Lessons learned Proeftuinen clubkadercoaching

Deze lessons learned komen voort uit de proeftuinen clubkadercoaching van NOC*NSF die in het
voorjaar van 2019 zijn gestart en in het najaar van 2020 worden afgerond (uitloop door coronacrisis).
De ervaringen zijn opgedaan door zo’n 25 clubkadercoaches bij ruim 50 verenigingen. Er zijn acht
sportbonden en zeven gemeenten betrokken. Kenniscentrum Sport en Bewegen verzamelt de lessons
learned gedurende de pilot. Onderstaande inzichten en tips zijn dus nog niet compleet en definitief. Na
afloop van de pilot worden de definitieve lessons learned – in een mooi opgemaakte versie – breed
verspreid.
Onderstaande tips en inzichten hebben betrekking op de organisatie en uitvoering van
clubkadercoaching op lokaal niveau. De inhoudelijke informatie en tips over positief coachen en
pedagogisch sportklimaat zijn onder andere te vinden op www.sportplezier.nl en worden via diverse
opleidingen en masterclasses aan de clubkadercoaches aangereikt.

A. Werving, selectie en aanstelling van de clubkadercoaches
Als je als gemeente of lokale sportservice organisatie aan de slag gaat met clubkadercoaching,
moeten er uiteraard goede clubkadercoaches zijn. Er zijn verschillende manieren om
clubkadercoaches aan te stellen binnen het bestaande team van buurtsportcoaches of door nieuwe
buurtsportcoaches c.q. clubkadercoaches te werven. Voor deze werving en selectie kunnen
gemeenten en werkgevers gebruik maken van de functieprofielen die zijn opgesteld. Verreweg de
meeste clubkadercoaches werden binnen de proeftuinen aangesteld bij de lokale of provinciale
sportservice organisatie die vaak ook werkgever is van de andere buurtsportcoaches in de gemeente.
Dit wordt ook gezien als de meest logische en meest efficiënte manier. Enkele coördinatoren denken
dat je als clubkadercoach in dienst van de sportservice of gemeente als ‘meer onafhankelijk’ wordt
gezien, dan wanneer je als clubkadercoach in dienst bent van de vereniging.
Met betrekking tot dit thema komen onderstaande lessen uit de pilot clubkadercoaching.
•

•

•

Wanneer je een nieuwe buurtsportcoach aanstelt als clubkadercoach, zal hij of zij de
gemeente, de club(s) en ook de eigen organisatie nog moeten leren kennen. Als je een
buurtsportcoach (die binnen de gemeente als samenwerkte met sportverenigingen) of
verenigingsondersteuner benoemt tot clubkadercoach, zal hij of zij mogelijk sneller kunnen
starten. Een voordeel voor een nieuw startende clubkadercoach – ten opzichte van iemand
die al bekend is bij de clubs in een andere rol – is dat hij of zij wellicht makkelijker kan
focussen op de specifieke rol van clubkadercoach.
Je kunt ervoor kiezen om verenigingsondersteuning en clubkadercoaching te beleggen bij
dezelfde buurtsportcoach, die dan uiteraard voor beide functies de competenties moet
bezitten. Een voordeel is dat deze persoon de club goed kan ondersteunen bij het op orde
krijgen van randvoorwaardelijke zaken, zoals een visie van het bestuur en technisch beleid.
Een nadeel is dat clubkadercoaching ondergesneeuwd kan raken. Voor de betreffende
buurtsportcoach kan het ingewikkeld zijn om taken en rollen gescheiden te houden.
Sporttechnische kennis is in principe niet noodzakelijk voor de clubkadercoaches. Voor
sporttechnische vragen of ondersteuning kan de clubkadercoach terecht bij de bond.
Clubkadercoaches hebben binnen de pilot enige sporttechnische kennis opgedaan door mee
te trainen met een (laag) team of door een korte (scheidsrechters)cursus te volgen. Voor
clubkadercoaches die zelf geen achtergrond hebben in de betreffende sport, lijkt het
makkelijker om te focussen op de pedagogische kant van trainersbegeleiding en hun rol af te
bakenen. Voor clubkadercoaches met veel sporttechnische kennis kan het een valkuil zijn om
toch (vooral) sporttechnische begeleiding te bieden.
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Ook zullen zij door bestuur en trainers eerder gevraagd worden om bij te dragen aan
technisch beleid of sporttechnische begeleiding te geven. Een voordeel van sporttechnische
kennis is dat het bij kan dragen aan vertrouwen dat je krijgt van trainers, leden en ouders.
Aandachtspunten voor werkgevers bij de selectieprocedure
➢

