de SS Rotterdam, op 29 en 30 juni.

“Een sportbond moet met zijn
evenement naar de mensen toe”
(Bram Ronnes, technisch directeur NeVoBo)
Belang WK Beach voor NeVoBo, NTC Beach
De tweedaagse 2015 werd geopend door Bram
Ronnes, de technisch directeur van de NeVoBo.
Het WK Beach is organisatorisch een belangrijk
evenement voor de bond. Voor het NTC Beach is
het WK een van de belangrijke eindproducten
voor de sporters die er trainen. Het WK Beach
vindt in 2015 voor het eerst in vier verschillende
speelsteden plaats. De achterliggende gedachte
is dat je met je evenement naar de mensen toe
moet. De keuze voor de vier locaties is mede
geïnspireerd door de locatie van het
beachvolleybal tijdens de Olympische Spelen
London 2012. De doelstellingen voor de diverse
Nederlandse teams zijn realistisch en uitdagend:
medailles voor twee mannenteams en één
damesteam. Daarnaast is het belangrijk om
elkaar te inspireren en zo te leren en te
presteren.

Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen over de sessie of
over dit verslag? Neem vooral contact op met:
Helmi Langenhorst
NOC*NSF Topsport
helmi.langenhorst@nocnsf.nl
06-10613474

Hoofdthema’s ochtendsessie dag 1

Middag: intervisie en wedstrijden

Visie Topsport Infrastructuur 2024
Na een rondje over de actualiteiten bij alle CTO’s
en NTC’s hielden de deelnemers zich op
interactieve wijze bezig met de ontwikkeling van
de visie Topsport Infrastructuur 2024. Voor de
praktijk tot en met 2020 en 2024 werkten
verschillende groepen daarbij een aantal
vraagstellingen uit op het gebied van:
 Samenwerken aan talentontwikkeling.
 Meer impact van CTO’s en NTC’s
 Draagvlak en besluitvorming

Tijdens de middagsessie verzorgde Rob Bakker
(2remind) een introductie intervisie. Die werd
door de CTO- en NTC-managers als zeer
waardevol ervaren. Zij willen er graag een vervolg
aan geven, met daarbij de opmerking dat
gemeenschappelijke casuïstiek van belang is om
resultaat te behalen.
Voorafgaand aan een bezoek aan de wedstrijden
in het Beach Stadium Rotterdam, gaf Rebekka
Kadijk inzicht in de fijne kneepjes van het
beachvolleybal. Een aantal van de door haar
genoemde items waren goed terug te zien
gedurende de wedstrijd van Alexander Brouwer
en Robert Meeuwsen.

“Brouwer/Meeuwsen zijn vooral
goed in de side out, het maken van
punten; hun tegenstanders, de
Italianen, zijn vooral goed in het
voorkomen daarvan”
(Rebekka Kadijk, oud-topbeachvolleybalster,
gastvrouw beachlocatie Rotterdam)

Intakeprocedure CTO en NTC
Alle sporters die deelnemen aan een CTOprogramma doorlopen een intakeprocedure. In
2013 is hiervoor een draaiboek opgesteld. Op dit
moment wordt er samen met de CTO’s en NTC’s
bekeken of dit draaiboek nog voldoet .Waar
kunnen of moeten we verbeteringen doorvoeren?
De informatie uit deze intake kan veel zinvolle
informatie voor de topsportleefstijlcoaches
opleveren.
Topsportleefstijlcoaches
Voor de topsportleefstijlcoaches is een profiel
ontwikkeld. De rol van de topsportleefstijlcoach is
voornamelijk het ondersteunen van (jonge)
sporters bij het ontwikkelen van een
topsportleefstijl naast de wedstrijden. Als het
profiel voor de topsportleefstijlcoaches definitief is
vastgesteld, wordt bezien of de huidige
leefstijlcoaches hieraan voldoen. Mocht dit niet
het geval zijn, dan wordt bekeken wat er moet
gebeuren om dit mogelijk te maken.

