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Voorwoord
Na drie en een half jaar veel geleerd te hebben van mijn studie Sport en Bewegen was het
tijd om mijn studie af te ronden door middel van een afstudeerscriptie. Het resultaat ligt
hier voor u. Mijn studie heb ik gevolgd aan Hogeschool Windesheim te Zwolle, waar Sport
en Bewegen onderdeel is van de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding
(Calo). Tegenwoordig heet de studie School of Human Movement & Sports.
Een scriptieonderwerp heb ik gevonden bij het Olympisch Netwerk Midden Nederland.
In oktober 2006 is er een startnotitie geschreven, maar het wachten was op een vervolg.
Na een gesprek met Erik Tolboom van Sportservice Midden Nederland en Marieke Dijkstra
van Vereniging Sport Utrecht (partners in het Olympisch Netwerk Midden Nederland)
hebben we besloten dat ik de ideeën van het Olympisch Netwerk Midden Nederland ging
bespreken met de sportwereld van de provincie Utrecht.
Ik vond het een interessant onderzoek, omdat ik meer inzicht heb gekregen in
verschillende sporten. Daarnaast vind ik talentontwikkeling een erg leuk onderwerp en
denk ik dat de Olympisch Netwerken in Nederland hiervoor waardevol zijn.
Daarom sluit ik me ook aan bij de woorden van directeur Hajo van der Harst van
Sportservice Midden Nederland over het Olympisch Netwerk: "Het Olympisch Netwerk
Midden Nederland is als een controlerende middenvelder in een voetbalelftal, die er voor
zorgt dat de linies niet los van elkaar gaan functioneren, maar er voor zorgt dat ze
verbonden met elkaar blijven."
Met deze scriptie hoop ik ook Marieke en Erik een dienst te hebben bewezen, zoals zij dat
ook voor mij hebben gedaan met hun begeleiding, support en interesse naar mij toe.
Ook een dankwoord voor de personen met wie ik de interviews heb afgenomen. Ik heb de
gesprekken met hen als prettig ervaren en was blij met de tijd die ze vrijmaakten om te
vertellen over hun bond, hun talentcentrum of de situatie in hun gemeente. Hopelijk kan
deze scriptie voor hen ook iets positiefs betekenen.
Mijn begeleider, Bobby Perrels, wil ik bedanken voor de leerzame gesprekken en het
geduld dat hij met me heeft gehad.
Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor de support en het vertouwen,
ondanks dat het afstuderen allemaal wat langer heeft geduurd dan verwacht.
Zoals ik al aangaf, denk ik persoonlijk dat het Olympisch Netwerk Midden Nederland van
waarde kan zijn voor de talentontwikkeling in de provincie Utrecht. Wat in deze scriptie
naar voren zal komen is dat er dan nog wel wat zaken verbeterd moeten worden. Daarom
zeg ik: Met meer overtuiging moet die plek in de basiself mogelijk blijven!
Jan Jaap van der Sar
Hogeschool Windesheim
School of Human Movement & Sports
Sport en Bewegen
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Samenvatting
Sinds een aantal jaar is talentontwikkeling een belangrijk beleidspunt voor veel bonden,
verenigingen en andere sportorganisaties. De aanjagers hiervoor zijn het ministerie van
VWS en NOC*NSF. Door middel van het uitkeren van subsidies sturen zij aan op een betere
invulling van het beleid op talentontwikkeling bij bonden.
Gelukkig is dit niet de enige reden waarom sportorganisaties bezig zijn talentontwikkeling
in Nederland te verbeteren. Uit onderzoeken is gebleken wat het belang is van voldoende
en goede opleiding in de jeugd, om zo op latere leeftijd tot topsport prestaties te komen.
Het Olympisch Netwerk Midden Nederland (ONMN), opgericht in 2005, is een
samenwerkingsverband van Sportservice Midden Nederland en Vereniging Sport Utrecht
met NOCNSF. Door samen te werken in het Olympisch Netwerk Midden Nederland kunnen
de beide Utrechtse organisaties elkaar versterken in doelstelling, ambitie en uitvoering
voor zowel de top- als breedtesport voor de gehele provincie Utrecht.
Door de inzet van de overheid en NOC*NSF is het voor het ONMN mogelijk meer aandacht
te schenken aan talentontwikkeling, iets waar ze daarvoor minder aan toe kwamen.
Het ONMN wil graag een bijdrage leveren om talentontwikkeling in de provincie Utrecht op
een hoger niveau te krijgen. De vraag hierbij is echter welke rol het ONMN hierbij moet
spelen. Er is voor gekozen om het beleid er niet van bovenaf 'door te drukken' bij bonden,
verenigingen en gemeenten, maar juist eerst bij betrokken organisaties te onderzoeken
wat zij verwachten van het ONMN.
Om daar achter te komen is voor dit onderzoek de volgende hoofdvraag gesteld met
daarbij ondersteunende subvragen:
Wat is vanuit het werkveld gewenst over de rol die het Olympisch Netwerk Midden
Nederland moet spelen met betrekking tot talentontwikkeling in de provincie Utrecht?
1.
Hoe is binnen de vijf sportbonden talentontwikkeling op dit moment
georganiseerd?
2.
Wat zijn de wensen van de vijf sportbonden wat betreft het provinciaal
gevoerde talentontwikkelingsbeleid?
3.
Wat zijn de mogelijkheden binnen de gemeenten Amersfoort en Nieuwegein wat
betreft talentontwikkeling?
4.
Wat zijn de succesfactoren van talentencentra in de provincie Utrecht?
Voordat het onderzoek is gestart is er eerst aandacht besteed aan de begrippen talenten
en talentontwikkeling. Het is niet mogelijk om één definitie te geven voor een talent in de
sport. Er zijn vele aspecten waaraan een talent moet voldoen, voordat hij of zij ook zo
genoemd mag worden. Het gaat hierbij om geschiktheid, bereidheid, sociale omgeving en
resultaten.
Vervolgens moeten deze punten allemaal zo goed mogelijk ontwikkeld worden:
Talentontwikkeling. Wanneer sportorganisaties praten over talentontwikkeling, dan
hebben zij het eigenlijk over het beïnvloeden van talentontwikkeling. Door onderzoeken is
er steeds meer bekend over goede invulling van talentontwikkeling en het belang hiervan.
Elke organisatie bepaalt zelf hoe dit vervolgens wordt ingevuld. NOCNSF probeert hierin
wel sturend te zijn.
Er zijn vele actoren als het gaat om talentontwikkeling. Zo zijn er natuurlijk de
sportverenigingen, waar het allemaal begint en de eerste stappen in de ontwikkeling van
het talent worden gezet. De bond is er vervolgens in de meeste gevallen verantwoordelijk
voor dat de ontwikkeling van haar talenten goed verloopt. Olympische Netwerken spelen
voor talenten een ondersteunende rol. Zij beschikken over een groot netwerk van
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specialisten en andere organisaties die kunnen helpen bij het ontwikkelen van sporttak
overstijgende zaken.
Dan zijn er nog de onderwijsinstellingen en gemeenten, die er aan bij kunnen dragen het
voor de talenten makkelijker te maken hun sport te bedrijven, door tijd en accommodaties
vrij te stellen.
In oktober 2006 is er door het ONMN een startnotitie geschreven waaruit enkele doelen
voortkomen. Zo wilde het ONMN meer te weten komen over de huidige organisatie van
talentontwikkeling in Nederland. Daarnaast was het benieuwd naar wat betrokken
organisaties van het ONMN verwachten als het gaat om een bijdrage aan het versterken
van de talentontwikkeling in de provincie Utrecht.
In overleg met het ONMN zijn er vijf bonden geselecteerd om deze zaken te onderzoeken.
Het gaat hier om de KNHB (hockey), de NeVoBo (volleybal), de NBB (basketbal), de KNZB
(zwemmen) en de NBB (badminton).
Gebleken is dat deze bonden met recht geselecteerd zijn, want allen zetten zij zich in
meer of mindere mate in voor talentontwikkeling. Het is nu duidelijker voor het ONMN
waar de bonden mee bezig zijn en hoe zij de talentontwikkeling invullen.
Ook is er met de bonden al gesproken over de toekomst. Veel kon er niet gezegd worden
over eventuele samenwerking, want de bonden liepen aan tegen de onbekendheid met het
ONMN. Tevens is het voor bonden een probleem gebleken dat de verschillende olympisch
netwerken geen uniform pakket aanbieden voor talenten, waardoor het voor bonden
moeilijk is met hen samen te werken. De bonden geven aan dat het olympisch netwerk
zich vooral moet richten op sporttak overstijgende zaken. Voor het Olympisch Netwerk
Midden Nederland is het zaak zichzelf beter in de markt te zetten en er moet nagedacht
worden wat zij als organisatie toe kan voegen aan de huidige situatie. Dit moet het ONMN
vervolgens uitdragen aan de sportorganisaties in de provincie Utrecht.
Daarnaast is er met bonden gesproken over andere organisaties die eventueel een rol
kunnen spelen voor de talentontwikkeling in de provincie Utrecht. Gebleken is
bijvoorbeeld dat LOQT-scholen niet volledig voldoen aan de wensen van de bonden.
Daarnaast is duidelijk geworden dat in de meeste gevallen de sportverenigingen een zeer
belangrijke plaats innemen in het opleidingstraject van talenten. Hier ligt voor het
Olympisch Netwerk Midden Nederland een aanknopingspunt om in de toekomst aan te
werken.
Ook bij de gemeenten Nieuwegein en Amersfoort bleek dat het ONMN niet de bekendheid
geniet die het had verwacht. In deze gemeenten is gesproken met sportservicepunten om
draagvlak te creëren voor talentontwikkeling in de toekomst. De eerste reactie was nog
erg terughoudend. Tevens is gebleken dat de beide gemeenten geen topsportbeleid
voeren.
Het ONMN moet eerst meer duidelijkheid geven over de toegevoegde waarde van
talentontwikkeling voor de sport in de gemeenten en wat het ONMN hierin dan wil
betekenen.
Tot slot zijn ook drie, volgens het ONMN, goedlopende talentcentra bij het onderzoek
betrokken. Ook zij hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van Utrechtse talenten
en daarom is het voor het ONMN interessant wat zij verwachten van het ONMN. Tevens zijn
er een aantal succesfactoren naar voren gekomen. Zo is gebleken dat de meerwaarde die
de centra hebben op wat er al gebeurde een belangrijke succesfactor is. Daarnaast is een
goed netwerk een succesfactor gebleken van deze centra. Deze en andere succesfactoren
zijn beschreven als aandachtspunten voor het Olympisch Netwerk Midden Nederland,
indien er in de toekomst met hun medewerking meerdere talentcentra worden opgericht.
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inleiding

In 1993 is in Nederland op initiatief van NOC*NSF gestart met het opzetten van
verschillende faciliteiten netwerken ter ondersteuning van individuele sporters onder de
naam: Olympische Steunpunten. Zo ook in de provincie Utrecht, waar het Olympisch
Steunpunt werd onder gebracht bij Vereniging Sport Utrecht (VSU).
In de loop der jaren vond men dat er meer mogelijk was dan alleen de ondersteuning van
individuele sporters. Daarop zijn in 2005 in Nederland verschillende Olympische Netwerken
opgericht, als opvolger van de Olympische Steunpunten. In Utrecht betekende dit dat de
VSU versterking kreeg van Sportservice Midden Nederland in het samenwerkingsverband
met NOC*NSF. NOC*NSF beoogt hiermee een sterke regionale (sport)inhoudelijke
samenwerking tussen sportbonden, regionale sportorganisaties en verenigingen te
realiseren.
In dit netwerk zetten bovengenoemde organisaties zich in de provincie Utrecht en 't Gooi
in voor versterking van sportverenigingen, talentontwikkeling en de begeleiding van
topsporters. Door samen te werken in het Olympisch Netwerk Midden Nederland (ONMN)
kunnen de beide Utrechtse organisaties elkaar versterken in doelstelling, ambitie en
uitvoering voor zowel de top- als breedtesport voor de gehele provincie Utrecht.
Uitvoering samenwerking
Vereniging Sport Utrecht en Sportservice Midden Nederland hebben gezamenlijk een
sportkaart van het Olympisch Netwerk samengesteld waarbij de topsport,
talentontwikkeling en breedtesport van de provincie Utrecht in kaart is gebracht. Aan de
hand van de uitkomsten en analyse zijn kansrijke omgevingen vastgesteld. Met kansrijke
omgevingen worden gemeenten bedoeld waar topsport bedreven wordt of waar de
mogelijkheid ligt om dit in de toekomst te bedrijven. De ambitie hierbij is om topsport en
talentontwikkeling provinciaal in te bedden en te verbreden, top- en breedtesport te
versterken, en om een integraal sportbeleid te ontwikkelen van jong tot oud en van
recreant tot topsporter. Met het inbedden en verbreden van topsport en
talentontwikkeling in de provincie Utrecht wordt bedoeld dat het een vast punt van
aandacht is voor gemeenten en bonden en dat verschillende organisaties zich gaan
inzetten voor het verbeteren van de topsport en talentontwikkeling in de provincie.
In oktober 2006 is de startnotitie verschenen waarin de strategie voor de komende vier
jaar beschreven staat. In dit plan komt naar voren dat in de optiek van het Olympisch
Netwerk Midden Nederland talentontwikkeling als schakel tussen breedte- en topsport
ingebed moet worden in de lokale en regionale sportinfrastructuur, dit om een betere
doorstroming van sporters te creëren en de kloof tussen breedte- en topsport te
reduceren. Met andere woorden, de meeste winst valt volgens het ONMN te behalen bij
talentontwikkeling, omdat dit de afgelopen jaren onderbelicht is gebleven.
Deze visie sluit naadloos aan bij die van NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Eén van de doelen uit het programma Talentontwikkeling' van het
ministerie van VWS is dat in 2010 bij de twaalf Olympische Netwerken een uniform
basispakket voor regionale begeleiding van talenten is ingevoerd.
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Probleemstelling
Het ONMN wil graag een rol spelen in de Utrechtse sportinfrastructuur met betrekking tot
talentontwikkeling. Het doel van dit onderzoek is om in het werkveld te toetsen wat de rol
van het ONMN moet zijn. Deze vraag is neergelegd bij sportbonden en talentcentra. Omdat
het ONMN een markt voor talentontwikkeling wenst te creëren, is in dit onderzoek ook
gekeken naar de rol die gemeenten kunnen en/of willen spelen in dit traject.
De kern van dit onderzoek zijn de aanbevelingen over de rol die het ONMN moet spelen bij
de organisatie en ondersteuning van talentontwikkeling. Om hierop een antwoord te
krijgen is de volgende hoofdvraag opgesteld:
Wat is vanuit het werkveld gewenst over de rol die het Olympisch Netwerk Midden
Nederland moet spelen met betrekking tot talentontwikkeling in de provincie Utrecht?

OLYMPISCH NETWERK

In de hoofdvraag wordt 'het werkveld' genoemd. Omdat dit een erg breed begrip is, volgt
hieronder een toelichting.
In overleg met het ONMN is besloten het onderzoek te richten op een vijftal sportbonden,
een drietal talentcentra en een tweetal gemeenten. Deze zijn allen bewust gekozen. De
vijf bonden (NeVoBo, NBB, KNZB, NBB en KNHB) vertegenwoordigen een sport die in de
provincie Utrecht goed is vertegenwoordigd en waarbij ook op het hoogste nationale
niveau wordt gesport. In eerste instantie was er nog een zesde bond, de KNAU, maar deze
bond is niet bij het onderzoek betrokken vanwege tijdgebrek bij contactpersonen. De drie
talentcentra (UBALL, URT en Talent Centraal) staan bij het ONMN bekend als goed
georganiseerd en succesvol (in de korte tijd dat ze bestaan). Voor de twee gemeenten
(Amersfoort en Nieuwegein) is gekozen omdat het ONMN daar de beste contacten mee
heeft en daar sneller draagvlak voor de plannen van het ONMN verwacht wordt. Bovendien
zijn deze gemeenten over het algemeen financieel daadkrachtiger dan andere gemeenten,
waardoor er een grote kans bestaat dat ze financieel kunnen investeren.
Ter ondersteuning en verheldering van de hoofdvraag zijn de volgende subvragen
opgesteld:
1.

Hoe is binnen de vijf sportbonden talentontwikkeling op dit moment
georganiseerd?

2.

Wat zijn de wensen van de vijf sportbonden wat betreft het provinciaal
gevoerde talentontwikkelingsbeleid?

3.

Wat zijn de mogelijkheden binnen de gemeenten Amersfoort en Nieuwegein
wat betreft talentontwikkeling?

4.

Wat zijn de succesfactoren van talentencentra in de provincie Utrecht?

Zwolle, 2007
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Werkwijze
Verzamelensecundairegegevens
Naast een documentstudie van het ONMN is er gezocht naar literatuur die de beleidskeuze
voor talentontwikkeling kan legitimeren.
Zoals al eerder is beschreven sluit de visie van het ONMN, om zich meer te richten op
talentontwikkeling, aan bij die van het ministerie van VWS en het NOC*NSF.
Tot slot is geprobeerd een goed beeld te verkrijgen van de huidige situatie rondom
talentontwikkeling in de provincie Utrecht en de te ondervragen organisaties.

Verzamelen primaire gegevens
Op het moment dat er meer bekend was over de huidige aanpak van talentontwikkeling, de
doelen van het ONMN en de beleidskeuze voor talentontwikkeling, was het mogelijk om
goede vragenlijsten op te stellen, die gebruikt werden tijdens de afgenomen interviews.
Deze vragenlijsten moesten achterhalen wat de wensen zijn van de vijf sportbonden, wat
succesfactoren zijn van drie bestaande talentcentra en welke mogelijkheden er in de
gemeenten Nieuwegein en Amersfoort liggen om samen te werken in de
talentontwikkeling.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op wat een talent is, wat talentontwikkeling inhoud
en wat het Olympisch Netwerk Midden Nederland is. Deze drie zaken vormen de kern van
het onderzoek.
In hoofdstuk 3 wordt de organisatie rondom talentontwikkeling weergegeven. Welke
actoren zijn er als het gaat om talentontwikkeling en wat is hun bijdrage. Daarnaast wordt
besproken welke rol er voor het ONMN in de toekomst mogelijk is.
Tot slot worden de plannen van het ONMN uiteen gezet.
In hoofdstuk 4 vindt u een verantwoording van de gekozen onderzoeksmethode en de
onderzoeksgroep.
In hoofdstuk 5 komt de huidige situatie rond talentontwikkeling in Nederland aan bod. Zo
wordt er een beschrijving gegeven van de organisatie van talentontwikkeling binnen de vijf
bonden. Daarnaast zijn de uitkomsten van de verschillende gesprekken in dit hoofdstuk
verwerkt. Tot slot staan de uitkomsten van de gesprekken die in Nieuwegein en Amersfoort
gevoerd zijn in hoofdstuk 5 beschreven.
In hoofdstuk 6 is gekeken naar de succesfactoren van talentcentra in de provincie Utrecht.
Eerst worden drie bestaande talentcentra beschreven, waarna per thema wordt gekeken
wat de situatie is in die centra. Tot slot worden de succesfactoren beschreven.
Het daaropvolgende hoofdstuk 7 gaat in op de wensen van de bonden wat betreft andere
(sport)organisaties. De bonden geven aan wat ze verwachten van gemeenten,
onderwijsinstellingen en sportverenigingen.
Vervolgens wordt er uitgebreid ingegaan op de rol die het ONMN volgens hen moet spelen.
In hoofdstuk 8 vindt u de conclusies van het onderzoek die antwoord moeten geven op de
hoofd- en subvragen van dit onderzoek.
Naar aanleiding daarvan worden in hoofdstuk 9 aanbevelingen gedaan voor het ONMN.
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Talentontwikkeling

'Een talent' wordt in de Dikke Van Dale omschreven als 'iemand met veel begaafdheid9.
De vraa$ is of dit ook in de sport van toepassing is. Op die vraag gaat dit hoofdstuk dieper
in. Allereerst wordt er paragraaf 2.1 gekeken naar wat een talent is. Vervolgens wordt in
paragraaf 2.2 ingegaan op wat talentontwikkeling precies inhoudt. In paragraaf 2.3 wordt
beschreven wat de toegevoegde waarde is van talentontwikkeling. Tot slot krijgt u in
paragraaf 2.4 inzicht in de organisatie van het Olympisch Netwerk Midden Nederland.
Deze zaken vormen de kern van dit onderzoek.
2.1

Wat is een talent?

