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VRAAG IS DRIELEDIG 

1. Verenigingsondersteuners voldoende toegerust zijn om 
te anticiperen op ontwikkelingen?  

 

2. Behoeften van verenigingsondersteuners: scholing, 
kennisdeling en ontwikkelen en toetsen van nieuwe 
interventies? 

 

3. Vergroten inzicht aanbod van verenigingsondersteuning 



AANPAK 

1. Inzicht in aanbod van verenigingsondersteuning 

 

2. Analyse van de ervaringen, kennis en inzichten van 
verenigingsondersteuners 

 

3. Aanvullende informatie 

 

4. Optimaliseren verenigingsondersteuning 

 



RESULTATEN (1)  
SAMENWERKING 

• Onderscheid tussen activiteiten en verantwoordelijkheden van de 
verschillende professionals voor de sportverenigingen niet altijd 
even duidelijk 

 

• Voor de sportbonden zijn met name de gemeenten belangrijke 
partners omdat zij hetzelfde doel nastreven; vitale 
sportverenigingen 

 

• Er vindt afstemming plaats tussen de sportbonden en (o.a.) Huis 
voor de Sport in het ‘bondenoverleg’ (2 x / jaar) 



RESULTATEN (2) 
ONDERSTEUNING VEELAL GERICHT OP SPORTSTIMULERING 

• HvdS: verenigingscoaches met name bezig met organiseren 
van sportactiviteiten om jeugd te laten aansluiten bij 
verenigingen (BOS). 

 

• Gemeenten: Sportstimulering en organiseren van 
sportevenementen, weinig procesondersteuning. 

 

• Sportbonden: ook bezig met langdurige procesbegeleiding 
van sportverenigingen op een aantal sportspecifieke thema’s.  



RESULTATEN (3) 
VRAAGGERICHTE VS. AANBODGERICHTE ONDERSTEUNING 

• Beide aanpakken hebben voor- en nadelen 

 

• HvdS: aanbodgericht “voorkomen is beter dan genezen 

 

• Bonden: vraaggericht (vraag eerst aanwakkeren) 

 



RESULTATEN (4) 
MONITORING & EVALUATIE 

• Relatief weinig aandacht wordt besteed aan het 
monitoren van de effectiviteit van de ondersteuning. 

 

• HvdS: doelstellingen niet concreet genoeg  

• Bonden: Vraaggerichte aanpak heeft meer resultaat (niet 
aan te tonen) 

– KNKV: monitoring van effecten bij (40) 
focusverenigingen 



RESULTATEN (5) 
KENNIS & SCHOLING 

• Ondersteuners niet voldoende toegerust om hun werk uit te 
voeren. 

 

• HvdS: Kennis niet breed genoeg om alle vraagstukken op te 
lossen + kennis over netwerk niet voldoende om juiste 
mensen te vinden. 

 

• Bonden: Gebrek aan kennis over ondersteuning in het proces 
met gemeenten en provinciale sportraad. 

 

• Gemeenten: Kennis redelijk up to data, oa via congressen van 
VSG, NISB of internet. 



OPTIMALISERING VERENIGINGSONDERSTEUNING (1) 
AFSTEMMING 

• Inhoudelijke afstemming tussen provinciale sportraad, 
gemeenten en sportbond, wie richt zich op welke thema’s?  

  Communiceren richting verenigingen. 
 

• Werken aan een gezamenlijke visie op de toekomst van de 
sportvereniging op regionaal niveau. 

 

• Samen optrekken met landelijke initiatieven (NISB, NOC*NSF) 
om een optimale vertaalslag te maken van landelijk beleid 
naar regionaal en lokaal beleid. 

 

 



OPTIMALISERING VERENIGINGSONDERSTEUNING (2) 
KENNISBORGING & -DELING 

• Kennis ontwikkelen over de effectiviteit van gebruikte 
interventies in relatie tot de context. 

 

• Het delen van kennis faciliteren door regionale 
ontmoetingsmomenten te creëren. 

 

• Starten van gezamenlijke scholingsmogelijkheden voor 
verenigingsondersteuners (evt. i.s.m. 
onderwijsinstellingen). 

 



OPTIMALISERING VERENIGINGSONDERSTEUNING (2) 
OVER GRENZEN KIJKEN 

• Niet alleen regionaal samenwerken op bestuurlijk niveau, 
maar vooral ook op het operationele niveau van 
verenigingsondersteuning. 

 

• Volgen van landelijke ontwikkelingen door aanwezigheid 
bij landelijke congressen en initiatieven. 

 



VRAGEN 


