Goodpractice 2: De trainer, een onmisbare schakel

Ambities en uitdagingen voor sporter, trainer,
begeleiding, ouders, overheid, ondernemer, sponsor
en vrijwilliger.
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Even voorstellen

•
•
•
•

Jorg Smeets, 28 jaar
Adviseur Huis voor de Sport Limburg
Verenigingsadviseur Ecsplore
Tafeltennisvereniging Westa Wessem
E: jorgsmeets@yahoo.com

2

De trainer = een onmisbare schakel

Hoe leid je eigen trainers op en zorg je voor continuïteit en bestaansrecht van je
vereniging? De trainer is een onmisbare schakel en dat beseft Westa maar al te goed.
Daarom doen ze er alles aan om vanuit de eigen vereniging nieuwe trainers te scholen
en daarmee te bouwen aan de eigen toekomst. Maar het houdt niet op bij alleen
scholen, ook daarna blijft Westa de trainers begeleiden. Weten hoe Westa dit precies
aanpakt?

Het zijn de keuzes die je als vereniging maakt die bepalen waar je uitkomt, “ een
keuze maken is het eerste succes “
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Westa, huidige situatie
Een tafeltennisbolwerk in Limburg
•
•
•
•

•
•
•
•

52 jaar jong
Topsport en breedtesport
al meer dan 10 jaar partner van Topsport Limburg
en Huis van de Sport Limburg
een volwassen sport vanuit een gezonde
vereniging
dames en heren in eredivisie
de jeugd speelt in de top van Nederland
opleiden van talent zit al jaren in de genen
afstemmen, samenwerken, kennisuitwisseling en vergroten expertise in co-making
met stake holders
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Regionaal Training Centrum/TTO Wessem
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Wat willen we? Westa 2020
Drie speerpunten zijn leidend voor de toekomst : Ontmoeten, Ontspannen, Ontwikkelen
– Ontmoeten, leefbaarheid
• Sociaal ontmoetingscentrum tijdens bewegen, trainingen, wedstrijden, netwerken
• Events en activiteiten voor doelgroepen en stakeholders
• Co – making
– Ontspannen, maatschappelijke participatie
• Schoolsport; van instroom naar talentherkenning
• Senioren 55+
• Kwetsbare doelgroepen
• Nieuwe doelgroepen, nieuw aanbod.
• Open club Westa
– Ontwikkelen, maatschappelijke ( door ) ontwikkeling
• Technisch kader
• RTC en Westa Talent Academy
• Topsport
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Wie en wat hebben we daarvoor nodig?
•
-

LT- missie, visie, doelen en ambities.
Heldere lange termijn ambities op vereniging, lichting/leeftijd en individueel niveau.

•

De organisatiestructuur is daar een afgeleide van.

•
-

DE TRAINER(S) en (technische staf):
Voor de leden één van de belangrijkste schakels binnen de club.
Daagt de sporter(s) uit tot sportieve prestaties.
Heeft grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van sporters.
Voorbeeldfunctie binnen de vereniging.
Bepaalt de sfeer binnen de vereniging.
Bepaalt op grote mate het succes en het slagen van de ambities van de vereniging en
sporter.
De trainer en staf zijn vaak (korte termijn) voorbijgangers

-
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Doelstellingen en ambities
De doelstelling van Westa luidt als volgt:
Door middel van een kwalitatief hoogwaardige training en begeleiding wil Westa
talenten opleiden tot (inter-)nationale toptafeltennissers. Westa wil een
toonaangevend opleidings- en expertisecentrum worden in het Nederlandse
tafeltennislandschap.
 Invulling ambities en (technisch) beleidsplan
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Structuur
Bestuurlijk verantwoordelijk
Marco Akkermans en Jorg Smeets
Hoofd opleidingen:
Rob van Lier
Hoofdtrainers:
(Top)sport
Remi Beelen
Li Nan Sun

Instroom
Ruth Smeets
Marc Bosman

Breedtesport
Rino Alberts
Melissa Bours
Jan Creemers

Speciale doelgroepen
Jan Creemers

Assistent trainers:
(Top)sport
Melissa Bours

Instroom
Eva Moris

Breedtesport
Vincent Lenders
Jimmy Qi
Nina van Oost

Speciale doelgroepen
Theo Dierx
Hans van Herten
Jo Corbey

Specialistische begeleiding:
Fysieke training
Pedagogiek
Bewegingswetenschapper/videoanalyse

Daan Sliepen/Yvon Bruyne
Danny van der Weerden
Sander Schreven
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(Door)ontwikkeling kader
STAP 1: Stimuleren van (jeugd)leden om (assistent) trainer te worden
• vergoeding bieden volgens vaste staffel (alternatief bijbaantje)
• Vraagbaken leeftijdsgenoten
• In de vorm van (maatschappelijke) stages.
• Ontwikkelmogelijkheden als trainer
Stap 2: Afspraken maken gericht op continuïteit opleiding
•
Deelname aan clubactiviteiten en verplichtingen
•
X- aantal keer coachen tijdens competitie en toernooien.
Stap 3: Train de Trainer
• Structurele overlegmomenten / vergaderingen
• Drie keer per jaar bijscholing ‘Train de Trainer’:
1x EHBO
1x algemene kennis (pedagogiek, didactiek, fysiek, mentaal)
2x tafeltennis specifiek (bijv. basishouding bij welpen).
Stap 4: Vervolg
• Persoonlijke gesprekken over voortgang, functioneren en ontwikkeling.
• X- aantal keer per jaar trainingsbezoek door Hoofd opleidingen.
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Resultaten
Wat leveren deze investeringen Westa op?
• Spelers en trainers leren van elkaar;
• Continuïteit; elke groep twee trainers. Hierdoor meer individuele aandacht;
• Doorstroom en betrokkenheid; ‘opleiding’ tot vrijwilliger;
• Kwalitatief sterke trainingen;
• Begeleiding op toernooien;
• Haalbaarheid lange termijn ambities en doelstellingen.
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Tips en advies
-

Denk niet in beperkingen, maar in kansen.
Breng focus aan (bijvoorbeeld in doelgroepen). Waar ligt de prioriteit van je
vereniging?
Het is een proces van vallen en opstaan. Kleine stappen brengen je dicht bij het
einddoel.
Resultaat kun je pas op lange termijn beoordelen. Tussentijds het proces evalueren
en mogelijk doelstellingen aanpassen.
Een gezonde toekomstbestendige vereniging (financieel, bestuurlijk, vrijwilligers)?
Werk top-down. Van toekomstplannen naar concrete uitvoering!
Een (on)gezonde vereniging (weinig vrijwilligers, weinig financiën, geen bestuurlijk
draagvlak)?
Werk bottom-up. Van uitvoering naar toekomstplannen!
Zoek de samenwerking met andere verenigingen. Dit biedt kansen!
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Dank voor jullie aandacht! Vragen?
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