Iedereen kan uitleggen wat een sporttalent is. Iemand die jong is. Iemand die beter in zijn
of haar sport is dan leeftijdsgenoten. Iemand die de top kan bereiken in zijn of haar tak
van sport. Dit zijn algemene zaken die gerelateerd worden aan een talent. Eén dezelfde
definitie wordt niet gegeven. De vertaling van de Dikke van Dale - een talent is iemand
met veel begaafdheid - is voor de sport niet genoeg. In die zin, dat van een talent
verwacht mag worden dat het ook werkelijk de top haalt. En met alleen begaafdheid in je
sport bereik je de top niet. Er komt veel bij kijken.
Op de internetsite van handbalvereniging Van Der Voort Quintis staat hierover het
volgende:
"Een visie op talentontwikkeling begint natuurlijk met de vraag 'Wat is een talent?9. Dit is
een vraag, die je eigenlijk pas achteraf kunt beantwoorden en vooraf bijna niet. Talent
betreft eigenschappen (potentie), die iemand bij de geboorte heeft meegekregen, vaak
via de genen van de ouders of die door opvoeding/opleiding gevormd zijn. De
eigenschappen kunnen lichamelijk (lengte, snelheid, kracht), maar ook mentaal
(doorzettingsvermogen, inzicht, intelligentie, sociaal, winnaarsgeest, vermogen tot
zelfanalyse) van aard zijn. Talent zegt echter alleen iets over aanwezige potentie, het
talent moet wel ontwikkeld en gevormd worden. De speler of speelster moet iets met de
aanwezige potentie doen"(bron: vandervoortquintis.nl).
Het komt in bovenstaande al terug: 'het talent moet wel ontwikkeld en gevormd worden.9
Oftewel: Er moet talentontwikkeling plaats vinden. Meer over talentontwikkeling en het
belang hiervan is te lezen in de volgende paragrafen. Eerst wordt er nog gekeken naar het
begrip 'talent 1
In het Masterplan Talentontwikkeling (NOCNSF 2006, p. 18-19) zijn de volgende
begripsbepalingen terug te vinden:
Talent
Algemeen: Iemand met veel begaafdheid (Van Dale, Groot woordenboek der
Nederlandse Taal 1984).
(Top)sport: Jonge sporter die gezien leeftijd, trainingsachtergrond en
prestatieontwikkeling in staat wordt geacht te presteren in de senioren top van
zijn sporttak of sportonderdeel.
In de (top)sport moet talent worden geplaatst in een multidimensionele context,
waarin niet alleen aanleg voor technische, conditionele, mentale en tactische
componenten maar ook sociale vaardigheden, toewijding en vastberadenheid
bepalend zijn voor het resultaat.
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Talentindicatoren
Algemeen geaccepteerde en wetenschappelijk onderbouwde factoren die een
positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een talent tot topsporter.
Zowel de factoren als de mate waarin zij bijdragen zijn sporttakspecifiek en
kunnen binnen een sporttak nog weer beïnvloed worden door het onderdeel of de
spelpositie van de sporter. De factoren kunnen worden ingedeeld in geschiktheid,
bereidheid, sociale omgeving en resultaten.
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat alleen begaafdheid hebben in de sport niet
genoeg is om het talent volledig uit te buiten. Dit blijkt ook over onderstaand model.

Figuur 1: Het paddestoelmodel met daarin de belangrijkste factoren voor het leveren van
een sportprestatie (Van Rossum, 1992).
Dat er voor goede sportprestaties meer nodig is dan alleen begaafdheid is ook ter sprake
gekomen tijdens een congres georganiseerd door NOCNSF (3 mei 2007) genaamd Talent
Centraal. Dr. J.H.A. van Rossum, wetenschapper in dienst bij de Vrije Universiteit in
Amsterdam en bekend van verschillende onderzoeken over talentontwikkeling, eindigt zijn
presentatie met het volgende:
'Talent is dus:
Geen gave (^genetisch sterk bepaald kenmerk, 'gift'), maar een combinatie van
vaardigheden ('skilis') of kunde die de ruimte en de kans moeten krijgen om tot
ontwikkeling ('wasdom') te komen..."
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Terugkomend op de talentindicatoren volgens NOC*NSF: Het is dus niet bij elke sport
hetzelfde aan welke aspecten een sporter moet voldoen om een talent te zijn. Is het bij
bijvoorbeeld volley- en basketbal een voordeel om lang te zijn, bij bijvoorbeeld hockey is
dit niet persé een voordeel.
Is het bij deze drie sporten een talent wanneer iemand goed balgevoel heeft, bij de KNZB
(zwembond) wordt hierop niet geselecteerd.
Dit zijn twee simpele voorbeelden om aan te geven dat het per sport verschillend is
wanneer een bepaald aspect als talent gezien wordt en wanneer het niet van invloed is.
Toch heeft NOCNSF algemene statussen ingevoerd voor topsporters en talenten. Als
(aankomend) topsporter kun je op twee manieren een status krijgen:
1. via NOCNSF (A-, B-status of High Potential)
2. via het Olympisch Netwerk (S1, S2, T1 of T2).
Voor talenten in de regio (provincie Utrecht) zijn de laatste twee statussen interessant, T1
en T2. Hieronder vindt u de richtlijnen voor beide statussen:
T1 status van het Olympisch Netwerk
Sporters (jeugd) die minstens behoren tot het hoogste landelijke prestatieniveau in hun
leeftijdscategorie
Algemene richtlijnen (per sport worden de richtlijnen apart bekeken):
- Sporters die deelnemen aan EJK, WJK, EJOF.
- Sporters die lid zijn van Olympic Talent Team NOC*NSF.
- Sporters die lid zijn van nationale jeugdselectie nationale sportbonden.
- Sporters die lid zijn van nationale talentengroep nationale sportbonden.
T2 status van het Olympisch Netwerk
Sporters (jeugd) die binnen hun leeftijdscategorie op regionaal niveau bij de beteren
behoren
Algemene richtlijnen (per sport worden de richtlijnen apart bekeken):
- Sporters die uitkomen op hoogste niveau landelijke jeugdcompetitie.
- Sporters die als jeugd uitkomen in een landelijke seniorencompetitie.
- Sporters die lid zijn van een regionale jeugdselectie bond.
- Sporters die lid zijn van districtsselectie/ regionale talentengroep verenigingen.
Aan deze statussen zijn verschillende privileges verbonden, welke aangeboden worden
door de Olympische Netwerken in Nederland. Ook deze statussen zijn een manier om
talent te benoemen / selecteren.
Duidelijk is geworden dat er niet één definitie gegeven kan worden voor een talent in de
sport. Een talent moet voldoen aan een combinatie van factoren (zoals hierboven
besproken), die specifiek van belang zijn voor de sport die wordt beoefend. Het ene talent
scoort wellicht hoog op fysieke gesteldheid, een ander heeft wellicht een erg hoog
mentaal vermogen. In beide gevallen kan er over talent gesproken worden, maar dit is pas
één onderdeel. Het is zaak voor het talent ook sterker te worden op de overige factoren.
Het talent moet zich ontwikkelen wil het beschikken over een combinatie van alle factoren
en ook daadwerkelijk de top wil bereiken. Hiermee zijn we aangekomen bij
talentontwikkeling. Wat talentontwikkeling is en wat het belang van talentontwikkeling is
wordt in de volgende twee paragrafen beschreven.
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Wat is talentontwikkeling?

Het woord spreekt eigenlijk al voor zich: Het gaat om de ontwikkeling van een talent.
Iemand heeft talent en ontwikkelt dit talent doordat hij of zij zich lichamelijk ontwikkelt,
intelligenter wordt, vaker zijn sport beoefend etc. Dit geld overigens ook voor iemand die
geen talent heeft, die ontwikkelt zich ook en wordt met de jaren ook beter in zijn sport.
Erg speciaal is talentontwikkeling dus niet. Toch worden er nog steeds onderzoeken gedaan
naar talentontwikkeling en schrijven sportbonden er speciale beleidsplannen voor. Als er
dan over talentontwikkeling wordt gesproken gaat het om het beïnvloeden van
talentontwikkeling. Zoals in S 2.1 is beschreven: Talent moet wel ontwikkeld en gevormd
worden.
In een handleiding talentontwikkeling (NOC*NSF 1997, p.9) wordt hierover het volgende
geschreven:
"Talent wordt wel omschreven als de aangeboren aanleg die het mogelijk maakt om de
voor de tak van sport vereiste fysieke, technische, tactische en mentale vaardigheden tot
een uitzonderlijk hoog niveau te ontwikkelen.
Een sporttalent heeft een boven gemiddelde aanleg om topsportprestaties te kunnen en
willen leveren. Met name het woord van de eerste alinea nL 'ontwikkelen' is van belang.
Talent is aangeboren en.... moet aangeboord worden.
Dat 'aangeboord worden...' daar draait alles om."
Gebleken is dat de ontwikkeling van verschillende talentgroepen (bijv. Muziek, sport etc.)
in hoofdlijnen op soortgelijke wijze verlopen namelijk:
1 =

'early years'
initiatie / oriëntatie

2=

'middle years'
ontwikkeling / betrokkenheid

3=

'later years'
beheersing / perfectie

4=

afscheid / drop out

5=

terugkeer in de sport in andere rol (trainer-coach, scheidsrechter,...)

Zwolle, 2007
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In het masterplan talentontwikkeling (NOC*NSF 2006, p.21) is een meer sportgerelateerd
model te vinden wat ingaat op de ontwikkelfase van een talent:
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Dit model heeft NOC*NSF overgenomen van het Long Term Atlete Development (LTAD)
model van Canadian Sport Centres. Over dit LTAD-model later meer.
NOC*NSF gebruikt dit model om bonden een eerste aanzet te geven bij het opstellen van
een meerjarenopleidingsplan.
Met deze meerjarenopleidingsplannen komen we terug bij het beïnvloeden van
talentontwikkeling. De Nederlandse sportorganisaties zijn hier steeds meer mee bezig.
De laatste jaren wordt er veel aandacht geschonken aan talentontwikkeling. Zoals eerder
beschreven moet het talent al over een bepaalde basis beschikken, van technische,
conditionele, mentale en tactische componenten maar ook sociale vaardigheden,
toewijding en vastberadenheid, voordat er aan deze punten gewerkt kan worden. Het
verbeteren van deze punten is talentontwikkeling.
Over de manier waarop dit moet gebeuren zijn verschillende opvattingen, zowel tussen
verschillende sporten als binnen eenzelfde sport. Dit is begrijpelijk omdat elke sport
andere vaardigheden vereist en er dus op verschillende manieren getraind moet worden.
Maar ook binnen één sport is het mogelijk dat er andere opvattingen zijn over de beste
manier van het ontwikkelen van talent. Wellicht kent u de beelden van Louis van Gaal
(destijds trainer van Ajax) en Willem van Hanegem (destijds trainer van Feyenoord) terwijl
zij beiden een team jongetjes aan het begeleiden zijn tijdens een onderlinge
voetbalwedstrijd. Van Gaal geeft de jongens in de rust tactische aanwijzingen en geeft aan
hoe er gelopen moet worden om dat doelpunt te maken, terwijl Van Hanegem veters staat
te strikken en snottebellen afveegt en aan de jongens vraagt of ze het naar hun zin
hebben.
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Voor beide aanpakken valt iets te zeggen. Zo werken verenigingen, bonden en andere
sportinstellingen volgens een manier die voor hen succesvol is geweest in het verleden en /
of waarvan verwacht wordt dat het in de toekomst ook successen brengt.
Toch komen de denkwijzen binnen de landsgrenzen in grote lijnen met elkaar overeen, wat
het voor NOCNSF ook mogelijk maakt om algemene modellen aan te reiken, die voor
bonden als eerste aanzet moeten gelden voor hun nieuwe meerjarenopleidingsplannen.
Dat het internationaal ook heel anders kan, bewijst het volgende krantbericht:
China goed op stoom voor Peking 2008
Van onze redactie buitenland

Vijf minuten long hangen aan de balk op een sportschool in Shanghai.
Amsterdam - De vingers van deze Chinese jongens worden tot het uiterste getest tijdens
een hang-oefening op een gymschool in Shanghai. China heeft een lange geschiedenis van
overwinningen in het turnen, zeker bij de mannen, en stoomt de kinderen al vanaf heel
jonge leeftijd klaar voor het grote werk.
(Bron: Trouw - 8 augustus 2007)
Het belang van talentontwikkeling is al even aan bod gekomen, het is meer dan geboren
worden met een bepaalde begaafdheid om vervolgens te wachten tot je oud genoeg bent
aan Wereld Kampioenschappen en Olympische Spelen mee te doen. Meer over het belang
van talentontwikkeling vindt u in de volgende paragraaf.
2.3

Belang van talentontwikkeling

Uit onderzoek blijkt dat de norm voor een opleiding tot topsporter bestaat uit ongeveer
10.000 trainingsuren gedurende een periode van 10 jaar (zie ook: Ericcson en Charness
1994, Salmela et al 1999). Deze norm wordt door Nederlandse talenten niet gehaald
waardoor de trainingsarbeid op latere leeftijd ingehaald moet worden. De 'kritische' of
'gevoelige' periode voor versnelde ontwikkeling van jonge sporters wordt hierdoor echter
onvoldoende benut. Dat betekent ook dat de huidige nadruk op wedstrijden moet worden
verminderd ten gunste van trainingen, (bron: Masterplan talentontwikkeling, NOC*NSF
2006, pA) Daarnaast worden op jonge sporters nog te vaak de trainingsplanning en
wedstrijdprogramma's van senioren toegepast.
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Deze bevindingen hebben er toe geleid dat de Nederlandse sportwereld anders is gaan
kijken naar de opleidingsroute van de talenten.
Ook het eerder genoemde LTAD-model uit Canada heeft de ogen geopend van de
Nederlandse sportwereld. Zoals in de vorige paragraaf duidelijk is geworden, is dit model
de basis van de aanpak door NOCNSF.
Dhr. A. Roskamp, prestatiemanager van NOC*NSF, geeft in een presentatie meer informatie
over het LTAD-model. Zo heeft het een aantal knelpunten in de programma's voor talenten
duidelijk gemaakt:
Senioren programma's en trainingsmethoden worden toegepast op junioren.
Programma's zijn veelal gericht op wedstrijden en prestaties i.p.v. oefening,
training en ontwikkeling.
Programma's met focus op korte termijn in plaats van lange termijn (gericht op
presteren in plaats van ontwikkelen).
Prestaties worden los gezien van biologische leeftijd.
• Andere indicatoren dan prestaties te weinig meegewogen bij in- en uitstroom.
• Aantal trainingsuren in opleidingsfase veelal ontoereikend.
Tevens komen knelpunten in talentontwikkeling aan bod:
• Stagnatie doorstroom talenten in overgangsfase naar fulltime programma's en
internationaal niveau.
Het label 'sporttalent' onvoldoende geconcretiseerd, normering te vrijblijvend
(regionale top, nationale top, internationale top en leeftijdscategorie).
• Veel spelers op het veld, taken en verantwoordelijkheden veelal niet helder
vastgelegd (Welke organisatie, welke functie, welke activiteiten).
• Wie heeft de regie over de opleiding (van talenten) tot het beroep van topsporter.
• Veel wisselende coaches, beperkte ervaring, geen vastlegging en overdracht van de
ontwikkeling van talenten.
Dhr. A. Roskamp geeft verder aan dat het LTAD-model gezien moet worden als een
hulpmiddel, een startpunt van waaruit verdere verbetering vorm kan worden gegeven.
Ook geeft hij aan dat het geen wondermiddel tot succes is en dat het model niet afgerond
en passend is voor elke sporttak en situatie.
Het model biedt kansen voor een nationaal plan en richtlijnen. Ook zijn er een aantal
kanttekeningen aan het model:
- Meer gericht op brede deelname dan op topsport.
- Modellen en generalisaties worden als 'feiten' en 'feilloos' aangemerkt.
- Zonder zeer intensieve scholing van kader geen enkel effect.
- Zonder medewerking in onderwijs beperkt effect.
Meest recentelijk is een internationaal onderzoek naar welke beleidsfactoren in de sport
leiden tot internationaal succes. Het onderzoek, Sport Policy Factors Leading to
International Sporting Succes (SPLISS), is uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel (als
onderdeel van een doctoraatsstudie) door de vakgroep Sportbeleid en Management (SBMA)
onder leiding van Veerle De Bosscher, Paul De Knop en Maarten van Bottenburg. Negen
pijlers, die internationaal succes beïnvloeden, worden in het onderzoek op meer dan
honderd criteria vergeleken in Canada, Vlaanderen, Nederland, Noorwegen, het Verenigd
Koninkrijk, Italië en Wallonië. Eén van de pijlers is talentontdekking en talentontwikkeling.
Aanleiding voor dit onderzoek is dat gebleken is dat de landen meer geld investeren in
topsport, maar dat er minder medailles behaald worden. Dit komt omdat meer landen
topsport op een strategische manier benaderen en de medailles onder meer landen
verdeeld worden.
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Uit het onderzoek is gebleken dat pijler vier - talentherkenning en talentontwikkeling relatief het minst ontwikkelt is en dat daar dus de meeste winst te behalen valt.
Nederland scoort op dit punt een gemiddeld niveau van ontwikkeling.
In het onderzoek wordt ook aangegeven, dat werken met een LTAD-model een belangrijke
manier is om als land een hogere klassering in de internationale ranking te krijgen.
Deze onderzoeken geven het belang aan van talentontwikkeling. Samen met de eerder
besproken toegevoegde waarde van training van vaardigheden en kunde, geeft dit voor een
groot deel weer waarom er de laatste jaren in Nederland meer aandacht wordt besteed
aan talentontwikkeling.
De vraag die voor deze scriptie van belang is, is waarom het Olympisch Netwerk Midden
Nederland hierin een rol wil spelen. Voordat we hierop in gaan in de volgende
hoofdstukken, wordt hieronder weergegeven wat het Olympisch Netwerk Midden Nederland
voor organisatie is.
2.4

