ZEVEN GEMEENTEN TESTEN MET BEGELEIDING CLUBTRAINERS

Proeftuinen
Clubkadercoaching
Met liefst 4,3 miljoen georganiseerde sporters heeft Nederland een actieve bevolking. Velen beleven
plezier aan het bewegen, genieten van de ontwikkeling die ze doormaken. Zij die er tussentijds mee
stoppen geven echter de (gebrekkige) kwaliteit van de trainingen aan als belangrijke reden om er
een punt achter te zetten. Dat moet veranderen, benadrukt het Nationaal Sportakkoord. Inzet van de
buurtsportcoach als clubkadercoach kan in de toekomst die uitstroom beperken en het sportplezier
van miljoenen Nederlanders aanzienlijk vergroten. In het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’
wordt hier het komende jaar door zeven Nederlandse gemeenten ervaring mee opgedaan; andere
gemeenten worden uitgenodigd aan te haken.
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Investering in kwaliteit
In het nieuwe Sportakkoord staat, in deelakkoord 4 (‘Naar een Positieve Sportcultuur’),
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“Het is dus belangrijk dat trainers en coaches serieus worden begeleid, dat het een
normaal verschijnsel wordt op de club.
Zover is het nog niet. Dat betekent ook dat
daar een rol voor de clubkadercoaches ligt:
namelijk het bestuur helpen met de implementatie en de communicatie daarover,
zodat de inbedding in de club goed wordt
geregeld.”

“We denken dat bonden

moeten zorgen dat het bij een club gaat

en gemeenten elkaar
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ontstaat”

zowel bij het opzetten als bij de uitvoering

‘Bonden en gemeenten kunnen
elkaar versterken’
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leven, hij zal het bestuur moeten helpen
mbo’ers of hbo’ers nodig hebben, is nog de
den. Het is één van de zaken die we komend
dekken wat de succes- en faalfactoren zijn,
zelf.”
Van der Kerk wil bovendien tot juni 2020
ervaren hoezeer gemeenten en sportbon-

Van der Kerk hoopt na een jaar exact te

kadercoach nodig heeft. “Enerzijds zullen

den elkaar kunnen versterken. “Wij zien bij

weten – “Daarom noemen we het ook
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clubkadercoaching veel kans op een zeer

Proeftuinen” – welke vaardigheden de

iemand zal de trainers moeten coachen.

effectieve samenwerking tussen beide. De

buurtsportcoach in de functie van club-

Daarnaast zal een clubkadercoach ook

buurtsportcoach staat bij de gemeente of
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bij een gemeentelijk sportservicebureau op
de loonlijst. Zij kennen de bewoners vaak al
goed, de verenigingen ook, en kunnen hierbij goed samen optrekken met de bonden.
Daar zit de sportinhoudelijke kennis. We
denken dat bonden en gemeenten elkaar
kunnen versterken, dat op het thema clubkadercoaching een win-winsituatie ontstaat.” Elk van de betrokken sportbonden
heeft een coördinator voor het project,
zoals dat ook bij de aangesloten gemeenten
het geval is.

Gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Arno de Swart is namens SportService
Zwolle het aanspreekpunt voor de Proeftuin Clubkadercoaching in Zwolle. Aldaar
clubs, een korfbalvereniging en een voetbalclub. “We zijn aangehaakt, mede omdat
we hier in Zwolle al op enkele plekken gesignaleerd hadden dat trainers bij sportclubs
beter begeleid konden worden, dat er daar
behoefte was aan meer pedagogische en
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doen vier verenigingen mee: twee volleybal-

didactische kennis. We hadden op dat punt
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al stappen gezet toen we de kans kregen
mee te gaan doen met de Proeftuinen. De
warme relatie die we via de buurtsport-

clubs bij ons bijvoorbeeld gezamenlijk een

coach al met een aantal verenigingen had-

clubkadercoach kunnen bekostigen? Dat is

Verder lezen…

den, hebben we hierdoor kunnen intensive-

de vraag. Het is denk ik hoe dan ook, zoals
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een aantal uren per week als clubkader-

verantwoordelijkheid.”

volgende documenten downloaden:

coach inzetten, zijn al werkzaam in de wijk
waar de club zit, of hebben een specifieke
achtergrond in de sport van de betrokken
vereniging.”
De Swart is benieuwd hoe het er volgend
jaar in juni voor staat. “We hebben er een
goed gevoel bij, goed dat dit op gang is
gebracht. Maar hoe we dit gaan borgen is
de vraag die me nu al bezighoudt. Gaan er
straks ook meerdere partijen aan meebetalen? Komt men uit bij de gemeente en de
daaraan gekoppelde SportService? Gaan de
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