➢

➢

➢

➢

➢

Motivatie voor deze specifieke rol is belangrijk. Ga niet ‘zomaar’ iemand benoemen tot
clubkadercoach, maar zoek naar een gemotiveerde buurtsportcoach, bijvoorbeeld via een
interne en/of externe werving- en selectieprocedure aan de hand van een duidelijk profiel en
bijbehorende eisen.
Er is geen eenduidig beeld van de sporttechnische kennis die noodzakelijk is voor een
clubkadercoach. In het algemeen vindt men enige sporttechnische kennis handig, maar niet
noodzakelijk (kan aangeleerd worden). Veel sporttechnische kennis wordt ook als een risico
gezien, omdat de focus op het sporttechnische deel de pedagogisch didactische kant kan
overschaduwen.
Als je al weet bij welke verenigingen de clubkadercoach aan de slag zal gaan, dan kun je
zoeken naar een clubkadercoach die past bij de cultuur van de vereniging, die aansluiting
heeft (of kan hebben) bij bestuur, trainers, leden en ouders. Eventueel een rolmodel-figuur die
aanzien heeft binnen de vereniging (maar toch ook onafhankelijk durft te zijn).
Afhankelijk van de vraagstukken waarmee clubkadercoaches aan de slag moeten kunnen
gaan, kunnen buurtsportcoaches met MBO of HBO niveau ingezet worden. Zie profielen. In de
pilot is vooral ervaring opgedaan met clubkadercoaches op HBO niveau; Deze functies
werden ingeschaald in schaal 7-9.
Clubkadercoaches moeten lef hebben, een spiegel durven voorhouden, tegen kritiek kunnen
en zichzelf goed kunnen profileren (op de juiste manier: als iemand die ondersteuning komt
bieden, niet als iemand die komt vertellen wat anderen moeten doen).
Clubkadercoaches moeten flexibel zijn, want dat is de opdrachtformulering vaak ook.
Bijstellen en aanpassen is noodzakelijk.

B. Selecteren van de sportverenigingen en matchen met de clubkadercoach

Idealiter begint het met een vraag of behoefte die geuit wordt vanuit de club. Zo’n vraag of
ondersteuningsbehoefte kan bij de gemeente, de lokale sportservice organisatie of de bond terecht
komen. Of bij de clubkadercoach, als deze al werkzaam is in de gemeente. Deze
organisaties/personen moeten onderling goed afstemmen over een dergelijke vraag en welke bijdrage
eenieder hieraan kan leveren. Bij het selecteren van clubs die aan de slag willen met
clubkadercoaching, is het van belang in kaart te brengen of de benodigde randvoorwaarden (zie
kader) op orde zijn. Of dat er een verenigingsondersteuner beschikbaar is die parallel aan het traject
van de clubkadercoach aan de slag kan met de randvoorwaardelijke zaken.
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Benodigde randvoorwaarden clubkadercoaching
Het is cruciaal dat onderstaande op orde is bij de club. Eventueel kan een verenigingsondersteuner
in een paralleltraject met een enkele randvoorwaarde aan de slag.
• Er is een opdrachtgever/contactpersoon in het bestuur van de club die beschikbaar en
bereid is om mee te denken en de visie m.b.t. clubkadercoaching uitdraagt.
• Er is een contactpersoon vanuit de technische commissie (of een hoofdtrainer) die een
actieve bijdrage kan leveren aan clubkadercoaching
• De club heeft een visie op clubkadercoaching en het pedagogisch klimaat binnen de club
• Er is draagvlak bij de meerderheid van het bestuur (en een stabiel bestuur)
• Er is draagvlak bij de meerderheid van de technische commissie en de trainers
Van onderstaande randvoorwaarden is het wenselijk dat ze op orde zijn, voordat je aan de slag
gaat met clubkadercoaching.
o Er is technisch beleid (met aandacht voor pedagogisch sportklimaat en kwaliteit van kader)
o Er is vrijwilligersbeleid (met aandacht voor werven, binden, behouden, opleiden,
begeleiden)
o Er is een vrijwilligerscoördinator / vast aanspreekpunt voor vrijwilligers
o Stabiliteit van de club, met name wat betreft bestuur, leden en vrijwilligers
o De club heeft clubkadercoaching als prioritair beleidsthema vastgesteld