Olympisch Netwerk Midden Nederland

Sinds 2005 is NOCNSF verschillende allianties aangegaan in heel Nederland onder de naam:
Olympische Netwerken. Zo ook in Midden Nederland:
Woensdag 9 november 2005 is door het tekenen van de alliantie de nieuwe
samenwerkingsvorm tussen NOC*NSF, Sportservice Midden Nederland en Vereniging Sport
Utrecht van start gegaan onder de naam Olympisch Netwerk Midden Nederland. In dit
netwerk zetten bovengenoemde organisaties in de provincie Utrecht en 't Gooi zich in voor
versterking van sportverenigingen, talentontwikkeling en de begeleiding van topsporters.
Door samen te werken in het Olympisch Netwerk Midden Nederland kunnen de beide
Utrechtse organisaties elkaar versterken in doelstelling, ambitie en uitvoering voor zowel
de top als breedtesport voor de gehele provincie Utrecht.
(Sportjoumaal van VSU december 2005, p.5)
Aanleiding voor deze alliantie zijn doelen uit de Sportagenda 2005-2008, samengesteld
door sportbonden en het NOCNSF, geweest:
1. Sterker marktaandeel.
2. Nederland bij de Top 10 van de wereld.
3. Intensiever samenwerken om de georganiseerde sport te versterken.
NOCNSF heeft hiervoor een collectief gerealiseerd (de Olympische Netwerken) waarbinnen
de bij de topsportbegeleiding, talentontwikkeling en het versterken van de verenigingen
betrokken organisaties samenwerken. Dit met als doel dat begeleiding van topsporters, de
versterking van de vereniging (vereningsondersteuning) en talentontwikkeling door middel
van een spreiding en bundeling effectief en efficiënt kan plaatsvinden.
In de provincie Utrecht betekende dit dat naast de VSU ook Sportservice Midden Nederland
een samenwerkingsverband met NOCNSF aanging.
De ambities van VSU zijn:
- Topsport en talentontwikkeling provinciaal verbreden en inbedden
- Top- en breedtesport elkaar laten versterken
De ambitie van SMN is:
Integraal sportbeleid van jong en oud en van recreant tot topsporter (inclusief aangepast
sporten.
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Beide organisaties hebben de intentie uitgesproken om op een tweetal vlakken hechter
samen te werken.
1. Daar waar werkzaamheden elkaar overlappen of in het verlengde liggen zullen
beide partijen elkaar nadrukkelijk inschakelen en gebruik maken van reeds bij de
andere partij aanwezige expertise.
2. Beide partijen zullen gezamenlijk in 2005 een Sportkaart Olympisch Netwerk
samenstellen, waarin de top- en talentsport situatie van de Provincie Utrecht in
kaart wordt gebracht en aan de hand van de uitkomsten en analyse gezamenlijke
aanbevelingen worden gedaan.
Het doel van het ONMN staat in de ondertekende alliantie als volgt beschreven:
Het Olympisch Netwerk Midden Nederland, met de missie: 'service op maat voor sportend
Midden Nederland in de provincie Utrecht', streeft de volgende doelen te realiseren:
- Het aanbieden van een netwerk van faciliteiten voor topsporters en talenten
- het ondersteunen van sportverenigingen die op het hoogste op één na hoogste
landelijke niveau actief zijn
- het ondersteunen van stichtingen die op topsportgebied actief zijn met
talentontwikkeling
- samenwerkingsverbanden aangaan met sportbonden die een topsportvereniging,
en/of topsportevenement en/of een opleiding (willen) hebben,
- het ondersteunen van Utrechtse gemeenten op de gebieden schoolsport en
buurtsport
- het ondersteunen van Topsport - talentontwikkeling op de gebieden
topsportevenementen, topsportverenigingen, samenhang topsport - breedtesport
- het vorm en inhoud geven aan het alliantiemanagement.
Sportservice Midden Nederland streeft binnen dit netwerk naar beleidsmatige verbreding
en (financiële) betrokkenheid van haar netwerk bij de activiteiten van het ONMN. Hierbij
streeft zij naar beleidsmatige participatie van de Provincie Utrecht; vergroten
betrokkenheid Utrechtse gemeenten en ondersteunen van kansrijke omgevingen voor de
(breedte)sport binnen gemeenten.
De VSU streeft naar het verbreden en verbeteren van het faciliteiten aanbod voor topsport
en talentontwikkeling i.s.m. het bedrijfsleven en andere maatschappelijk organisaties. En
binnen de stad Utrecht het ondersteunen van kansrijke omgevingen voor de
(breedte)sport.

Zwolle, 2007

- 18 -

Talentontwikkeling

3.

Olympisch Netwerk Midden Nederland

Sportinfrastructuur talentontwikkeling

In het vorige hoofdstuk is beschreven waar deze scriptie om draait: Talentontwikkeling en
het Olympisch Netwerk Midden Nederland. In dit hoofdstuk gaan we kijken hoe deze twee
met elkaar verbonden kunnen worden.
Allereerst wordt in paragraaf 3.1 beschreven hoe de huidige infrastructuur in de provincie
Utrecht rondom talentontwikkeling eruit ziet. Welke actoren spelen allemaal een rol in de
talentontwikkeling? De rol van NOC*NSF en het ministerie van VWS worden hier extra
uitgelicht in paragraaf 3.2. Vervolgens wordt e in paragraaf 3.3r gekeken wat voor
samenwerkingsvormen er mogelijk zijn en welke rollen voor het Olympisch Netwerk een
optie zijn.
Tot slot komen de plannen van het ONMN in paragraaf 3.4 aan bod en wordt er een
verantwoording gegeven voor de gekozen onderzoeksgroep.
3• 1

Huidige infrastructuur

Voordat we kijken welke rol er mogelijk voor het Olympisch Netwerk Midden Nederland is
weggelegd in de infrastructuur rondom talentontwikkeling in de provincie Utrecht,
beschrijven we hier welke organisaties zich op dit moment al bezig houden met
talentontwikkeling.
Een achterliggend doel van het ONMN van dit onderzoek, was ook om meer inzicht te
krijgen in de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling bij bijvoorbeeld bonden en
gemeenten. Om hier meer inzicht in te krijgen is dit ook aan bod gekomen in de
afgenomen interviews die verderop in dit document te vinden zijn.
In het eerder genoemde Masterplan Talentontwikkeling van NOCNSF is een tabel (zie
bijlage 2) te vinden met de actoren talentontwikkeling. Deze tabel geeft weer welke
activiteiten verschillende organisaties moeten hebben in de verschillende fasen van
talentontwikkeling. Op lokaal niveau zijn de genoemde actoren: Sportverenigingen,
onderwijsinstellingen en gemeenten. Op nationaal niveau zijn dit: Sportbonden, NOC*NSF
en de overheid (ministerie van VWS/OCW).
Wat opvalt, is dat er nog twee actoren missen, namelijk de talentcentra en de olympische
netwerken.
Om het dicht bij huis te houden worden er in het volgende voorbeelden gebruikt uit de
situatie in de provincie Utrecht.

Het talent
Allereerst zijn er de talenten, de sporters waar het allemaal om draait. Op dit moment
zijn er bij het ONMN 458 talenten met een T1 of T2 status ingeschreven, waarvan 172 met
een T1 status. Het gaat hier dus om talenten uit de provincie Utrecht. Deze talenten
sporten doorgaans bij hun sportvereniging. Een kanttekening hierbij is dat er talenten in
het bestand staan die geen talent meer zijn en dat er ook nog een aantal talenten niet
geregistreerd zijn.
Desportvereniging
Waar het voor de meeste jeugdige sporters allemaal begint, is bij de sportvereniging in de
buurt. Daar wordt vaak voor het eerst kennis gemaakt met de sport en wordt bekend of
het een leuke sport is. Tevens worden hier de eerste signalen zichtbaar van het hebben
van talent, wanneer iemand boven zijn leeftijdsgenootjes uitsteekt. In het ideale geval
wordt dit talent gelijk door de bond herkend, zodat er al extra aandacht aan besteed kan
worden. Deze extra aandacht gebeurd op verschillende manieren. Bij de ene sport traint
een talent extra bij een talentcentrum (bijv. basketbal en waterpolo), bij de andere sport
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traint een talent extra bij de bond (bijv. volleybal) en in het laatste geval blijft het talent
gewoon bij de vereniging trainen (bijv. hockey). Het is per sport verschillend hoe deze
verdeling is gemaakt. Zo zijn er voor hockey ook wél extra trainingen van de bond, maar
deze zijn er niet wekelijks. Bij andere sporten is dit weer wel het geval.
Talentcentrum
In de provincie Utrecht zijn verschillende talentcentra aanwezig. Een drietal talentcentra
kom in hoofdstuk 6 aan bod: UBALL (basketbal), URT (atletiek) en Talent Centraal
(waterpolo).
Een talentcentrum is niet persé een fysieke plek waar talenten onderwijs genieten,
sporten en slapen, maar kan ook een netwerk van organisaties zijn die samen werken ten
behoeve van het talent.
Elke sport en elke omgeving vraagt weer om een andere aanpak. Als in Rotterdam met
succes een talentcentrum is gestart voor bijvoorbeeld volleybal, is het geen garantie dat
zo'n zelfde opzet ook slaagt in de provincie Utrecht. Het zelfde geldt natuurlijk als het in
plaats van volleybal in Rotterdam, om hockey gaat in de provincie Utrecht.
In het geval van UBALL en Talent Centraal gaat het om samenwerkingsverbanden tussen
een aantal verenigingen. In het geval van URT (Utrechts Running Team) gaat het om een
zelfstandige groep mensen die hardlooptalent extra trainingen aanbied.
OlympischNetwerk
Het Olympisch Netwerk is een alliantie op initiatief van NOC*NSF met verschillende
regionale sportorganisatie, in het geval van Utrecht dus met Vereniging Sport Utrecht en
Sportservice Midden Nederland.
Het ONMN zet zich in voor versterking van (top)sportverenigingen, talentontwikkeling en
begeleiding van topsporters. Het ONMN heeft dus al wel een rol wat betreft
talentontwikkeling in Utrecht, namelijk het ondersteunen van verenigingen, topsporters en
talenten. Maar het ONMN wil meer betekenen voor de talentontwikkeling en daarom is dit
onderzoek gedaan.
De bond
in Nederland wordt vrijwel elke sport vertegenwoordigd door een bond. De bond zorgt er
aan de ene kant voor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland haar sport goed kan
bedrijven, aan de andere kant wil de bond op topsport gebied zo hoog mogelijke ogen
gooien en de competitie aangaan met andere landen. Hierom is de bond erbij gebaat dat
er altijd nieuwe talenten blijven komen voor de nationale ploegen. Het is dus zaak over
een goed talentontwikkelingsprogramma te beschikken.
Hoe de bonden talentontwikkeling aanpakken kan erg verschillen. Sommige bonden houden
het liefst zelf alle touwtjes in handen wat betreft het opleiden van talenten (bijv. de
NeVoBo) waar andere bonden vertrouwen op de inzet van verenigingen en talentcentra
(bijv. de KNHB en de basketbalbond).

Gemeenten
Ook gemeenten zijn een actor in de talentontwikkeling in de provincie Utrecht.
Gemeenten stellen accommodaties vrij om te trainen en evenementen te laten plaats
vinden. Daarnaast kan de gemeente een rol spelen in het faciliteren van sport- en
onderwijscombinaties. Tevens is het mogelijk bij gemeenten subsidies te krijgen voor
bijvoorbeeld het opleiden van trainers.
Het is voor de provincie Utrecht belangrijk dat er een aantal gemeenten zijn die zich
inzetten om talenten te laten ontwikkeling binnen hun gemeente.

Zwolle, 2007

- 20 -

Talentontwikkeling

Olympisch Netwerk Midden Nederland

LOOT- en topsportvriendelijke scholen
De absolute top is helaas slechts weggelegd voor een kleine groep. Daarom is het voor
talenten belangrijk dat zij zich naast hun sport ook maatschappelijk ontwikkelen. Er zijn
twee soorten onderwijsinstellingen voor middelbaar onderwijs (waar de meeste talenten
gebruik van maken) die een bijdrage leveren aan talentontwikkeling in Nederland,
namelijk topsportvriendelijke scholen en LOOT-scholen. In de provincie Utrecht zijn er 6
topsportvriendelijke scholen en één LOOT-school.
Het Leidsche Rijn College is de enige LOOT-school in de provincie Utrecht, gehuisvest in
Utrecht. Deze school heeft veel ervaring met het begeleiden van (aankomende)
topsporters. Een LOOT-school mag talenten extra voorzieningen bieden, die overige
scholen niet kunnen bieden.
Topsportvriendelijke scholen zijn scholen die sporttalenten in hun weg naar de top
ondersteunen. Hierbij zoekt de school samen met het talent, binnen de wettelijke
mogelijkheden, oplossingen voor knelpunten in de combinatie van school en sport. De
topsportvriendelijke scholen zijn aangesloten bij het Olympisch Netwerk Midden Nederland
en vormen samen een netwerk, (bron: Folder onderwijs en topsport 2007 - 2008, ONMN)
NOC*NSF&MinisterievanVWS
In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen waarom het belangrijk is om aandacht te
besteden aan talentontwikkeling. Recente onderzoeken hebben dit aan de Nederlandse
sportwereld duidelijk gemaakt, waardoor er nu meer aandacht is voor talentontwikkeling.
NOC*NSF en het ministerie van VWS spelen hierin ook een belangrijke rol. Door de
subsidies die ze verlenen voor bepaalde beleidsprogramma's, zetten ze bonden aan zich
meer op talentontwikkeling te richten. In de volgende paragraaf meer over de rol van deze
twee instanties.
3.2

De rol van NOC*NSF en ministerie van VWS

NOC*NSF en het ministerie van VWS kunnen in Nederland als aanjagers worden gezien voor
het feit dat talentontwikkeling nu veel aandacht krijgt. In de meest recente sportnota,
Tijd voor sport' van december 2005, heeft het Ministerie van VWS het startschot gegeven
om landelijk meer aandacht te schenken aan het ontwikkelen en herkennen van talentvolle
sporters. In het programmapunt 'Sport aan de top' wordt beschreven dat medailles,
finaleplaatsen en bijzondere prestaties van excellerende topsporters het beeld uitstralen
van de Nederlandse sportieve samenleving: een sportief land dat presteert, een land waar
je trots op mag zijn! Topsport op hoog niveau heeft mede door de grote media-aandacht
een enorm bereik, niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. Daarmee is het een
element bij uitstek voor Hollandpromotie. (bron: Sportnota 'Tijd voor sport', min. VWS,
dec. 2005, p.25) Onderzoek toont aan dat 83% (de hoogste score) van de Nederlandse
bevolking in 2004 trots is op Nederland vanwege de sportprestaties.
Het doel van het beleid komt voort uit het streven van de sportsector om Nederland te
laten behoren bij de top-10 landenklassering1 in de internationale sportwereld. Die
topsportonderdelen waarin Nederland goed presteert of goed kan presteren en die
bovendien goed passen in de beleidsdoelstellingen, zal het kabinet ondersteunen bij
nationale talentontwikkelingsprogramma's, de aanstelling van coaches en organisatie van
evenementen in Nederland. Welke topsportonderdelen dat zijn wordt op basis van een
advies van NOC*NSF vastgesteld.
1

De Top-10 landenklassering wordt gebaseerd op resultaten behaald tijdens
wereldkampioenschappen en (Para-) Olympische Spelen.
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Eén van de zes programma's die bij moeten dragen aan het realiseren van de gestelde
doelen is: Talentherkenning en -ontwikkeling. Dit programma moet leiden tot de volgende
resultaten:
- in 2007 zijn er 20 LOOT-scholen in Nederland en bieden de MBO-opleidingen voor
sport en bewegen vergelijkbaren faciliteiten voor talentvolle sporters;
Een gericht nationaal talentontwikkelingsprogramma leidt tot een toename van 10
procent van het aantal talentvolle sporters.
Zoals beschreven steunt het kabinet het streven van de sportsector om Nederland te laten
behoren bij de top-10 landenklassering in de internationale sportwereld. Dit komt voort uit
de Sportagenda 2005-2008, samengesteld door sportbonden en het NOCNSF. Deze
sportagenda is samengesteld omdat nieuwe maatschappelijke, economische, politieke
ontwikkelingen en diverse ontwikkelingen in het sportveld de georganiseerde sport bewust
maken te moeten kiezen voor een eigen krachtige koers. Dit heeft de georganiseerde sport
dus gedaan met het opstellen van de sportagenda: voorzitters en directeuren van de bij
NOC*NSF aangesloten sportbonden hebben samen de benodigde keuzes en accenten voor
de komende jaren vastgesteld. Verdere positionering van de originele en unieke kracht van
sport is de basis van de Sportagenda 2005-2008. Deze agenda is voor sportbonden,
sportkoepel NOCNSF en sportverenigingen bepalend voor activiteiten, de te volgen
strategie en de inzet van eigen middelen in de komende jaren, (bron; sport.nl)
Voor de periode 2005-2008 heeft de georganiseerde sport de volgende doelen
geformuleerd:
1. Sterker marktaandeel.
2. Nederland bij de Top 10 van de wereld.
3. Intensiever samenwerken om de georganiseerde sport te versterken.
Hieruit blijkt dat NOCNSF en de overheid de Nederlandse sportwereld aanzetten zich meer
te richten op talentontwikkeling. Dit, en de bevindingen zoals besproken in hoofdstuk 2,
hebben er toe geleid dat talentontwikkeling nu meer aandacht krijgt dan voorheen.
3.3

Mogelijke samenwerkingsverbanden voor het ONMN

Wanneer het ONMN zich meer zal inzetten voor talentontwikkeling, gaat het ook meer
samenwerken met de verschillende actoren zoals in paragraaf 3.1 beschreven. Er zal
verschil zitten in de samenwerkingsvormen en ook in de rol die het ONMN daarin kan
spelen.
De samenwerking tussen organisaties kan verschillende vormen aannemen.
Samenwerkende organisaties staan voor de opgave een samenwerkingsvorm te kiezen die
past bij het doel van de samenwerking. Twee hoofdvormen van samenwerking zijn daarbij
te onderscheiden (van der Vange, Pluyter, Bos, 1994):
A.
De organisaties 'doen samen' op een bepaald gebied om wederzijds voordeel te
bereiken. In dit geval kan gesproken worden over 'strategische samenwerking':
samenwerking tussen twee of meer partners, waarbij de partners hun
zelfstandigheid en identiteit behouden en welke gericht is op het behouden of
verbeteren van de positie op de langere termijn.
B.
De organisaties 'gaan samen' om de handen ineen te slaan en in het vervolg onder
één vlag verder te gaan. Minimaal één partner verliest dus zijn zelfstandigheid en
identiteit.
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De keuze voor een van beide basisvormen heeft grote gevolgen voor de wijze waarop de
samenwerkende partners tegen de samenwerking aankijken. Het bepaalt hun inzet en
strategisch gedrag en is richtinggevend voor de inrichting van het samenwerkingstraject.
In de meeste gevallen is bij mogelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst voor het
ONMN sprake van een vorm van "samen doen". De verschillende organisaties behouden
hierbij hun eigen zelfstandigheid en identiteit. Er is sprake van samenwerking met het
gezamenlijke doel om de talentontwikkeling naar een hoger plan te tillen.
Waar het om gaat is dat het ÖNMN straks goed nadenkt over de te volgen strategie
wanneer er een nieuw initiatief wordt gestart. Wat voor soort samenwerkingsverband
willen we aangaan? Welke rol willen wij hierin spelen? Wanneer het ONMN dit voor zichzelf
duidelijk heeft, weten de andere organisaties waar ze aan toe zijn wanneer ze worden
benaderd door het ONMN. In de volgende hoofdstukken wordt duidelijk welke rol bonden,
gemeenten en talentcentra voor het ONMN zien weggelegd.
3.4