Dag 2: Veranderen
Op dag twee gingen de CTO- en NTC-managers
aan de slag onder leiding van Finext, één van de
bedrijven die via Sport en Zaken een bijdrage aan
de Nederlandse sport levert. Finext is actief op
het gebied van financiële dienstverlening. Het
bedrijf heeft geen overhead en werkt met
zelfsturende projectteams. Geen functietitels,
geen urenadministratie, geen budgetten en geen
werkoverleg. Binnen het bedrijf werken op dit
moment ± 140 mensen.
Finext werkt altijd met projecten, er zit dus altijd
een einde aan de opdrachten. Met deze
organisatievorm wil het bedrijf snel in kunnen
spelen op veranderingen en ondernemend
blijven.
Finext wil laten zien dat minimalistisch
organiseren echt kan werken. Het bedrijf heeft de
beste vakmensen uitgenodigd, die hebben samen
hun ideale werkomgeving vorm gegeven en ze
nemen gezamenlijk de totale
verantwoordelijkheid. Kernwaarden: vertrouwen,
vrijheid, verantwoordelijkheid en transparantie.

Finext nam de CTO- en NTC-managers mee met
twee vragen:
 Welke (kleine) veranderingen kan jij
morgen beetpakken als de subsidie
wegvalt?
 Als je alle kaders weghaalt, welke ideale
wereld zie je dan?
Door de mogelijke veranderingen in een schema
te plaatsen (gemakkelijk/moeilijk in te voeren en
hoge of lage impact) kregen de managers een
mooi overzicht van de mogelijkheden.

De ochtend van 30 juni werd afgesloten met een
introductie over TeamNL en de mogelijkheden die
dit de CTO’s en NTC’s kan bieden. Na een
afsluitende lunch keerde iedereen weer
huiswaarts, om daar na te denken over mogelijke
veranderingen.

Organisatie
Organisatie: NOC*NSF
Dit relatie-event Sportief verbinden werd mede
mogelijk gemaakt door: TIGSports en gemeente
Rotterdam.

Links naar theorie en praktijk:
Achtergronden over Topsport
(Mulier Instituut)
Topsport Infrastructuur (NOC*NSF)

We willen bewijzen dat
minimalistisch organiseren echt
werkt!
(Paul Sedee, Finext)

Filmpje WK beach
terugzien?
Dat kan hier

Colofon
I.s.m. NOC*NSF coördineert NISB de
verslaglegging van de bijeenkomsten van Sportief
Verbinden.

’s Zomers en ’s winters volleybal
Sinds 1996 staat beachvolleybal op de
Olympische agenda. In 2004 omarmt de Nevobo
deze nieuwe tak van sport en start met actief
beleid.
Vanaf dat jaar is het snel gegaan. In 10 jaar tijd
groeide het aantal beachvolleybal clubs van 4
naar 200. Beachvolleybal accommodaties
springen momenteel als paddenstoelen uit de
grond en meer dan 150 trainers hebben
inmiddels hun beachvolleybal licentie behaald.
Aan de randvoorwaarden voor sportparticipatie
(aanbod, accommodatie en kader) wordt hard
gewerkt en met succes! Maar er is ook nog een
wereld te winnen.
Want ondanks de onstuimige groei wordt
beachvolleybal toch nog niet door iedereen
serieus genomen en er zijn nog steeds mensen
die denken dat het strand een noodzakelijke
voorwaarde is om deze sport te kunnen
beoefenen.
Daarom zet de Nevobo de komende jaren de
ingezette koers door. Onze ambitie is dat in 2020
iedere volleybalvereniging in Nederland met meer
dan 100 leden naast het zaalvolleybal in de
winter, ’s zomers beachvolleybal aanbiedt.
Want op die manier zal het beachvolleybal (topen breedte) zich verder ontwikkelen. Wordt
volleybal binnen- en buitensport die 12 maanden
per jaar beoefend kan worden. En krijgen we
verenigingen die beschikken over een eigen
accommodatie en zo hun leden een thuis kunnen
bieden, evenals dat zij scholen en ouderen
kunnen ontvangen. Beachvolleybal is daarmee
doel op zich en tegelijkertijd instrument om de
volleybalsport in Nederland te versterken.
Joëlle Staps, Algemeen Directeur Nevobo

dorien.dijk@nisb.nl
06-21 64 95 93
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
info@nisb.nl
telefoon: 0318 - 490 900