Aandachtspunten en tips voor de clubkadercoach of de betrokken bij de bonden, gemeenten /
lokale sportservice organisatie:
•

•

•

•

Wees je ervan bewust dat veel clubs graag ondersteuning willen door een professional, en
daarom al snel ‘ja’ zullen zeggen tegen clubkadercoaching. Het is van belang om (liefst met /
door de clubkadercoach) te achterhalen wat de precieze vraag of behoefte van de club is. En
of ze inderdaad met clubkadercoaching aan de slag willen en kunnen (zie kader
randvoorwaarden). Hiervoor is een checklist (of de startfoto) ontwikkeld.
Betrek relevante personen bij het invullen of doornemen van deze checklist. Denk aan
verenigingsondersteuners van de gemeente en de bond, andere lokale adviseurs of
beleidsmakers die de club kennen en natuurlijk interne personen bij de club vanuit bestuur,
technische commissie en jeugdcommissie.
Als je een club wil selecteren, bespreek dan dat er na de opdrachtformulering nog een
opstartfase komt. Daarin komt de clubkadercoach uitgebreid kennismaken en de behoeften en
draagvlak binnen de club bij bestuur, trainers en coaches nader onderzoeken. Na zo’n 2 tot 3
maanden volgt een ‘Go / No Go’ moment, waarbij in een gezamenlijk gesprek wordt
vastgesteld of clubkadercoaching de juiste interventie is.
Zeker wanneer er een nieuwe of onervaren clubkadercoach aan de slag gaat bij een
vereniging, is goede ondersteuning door de coördinator of verenigingsondersteuner belangrijk.
Anders is er een risico dat de opstartfase en de vraagarticulatie erg lang gaan duren.

C. De opdrachtformulering
Als duidelijk is dat een club aan de slag wil en kan (zie randvoorwaarden) met clubkadercoaching, dan
moeten er afspraken gemaakt worden over de precieze opdracht van de clubkadercoach. Idealiter zijn
de clubkadercoach, de coördinator van de gemeente, de coördinator van de bond en een
vertegenwoordiging van de vereniging (bestuur en TC/trainer) hierbij betrokken. Vaak zijn meerdere
gesprekken nodig om tot een goede opdrachtformulering te komen.
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N.B. in de praktijk zal het selecteren van de club met het in kaart brengen van de randvoorwaarden en
de opdrachtformulering in elkaar overlopen. In beide processen staat immers de vraag / behoefte van
de club centraal is het van belang deze te achterhalen.

Vanuit de pilot is een format opgesteld voor de opdrachtformulering. Hierin zijn onderstaande zaken
van belang:
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Met welke concrete punten gaat de clubkadercoach aan de slag?
Wat is het uiteindelijke doel en wanneer moet dit behaald worden?
Welke belangrijke mijlpalen kunnen tussentijds benoemd worden?
Hoe gaat de clubkadercoach dit praktisch doen: aanwezigheid op de club, aantal uren,
beschikbare dagen, etc.
Welke bijdragen moeten de club zelf, de bond en de gemeente leveren? Wat heeft de
clubkadercoach van hen nodig om succesvol te kunnen zijn? Denk aan actieve bijdrage
kunnen leveren vanuit de club, bereikbaarheid, inzetbaarheid, mogelijkheid tot ondersteuning
bij randvoorwaardelijke of sporttechnische vragen, etc.
Welke visie heeft men op borging van clubkadercoaching bij de club