Plannen Olympisch Netwerk Midden Nederland

In de startnotitie die in oktober 2006 openbaar is gemaakt, geeft het ONMN een
probleemschets van de ontstane situatie. Dit is een uitvloeisel van de gemaakte
sportkaart. Met deze sportkaart is getracht de regionale sportinfrastructuur inzichtelijk te
maken om zo kansrijke omgevingen te kunnen ontdekken. Per gemeente is gekeken welke
sportbonden er aanwezig zijn, welke sportverenigingen in hun sporttak op het hoogste
landelijke niveau acteren, welke accommodaties er zijn, welke evenementen in de
gemeente gehouden worden, wat het bedrijfsleven en het onderwijs te bieden hebben en
hoeveel topsporters er actief zijn / wonen.
Vervolgens wordt in de startnotitie de visie hierover belicht en worden de plannen van het
ONMN verder uitgewerkt.
Om een betere doorstroming van sporters te creëren en de kloof tussen breedte
en topsport te reduceren, dient in onze visie de talentontwikkeling als schakel tussen
breedte en topsport structureler ingebed te worden in de lokale en regionale
sportinfrastructuur. M.a.w.; de meeste winst is te behalen bij talentontwikkeling, omdat
de afgelopen jaren talentontwikkeling relatief onderbelicht is gebleven. De komende jaren
zullen we in het kader van de alliantie, zonder de breedte
en topsport uit het oog te verliezen, veel inzet plegen op talentontwikkeling.
De verbinding tussen breedte en topsport, dat waar het binnen het Olympisch Netwerk om
gaat, is buiten de stad Utrecht voor verbetering vatbaar. Speerpuntsgewijs willen we
investeren om breedtesport en topsport met elkaar te verbinden.
Visie ONMN uit de startnotitie.
Zoals eerder beschreven staat dit hele traject nog in de kinderschoenen. Het ONMN heeft
een bepaald beeld voor ogen, maar zoals ze zelf aangegeven in de startnotitie, is het
misschien wel te ambitieus en idealistisch.
Deze scriptie moet daar antwoord op geven. Het ONMN wil talentontwikkeling in navolging
van de stad Utrecht meer inbedden in de sportinfrastructuur van de rest van de provincie
Utrecht.
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Zelf geven ze het voorbeeld van een netwerk van sportverenigingen, zoals hieronder
beschreven:
"In ons model vormt de georganiseerde sport de basis vanwaar de potentiële sporters
binnenkomen en eventueel doorstromen naar de talentontwikkelingscentra en de
topsport. Dit beogen wij, naar het voorbeeld van de gemeente Utrecht, door de
sportverenigingen te clusteren in de zogenaamde sportnetwerken (per sporttak). Elk
netwerk fungeert als poort, wat te vergelijken is met de 1-loketgedachte. Elke vereniging
behoudt in dit samenwerkingsverband haar eigen identiteit. De potentiële sporter geeft
bij het 'loket9 van een specifieke sport aan wat zijn behoefte en wensen zijn. Op basis van
de behoefte en wensen wordt binnen het netwerk van sportverenigingen gekeken waar de
sporter het beste 'geplaatst9 kan worden. In de gemeente Utrecht is deze basis aanwezig.
Daarnaast werken sommige sportbonden en Sportservice Midden Nederland ook voor een
deel in zo9n constructie.99
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Verantwoording veldonderzoek

Zoals eerder beschreven is er gekozen om de plannen te bespreken bij twee gemeenten en
vijf bonden. Deze zijn gekozen vanwege de samenwerkingsrelaties, participatie(graad) van
verenigingen in de netwerken en de samenhang met de kernsporten in de gemeente
Utrecht. Tevens wordt deze onderzoeksgroep beschreven als kansrijk.
Voorafgaand aan dit onderzoek lag er de startnotitie. Dit was een vervolg op de eerste stap
die het ONMN ondernomen heeft: de sportkaart. In het plan is een probleemschets
gemaakt en hierover is een visie uitgesproken. Nu moest er een volgende stap genomen
worden. Het ONMN had deze al beschreven in de startnotitie:
"Concreet betekent dit dat we eerst met de sportservicepunten/gemeenten en de 6
geselecteerde sportbonden (KNAU, NeVobo, KNZB, NBB (basketball), NBB (badminton) en
KNHB) willen gaan praten over dit concept. Vervolgens willen we in gezamenlijkheid
draagvlak creëren onder de sportverenigingen. Uiteindelijk moet het leiden dat de
sportverenigingen, met hulp van de ondersteuningsorganisaties, zelf een
talentontwikkelingscentrum opzetten, waarbij aan de hand van een gedegen
talentontwikkelingsprogramma de talenten van iedere vereniging, zonder gevoel van
concurrentie, doorstromen naar het talentencentrum."
Voorafgaand aan die gesprekken zijn een aantal opties voor onderzoek besproken. Zo had
ook onderzoek gedaan kunnen worden naar de werkwijze van de overige Olympisch
Netwerken en hier te zoeken naar good and bad practices. Op die manier hoeft het ONMN
niet opnieuw het wiel uit te vinden. Hier is niet voor gekozen vanwege de verschillende
situaties waarin de Olympische Netwerken zich bevinden. Zo heeft het ene netwerk meer
beschikking over bijvoorbeeld accommodaties en geld en zijn binnen het andere netwerk
weer meer of minder verenigingen betrokken. Of het ON heeft meer of minder te bieden
dan een ander ON. Er dus voor gekozen om het dicht bij huis te houden, omdat elke
situatie van elkaar verschilt.
Vervolgens is er nagedacht over de wensen en behoeftes van de talenten (en hun ouders).
Het gevoerde beleid is tenslotte allemaal op de sporter gericht. Is het dan niet belangrijk
om te kijken hoe zij aankijken tegen hun eigen ontwikkeling en wat hier voor
ondersteuning bij nodig is? Het is echter belangrijk om eerst te weten wat je als ON zelf te
bieden hebt. Het past meer in de volgorde om zelf eerst de zaken goed voor elkaar te
hebben, de organisatie te hebben staan, voordat hiermee naar buiten wordt getreden.
Tot slot is de organisatie van talentcentra nog aan bod gekomen. Het ONMN geeft aan dat
het gewenst is dat er meer talentcentra komen in de provincie Utrecht om te zorgen voor
een betere doorstroming van breedtesport naar de topsport. Er had dus onderzoek gedaan
kunnen worden bij verschillende talentcentra in den lande hoe zij georganiseerd waren,
welke talenten bij hen terecht konden etc. Hier zou dan wellicht een mooi stappenplan
uitrollen waaraan de verenigingen in de provinicie Utrecht zich alleen maar hoeven te
houden om te komen tot een succesvol talentcentrum. Maar wat voor een talentcentrum is
Groningen of Den Haag een succesfactor kan zijn, hoeft dat niet persé te zijn voor
eenzelfde opzet in bijvoorbeeld Nieuwegein of Amersfoort. Hier is misschien geografisch
minder mogelijk of de gemeenten werken wel/niet mee, er zijn verschillen in de
aanwezige partners, het aantal verenigingen (talenten) in de omgeving kan erg verschillen
enz. Zoals eerder gezegd: Een goed voorbeeld uit een ander deel van Nederland hoeft niet
direct ook in de provincie Utrecht een succes te zijn.
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Toch zijn al deze zaken (sommige in mindere mate) aan bod gekomen in de interviews.
Voor het onderzoek is namelijk gekozen voor interviews met de vijf genoemde bonden,
twee gemeenten en een drietal talentcentra.
Er is gekozen voor interviews, omdat het een relatief kleine onderzoeksgroep is en het dus
mogelijk was iedereen persoonlijk te ondervragen.
De gesprekken met de vijf bonden hadden als doel om meer inzicht te krijgen in de
organisatie van talentontwikkeling binnen die bonden. Wat daaruit gebeurt en mogelijk is,
daarover was binnen het ONMN nog weinig bekend. Vanuit het voormalig Olympisch
Steunpunt (de VSU) was wel één en ander bekend, maar dit was dan ook vooral gericht op
de stad Utrecht.
Allereerst is gesproken over hoe op dit moment de talentontwikkeling en ondersteuning
binnen de bonden georganiseerd is en welke visie hier achter zit. Vervolgens is er nog
gekeken naar de situatie in de provincie Utrecht en wat hier nog gewenst is voor de
toekomst, zowel op gebied van talentherkenning als op sporttak specifieke
talentontwikkeling en sporttak overstijgende talentontwikkeling.
Tevens is er gesproken in hoeverre deze zaken op papier staan, bijvoorbeeld in een
meerjarenopleidingsplan.
Tot slot hebben we het gehad over wat er bij de bonden bekend is van de wensen en
behoeftes van hun eigen talenten wat betreft hun ontwikkeling en de ondersteuning die ze
krijgen.
De drie talentcentra zijn gekozen om toch een beeld te krijgen van bepaalde
succesfactoren van een talentcentrum, maar ook zeker om er achter te komen welke
valkuilen de organisatoren tegen kwamen op hun weg naar succes. Drie centra werken in
de provincie Utrecht, ze hebben dus dezelfde mogelijkheden/obstakels als eventuele
toekomstige centra in de provincie Utrecht. Daarnaast gaat het bij twee centra om een
sporttak uit twee van de vijf geselecteerde bonden, namelijk basketbal en waterpolo. Zo
kan de beschreven situatie door de bond ook van de andere kant bekeken worden.
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Huidige situatie talentontwikkeling

In dit hoofdstuk is getracht een beschrijving te geven in welke staat talentontwikkeling op
dit moment verkeerd in de provincie Utrecht. Deze informatie is verkregen door
gesprekken te voeren met vijf bondsmedewerkers van verschillende bonden en door
gesprekken te voeren met sportorganisaties uit de gemeenten Amersfoort en Nieuwegein.
Naast de twee gemeenten, komt vooral de huidige situatie binnen de vijf bonden in dit
hoofdstuk veel aan bod. De talentcent ra komen in een apart hoofdstuk aan bod. Hierover is
meer te vinden in hoofdstuk zes.
Het hoofdstuk begint in paragraaf 5.1 met een korte situatieschets van de vijf bonden.
Daarop volgt een overzicht van verschillende thema's waarin de bonden overeenkomen of
juist verschillen.
In paragraaf 5.2 staan de eerste bevindingen uit gesprekken die zijn gevoerd met NV SRO
en de ASF in Amersfoort en met Sportraad Nieuwegein in Nieuwegein.
Tot slot worden in paragraaf 5.3 de conclusies over de huidige situatie weergegeven.
5.1

Bonden

In deze paragraaf staat een korte situatieschets van talentontwikkeling binnen vijf bonden:
NeVoBo, NBB (basketbal), NBB (badminton), KNZB en KNHB.
5.1.1 Korte situatieschets bonden
Nederlandse Volleybal Bond
De NeVoBo organiseert zelf de talentontwikkeling voor volleybaltalenten in
Nederland. De bond brengt haar talenten onder in de Nederlandse Volleybal
School (NVS). Vanaf de C-jeugd worden talenten ondergebracht bij de NVS,
verdeeld over 5 locaties in Nederland. De B-jeugd is verdeeld over 3 locaties
en de A-jeugd is landelijk. Het gaat hier om zo'n 250 volleybaltalenten verdeeld over de
leeftijden 11 t/m 18 jaar.
De NeVoBo heeft een duidelijke visie over het aantal talenten binnen de opleiding en over
de inhoud (norm voor niveau en perspectief) hiervan. Het aantal talenten is afgestemd op
het doel van de opleiding, opleiden voor het topvolleybal. De B-jeugd moet minimaal 1e
divisie halen, en de A-jeugd eredivisie. Er wordt gekeken wat 'nodig' is in het topvolleybal,
De C-jeugd is nog meer ter oriëntatie.
De visie van de NeVoBo sluit daarnaast aan bij het paddestoelmodel (Van Rossum, 1992).
Dit model geeft aan dat het fundament van talentontwikkeling wordt gevormd door alle
betrokkenen waarmee een speler in zijn of haar omgeving te maken heeft. Hiermee wordt
een veelheid aan factoren erkend, die de leerprestatie en de volleyballoopbaan van het
talent in positieve en negatieve zin kan beïnvloeden.
De NeVoBo is erg 'spelers gestuurd' bezig. Het belang van het individu gaat voor het
teambelang, ze zijn niet bezig om teams te maken.
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Nederlandse Badminton Bond
Binnen het badminton zijn er in Nederland op 5 plaatsen talentcentra,
waarvan één in Amersfoort bij landskampioen BC Amersfoort. Kinderen
kunnen daar op 11 -12 jarige leeftijd terecht komen. Daaronder zitten in heel
Nederland breedtetrainingen. Het is daar mogelijk om extra te trainen, voor
iedereen die dit graag wil. Daar worden de talenten uitgehaald. Deze breedtetrainingen
worden allemaal georganiseerd door de NBB.
Binnen het badminton gaat het om zo'n 120-130 talenten/topsporters.
De NBB wil bij de top 8 van de wereld horen. Daarnaast is voor deze opzet gekozen,
vanwege het aantal contactmomenten tussen verschillende niveaus. Op die manier krijg je
een opvolgend verhaal. Goede en slechtere spelers spelen steeds tegen elkaar, waardoor
iedereen weer van elkaar kan leren.
De faciliteiten zijn aanwezig. Wat beter kan is het aantal trainers en, zoals bij elke sport,
is er geldtekort op dat gebied.
Opvallend is dat de badmintondichtheid in de provincie Utrecht tamelijk groot is. Daar
moet dus ook wel talent zitten. Ze zijn daar nog bij het begin begonnen door er een goede
trainer op te zetten en dat begint langzaam haar vruchten af te werpen.
Nederlandse Basketbal Bond
6 § p In Nederland zijn er 9 talentcentra die zelf de regie hebben, met hun eigen
*"-** kwaliteit. Het is voor de bond niet te zeggen wat een goed of slecht centrum is.
De NBB is nu bezig om samen met Olympische Netwerken kwaliteitscriteria te
ontwikkelen, om toch de talentcentra te kwalificeren en te kunnen zeggen: Zo
willen we het graag zien of dit is niet hoe de bond er over denkt.
NOC*NSF heeft graag één talentcentrum in Nederland waar de beste bij elkaar komen,
zoals bij het handbal of volleybal in Amsterdam. Dit is vanuit nationaal perspectief goed,
maar vanuit basketbalbreedte perspectief is het misschien wel goed om meerdere
talentcentra te hebben.
De visie staat beschreven in het topsportplan, maar ze zijn nu ook bezig een nota voor
talentontwikkeling te schrijven. Ze willen zoveel mogelijk talenten opleiding met één
nationale lijn (rode draad). Dat alle selecties dezelfde dingen leren en dezelfde speelstijl
hebben.
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
De centrale plaats in het hockey wordt ingenomen door de
KNHJB
vereniging. De bond begint de eerste selectie op districtsniveau,
*m~»*immmmmm.*m daarin spelen jongens en meisjes B en vanaf dit jaar ook C. Het
gaat hier om 12 t/m 16 jarigen.
De KNHB is één organisatie, dus de districten werken vanuit de gemaakte afspraken bij de
KNHB.
De visie is dat de vereniging centraal staat. De topsportopleiding vindt voor een groot deel
plaats bij de vereniging. Ook als je in het Nederlands elftal speelt, dan blijf je betrokken
bij een vereniging. Dit samen met wat er op nationaal niveau gebeurt, moet er voor zorgen
dat er goede hockeyers en hockeyster worden opgeleid.
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Wat typisch bij hockey aan de orde is, dat tophockey niet gescheiden is van het
breedtehockey. De hele goede hockeyers spelen nog steeds bij hun vereniging met de
'mindere' hockeyers op clubniveau, maar zij vormen samen wel een sociale omgeving.
Er is dus binnen het hockey geen behoefte aan een zogenaamde tussenlaag die de breedtemet de topsport verbind. Er zijn voldoende goede clubs en er zijn twee goede competities.
In tegenstelling tot andere bonden, vind de KNHB het niet waardevol om bijvoorbeeld de
beste 10 hockeyers van de provincie Utrecht in één team te laten spelen, maar ze willen
dat deze 10 talenten bij hun eigen vereniging positieve invloed hebben op het niveau van
hun teams.
Koninklijke Nederlandse Zwem Bond
Voor het zwemmen is er een Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen (MOZ), dat is
een routeplanner voor kinderen van 8 tot aan de senioren. De KNZB vindt dat
als je talent hebt, dan moet je de in het MOZ beschreven route volgen. Het
gaat hier om de inhoud, aantal uren training enz. Deze route wordt ook erg
gepromoot. Hetzelfde gebeurd bij waterpolo, maar dat loopt allemaal iets achter bij het
zwemmen, hier is het Meerjaren Opleidingsplan nog niet helemaal af.
In de structuur bij het zwemmen ligt het opleiden vooral in handen van de clubs. En dan
zijn er clubs die halverwege de route komen en anderen die bijna tot het eind komen. De
bovenste laag van de piramide is zowel in het zwemmen als in het waterpolo topsport, wat
plaats vindt in nationale trainingscentra. Voor waterpolo is dat in Zeist en voor zwemmen
in Amsterdam en Eindhoven, daaronder zijn er verschillende clubs met verschillende
mogelijkheden. Deze clubs selecteren zichzelf. Hoe meer mogelijkheden, hoe langer de
club mee kan in de route.
Bij het waterpolo zitten er tussen de clubs en de nationale selecties nog zes talentcentra.
In Utrecht is dat Talent Centraal. Bij zwemmen bestaat zo'n dergelijke tussenlaag niet.
Omdat het een individuele sport is, is het niet nodig om dit te regionaliseren.
De visie van de zwembond is gebaseerd op het eerder besproken LTAD concept uit Canada.
Op basis hiervan is ook het MOZ geschreven.
5.1.2 Talentontwikkelingsbeleid bonden
In elk interview met de bondsmedewerkers zijn een aantal vaste vragen teruggekomen.
Deze vragen moesten helpen meer zicht te geven op hoever de verschillende bonden zijn
in hun beleid voor talentontwikkeling. De uitkomsten moeten input zijn voor de
aanbevelingen aan het Olympisch Netwerk Midden Nederland als het gaat om de
benadering van de bonden, maar ook welke zaken wellicht een bepaalde prioriteit
verdienen om zich als ONMN op te richten.
Wat gelijk opvalt, is dat de vijf geselecteerde bonden met recht als kansrijk zijn
bestempelt door het ONMN. Alle bonden voeren op dit moment gericht beleid op
talentontwikkeling. Welke instrumenten hiervoor worden gebruikt of hoever ze zijn in het
gevoerde beleid, daarin verschillende de bonden nog wel op een aantal punten. Per
onderwerp staan op de volgende pagina de bevindingen weergegeven.
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Organisatie in eigen handen
Niet alle bonden hebben de organisatie in eigen handen. Zo laten de KNHB en de
KNZB voor zwemmen de talentontwikkeling in grote lijnen over aan de verenigingen.
Binnen het hockey is gebleken dat dit succesvol is voor het aanleveren van talenten voor
de bondselftallen. Uit de goede resultaten van de nationale hockeyteams van de laatste
jaren kan worden opgemaakt dat dit inderdaad het geval is. Er is dan ook geen reden om
dit te wijzigen.
Bij de KNZB ligt dit is anders. Omdat het hier om een individuele sport gaat, is het
moeilijker te organiseren. Wel zorgt de KNZB door middel van het leveren van producten,
dat de bond toch een bepaalde invloed op de opleidingen kan uitoefenen. Binnen het
waterpolo wordt talentontwikkeling georganiseerd door talentcentra. Ook hier heeft de
KNZB een ondersteunende rol in. Hetzelfde geld voor de basketbalbond.
Binnen het badminton en volleybal ligt de regie van de talentontwikkeling wel in handen
van de bond, door middel van talentcentra.
Talentcentra
Zoals aangegeven hebben de badminton- en de volleybalbond eigen talentcentra.
Ook binnen het basketbal wordt gewerkt met een aantal talentcentra. Een voorbeeld
daarvan is te vinden in het volgende hoofdstuk. Daar wordt het talentcentrum van de
provincie Utrecht, UBALL, besproken. Ook het waterpolo beschikt over een aantal
talentcentra. in Utrecht is dit Talent Centraal. Ook dit centrum staat beschreven in
hoofdstuk 6, waar de talentcentra aan bod komen.
Bij de KNHB en KNZB zijn ze tevreden hoe het nu zonder talentcentra gaat, al heeft de
KNZB aangegeven in de toekomst wellicht toch bijvoorbeeld één goede trainer te willen
zetten op de 15 beste talenten van de provincie Utrecht. Op dit moment kan de KNZB
daarvoor nog geen vuist maken tegen de verenigingen. Dit komt omdat verenigingen
autonoom zijn in hun beleid en het de KNZB in Utrecht ontbreekt aan voldoende middelen
om een regiotrainer aan te stellen.
Beleidsplan talentontwikkeling
Voor het waterpolo is het beleidsplan in ontwikkeling. Voor het badminton geldt dat
de bondscoach niet de toegevoegde waarde van zo'n plan ziet. Hij heeft het beleid in
steekwoorden op een A-4tje staan en kan zo prima werken. De overige bonden beschikken
wel over een plan waarin het beleid voor talentontwikkeling beschreven staat.
Meerjarenopleidingsplan
Het NOC*NSF heeft in haar Masterplan Talentontwikkeling van 2006 een aanzet
gegeven tot meerjarenopleidingsplannen voor bonden. Dit plan is gebaseerd op het Long
Term Athlete Development model. Nog niet alle bonden hebben in de tussentijd ook
daadwerkelijk zo'n plan geschreven. Alleen de zwembond beschikt op dit moment over
een meerjarenopleidingsplan. Andere bonden verwachten in de toekomst wel met een
meerjarenopleidingsplan te gaan werken.
Format voor talentherkenning
Of je als bond moet beschikken over een format voor talentherkenning, daarover
zijn de meningen sterk verdeeld. Zo wordt binnen de KNHB gedacht dat als 10 mensen hun
mening geven over een groep hockeyers, dan komt daar gemiddeld wel hetzelfde uit. De
badmintonbond acht het ook niet nodig.
De overige bonden beschikken wel over een format, hierop staat waarop gelet moet
worden wanneer het gaat om het herkennen van talenten, maar alleen bij het volleybal
wordt deze volledig benut. Binnen het zwemmen loopt men tegen het probleem aan dat
het moeilijk is te verantwoorden waarom iemand die 3e wordt wel als talent wordt
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aangewezen, terwijl de jongen die in diezelfde wedstrijd 1e werd geen talent blijkt te zijn.
Het basketbal in Nederland beschikt over verschillende formats. De NBB is op dit moment
bezig alle formats in één vorm te gieten.
Samenwerking met LOOT-scholen
Eén bond werkt volledig samen met LOOT-scholen. In de provincie Utrecht is dit het
Leidsche Rijn en de NeVoBo is tevreden over de samenwerking met die school. Nog één
bond heeft wel talenten op een LOOT-school in Den Haag studeren, dit is de
badmintonbond. Over deze samenwerking zijn ze tevreden, al geven ze aan op andere
plaatsen gewoon gekeken is wat er gebeurd met de talenten en hun opleiding als er geen
invloed op wordt uitgeoefend en dit blijkt meer op te leveren. Alle scholen willen vaak hun
medewerking wel verlenen. Van de badmintonbond hoeven hun talenten dus niet persé
naar een LOOT-school.
De overige bonden geven aan niet samen te werken met LOOT-scholen. Natuurlijk zitten
een aantal van hun talenten wel op een LOOT-school, maar dit is dan meer toeval. De
hockeybond wil haar talenten niet opleggen naar welke school ze moeten. De
basketbalbond vindt het moeilijk om de LOOT-scholen te kwalificeren, het kan zijn dat de
ene LOOT-school slechter is dan een andere. Daarnaast heeft het basketbal veelal te
maken met hoogopgeleide sporters, waardoor de eisen van een school ook hoger liggen.

Wensen en behoeftes talenten
De wensen en behoeftes van de talenten zijn bij elke bond wel bekend. De ene
bond besteedt hier wel meer aandacht aan dan de andere. Bij de NeVoBo worden
bijvoorbeeld vragenlijsten uitgedeeld aan talenten en ouders waarmee de wensen en
behoeften om de 2 jaar worden onderzocht.
Bij de KNHB vinden alleen gesprekken plaats met spelers van de nationale selecties.
Reden voor niet behalen top
Geen van de bonden kon één reden aangeven waarom talenten de top niet halen.
Belangrijke reden is dat sowieso de meeste talenten de top niet halen, omdat dit nu
eenmaal niet gemakkelijk is. Bij het basketbal is er de concurrentie met het buitenland.
Binnen het badminton stoppen talenten omdat ze vinden geen vooruitgang meer te
boeken. Binnen het zwemmen stoppen talenten wellicht al voordat ontdekt kan worden
dat ze talent hebben, omdat ze niet voldoen aan het aantal voorgeschreven uren vanuit
het LTAD-model.
Gericht beleid op nazorg van afvallers
Alleen de basketbal- en de voUeybalbond voeren gericht beleid op nazorg. De
overige bonden geven aan wel het belang van goede nazorg in te zien, maar vaak
ontbreekt het gewoon aan tijd die hierin kan worden gestoken.
Op de volgende pagina kunt u in tabel 5.1 per onderwerp de bonden nog eens met elkaar
vergelijken. Daaronder worden een aantal zaken uit de tabel toegelicht.
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KNHB
Gericht beleid
talentontwi kkeli ng
Bond heeft organisatie zelf in
handen

Ja

KNZB
(zw) (wp)
Ja
Ja

NBB
(bas)

NeVoBo

Ja

NBB
(bad)
Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Talentcentra

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Uitgesproken visie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Beleidsplan talentontwikkeling

Ja

Ja

Nog

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Meerjarenopleidingsplan
volgens richtlijnen NOC*NSF
Format voor talentherkenning

Nee

Ja

niet
Nog
niet

Nee

Ja

NB

Nee

Nee

Ja

Samenwerking met LOOTscholen
Wensen en behoeftes talenten
bekend
Eén duidelijke reden voor niet
behalen top
Gericht beleid op nazorg
afvallers

Nee

Nee

Nee

Nee

Deels

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Tabel 5.1: Huidige situatie binnen de KNHB, NBB, KNZB, NBB en NeVoBo.

In bovenstaande tabel is de KNZB opgesplitst in 2 kolommen, dit zijn zwemmen (zw) en
waterpolo (wp). 'Bas' en 'bad' onder de beide NBB's staan voor basketbal en badminton.
5.2

Gemeenten

Tot nu toe heeft het Olympisch Netwerk Midden Nederland binnen de stad Utrecht een
markt voor topsport weten te ontwikkelen. Er is onvoldoende marktontwikkeling buiten de
stad Utrecht. De financiële middelen vanuit de gemeente Utrecht (lees: Vereniging Sport
Utrecht en Olympisch Netwerk Midden Nederland) worden al jaren voor een klein deel ook
gebruikt voor de topsporters uit andere gemeenten in de provincie Utrecht. De overige
gemeenten uit de provincie Utrecht kunnen en/of willen vooralsnog niet investeren in de
topsporters en talenten uit hun gemeenten. De gemeente Utrecht wil echter dat de
financiële middelen ingezet (gaan) worden voor de topsporters en talenten die wonend
en/of sportend zijn binnen de gemeente Utrecht. Dit betekent dat voor de sporters buiten
de gemeente Utrecht (op termijn) geen middelen meer beschikbaar zijn, met uitzondering
van beperkte NOCNSF gelden voor A-, B-, en HP sporters, om hen te begeleiden en te
ondersteunen.
(Bron: startnotitie ONMN, oktober 2006)
Om deze reden leek het zinvol bij een tweetal eerder genoemde gemeenten, Amersfoort
en Nieuwegein, te inventariseren wat er gebeurd op gebied van topsport en
talentontwikkeling en hoe er aan wordt gekeken tegen het Olympisch Netwerk.
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5.2.1. Amersfoort
In Amersfoort heeft een gesprek plaats gevonden met NV SRO en de Amersfoortse Sport
Federatie waarbij ook Erik Tolboom van het ONMN bij aanwezig was. NV SRO is het
uitvoerend sportorgaan van gemeente Amersfoort en de ASF is de belangenbehartiger van
sportverenigingen in Amersfoort. Hieronder vindt u een uiteenzetting van de bevindingen
uit het gesprek.
NV SRO en de ASF waren alleen van naam bekend met het ONMN. Ze waren
verbaasd dat de organisaties uit Amersfoort niet eerder bij dit
samenwerkingsverband betrokken zijn, aangezien Amersfoort toch de tweede stad
van Utrecht is en het ONMN de hele provincie betrekt.
-

De gemeente Amersfoort voert geen gericht topsportbeleid, maar er vindt wel een
verandering in denkwijze plaats. De gemeente zou meer kunnen betekenen dan
alleen het faciliteren van evenementen.
In de gemeente Amersfoort zijn zo'n 10 a 15 sportverenigingen gericht op topsport.
Dit zegt nog niets over talentontwikkeling in de stad. Beide organisaties konden
geen uitspraak doen over de stand van zaken rond talentontwikkeling.
Ze verwachten dat ook de verenigingen niet bekend zijn met het ONMN.
Door de aanwezigheid van de VSU in het ONMN ligt het niet voor de hand dat het
ONMN een vinger in de pap krijgt in het Amersfoortse beleid. Het zou bijvoorbeeld
de SRO tegen de borst stoten dat een Utrechtse belangenbehartiger iets te zeggen
krijgt in Amersfoort. Het ONMN wordt dus niet als overkoepelende organisatie
gezien boven Sportservice Midden Nederland en de VSU.

-

In Amersfoort leeft het idee om een topsportstichting te starten. Deze stichting zou
zich vooral bezig houden met het faciliteren van evenementen. Het gevaar kan zijn
dat deze stichting bepaalde taken op zich neemt die voor overlapping zorgen met
de werkzaamheden van het ONMN. Dit komt omdat ze in Amersfoort niet op de
hoogte waren van het bestaan van het ONMN.

-

Om bij de gemeente iets gedaan te krijgen is het van belang dat er concrete
plannen liggen met een compleet kostenplaatje.

De vraag waarmee het gesprek werd afgesloten lijkt een goed aanknopingspunt voor de
toekomst: Wat is er gemeenschappelijk en wat zijn de verschillen. Er kan winst behaald
worden door samen te werken. De beperkte financiële middelen kunnen zodoende
efficiënter ingezet worden en dubbels worden voorkomen.
Dat zou de basis moeten zijn voor eventuele samenwerking tussen het ONMN en
Amersfoortse organisaties.
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5.2.2. Nieuwegein
Ook in Nieuwegein was Erik Tolboom bij het gesprek aanwezig welke heeft plaats gevonden
met de voorzitter van Sportraad Nieuwegein. Sportraad Nieuwegein is de
belangenbehartiger voor de verenigingen in haar gemeente en geeft de gemeente gevraagd
en ongevraagd advies voor haar sportbeleid.
Hieronder ziet u de bevindingen uit dit gesprek.
-

De sportraad in de persoon van Fred Boonacker was wel bekend met het Olympisch
Netwerk Midden Nederland. Dit komt doordat zijn dochter ondersteuning heeft
gehad van het toenmalig Olympisch Steunpunt. Heel veel meer dan dat ze
ondersteuning bieden aan talenten is ook niet bekend in Nieuwegein.

-

Evenals in Amersfoort voert de gemeente Nieuwegein geen beleid voor topsport.
Hier ziet de sportraad ook niet direct verandering in komen. Mocht een vereniging
successen hebben, dan hoeven zij van de gemeente niet op extra steun te rekenen.
De eerdere successen hebben ze per slot van rekening ook zelfstandig behaald.

-

De gemeente verwacht dat er ook initiatieven komen vanuit het bedrijfsleven om
verschillende projecten te faciliteren, maar het probleem in Nieuwegein is het dat
bedrijfsleven in Nieuwegein geen lokale betrokkenheid voelt bij de gemeente

-

Van de aangesloten verenigingen bij Sportraad Nieuwegein zijn er een aantal die op
het hoogste niveau in Nederland acteren. Dit zegt echter nog niets over
talentontwikkeling. Fred durft geen uitspraak te doen waar er op goede wijze aan
talentontwikkeling wordt gedaan. Wel geeft hij aan als het 1e op hoog niveau speelt
dit niet hoeft te betekenen dat er goede talentontwikkeling plaats vindt in de jeugd
van die vereniging. Dit kan bij andere verenigingen best van betere kwaliteit zijn.
De sportraad ziet voor zichzelf een rol weg gelegd in eventuele samenwerking met
het ONMN als doorgeefluik richting de verenigingen. Een stuk informatie op
Internet, een stukje in de nieuwsbrief en speciale informatievoorziening wanneer
het bijvoorbeeld een georganiseerde workshop betreft.
In Nieuwegein lopen veel verenigingen aan tegen het verlies van hun talenten aan
betere verenigingen. Om die reden zien verenigingen vaak
samenwerkingsverbanden niet zitten, vooral als het verenigingen betreft met zelf
ook enige ambitie. Zij behouden de talenten liever voor hun eigen vereniging. Voor
het talent is dit duidelijk niet de beste weg om de top te bereiken. Trainen op
hoger niveau zal het talent ten goede komen in zijn of haar ontwikkeling.

5.3

Conclusies

Uit de situatieschets van de bonden kunnen we concluderen dat ze door het ONMN met
recht als kansrijk zijn bestempeld. Alle bonden voeren gericht beleid op
talentontwikkeling. Wel valt op dat de bonden dit allen op hun eigen manier doen, met
hun eigen visie. De ene bond heeft de touwtjes zelf in handen en de andere niet. Voor het
ONMN is het belangrijk te weten dat dus niet alle bonden hetzelfde benaderd kunnen
worden, maar dat er per bond naar de situatie gekeken moet worden.
Ook is geconstateerd dat de ontwikkeling van de meerjarenopleidingsplannen volgens de
richtlijnen van het NOCNSF nog niet ver is. Dit kan uiteindelijk leiden tot een lagere
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status van een bond binnen het NOC*NSF wat invloed heeft op de subsidies die ontvangen
worden.
De meeste bonden werken niet samen met LOOT-scholen. Dit duidt erop dat hier nog veel
winst te behalen is. Tevens zijn er weinig bonden die gericht beleid voeren op de nazorg
van afvallers. Hier ligt voor het ONMN een taak om de toegevoegde waarde hiervan voor de
breedtesport aan de bonden over te dragen.
De vraag is hoever het ONMN hierin moet gaan, in het propaganderen van dit soort zaken.
Gebleken is dat er zich in de provincie Utrecht over het algemeen geen andere zaken
voordoen als in de rest van Nederland.
Wat de gemeenten betreft: Het ONMN geeft in haar startnotitie aan dat ze eerst willen
spreken met Nieuwegein en Amersfoort, omdat ze daar de beste contacten hebben en dus
sneller draagvlak verwachten. Daarnaast geeft het ONMN aan dat deze gemeenten over het
algemeen financieel daadkrachtiger zijn. Uit de gevoerde gesprekken is dit niet gebleken,
tenminste niet op het gebied van topsport en talentontwikkeling. In Nieuwegein hoeft het
ONMN niet op (financiële) steun te rekenen van de gemeente en in Amersfoort waren ze
verrast dat zij niet eerder door het ONMN benaderd zijn voor samenwerking. Naast dat het
ONMN Amersfoort als 2e stad van de provincie niet bij het netwerk heeft betrokken, is het
ook opmerkelijk dat ze in Amersfoort nog niet van het bestaan van het ONMN afwisten.
Vanuit Nieuwegein is gebleken dat verenigingen met hoge ambities bang zijn hun talenten
(door bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden) te verliezen aan hoger aangeschreven
verenigingen. Voor het niveau van het talent is het beter om bij die andere vereniging
vaker en op hoger niveau te trainen. De belangen van de individuen en die van
verenigingen botsen hier. De vraag is wat belangrijker is: Dat het talent een betere
opleiding krijgt waardoor er mogelijk later grote prestaties geleverd worden of dat de
vereniging op een hoger niveau kan acteren die matchen met de ambities binnen de club.
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Succesfactoren bestaande talentcentra

Zoals eerder beschreven is het opzetten van meer talentcentra in de provincie Utrecht
een gericht doel om voor het Olympisch Netwerk Midden Nederland (en de bonden) naar
toe te kunnen werken. Ook hebt u kunnen lezen dat het daarom interessant geweest was
om te onderzoeken welke organisatievorm het meest geschikt is voor een talentcentrum.
Dit is niet gebeurd. Om toch het onderwerp ook van deze kant te belichten hebben er
gesprekken plaats gevonden bij drie bestaande (succesvolle) talentcentra uit de provincie
Utrecht om te onderzoeken wat bij deze centra de succesfactoren zijn, wat de rol van de
bond is, waarin zij ondersteuning krijgen en wat zij wensen van het ONMN.
In paragraaf 6.1 vindt u korte weergaven van de gesprekken die zijn gevoerd met personen
van drie talentcentra. Vervolgens wordt in paragraaf 6.2 een analyse weergegeven van de
gesprekken opgesplitst over verschillende thema's. In paragraaf 6.3 worden de conclusies
weergegeven.
6.1

Beschrijving talentcentra

Op aanraden van het ONMN zijn er drie talentcentra benaderd voor dit onderzoek. Deze
centra hebben allen de provincie Utrecht als werkgebied en hebben bewezen een gezonde
(en succesvolle) organisatie te zijn. Het gaat om:
UBALL (Utrecht basketBALL)
Basketbal
URT (Utrechts Running Team)
Atletiek
TC (Talent Centraal)
Waterpolo
Hier volgen de samenvattingen van de gevoerde gesprekken.