Aanscherpen opdrachtformulering – Go / No Go moment
Als de clubkadercoach écht van start gaat bij de vereniging, kan er sprake zijn van voortschrijdend
inzicht m.b.t. randvoorwaardes of behoeften. Bijvoorbeeld doordat de clubkadercoach meer of andere
trainers en coaches spreekt of ergens tegenaan loopt. Vaak is er ook sprake van een vraag-achter-devraag bij het bestuur, waardoor de ‘echte’ ondersteuningsbehoefte soms pas na een tijdje naar boven
komt. Bouw daarom na de opdrachtformulering een ‘onderzoeksfase’ in van maximaal 3 maanden,
met als doel de opdrachtformulering aan te scherpen of indien nodig aan te passen. Plan na deze
periode een evaluatiegesprek met de betrokkenen bij de club, de gemeente en de bond. Durf de
opdracht dan ook echt bij te stellen, zodat de clubkadercoach (of eventueel de vereniging) ook echt
aan de slag gaat met de ondersteuningsbehoefte van de club. Dit kan ook een moment zijn om
clubkadercoaching (tijdelijk) te stoppen, als er een andere behoefte blijkt te zijn.
Praktische tips voor de clubkadercoach in de onderzoeksfase en m.b.t. de opdrachtformulering
➢
➢

➢
➢

➢

Zorg voor een duidelijke taakverdeling en heldere afspraken tussen (de coördinator van) de
bond en (de coördinator van) de gemeente.
Bespreek met alle betrokkenen van de club, de gemeente en de bond wat er van de club
wordt verwacht. Uit de pilot bleek dat de club een actieve bijdrage moet kunnen leveren, om
clubkadercoaching succesvol te laten zijn. Denk aan beschikbaarheid, aanwezigheid,
mogelijkheid om zelf tijd te investeren, uitdragen van de visie op clubkadercoaching, etc.
Benut de eerste maanden (de onderzoeksfase) bij de club om de daadwerkelijke behoefte van
bestuur, trainers en coaches te achterhalen. Investeer in het leren kennen van mensen, voer
gesprekken en stel daarin veel vragen.
Als je opmerkt dat bepaalde randvoorwaarden (zie kader) nog onvoldoende op orde zijn,
bespreek dit dan met de club, de coördinatoren en de verenigingsondersteuner. Ga niet
(direct) zelf aan de slag, maar houd je aan de opdrachtformulering. Indien nodig kan de
opdrachtformulering in overleg met betrokkenen worden bijgesteld.
Plan na ongeveer 3 maanden een evaluatiegesprek met een afvaardiging van de club, de
gemeente en de bond. Bespreek jouw bevindingen en vorderingen bij de club, geef aan wat
goed gaat en waar je tegenaan loopt. Bespreek met elkaar of de opdrachtformulering
bijgesteld moet worden wat betreft inhoud, wat betreft ureninzet van de clubkadercoach of wat
betreft ondersteuning vanuit andere partijen.
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➢
➢

Gebruik je functieprofiel en opdrachtformulering als uitgangspunt. Zaken die hier niet in
vastgelegd zijn, behoren in principe niet tot jouw opdracht.
Komen er aanvullende vragen vanuit de club, bespreek dan samen met je werkgever / de
coordinator of jij de juiste persoon bent om daarmee aan de slag te gaan. Geef het aan als je
extra ondersteuning, kennis of bijvoorbeeld een opleiding of bijscholing nodig hebt.

D. Opstartfase van de clubkadercoach bij de club
In deze fase, waarin de clubkadercoach begint bij een club, is een aantal zaken van belang. In de
eerste plaats begint hier ook de onderzoeksfase; dus het achterhalen van de echte behoefte en de
vraag-achter-de-vraag bij zowel bestuursleden als trainers, coaches en technische commissie. Dit
staat hierboven uitvoerig beschreven. Maar daarnaast is het ook de fase waarin de buurtsportcoach
als clubkadercoach geïntroduceerd wordt binnen de club. Binnen de pilot zijn onderstaande
succesfactoren en praktische tips naar voren gekomen in deze fase.