UBALL
UBALL bestaat anderhalf seizoen als organisatie. In naam bestaat UBALL
nu een half jaar. Er is eerst een pilot gedraaid. UBALL is nu een aparte
vereniging boven de reguliere verenigingen. Er zijn in totaal 7
verenigingen aangesloten bij UBALL, deze komen uit Utrecht, Houten en Wijk bij
Duurstede. UBALL omvat de gehele provincie Utrecht.
De talenten van 7 clubs kunnen zich aanmelden bij UBALL. Er vinden instroomtrainingen
plaats waar alle leden onder de 12 jaar van die 7 verenigingen aan mee kunnen doen. Deze
vinden plaats op de zondagmiddagen. Langzaam wordt daaruit geselecteerd.
Het basketbalniveau verhogen in Nederland is het grote doel van UBALL. Het gaat ze er
niet zozeer om dat ze elk jaar kampioen worden, maar meer dat de talenten in het
basketbal goed worden opgeleid.
UBALL is een aparte vereniging, hiervoor is speciaal gekozen. Als er een vereniging
wegvalt, dan blijft UBALL gewoon bestaan. Zelfs als één van de verenigingen zou stoppen.
Dit is bij een bolwerk niet altijd het geval. Elke vereniging levert een bestuurslid.
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Utrechts Running Team
^^ Het URT is een talentcentrum voor hardlopen (atletiek), opgericht in
# JK^T^fy
2005. Iedereen kan zich aanmelden bij het URT. Er volgt dan wel een
Z h ^ ^ ^
intakegesprek waarna besloten wordt of het echt om een talent gaat die
mee kan in het traject van het URT. Vanaf 14 jaar zijn er talenten
aangesloten bij het URT. Dat is de eerste insteek. De meeste zitten in de top 10 van NL.
Het URT begon met een werkgebied van 30 kilometer rondom Utrecht, maar dit is nu al
uitgebreid. De talenten komen uit alle windstreken: Rotterdam, Ridderkerk, Almere,
Lelystad, maar toch vooral veel uit Utrecht.
De stichting is met name opgericht om talenten op te sporen en talenten van daaruit naar
een hoger niveau te tillen.
Het uiteindelijke doel is om toppers af te leveren voor internationale wedstrijden.
Talent Centraal
TC draait nu 1 seizoen. De KNZB ondersteunt het. Op dit moment worden
inhoudelijke programma's gemaakt en instroomcriteria aangelegd. Het gaat
hier alleen om talenten die echt goed genoeg zijn om mee te draaien in de
teams van TC. Deze teams komen aan het eind van het jaar bijeen met teams
van de andere 5 talentcentra en daar worden dan toernooien mee gehouden. Het gaat dan
om het NK.
Vier verenigingen mogen zich initiator noemen, maar de faciliteiten van het centrum, zijn
toegankelijk voor alle waterpoloclubs in Midden-Nederland. Het is een dienstverlenend
instituut, dat kennis en ervaring ter beschikking stelt aan clubs, trainers en
jeugdwaterpoloërs tussen de 9 en 17 jaar. Met de aanwezige kennis van zaken kan Talent
Centraal verenigingen structureel ondersteunen bij zaken als opleidingsvisie, paramedische
zorg en kracht-, zwem- en waterpolotraining. Als kinderen zich bij Talent Centraal én hun
huidige club voldoende kunnen ontwikkelen, dan hoeven ze niet meer te verkassen. Dat
komt de sterkte van de regionale jeugdcompetities te goede.
Met onder meer mastercoach Johan Aantjes, Andy Hoepelman, winnaar van Olympisch
waterpolobrons in 1976 en bondsarts/opleider Rik van der Kolk, beschikt het
opleidingscentrum over unieke expertise. Het is van cruciaal belang, dat talenten optimaal
worden ondersteund in hun ambities richting de internationale waterpolotop. Met de
kennis en ervaring binnen Talent Centraal kunnen ze daar een wezenlijke bijdrage aan
leveren.
6.2

Uitkomsten interviews talentcentra

Op het moment dat van alle gesprekken een verslag geschreven is, zijn uit deze teksten de
gedeelten geselecteerd die werkelijk van belang zijn voor het onderzoek. Deze stukken
tekst zijn ingedeeld in verschillende thema's, zoals doelgroep, de rol van de bond en de
meerwaarde van het talentcentrum. Vervolgens is van alle drie de gesprekken per thema
de informatie samen gevoegd. Het resultaat is hieronder te zien in. Gebleken is dat de drie
talentcentra er in veel zaken het zelfde voor staan.
Organisatievorm
UBALL is een aparte vereniging boven de reguliere verenigingen. Het is een
samenwerkingsverband tussen zeven basketbalverenigingen uit de provincie Utrecht.
UBALL is een aparte vereniging, hiervoor is speciaal gekozen. Als er iemand wegvalt, dan
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blijft UBALL gewoon bestaan. Zelfs als één van de verenigingen zou stoppen. Dit is bij een

bolwerk niet altijd het geval.
Wat het URT betreft: In Nederland bestaan al verschillende sponsorteams die vaak zeer
succesvol zijn. Dit heeft vooral te maken met het feit dat ze onafhankelijk zijn. Ze kunnen
precies die dingen doen en laten die zij belangrijk vinden. Ook de stichting URT wil
onafhankelijk van de KNAU kunnen bestaan, maar kiest er wel duidelijk voor om samen te
werken met de atletiekbond en atletiekverenigingen.
UZSC Utrecht, Brandenburg Bilthoven, VZC Veenendaal en AZ&PC Amersfoort hebben, in
nauwe samenwerking met de KNZB en de Kring Utrecht, de krachten gebundeld in
waterpolo-opleidingscentrum Talent Centraal. TC is een virtuele organisatie, zonder eigen
accommodatie.

Doelgroep

Talenten van de zeven aangesloten verenigingen kunnen van hun 12e tot en met hun 18e
terecht bij UBALL. Hoe ouder de talenten worden, des te hoger liggen de eisen die worden
gesteld voor toelating. Met hoge uitzondering kan een talent instromen van buiten de
zeven verenigingen. Het gaat hier om een groot talent met toegevoegde waarde in zijn of
haar leeftijdscategorie.
Bij het URT kunnen talenten terecht van 14 tot en met 25 jaar. In het begin werd er
gewerkt in een straal van 30 kilometer om Utrecht heen, maar dat is nu al breder.
Talenten komen nu bijvoorbeeld al uit Rotterdam, Ridderkerk, Almere en Lelystad.
Vier verenigingen mogen zich initiator noemen van Talent Centraal, maar de faciliteiten
van het centrum, zijn toegankelijk voor alle waterpoloclubs in Midden-Nederland. We zijn
een dienstverlenend instituut, dat kennis en ervaring ter beschikking stelt aan clubs,
trainers en jeugdwaterpoloërs tussen de 9 en 17 jaar.
Binding met de bond
De Nederlandse Basketbal Bond erkent UBALL als talentcentrum. Om de T2-status te
krijgen moest UBALL aan een aantal eisen voldoen en de NBB heeft vooruitlopend op de
certificering die nog komt van het NOCNSF, UBALL de status talentcentrum gegeven. Dat
hebben ze gedaan op basis van het aantal trainingsuren, de coaches die ze hebben en het
jeugdbeleidsplan. Vanuit UBALL is gewenst dat de NBB de rol van facilitator op zich neemt
dmv financiën. Daarnaast denk de bond nu al goed mee, over bijvoorbeeld een
spelersvolgsysteem.
De KNAU speelt geen rol in het URT. De bond erkent het talentcentrum wel. Het URT is wel
tevreden over het contact met de KNAU. Er is voldoende contact. Het URT is nu in de
positie gekomen om wat tegengas te geven aan de KNAU. Zo worden soms atleten
onthouden van de centrale training van de KNAU, omdat die centrale training niet veel

toevoegt.
De KNZB ondersteunt TC, maar verder draait het zelfstandig. De KNZB ondersteunt vooral
sporttechnisch. De bondscoaches dragen bij aan de programma's, sportinhoudelijk en er is
een hoofdtrainer voor de jongens en voor de meisjes. Dat is de belangrijkste rol.
Kennis met I Rol van ONMN
UBALL is bekend met het ONMN. Het ONMN heeft ook deels een rol gespeeld in het tot
stand komen van verschillende contacten met huidige partners. Wat het ONMN volgens
UBALL kan doen is een keuze maken, om het talentcentrum te gaan faciliteren, dan gaan
overige verenigingen ook wel overstag.
Daarnaast kunnen ze een rol spelen in het aantal zaalhuren. Het ONMN zou basketbal als
kernsport kunnen benoemen waardoor UBALL voorrang krijgt op het huren van zalen t.o.v.
bijvoorbeeld Korfbal 3 hoog bal op 't dak.
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Het ONMN heeft voor het URT veel werk verzet in het convenanten sluiten met
verschillende clubs.
Bij Talent Centraal worden al organisaties uit het netwerk van ONMN betrokken. Het ONMN
kan een bijdrage leveren dmv geld en daarnaast kunnen ze interessante mogelijkheden
aanbieden als het gaat om sporttak overstijgende zaken. Ze bieden bijvoorbeeld workshops
aan die zij door kunnen geven aan talenten. Ook in de communicatie kan hierin samen
gewerkt worden.
Ook het faciliteren van buitenlandse stages zou een optie kunnen zijn.
Partners
Voor UBALL zijn dit: Leidsche Rijn College (niet optimaal), Sportcentrum Galgenwaard,
SMA's en Reactive.
Voor het URT:Aart Stigter's Sport- en gezondheidscentrum, Runnersworld, SMA Amerongen
en Meine Veldman (manueel therapeut)
Voor Talent Centraal is dit naast de KNZB en het ONMN ook Kring Utrecht een
samenwerkingspartner van de vier verenigingen.
Knelpunten
Het certificeringsysteem voor talentcentra komt eraan vanuit NOC*NSF. UBALL wil graag
aan de eisen voldoen van een talentcentrum, prima, maar er is geen geld voor. Groot
probleem in het basketbal is dat er juist geen trainers en zalen zijn, ipv te weinig leden. Er
is genoeg animo voor. Daar komt bij dat het mondiaal een zeer grote sport is. Als
Nederland daarin eens successen zou hebben, dan zou dit veel effect hebben op de spin
off. Maar dit is niet aan de orde op dit moment.
Wat voor het URT tegen gevallen is, dat er toch erg veel tijd in gestoken moet worden.
Bijvoorbeeld de gesprekken met verenigingen van de talenten.
Talent Centraal loopt aan tegen tekort aan geld. Dat is niet erg, want ze zijn bereid om
dat op te lossen. Daarnaast trainen ze toch zo'n 10 uur per week. Er wordt getraind op
vrijdagmiddag/avond en zondagochtend. Op vrijdagavond levert die wel eens problemen
op met de zelfde trainingstijden bij andere verenigingen.
Succesfactoren I Kracht:
De verschillende talentencentra voor basketbal in Nederland concurreren niet met elkaar,
maar werken samen met het uniforme doel om het niveau van basketbal in Nederland naar
een hoger niveau te tillen.
De kracht van dit centrum is een rode draad door de opleiding heen. Er moeten dus wel
coaches aangesteld worden die op dezelfde manier denken. Er moet ook veel onderling
contact zijn, zodat alle categorieën goed op elkaar aan sluiten. Zo is er ook elke maand
een coachesoverleg. Daarnaast nog een technisch overleg.
Doordat er verschillende niveaus binnen het URT zijn, blijft er altijd een prikkel voor de
talenten om in een hoger niveau te worden ingedeeld.
De kracht voor de start van dit centrum, was het aantal contacten dat de initiatiefnemer
al had. Er was al een groot netwerk van mensen en organisaties die zich willen inzetten
voor de talenten. Er wordt dan gekeken wat het centrum ook voor die organisaties kan
betekenen. Bijvoorbeeld al een stukje sponsoring dmv een logo op de internetsite.
De kracht van Talent Centraal zijn de faciliteiten en de kwaliteiten van de
trainers /coaches in combinatie met de extra trainingsmomenten. En er wordt ook over
andere zaken nagedacht. Sportinhoudelijk zijn ze bezig met een individueel logboek, om
dit per persoon bij te houden.
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Meerwaarde:
UBALL biedt de talenten extra lange trainingen in goede, grote zalen. Ze worden getraind
door coaches met een B-licentie (de op 1 na hoogste licentie binnen NOC*NSF). Wat ze
komend seizoen willen gaan doen, is dat ze met een diëtiste gaan werken (via het
Olympisch Netwerk). De talenten moeten een logboek bijhouden en ze krijgen hierin ook
advies (ouderavond). Die gebeurt ook met een sportpsychologe en een looptrainer.
3x per jaar worden de talenten getest op Sportcentrum Galgenwaard, het gaat hier om een
fysieke test. Hierbij wordt ook de ontwikkeling goed in de gaten te houden.
De meerwaarde van het URT is dat de talenten actief blijven bij hun eigen club. Daarnaast
zijn er een aantal zaken beschreven in de meerjarenplanning van het URT. In 2005
begonnen ze met de minimum eis dat de talenten samen konden trainen, korting kregen op
kleding, ze leveren een bijdrage op trainingsstage in Nederland en ze krijgen medische
begeleiding.
De extra faciliteiten die Talent Centraal biedt zijn extra trainingstijden. Dat worden 3
extra trainingsmomenten. Daarnaast kwalitatief hoogwaardige trainingen, met goede
trainers langs de kant. TC biedt de mogelijkheid te trainen met de andere talenten uit de
regio, er is 1x per jaar een buitenlandse stage. Tot slot is er nog sociaal maatschappelijke,
mentale en medische begeleiding.
Kansen:
Voortgang van UBALL is echt afhankelijk van geld. Alleen een sporthal zou al €60.000
besparen op jaarbasis. Dit zou bijvoorbeeld bij een LOOT-school kunnen.

De rol die de KNZB voor Talent Centraal vervult is sporttechnisch goed, maar qua
sponsoring is er volgens TC meer mogelijk. Talent Centraal vindt dat als je wil dat iemand
je talenten opleidt, dan moet je die instantie ook faciliteren, door sponsoring. TC hoeft
niet direct geld te krijgen, maar ze moeten wel uitingsmogelijkheden krijgen. TC is een
virtuele organisatie, zonder eigen accommodatie. Het zou dan gaan om sponsors van TC,
dat die borden ook tijdens interlands van de heren worden geplaatst. TC wil gebruik
maken van de communicatiemogelijkheden van de KNZB.
Link breedte- en topsport
Verenigingen waarmee het URT samen werkt, bijvoorbeeld VAV Veenendaal waarvan soms
de accommodatie gebruikt wordt, worden uitgenodigd (trainers) om eens een dagje mee te
lopen, om te kijken hoe het er bij URT aan toe gaat. Trainers van het URT houden
bijvoorbeeld ook wel eens praatjes bij clubs over het atletiek.
Talent Centraal verzorgt voor de breedtesport trainingen. Hier is duidelijk sprake van de
wisselwerking tussen top- en breedtesport, omdat TC hierdoor weer naamsbekendheid

krijgt.
Er is een voorlichtingssessie bij de verenigingen die worden aangeschreven over de
doelstellingen en faciliteiten van TC. De verenigingen kunnen dan de talenten afvaardigen
en dan wordt besloten of de talenten goed genoeg zijn om in te stromen in het programma
van TC.
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Succesfactoren tatentcentra

Uit de gesprekken met deze drie talentcentra een aantal succesfactoren naar voren
gekomen. Hieronder worden deze succesfactoren weergegeven. Dit kan door het ONMN als
hulpmiddel worden ingezet als er in de toekomst meer talentcentra worden opgericht.
Misschien is het u opgevallen dat, in tegenstelling tot andere organisaties in de provincie
Utrecht, de talentcentra allemaal goed bekend zijn met het ONMN. Dit komt omdat deze
talentcentra op aanraden van het ONMN betrokken zijn bij dit onderzoek.
Succesfactoren:
* Het talentcentrum wordt geleid door enthousiaste mensen /verenigingen.
in de meeste gevallen starten mensen en / of verenigingen een talentcentrum op
vrijwillige basis. Het is dus erg belangrijk dat zij enthousiast zijn en bereid zijn tijd en
kracht in het centrum te stoppen om het tot een succes te maken.
* Het talentcentrum heeft meerwaarde op de huidige situatie.
Indien een nieuw talentcentrum wordt opgezet, dan is het belangrijk dat dit
meerwaarde heeft op hetgeen er op dat moment al gebeurd bij de reguliere verenigingen.
De meerwaarde is meestal extra trainingen, beschikbaarheid over meer faciliteiten en
betere trainers.
* Het talent moet op de eerste plaats komen.
Voor een succesvol talentcentrum is het van belang dat het centrum volledig in
dienst staat van het talent en er alles aan doet om de talenten een zo hoog mogelijk
niveau te laten bereiken. Als voorbeeld kan UBALL worden gebruikt, waar het
talentcentrum niet concurreert met overige talentcentra, waardoor er voor de talenten
altijd de mogelijkheid is op het hoogste niveau te acteren.
Het volgende geldt mijn inziens ook voor de reguliere verenigingen: Wanneer het
belangrijker is voor een vereniging of talentcentrum om kampioen te worden dan dat het
talent voor zijn ontwikkeling beter ergens anders kan gaan trainen, dan is er iets fout.
Verenigingen moeten dit ook inzien en hun talenten laten aansluiten bij een
talentcentrum.
* Het talentcentrum doet iets terug voor verenigingen waar talenten vandaan komen.
Deze succesfactor sluit aan bij de voorgaande. Om te voorkomen dat verenigingen
hun talent voor henzelf willen behouden, moet een talentcentrum de verenigingen
tegemoet komen. Dit kan bijvoorbeeld door trainers van de vereniging bij het centrum uit
te nodigen voor een workshop of door trainers van het centrum lezingen te laten geven bij
de verenigingen. Ook kan een aantal van de faciliteiten van het talentcentrum beschikbaar
gesteld worden voor de verenigingen.
* Een talentcentrum dient een goed netwerk om zich heen te hebben.
Bij de drie besproken talentcentra komt de rol van het ONMN naar voren, die steeds
een rol heeft gespeeld met de inzet van haar netwerk. Om hier het URT als voorbeeld te
gebruiken: Dit centrum is opgestart door één persoon. In zijn eentje had hij nooit de
atleten kunnen trainen die hij nu traint. Maar omdat hij al contacten had binnen de
atletiekwereld met bijvoorbeeld een manueel therapeut en een sport- en
gezondheidscentrum kon er voor de atleten een goed talentcentrum opgebouwd worden.
Er moet ook gekeken worden naar het netwerk wat de talenten zelf al mee brengen. Zoals
voorgekomen is zijn er misschien ouders die met hun bedrijf iets voor het talentcentrum
kunnen betekenen.
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* Voortgang van het talentcentrum moet gewaarborgd zijn.
Het URT wordt door één man aangedreven. Hem is ook gevraagd wat er nu gebeurd
mocht hij om wat voor reden het werk niet meer kunnen voortzetten. Om dan niet in
moeilijkheden te komen is er een bestuur gevormd, zodat zij een opvolger kunnen zoeken.
Het is een belangrijk punt van aandacht. Ook UBALL heeft hiermee rekening gehouden in
de keuze van hun organisatievorm.
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Toekomstbeeld bonden

Waar u in hoofdstuk 5 heeft kunnen lezen over de huidige organisatie van vijf bonden in
Nederland en in de provincie Utrecht, daar richt dit hoofdstuk zich op de toekomst. Het
Olympisch Netwerk Midden Nederland heeft bepaalde ideeën die zich in eerste instantie
richten op de sporten van deze vijf bonden. Door middel van interviews met
bondsmedewerkers is de haalbaarheid en vooral ook de wenselijkheid van de beoogde
ideeën getoetst.
Om de uitkomsten helder weer te geven, zijn net als in het vorige hoofdstuk eerst de
belangrijkste zaken uit de gespreksverslagen geselecteerd en naar thema gesorteerd.
Vervolgens zijn de verschillende bonden naast elkaar gelegd en is er gekeken welke
overeenkomstige thema's ze bevatten. Deze uitkomsten zijn te lezen in paragraaf 7.1.
In paragraaf 7.2 wordt dieper ingegaan op de rol van het Olympisch Netwerk Midden
Nederland en haar plannen. Tot slot staan in paragraaf 7.3 de conclusies beschreven.
7.1