➢

Het is belangrijk dat je als clubkadercoach zichtbaar bent binnen de club. Dit kun je doen
door:
o Een jas of trui te dragen met ‘clubkadercoach’.
o Jezelf voor te stellen bij de ALV, op de website, in de nieuwsbrief, in een mailing naar
leden en ouders en jezelf voor te stellen in de diverse commissies. Laat weten wat je
voor iedereen kunt betekenen en hoe ze je kunnen bereiken.
o Organiseer voor trainers een startbijeenkomst, die je als volgt kunt inrichten: stel jezelf
voor en vertel over jouw opdracht om trainers te ondersteunen en hun plezier – en
plezier bij sporters - te vergroten. Laat het filmpje van ‘de vier inzichten’ zien en laat
trainers even nadenken hoe ze zichzelf scoren, waar ze goed en minder goed in zijn.
Biedt aan om hen te helpen om nog beter te worden via trainersbegeleiding.
o Regelmatig aanwezig te zijn bij trainingen, wedstrijden, langs het veld en in de
kantine. Spreek mensen aan en informeer en bevraag hen.
o Organiseer (met medewerking van bestuur, bond en gemeente) een informatie-avond
over clubkadercoaching voor vrijwilligers, leden en ouders. Voor ouders kun je ook
een aparte avond organiseren, zoals bijvoorbeeld Lang Leve de Sportouder.

➢

Draagvlak binnen de club (bestuur, trainers, technische commissie) en de leden is belangrijk.
Hier kun je aan werken door:
o Jezelf introduceren als iemand die komt ondersteunen en ontzorgen. Maak duidelijk
dat je niet komt vertellen wat anderen moeten doen.
o Stel je op als ondersteuner / coach en stel veel vragen om trainers en coaches goed
te leren kennen, en in te kunnen spelen op hun ondersteuningsbehoefte.
o Blijf benadrukken wat jouw doel is, namelijk sportplezier vergroten bij spelers en
trainers en de trainers nog beter maken dan ze al zijn.
o Een ledenonderzoek doen, om te achterhalen wat leden en hun ouders belangrijk
vinden. Uitkomsten kun je gebruiken om eventuele kritische trainers of bestuursleden
te overtuigen van het belang van aandacht voor didactische en pedagogische
vaardigheden.
o Investeren in de kennismaking met trainers en coaches. Bouw een vertrouwensband
op door te luisteren naar hun vragen en ze serieus te nemen.
o Op zoek te gaan naar sleutelfiguren binnen de club die de visie met jou uitdragen en
hieraan bij willen dragen. Bij voorkeur een bestuurslid, iemand vanuit de TC en/of een
hoofdtrainer, een ouder of lid met een pedagogische of onderwijsachtergrond.
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➢

Wees je voortdurend bewust van het feit dat clubkadercoaching geborgd moet worden binnen
de vereniging. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op borging het grootste is, als de
betrokkenen vanaf de start hiermee bezig zijn.
o Betrek de technische commissie bij de voortgang, de successen en de knelpunten.
Houd ze goed op de hoogte en zorg dat de lijntjes kort zijn.
o Bespreek borging in beleid vanaf het begin met het bestuur en benadruk het belang
van borging in beleid voor continuering in de praktijk bij de trainers en coaches.
o Deel succesverhalen of ervaringen van tevreden trainers en leden met alle betrokken
binnen de club en daarbuiten (opdrachtgever / sportservice / gemeente / bond).