Bonden over andere actoren in talentontwikkeling

Nadat er in de interviews een helder beeld is ontstaan over de huidige situatie binnen de
bonden, hebben drie andere onderwerpen de revue gepasseerd. Zo is er gevraagd naar de
verwachtingen die bonden hebben van (potentiële) partners in het
talentontwikkelingstraject, namelijk gemeenten in de provincie Utrecht,
onderwijsinstellingen en sportverenigingen. Tevens is er om een reactie gevraagd op de
plannen van het ONMN. Tot slot is er met de bondsmedewerkers gesproken over wat er in
de toekomst allemaal mogelijk is. In deze paragraaf staan de uitkomsten weergegeven van
het eerste en derde puntje. Reacties op de plannen van het ONMN komen in de volgende
paragraaf aan bod.
Gemeerjten in de provincie Utrecht
6e bonden verwachten in eerste instantie weinig van gemeenten. Dit komt volgens
mij vooral door het feit dat het de bonden in de meeste gevallen weinig kan schelen waar
eej/talentcentrum wordt geplaatst of waar de wedstrijden van de jeugdelftallen gespeeld
Als er maar iemand is die het faciliteert.
De twee meest genoemde problemen, geld- en accommodatietekort, zijn wellicht zaken
die door gemeenten deels opgelost kunnen worden. Zo vindt de NeVoBo het een taak van
de gemeenten om te zorgen voor goede accommodaties en geeft de KNHB aan dat het
enige waar een gemeente of provincie voor kan zorgen is, dat er een accommodatie komt
waar zij onafhankelijk gebruik van kunnen maken.
De KNZB houdt er ook een duidelijke visie op na, volgens deze bond zouden gemeenten
actief en ondersteunend sportbeleid moeten hebben. Nu moeten niet alle gemeenten dat
gaan doen, maar liever 1 of 2 die zich op topsport richten waar de rest zich vooral richt op
breedtesport. Tevens verwacht de KNZB dat gemeenten de positie van sport veilig stellen
en dat betaalbaar en kwalitatief op niveau houden. Dit kan door accommodaties, subsidies
op kadertraining enz. Uiteindelijk gaat het toch altijd om geld.
Daarnaast kan er nog gekeken worden naar de provincie als geheel. Een kracht van
gemeenten in Utrecht ten opzichte van andere gemeenten is dat de provincie Utrecht
centraal gelegen is in Nederland. Dit is interessant voor evenementen en talentcenta.
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Onderwijsinstellingen
Voor samenwerking van bonden met onderwijsinstellingen zijn de zogenaamde
LOOT-scholen in het leven geroepen. LOOT staat voor Landelijk Overleg Onderwijs en
Topsport. Op een LOOT-school krijgen zowel toptalenten als aanstormende talenten de
kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière.
Op een gewone middelbare school is het vaak lastig om sport te combineren met school,
zonder dat de resultaten er onder lijden. Op een LOOT-school krijgen topsporters de
mogelijkheid om het diploma op het voor hen hoogst haalbare niveau te halen, naast alle
trainingsarbeid die verricht moet worden. Op dit moment zijn er 19 LOOT-scholen in
Nederland, (bron: stichtingloot.nl)
Zoals te zien is in tabel 5.1 zijn er maar twee van de vijf bonden die samenwerken met
LOOT-scholen, dit zijn de NeVoBo en voor een deel de Nederlandse Badmintonbond. In de
provincie Utrecht bevindt zich overigens ook een LOOT-school: Het Prisma-Leidsche Rijn
College/ Via Nova College uit Utrecht.
De NeVoBo wil dat haar talenten zich vanaf de B-jeugd aanmelden bij een LOOT-school. De
talenten mogen zelf kiezen naar welke LOOT-school ze gaan. Over de samenwerking met
Het Prisma-Leidsche Rijn College/ Via Nova College is de NeVoBo tevreden. Bekend is dat
de school gemotiveerd is om meer volleyballeerlingen als LOOT-leerlingen op te nemen.
In Den Haag zijn een aantal talenten van de badmintonbond naar een LOOT-school gegaan.
Hier is de NBB tevreden over. Toch levert het volgens de NBB meer op als het talenten niet
wordt verplicht om naar een LOOT-school te gaan, zoals op andere plaatsen in Nederland is
toegepast. Dit komt omdat de meeste scholen toch wel mee willen werken. Van de NBB
hoeven haar talenten niet persé naar een LOOT-school.
De overige bonden geven aan niet samen te werken met LOOT-scholen. Natuurlijk volgen
ook talenten van deze bonden onderwijs via LOOT-scholen, maar dit kan ook zijn omdat
die school gewoon het dichts bij huis is.
De KNHB is één van die bonden die niet samenwerkt met onderwijsinstellingen. Uit
onderzoek van LOOT is gebleken dat weinig hockeytalenten onderwijs volgen bij een LOOTschool. De individuen beslissen zelf naar welke school ze gaan. Er vindt wel steeds
verbetering plaats, dus het zal zich in de toekomst waarschijnlijk blijven ontwikkelen,
waar ze alleen geen voorstander van zijn is om een voorbeeld van de volleybalbond en HVA
te volgen en alle talenten te verplichten hun studie in bijvoorbeeld Amsterdam te volgen.
Er wordt niets van boven verplicht van zo en zo gaat het gebeuren.
Als het voorkomt dat een talent bijvoorbeeld geen vrij kan krijgen van school, dan heeft
de KNHB een decaan die dan samen met het talent en de schoolleiding op zoek gaat naar
een oplossing.
De Nederlandse Basketbalbond vindt het moeilijk om iets te doen met LOOT-scholen. De
sport is goed te kwalificeren, maar de scholen zijn dat niet. De ene LOOT-school is
misschien wel slechter dan een normale school. Ze zijn nu in gesprek met iemand om te
kijken hoe ze scholen kunnen selecteren. De basketballers zijn vooral hoger onderwijs
leerlingen, dus zo'n LOOT-school moet ook een goede opleiding hebben met goede
docenten. Dat vinden ouders ook belangrijk. Dit is wel een complex iets. Ze willen het
liefst alles in de puntjes weten, maar hier werken ze aan. Het komende jaar zal het nog
veel bijspijkeren zijn, maar het daarop volgende jaar moet er echt een fundamentele
keuze worden gemaakt in verschillende zaken. Vanaf 2008 gaan we dit en dit doen en met
die organisaties in zee.
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Volgens de KNZB is het ideaal als talenten op plek A sporten en daar ook onderwijs kunnen
volgen. Toch werkt de KNZB niet samen met LOOT-scholen.
Sportverenigingen
Alle sporters beginnen bij de vereniging in de buurt. Er zal geen sporter zijn die
vanuit het niets gelijk bij de NVS van de NeVoBo binnenstroomt of zich kan aansluiten bij
de nationale selectie van hockey. Iedereen begint bij een club dicht bij huis of één waarbij
ook de vriendjes en vriendinnetjes bij zijn aangesloten. Daar blijkt vervolgens pas of een
kind meer talent heeft dan zijn of haar leeftijdgenootjes.
De breedtesportverenigingen spelen een erg belangrijke rol in het enthousiasmeren en
behouden van kinderen voor de sport en het herkennen en goed omgaan met de aanwezige
talenten. Tijdens de interviews is ook gevraagd naar de verwachtingen van bonden van hun
verenigingen.
De NeVoBo ziet in haar verenigingen een partner in het talentontwikkelingstraject. Graag
zou de NeVoBo verenigingen met een goede jeugdopleiding willen certificeren. Taurus uit
Houten is een voorbeeld van zo'n vereniging met een goede jeugdopleiding.
In de toekomst wenst de NeVoBo een netwerk van zo'n 20 a 30 verenigingen met een
goede jeugdopleiding op te zetten. Dit zijn over het algemeen clubs die meedoen aan de
nationale jeugdcompetitie. Die verenigingen krijgen dan extra faciliteiten en talenten
worden geadviseerd zich bij één van die verenigingen aan te melden. Dat verhoogt ook het
niveau van talenten die zich aanmelden bij de NVS. Dan kan er in de B-jeugd ook meer op
kracht getraind worden en zo op de A-jeugd full time met volleybal bezig te zijn.
Ook de KNHB en de KNZB zien in hun verenigingen een belangrijke partner in het
talentontwikkelingstraject, zo niet de belangrijkste. Bij beide bonden ligt de opleiding
voor het grootste gedeelte in handen van de verenigingen. Bij het hockey is het niet zoals
bij bijvoorbeeld voetbal, dat je naast amateurverenigingen ook professionele verenigingen
hebt. De KNHB noemt hockey zelf ook een amateursport. Dus binnen het hockey gaan
breedte- en topsport samen binnen dezelfde club. De verenigingen doen zelf heel veel aan
talentontwikkeling en hierover is de KNHB zeer tevreden.
Ook binnen het zwemmen verzorgen de verenigingen in grote mate de opleiding van
talentvolle zwemmers. De KNZB heeft in haar MOZ de opleiding verdeeld in 6 fases en deze
in een piramidevorm gegoten. De KNZB geeft aan dat er verenigingen zijn die halverwege
de piramide komen en anderen die bijna tot het eind komen. De bovenste laag van de
piramide is zowel in het zwemmen als in het waterpolo topsport, wat plaats vindt in
nationale trainingscentra.
Als er gekeken wordt naar de provincie Utrecht of daar echt goede verenigingen zijn die
zelf deze talenten uit de provincie kunnen opvangen, dan moet geconstateerd worden dat
dit niet (meer) het geval is. Talenten wijken nu sneller uit naar Barneveld of Amsterdam.
De échte talenten gaan toch wel snel elders aan de slag, maar het is toch een zorg dat er
in Utrecht geen verenigingen aanwezig zijn die ver komen in de piramide.
Gewenst is dat één vereniging die natuurlijke hoogste positie inneemt. Het wachten is
eigenlijk op een nieuwe accommodatie in Amersfoort, want dan wordt verwacht dat
iedereen wel weer enthousiast wordt om het daar weer naar een hoger niveau te tillen. De
KNZB moet hierin niet leading worden, het is belangrijk dat de mensen het zelf doen.
Zowel de Basketbalbond als de badmintonbond geven aan weinig te verwachten van hun
verenigingen of het moet voor het basketbal zijn dat de NBB van basketbalverenigingen
verwacht dat ze hun ding doen zoals ze dat zelf het liefst doen. De bond hoopt wel dat de
verenigingen denken vanuit de sporter en minder vanuit hun eigen clubje. Communicatie is
hierin erg belangrijk. Dit gaat de goede kant op.
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Bonden over rol van het Olympisch Netwerk Midden Nederland

Wanneer het ONMN zich meer in gaat zetten voor talentontwikkeling, zijn er verschillende
rollen denkbaar die het ONMN kan spelen.
Öp dit moment vervult het ONMN een ondersteunende rol. Talenten, topsporters en
(top)sportverenigingen kunnen bij het ONMN aankloppen voor advies en gebruik maken van
het door hun opgebouwde netwerk.
Naast deze rol zijn er nog meer rollen denkbaar. Hieronder een aantal voorbeelden:
* Rot als subsidiegever
In deze rol kiest het ONMN ervoor bepaalde initiatieven te subsidiëren. Initiatieven die de
talentontwikkeling naar een hoger plan trekken. Bijvoorbeeld goedlopende talentcentra of
nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verenigingen.
* Rol als doorgeefluik van NOC*N$F
Zoals in § 3.2 beschreven is het NOC*NSF één van de aanjagers voor het gevoerde
Nederlandse sportbeleid bij bonden. Het ONMN kan fungeren als doorgeefluik van
NOC*NSF, door de nieuwste trends en andere ontwikkelingen in talentontwikkeling
bekendheid te geven bij bonden en verenigingen.
* Rol als adviseur
Deze rol komt veel in de buurt bij de huidige rol die het ONMN speelt. Binnen het ONMN is
veel kennis aanwezig als het gaat om talentontwikkeling en verenigingsondersteuning. Het
ONMN kan bijvoorbeeld verenigingen adviseren over het te voeren
talentontwikkelingsbeleid of talenten aansturen naar een bepaalde onderwijsinstelling te
gaan die beter bij het talent past.
* Rol als intermediair
Omdat het ONMN met alle actoren op het gebied van talentontwikkeling contact heeft kan
het optreden al$ intermediair wanneer twee partijen bijvoorbeeld willen samenwerken.
Alles met het oog op algemene verbetering van de talentontwikkeling in de provincie
Utrecht.
* Rol als aanjager
Het ONMN kan ook een rol innemen als aanjager voor talentontwikkeling. Ze kan zich
inzetten om verenigingen, bonden, onderwijsinstelling en gemeenten aan te zetten meer
te doen voor talentontwikkeling in de provincie Utrecht. Een rol die door middel van deze
scriptie al in gang is gezet.
Er is een helder beeld ontstaan over de huidige organisatie van talentontwikkeling in de
provincie Utrecht binnen de vijf besproken bonden. Daarnaast is duidelijk geworden wat
de bonden verwachten van overige partijen die bij talentontwikkeling betrokken kunnen
worden. Eén partij is nog niet aan bod geweest en dat is de belangrijkste voor deze
scriptie: Wat vinden de bonden van het Olympisch Netwerk Midden Nederland en in wat
voor rol zien zij het ONMN. Antwoord hierop en daarmee deels ook op de hoofdvraag van
deze scriptie is te vinden in deze paragraaf.
Het ONMN heeft gekozen voor een bottum-up strategie. Hiermee wordt bedoeld dat ze de
beoogde plannen eerst willen bespreken (dmv dit onderzoek) met het werkveld. Het is
voor het ONMN belangrijk om draagvlak te creëren binnen de provinciegrenzen. Als ze dan
met veel bombarie hun plannen presenteren die wellicht niet gewenst zijn of zoals ze zelf
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aangeven misschien wel te ambitieus zijn, dan kan je verwachten dat het ONMN weinig
medewerking zal krijgen van bijvoorbeeld bonden en dat de beoogde resultaten niet
behaald worden.
Nu kiest het ONMN ervoor om eerst te kijken wat er al gedaan wordt op gebied van
talentontwikkeling in de provincie Utrecht, want daarover is lang niet alles bekend.
Daarnaast wordt dus gevraagd aan andere partijen in de provincie wat volgens hen de rol
moet zijn van het ONMN in de talentontwikkeling, als dit überhaupt al gewenst is.
In paragraaf 5.2 heeft u kunnen lezen dat binnen de gemeenten Amersfoort en Nieuwegein
het ONMN weinig bekendheid geniet. Bij de bonden is dit anders gebleken. Alle bonden
waarmee gesproken is zijn bekend met het ONMN. Vaak wordt het nog wel Olympisch
Steunpunt genoemd.
Tijdens de interviews zijn ook de ideeën van het ONMN besproken. Het ging hier om een
eerste indruk van de bondsmedewerkers, want zij waren nog niet bekend met deze
plannen. Er is gekeken of een zogenaamde tussenlaag tussen de breedte- en topsport
binnen de sport in de provincie Utrecht gewenst is.
Met deze tussenlaag werd in eerste instantie een talentcentrum bedoeld. Zoals
aangegeven in hoofdstuk 5 beschikken de badmintonbond en de volleybalbond over eigen
talentcentra in Amersfoort. Voor het basketbal is er het talentcentrum UBALL (zie
hoofdstuk 6). Dit centrum omvangt de gehele provincie.
Toch is binnen het volleybal zo'n tussenlaag geen slecht idee. De echte top zit bij de NVS
en dan is er een gat naar de breedtesport. Daartussen zou nog wel een laag passen. Op dit
moment wordt dat ingevuld door de regiotrainingen van de aangesloten NeVoBo regio's.
Beter is indien de grote clubs met de beste opleidingen naast een lokale functie een
regionale functie krijgen.
Zoals u eerder heeft kunnen lezen is binnen het hockey de breedtesport met de topsport
verweven. Een tussenlaag zou dus niet mogelijk zijn. Ook een talentcentrum is niet
gewenst. In tegenstelling tot andere bonden, vindt de KNHB het niet waardevol om
bijvoorbeeld de beste 10 hockeyers van de provincie Utrecht in één team te laten spelen,
maar ze willen dat deze 10 talenten bij hun eigen vereniging positieve invloed hebben op
het niveau van hun teams. Deze jongeren gaan zichzelf ook boven anderen verheven
voelen en dat wil de KNHB ook voorkomen. De talenten moeten vooral met beide benen op
de grond blijven staan.
De KNZB geeft aan dat in het noorden van het land een samenwerkingsverband tussen een
hele groep zwemverenigingen bestaat dat door het ON daar ondersteund wordt. Zo'n
samenwerkingsverband is niet direct wenselijk in Utrecht. Het kan volgens de KNZB beter
breed gehouden worden. Met de talentprofielen wordt straks duidelijk in kaart gebracht
welke 15 talenten er zijn in Utrecht. Het liefst zou de KNZB hierop één trainer zetten,
maar hierin kunnen ze nog geen vuist maken. Het initiatief ligt toch bij de verenigingen.
Gewenst is dat er één vereniging is die de natuurlijke hoogste positie inneemt. Het
wachten is op een nieuwe accommodatie in Amersfoort, want dan wordt verwacht dat
iedereen wel weer enthousiast wordt om het daar weer naar een hoger niveau te tillen. De
KNZB moet hierin niet leidend worden, het is belangrijk dat de verenigingen het zelf doen.
Daarmee komen we meer richting de plannen het ONMN, om meer netwerken van
sportverenigingen op te zetten. Uit de gesprekken is gebleken dat hier voor het ONMN
mogelijkheden liggen. De verenigingen van deze bonden zijn vrij in de keuzes die ze
maken.
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De KNHB geeft wel aan dat als dit netwerk van verenigingen extra trainingen gaat
verzorgen voor de talenten, dat dit dan de bestaande districtstrainingen doorkruist.
De KNZB geeft aan dat het niet gewenst is dat verenigingen samen gaan werken, zij
houden het liever zo breed mogelijk.
Tot zover de plannen van het ONMN. Veel dieper is er tijdens de interviews niet ingegaan
op dit onderwerp, omdat er meer gesproken werd over de rol die het ONMN kan spelen. Na
afloop van de gesprekken kan afgevraagd worden of het ONMN wat betreft de bonden
überhaupt nog wel een rol kan spelen.
Twee zaken sprongen eruit:
1. Wat heeft het ONMN precies te bieden voor de talenten, de verenigingen en de
bonden?
2. Zolang er binnen de olympische netwerken geen uniformiteit is, blijft het voor
bonden in Nederland moeilijk om met ze samen te werken.
De KNHB geeft bijvoorbeeld aan niet samen te werken met ON'en. De bond vraagt zich af
wat het Olympisch Netwerk te bieden heeft voor de KNHB, waar de KNHB zelf niet voor
kan zorgen.
Ook de badmintonbond vraagt zich af wat het ONMN kan, wat zij zelf niet kunnen. Volgens
de NBB is een olympisch hetwerk niet nodig voor reguliere zaken, maar voor uitzonderlijke
zaken, zoals de samenwerking met het ON Den Haag vanwege de samenwerking met de
LOOT-school.
De KNZB ziet voor het ONMN zeker een rol weg gelegd in de talentontwikkeling. Er moet
wel een heldere afstemming komen dat de bonden verantwoordelijk zijn voor de
sportspecifieke zaken, maar dat het ON ondersteuning kan bieden in randzaken, zoals
mentale training, in commerciële zin, huisvesting, afstemming studie etc. De KNZB kan dit
zelf niet allemaal regelen, een lokale partij kan dit veel beter.
Wat duidelijk naar voren is gekomen dat alle bonden de olympische netwerken wel
waardevol vinden, alleen dat op dit moment onbekend is wat ze te bieden hebben. Daar
komt het tweede punt bij: Er is geen uniformiteit binnen de verschillende olympische
netwerken.
Nederland is verdeeld over een 12-tal olympische netwerken. Deze netwerken hebben
binnen Nederland allemaal hun eigen werkgebied. Deze gebieden komen niet altijd
overeen met die van de bonden. Zo is het hockey in Nederland verdeeld over zes regio's.
Dit betekent dat één regio van het hockey te maken heeft met meerdere olympische
netwerken. Dan loopt de hockeybond tegen het probleem aan dat de olympische
netwerken allemaal andere diensten aanbieden. Het is voor de bond dan moeilijk om
afspraken te maken, aangezien de ON'en verschillen van diensten.
Ook andere bonden vallen over de verschillen in diensten van de ON'en. Zo geeft ook de
basketbalbond aan dat ze verwacht dat de ON'en gezamenlijk optreden. Het mag voor een
talent geen verschil maken of hij in Noord-Holland of in Midden Nederland woont.
Ook de KNZB komt met een voorbeeld: Het is belangrijk dat de pakketten als basis
hetzelfde zijn. Nu is het als landelijk bond lastig om aan de talenten aan te geven van:
"Klop eens bij de netwerken aan voor bijvoorbeeld sportdranken", want het ene ON biedt
dit wel aan en de andere niet. De diversiteit is te groot.
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Conclusies