E. Uitvoeringsfase van de clubkadercoach bij de club
Clubkadercoaches focussen zich in de uitvoeringsfase op het organiseren en uitvoeren van de
trainersbegeleiding. De belangrijkste uitdagingen voor hen in deze fase zijn:
1. de beperkte tijd die (jonge) trainers kunnen en willen investeren
2. weerstand bij trainers
3. hoe zorg je voor een netwerk van mensen om je heen die zich met dit thema bezighouden (en
bezig blijven, als jij weer vertrekt)?
Tijdgebrek bij trainers is een lastig punt voor clubkadercoaches in de organisatie van
trainersbegeleiding. Met name jonge trainers komen kort voor de training naar de club, en moeten
vaak direct na de training zelf sporten. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun behoefte, en om de
trainersbegeleiding zo efficiënt mogelijk te organiseren, volgen hieronder enkele tips.
➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢

Maak een planning bij de start van het seizoen met een indeling welke trainers en teams je
wanneer observeert en begeleidt. Eventueel aangevuld met thema- / groepsavonden.
In alle gevallen is het aan te raden om met de trainers afspraken te maken over hoe en
wanneer je hen begeleidt, observeert en feedback geeft en of en hoe je mag inbreken in een
training. Wees als professional zo flexibel mogelijk en probeer je aan te passen aan de
behoefte van de trainers.
Wees kort maar krachtig in het geven van feedback. Feedback is bovendien het meest
effectief als je het direct of meteen na het moment terugkoppelt, bij voorkeur face-to-face en
niet via de app of email. Sommige trainers vinden het wel prettig om tips of feedback ook
achteraf via mail te ontvangen.
Zoek tijdens de training naar momenten waarop je de trainer die je begeleidt en observeert
even apart kunt nemen, zonder dat de kinderen daar last van hebben. Bijvoorbeeld als een
oefening goed loopt, als er een onderling wedstrijdje wordt gespeeld of tijdens ballen rapen.
Als dit lastig is, kijk dan of je ruimte kunt creëren door een deel van de training te combineren
met de training van een ander team.
Bespreek met de trainers die je gaat begeleiden de mogelijkheid om - naast individuele
begeleiding - groepsgewijze begeleiding te bieden. Bijvoorbeeld door enkele thema-avonden
te organiseren. Of met een groepje trainers de training van een ervaren, goede trainer te
observeren en bespreken. De trainers leren elkaar beter kennen en kunnen leren van elkaar.
Je kunt hier een leuke activiteit, clinic of onderling wedstrijdje aan koppelen om hen extra te
motiveren.
Stel altijd vragen aan de trainers die je begeleidt, en probeer erachter te komen hoe zij zelf
vinden dat het gaat en waar ze behoefte aan hebben. Uit de pilot bleek dat veel (met name
jonge) trainers aanvullende ondersteuning van de clubkadercoach bij het voeren van lastige
gesprekken met ouders erg waardeerden. Het contact met ouders, en het eventueel
aanspreken van ouders op hun gedrag, is zeker iets waar je bij de trainersbegeleiding
aandacht voor moet hebben.
Ga ook eens kijken bij wedstrijden om te zien hoe dat loopt en probeer daar momenten te
zoeken om te observeren en eventueel feedback te geven.
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➢

Videofeedback kan werken, maar hier moet je zorgvuldig mee omgaan. Vraag van tevoren
toestemming aan (ouders van) alle betrokkenen, houdt de beelden altijd intern en verwijder
beelden na de bespreking. Gebruik het ook in dit geval op een positieve manier en laat zien
hoe goed dingen kunnen werken.

Niet alle trainers staan open voor feedback en begeleiding. Voor een deel heb je hier als
clubkadercoach invloed op met onderstaande tips, maar voor een deel ook niet. Dit borduurt voort op
de tips om draagvlak te vergroten binnen de club die te vinden zijn onder ‘de opstartfase’. De
clubkadercoaches in de pilot vinden het wenselijk om trainers te begeleiden die openstaan voor
trainersbegeleiding en die bij voorkeur zichzelf aanmelden. Het selecteren van trainers door een
bestuur of technische commissie kan - ondanks goede bedoelingen - verkeerd uitpakken.
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Het idee van een startbijeenkomst is al eerder genoemd. Laat trainers na de startbijeenkomst
zelf aangeven of ze begeleiding willen krijgen of (nog) niet. Je kunt de bijeenkomst - of het
aanbod om nieuwe trainers te begeleiden - uiteraard later nog een keer doen.
Laat trainers die je gaat begeleiden zelf aangeven op welke punten en op welke manier ze
begeleid willen worden → waar willen ze nog beter in worden? Dit kun je doen via een korte
vragenlijst of in persoonlijke gesprekken. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun
behoefte en geef alleen feedback op de door henzelf gekozen punten. Dan creëer je
eigenaarschap en draagvlak, en de kans is groter dat ze aan de slag gaan met jouw feedback
en tips als ze zichzelf herkennen in de punten waarop je feedback geeft.
Blijf in alle gevallen positief → positief coachen! Het gaat erom trainers nog beter te maken en
hun plezier te vergroten. Ga altijd uit van wat goed gaat, en kijk hoe je naar nog meer of nog
beter kunt komen. Dan zet je iemand in z’n kracht en verklein je de kans op weerstand.
Wees geduldig en oprecht geïnteresseerd. Probeer niks te forceren. Ga niet meteen de eerste
training die je observeert volop feedback geven, maar investeer in het leren kennen van de
trainers die je begeleidt.
Ervaar je toch weerstand bij een trainer, geef vooral complimenten en vermijd negativiteit.
Stel jezelf als clubkadercoach kwetsbaar op. Vertel ook over je eigen leerproces als trainer en
trainersbegeleider, dingen die jij lastig vindt en eventueel over fouten die je zelf gemaakt hebt.
Toon begrip voor de ander, erken dat dingen lastig zijn en werk zo aan onderling vertrouwen.
Vraag trainers die positief zijn over jouw begeleiding, hun verhaal te delen met het bestuur en
andere trainers. Communiceer zelf ook over successen, om de olievlek te vergroten binnen de
vereniging.

F. Hoe bouw je als clubkadercoach aan een netwerk?
Hoe bouw je aan een netwerk van mensen om je heen, die zich met het thema bezighouden en bezig
blijven, als jij weer vertrekt? Het is belangrijk dat trainersbegeleiding en een pedagogisch klimaat
binnen de vereniging wordt gedragen door meerdere mensen binnen en buiten de club. Met name
onderstaande personen en organisaties spelen daarin een rol. Als startende clubkadercoach is het
dus belangrijk om hen te betrekken, afspraken te maken over hun mogelijke rol en hen (doorlopend)
te informeren over de voortgang. Jouw werkgever en de gemeente kunnen hierbij ondersteunen en
hun netwerk inzetten.
1) In de eerste plaats het bestuur van de vereniging. Belangrijk voor het slagen en borgen van
trainersbegeleiding is dat het bestuur zich mede verantwoordelijk voelt - en dus ook moet
inzetten - voor het behalen van resultaten door de clubkadercoach (zie ook fase
opdrachtformulering).
2) Trainers en coaches, waarbij het handig is om op zoek te gaan naar een of meerdere
trainers of andere vrijwilligers die de rol van trainersbegeleider op termijn kunnen en willen
invullen. Bespreek tijdig met hen of ze dat willen en wat zij daarvoor nodig hebben.
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3) Zorg voor korte lijntjes met de technische commissie en eventueel de jeugdcommissie.
Betrek hen bij de voortgang en de zaken waar je tegenaan loopt en maak hen mede
verantwoordelijk voor het eindresultaat en de borging in technisch / jeugdbeleid.
4) Presenteer jezelf aan de leden en ouders en werk aan draagvlak voor het thema
clubkadercoaching en een pedagogisch klimaat bij de vereniging. Zie ook de tips bij
‘opstartfase van de clubkadercoach bij de club’. Het organiseren van een avond ‘Lang leve de
sportouder’ voor ouders wordt binnen de pilot als succesfactor gezien. Clubkadercoaches
binnen de pilot geven aan dat ze trainers zeker ook begeleiden bij het voeren van (lastige)
gesprekken met sportouders. Ze ervaren dat met name jonge trainers regelmatig opzien tegen
(of zelfs angstig zijn voor) contact met ouders en hen niet durven aanspreken.
5) Onderhoud regelmatig contact met de gemeente en de sportbond(en). Zorg dat je weet wie
jouw aanspreekpunten zijn wat betreft clubkadercoaching en wat ze voor jou en voor de
verenigingen kunnen betekenen. Houdt hen op de hoogte van de voortgang en zaken waar je
tegenaan loopt.
6) Tot slot is handig om te weten welke personen er lokaal aanvullende ondersteuning kunnen
bieden aan de vereniging. Zorg dat deze mensen weten wie je bent, wat je doet bij de
vereniging en wat jullie voor elkaar kunnen betekenen. Denk aan
a. Een verenigingsondersteuner (zie ook de punten bij fases van selecteren van de
verenigingen en de opdrachtformulering)
b. Buurtsportcoaches die de werkzaam zijn in de wijk / gemeente en die samenwerken
met de vereniging en bijvoorbeeld de scholen in de wijk
c. Een sportpedagoog (met name werkzaam in grotere gemeenten), een
maatschappelijk werker of (een professional uit) het wijkteam. Dit contact is erg
handig voor jou en de trainers en coaches, als je bijvoorbeeld te maken krijgt met
kinderen die erg lastig gedrag vertonen of kinderen waarbij je mogelijke
problematieken thuis signaleert. Het is prettig dat je hierin als clubkadercoach of als
trainer wordt bijgestaan door een ‘echte’ professional op dit vlak, en weet hoe en
wanneer je aanvullende hulp kunt inschakelen of moet doorverwijzen.