Kort worden hier nog de opvallendste zaken weergegeven uit dit hoofdstuk. Voor de
uiteindelijke conclusies en daarbij behorende aanbevelingen voor het ONMN kunt u kijken
in hoofdstuk 8 en 9.
Uit de gesprekken is gebleken dat vrijwel alle bonden tegen een accommodatietekort
oplopen of hier in de toekomst tegenaan te lopen.
Het ONMN kan zich wellicht oprichten als vertegenwoordiger van de topsportverenigingen
en talentcentrales om gemeenten zover te krijgen dat deze verenigingen voorrang krijgen
op de betere tijden. Dit is een keuze die gemaakt moet worden, aangezien het natuurlijk
in strijd is met de breedtesport in de provincie.
De bonden werken nauwelijks samen met LOOT-scholen, terwijl deze toch in het leven zijn
geroepen om het talentvol Nederland makkelijker te maken in hun weg naar de top. Er zit
dus duidelijk verschil in de wensen van de bonden en dat wat de LOOT-scholen hen te
bieden heeft.
De verenigingen hebben een belangrijke positie in de infrastructuur van de
talentontwikkeling in de provincie Utrecht. De bonden geven aan dat verenigingen vrij zijn
in wat ze doen. Tevens verzorgen binnen een aantal bonden de verenigingen (een groot
deel van) de opleiding. Het lijkt erop dat hier voor het ONMN de meeste winst te behalen
is om talentontwikkeling te verbeteren, zoals ze zelf ook dachten. Of het creëren van
netwerken hierbij de gewenste methode is moet het ONMN zich afvragen. Gebleken is dat
in de provincie Utrecht de verdeling van talentcentra goed verspreid is over de gehele
provincie. Meer kansen liggen er wellicht bij individuele verenigingsondersteuning.
Over de rol van het ONMN hebben de meeste bonden wel een uitgesproken mening. Zoals
eerder genoemd zijn er hier twee zaken die eruit springen.
Allereerst is bij weinigen precies bekend wat het ONMN te bieden heeft. Het ONMN wordt
ook nog vaak Olympisch Steunpunt genoemd en geassocieerd met alleen de VSU. Het is
belangrijk dat het ONMN zichzelf op de kaart zet en laat zien wat ze in huis hebben. Daar
horen ook kleine zaken bij, zoals de informatievoorzieningen op internet. Als u nu het
Internet op surft treft u geen aparte internetsite aan en kloppen meerdere gegevens van
de organisaties en/of contactpersonen niet.
Het tweede opvallende punt is dat de bonden moeite hebben met het ontbreken aan
uniformiteit binnen de verschillende netwerken. Onlangs vond er een netwerkenoverleg
plaats waar het ging over de statussen die aan talenten en topsporters gegeven worden.
Het overleg moest leiden tot een eventuele nieuwe indeling van de statussen. Het
volgende staat in de notulen van dit gesprek: Belangrijk is dat de ON uniform zijn over de
statussen. Amsterdam en Rotterdam werken met de nieuwe indeling en begeleiden de 12
groep niet (meer). Afgesproken is dat de netwerken zelf bepalen hoe zij met deze
sporters omgaan en of ze faciliteiten aangeboden krijgen.
Hieruit kan opgemaakt worden dat er ondanks de kennis van het belang van uniformiteit
dit er nog niet is. Het dus voor iemand met een T2-status dus 'voordeliger' om buiten
Rotterdam of Amsterdam te vallen voor de begeleiding.
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Conclusies

U hebt in het voorgaande kunnen lezen waarom er op dit moment veel aandacht besteedt
wordt aan talentontwikkeling in Nederland. Tevens staat beschreven wat de ideeën van
het ONMN ten aanzien van dit onderwerp zijn. Deze ideeën zijn besproken met een vijftal
bonden: KNHB, NBB (basketbal), KNZB, NeVoBo en NBB (badminton). Tevens hebben er
gesprekken plaats gevonden over de mogelijkheden in Amersfoort en Nieuwegein. Tot slot
is er alvast vooruit gekeken en zijn van een drietal talentcentra in de provincie Utrecht
(UBALL, URT en Talent Centraal) de succesfactoren geschreven. In dit laatste hoofdstuk
worden de hoofd- en deelvragen beantwoord. De belangrijkste conclusies uit het
onderzoek worden uit één gezet. Hierbij is vooral gelet op wat voor het ONMN interessant
is.
8.1

Antwoorden op subvragen

Subvraag 1: Hoe is binnen de vijf sportbonden talentontwikkeling op dit moment
georganiseerd?
Gebleken is dat veel verschil zit in het talentontwikkelingsbeleid van de vijf bonden. Of
het één goed is en een ander fout kan niet worden gezegd. Er zijn meer wegen die naar
Rome leiden. Duidelijk is geworden uit de huidige situatie dat het voor sportorganisaties
in de provincie onduidelijk is wat het Olympisch Netwerk Midden Nederland is en wat zij
kunnenbetekenen.
Gebleken is dat het Olympisch Netwerk Midden Nederland nog niet veel (juiste)
bekendheid geniet. Vaak wordt er gesproken over het Olympisch Steunpunt en wordt het
Olympisch Netwerk Midden Nederland alleen geassocieerd met de VSU. Ook is niet bekend
wat het Olympisch Netwerk kan betekenen voor een bond, een vereniging, gemeente of
talent.
Subvraag 2: Wat zijn de wensen van de vijf sportbonden wat betreft het provinciaal
gevoerdetalentontwikkelingsbeleid?
Zolang er binnen de verschillende olympische netwerken geen uniformiteit is over de
diensten die ze aanbieden, is het vooral voor bonden lastig om met hen samen te werken.
Er bestaat binnen de olympische netwerken in Nederland geen uniform basispakket van de
diensten. Dit maakt het voor de meeste bonden niet mogelijk om met olympische
netwerken goed samen te werken. Het komt voor dat één regio van een bond, te maken
heeft met meerdere olympische netwerken. De bond kan hierdoor niet aan het talent
aangeven wat het kan verwachten.
Het is voor de vijf geselecteerden sporten niet gewenst om (nog) een talentcentrum te
starten in de provincie Utrecht.
De NeVoBo heeft de NVS, de basketbalbond heeft UBALL, voor waterpolo is er Talent
Centraal en de badmintonbond heeft haar opleiding in Amersfoort. De KNZB en de KNHB
geven aan dat het voor zowel zwemmen als hockey niet gewenst is om talentcentra op te
zetten bij verenigingen.
Blijkt in de toekomst dat het voor andere sporten in de provincie wel gewenst is, dan zijn
er een aantal duidelijk succesfactoren / aandachtspunten waar naar moeten worden
gekeken voordat met van start gaat. Deze komen terug bij subvraag 4 op de volgende
pagina.
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Wat de LOOT-scholen in Nederland te bieden hebben komt niet overeen met de wensen
van de bonden.
Uit het onderzoek is gebleken dat weinig bonden samen werken met LOOT-scholen. Vaak
zien de bonden ten opzichte van talentontwikkeling niet meer voordelen bij een LOOTschool dan bij een reguliere school of kan een LOOT-school niet voldoen aan de wensen
van een bond.

Subvraag 3: Wat zijn de mogelijkheden binnen de gemeenten Amersfoort en
Nieuwegein wat betreft talentontwikkeling?
Het draagvlak binnen de gemeenten om samen te werken met het Olympisch Netwerk
Midden Nederland lijkt op het eerste gezicht minder aanwezig dan vooraf door het
Olympisch Netwerk werd geschetst Wel liggen er mogelijkheden bij verenigingen.
In de startnotitie staat de Nieuwegein en Amersfoort gekozen zijn vanwege het feit dat
daar de beste contacten zijn, en dus sneller draagvlak voor dit contact. Bovendien zijn
deze gemeenten over het algemeen financieel draadkrachtiger, waardoor er een grotere
kans bestaat dat ze in staat zijn financieel te investeren.
Uit de gesprekken bleek echter dat het niet geldt voor talentontwikkeling. De partijen
waarmee is gesproken liepen aan tegen onbekendheid met het Olympisch Netwerk Midden
Nederland. Tevens werd aangegeven dat van de gemeenten op dit moment niets verwacht
hoeft te worden op het gebied van (financiële) ondersteuning.
Duidelijk werd dat er wel kansen liggen bij de verenigingen, al moeten die waarschijnlijk
ook eerst bij worden gepraat over wat het Olympisch Netwerk Midden Nederland hun te
bieden heeft.
Subvraag 4: Wat zijn de succesfactoren van talentcent ra in de provincie Utrecht?
* Het talentcentrum wordt geleid door enthousiaste mensen/verenigingen
* Het talentcentrum heeft meerwaarde op de huidige situatie
* Het talent moet op de eerste plaats komen
* Het talentcentrum doet iets terug voor verenigingen waar talenten vandaan komen
* Een talentcentrum dient een goed netwerk om zich heen te hebben
* Voortgang van het talentcentrum moet gewaarborgd zijn.
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Slotconclusie

Hoofdvraag: Wat is vanuit het werkveld gewenst over de rol die het Olympisch
Netwerk Midden Nederland moet spelen met betrekking tot talentontwikkeling in de
provincieUtrecht?
De sportwereld ziet voor het Olympisch Netwerk Midden Nederland een rol weggelegd in
het verbeteren van de randvoorwaarden voor talenten in de provincie Utrecht.
Uit alle gesprekken is gebleken dat men wel het belang inziet van het Olympisch Netwerk
Midden Nederland. Alleen zoals eerder in geconcludeerd is nu onduidelijk wat het
Olympisch Netwerk Midden Nederland de Utrechtse sportwereld te bieden heeft. Wanneer
er gekeken wordt wat het Olympisch Netwerk Midden Nederland kan betekenen wordt er
vooral gesproken over sporttak overstijgende zaken, zoals mentale training, in
commerciële zin, huisvesting, afstemming studie etc.
De plannen zoals beschreven in de startnotitie zijn in die zin te ambitieus, dat er een
aantal stappen worden overgeslagen. Of het haalbaar is dat er meer talentcentra komen
en dat het Olympisch Netwerk Midden Nederland hierin een voorname rol kan spelen, kan
niet gezegd worden.
De plannen om meer netwerken van sportverenigingen te starten of bestaande netwerken
te ondersteunen is niet te ambitieus. De bonden geven het Olympisch Netwerk Midden
Nederland de vrijheid om hierover met verenigingen te praten. Het is aan de verenigingen
zelf wat ze hiermee willen. Wel moet het Olympisch Netwerk Midden Nederland eerst een
aantal zaken verbeteren. Wat dit is vindt u terug bij de aanbevelingen.
Om buiten de stad Utrecht ook in andere gemeente een markt voor talentontwikkeling en
topsport te creëren lijkt kansrijk. Ook hierbij geld dat de organisaties in die gemeenten
meer duidelijkheid vragen wat het Olympisch Netwerk Midden Nederland te bieden heeft.
Er is dus meer een top-down aanpak gewenst, waarbij het Olympisch Netwerk Midden
Nederland met duidelijke plannen komt, dan andersom.
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Aanbevelingen

Na het beantwoorden van de onderzoeksvragen is het mogelijk geweest om aanbevelingen
te doen voor het Olympisch Netwerk Midden Nederland. Deze aanbevelingen kunt u in dit
hoofdstuk lezen.
1. De olympische netwerken moeten uniform optreden richting bonden en hun talenten.
De eerste stap die gezet moet worden is zorgen voor uniformiteit binnen de olympisch
netwerken. Het ONMN kan dit onderzoek gebruiken om dit naar de andere olympische
netwerken te communiceren. Dit is nodig om draagvlak te creëren bij de bonden. De
bonden vinden de olympische netwerken van toegevoegde waarde voor de Nederlandse
sportwereld, maar op dit moment willen of kunnen de meeste de samenwerking niet aan.
Altijd blijven er verschillen binnen de verschillende provincies in wat de olympische
netwerken de talenten en sportverenigingen kunnen bieden, maar er kan wel gekozen
worden voor een basispakket wat overal in Nederland hetzelfde is. Dit zou de eerste stap
moeten zijn richting betere nauwere samenwerking met bonden.
2. Het Olympisch Netwerk Midden Nederland moet zichzelf beter in de markt zetten.
Gebleken is dat het ONMN vaak niet (de juiste) bekendheid geniet. Wil het ONMN een
grotere rol van betekenis spelen in de provincie Utrecht, dan moet het zich meer
profileren. Er moet nagedacht worden over de diensten die het netwerk kan aanbieden aan
zowel bonden, talenten, verenigingen als talentcentra. Daarnaast moet er aandacht
besteedt worden aan de communicatie. Het mag na twee jaar wel eens duidelijk zijn dat
we niet meer spreken over olympische steunpunten en dat naast de VSU ook Sportservice
Midden Nederland onderdeel uitmaakt van het ONMN.
Het idee om een informatiebijeenkomst te organiseren voor bonden, verenigingen en
gemeentelijke sportorganisaties lijkt zinvol. Dit kan overigens niet voordat er over de
bovenstaande aanbeveling is nagedacht.
Er moet gekeken worden wat de kracht van dit ONMN is, zodat ze duidelijk kunnen
communiceren wat ze zelf denken toe te kunnen voegen aan de talentontwikkeling in de
provincie Utrecht. Hierin zijn vooral de sporttak overstijgende zaken een belangrijke
pijler.
3. Het Olympisch Netwerk Midden Nederland moet zich gaan richten op de
topsportverenigingen of verenigingen met de ambitie een topsportvereniging te worden.
In de startnotitie geeft het Olympisch Netwerk Midden Nederland aan zich te willen richten
op het opzetten van netwerken of het versterken van bestaande netwerken. Uit het
onderzoek is gebleken dat dit voor bonden geen probleem is. De verenigingen worden door
de bonden vrij gelaten in wat ze willen. Bonden vragen zich af wat het Olympisch Netwerk
Midden Nederland kan doen, wat zij zelf niet kunnen. De verwachting is dat dit bij
verenigingen niet of minder het geval zal zijn.
4. De sportkaart dient up to date te worden gebracht en vooral op het gebied van
verenigingen.
Uit het gesprek met Sportraad Nieuwegein bleek dat de informatie uit de sportkaart
onjuist of niet volledig was wat betreft sportverenigingen in de provincie Utrecht. Hiervoor
moet het ONMN zich richten op de contacten die er zijn in de provincie. Vanuit
Sportservice Midden Nederland werken er in de hele provincie verschillende
sportconsulenten. Deze lijnen zijn dus kort. Verwacht mag worden dat de consulenten op
de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de verenigingen in hun gemeenten. Op die
manier kan helder in kaart gebracht worden welke verenigingen in de provincie Utrecht op
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het hoogste niveau acteren en welke verenigingen bekend staan vanwege een goede
jeugdopleiding. Dit zijn niet automatisch dezelfde verenigingen.
Het lijkt zinvol een vervolg te geven aan dit onderzoek, door nadat er is gekeken naar
bonden, gemeenten en talentcentra, nu een onderzoek te richten op de verenigingen en
talenten van de provincie Utrecht. Ook de mogelijkheden van LOOT-scholen zijn wellicht
interessant om te onderzoeken.
5. Het Olympisch Netwerk Midden Nederland moet meer optreden als de eerder genoemde
verdedigende middenvelder in een voetbalelftal en er voor zorgen dat de lijnen in de
provincie Utrecht kort blijven of korter worden.
Uit het onderzoek is niet direct gebleken dat dit gewenst is, maar persoonlijk denk ik dat
het ONMN de aangewezen organisaties is om in het oog te houden wat de laatste trends en
gebeurtenissen zijn in zowel de provincie Utrecht als de rest van Nederland.
Het ONMN kan contact onderhouden met de provinciale sportorganisaties en heeft via de
andere olympische netwerken ook toegang tot wat er in de rest van Nederland gebeurd.
Als er bijvoorbeeld door de volleybalbond een talentherkenningsmodel ontwikkeld wordt,
dan kan dit wellicht ook worden gebruikt bij andere bonden. Deze bonden weten dit
misschien niet van elkaar, maar omdat het ONMN met iedereen contact kan onderhouden,
kan het bonden en andere sportorganisaties bij elkaar brengen. Het zelfde geldt voor
onderzoeken die door bijvoorbeeld stagiaires worden uitgevoerd bij de verschillende
olympische netwerken. Misschien is er in Noord Holland al eens onderzoek gedaan naar wat
talenten wensen van een olympisch netwerk. Verwacht mag worden dat dit in de provincie
Utrecht niet veel zal verschillen. Zo wordt voorkomen dat zaken dubbel worden gedaan.
Het is zeer de vraag of het ONMN met de huidige beschikbare mensen en uren hiertoe in
staat is. Er moet nagedacht worden of het gewenst is dit uit te breiden.
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Tabel actoren talentontwikkeling

Sportverenigingen

Lager onderwijs

Sportaccommodaties
Kennismaking sport

Sportaccommodaties
Kennismaking sport

• Sportverenigingen met
wedstrijdsport
• Keuze wedstrijdsport
• Faciliteiten voor
speciale sporten (veel
training op zeer jonge
leeftijd)

c

WJ—W

vppaw

« Sportvereniging
opleiding voor talenten
• Sportvereniging met
opleiding topsporters
(BVÖ,
trainingscentrum»
Internationale
competitie
» Traming ert begeleiding
wedstrijdsporters, naar
dagelijkse iraïrógen

• Lager onderwijs of
vervolgonderwijs
• Faciliteiten voor
speciale sporten (veel
training op zeer jonge
leeftijd)

LOOT scholen,
Centra voor Topsport en
onderwijs: faciliteiten
voor talentvolle
wedstrijdsporters.,
aansluitend op fulltime
programma <mits WCPPnorm)
Opleiding voor het
beroep van topsporter

Ui

Ongeorganiseerde sport
Coördinatie onderwijs
en sport
Sportaccommodaties
Kennismaking sport
• Sportaccommodaties
(Beschikbaarheid en
kosten)
• Sport en
onderwijscombinaties
faciliteren

Sportaccommodaties
(Beschikbaarheid en
kosten)
Ondersteuning
taientcentra en Centra
voor Topsport en
Onderwijs

Ondersteuning
sportverenigingen
Kaderscholing
Kijkwijzer

• Meerjaren Opleidingplan
op verenigingsniveau

Ontwikkeling
sporttakspecifieke
kijkwijzers bonden

• Sport en Onderwijs
• Ongeorganiseerde
sport

Ontwikkeling
sporttakspecifieke

Sport en onderwijs
projecten

Meerjaren
• Talent volgsysteem op
verenigingsniveau
• Begeleiden talenten,
ouders en coaches

Opleidingsplannen
bonden.
Ontwikkeling
sporttakspecifieke
talent volgsystemen
bonden

• Meerjaren Opleidingsplan,
centraat aangestuurd*
• Talent volgsysteem
decentraal / centraal
• Samenvoegen centraal en
decentraal programma
(certificering)
• Doorstap naar fulltime
programma (mits WCPP
norm)
• Opleiding voor het beroep
van topsporter

«Opleiding*- en
topsportprogramma's
bonden
• Certificering TO
programma's
• Coördinatie
infrastructuur; Centra
Topsport en Onderwijs,
trainkigsaccommodaties

• Uitstroom Nationale
Selecties Senioren
• Ondersteuning keuze
nieuwe loopbaan

• Ondersteuning keuze
nieuwe loopbaan

IH

• Regionale
Infrastructuur TO:
Olympische Netwerken
• TO en onderwijs
infrastructuur
• TO programma's
bonden
• Talentcoaches