Tot slot: tips voor borging en vergroten van draagvlak voor de gemeente en de bond:
➢
➢

➢
➢
➢

Geef als betrokken coördinator (eventueel samen met de clubkadercoach) een presentatie
voor collega’s en management/directie over clubkadercoaching, en informeer ze tussentijds
over de behaalde successen.
Zorg voor borging en uitwisseling van kennis en voor goede ondersteuning van (nieuwe)
clubkadercoaches, door regelmatig (bijvoorbeeld 2x per jaar) een bijeenkomst te organiseren
voor de clubkadercoaches. Dit geldt zowel voor de bond (waar de ckc binnen een bepaalde
tak van sport kunnen uitwisselen) als voor de gemeente (waar verschillende ckc-ers binnen de
gemeente kunnen uitwisselen). Zo voorkom je dat nieuwe buurtsportcoaches het wiel gaan
uitvinden en je voorziet in een behoefte die geuit is door clubkadercoaches binnen de pilot.
Zorg voor inbedding van clubkadercoaching (pedagogische en didactische vaardigheden) in
de opleidingsstructuur van de bond.
Voer als werkgever / coördinator van de gemeente regelmatig voortgangsgesprekken met je
clubkadercoaches, zodat je zicht houdt op de voortgang en op eventuele knelpunten.
Wanneer (voorafgaand of tussentijds) blijkt dat bepaalde randvoorwaarden bij de club niet op
orde zijn, bespreek dan wie hierbij ondersteuning kan bieden. Bijvoorbeeld de bond, bij
sporttechnische vragen of technisch beleid. Of de verenigingsondersteuner van de gemeente,
als de clubkadercoach opmerkt dat er onvoldoende visie is bij het bestuur. Durf ook
gezamenlijk het besluit te nemen om de stoppen met clubkadercoaching bij een club, als de
club er nog niet aan toe is, niet kan of wil bijdragen aan het proces.
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Meer informatie
Voor meer informatie over de pilot en over het opstarten van clubkadercoaching bij nieuwe
verenigingen of in nieuwe gemeenten, kunt u contact opnemen met Roel van der Weide van
NOC*NSF via roel.vanderweide@nocnsf.nl.
Voor vragen over deze lessons learned kunt u contact opnemen met Marloes Aalbers van
Kenniscentrum Sport & Bewegen via marloes.aalbers@kenniscentrumsportenbewegen.nl.
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