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Met PreTtig technisch beleid je doel halen!
Hoe doe je dat?

Technisch Beleidsplan 
(ontwikkeling en uitvoering):

introductie Sportakkoord service 

Filmpje!!!!

Programma

DOEL EN KENNISMAKING

PLAATS VAN HET TECHNISCH BELEID

DOELSTELLINGEN

TRAININGSOPZET EN TRAINERS

TRAINERS OPLEIDEN, BEGELEIDEN, BIJSCHOLEN

SLOT

Kennismaking 
– stelling 1

Een goede vereniging heeft per 
definitie een of meerdere goede 
trainers
Eens
Oneens

Kennismaking –
stelling 2

Wat is de situatie op jullie vereniging? Bekijk het door 
de bril van een gemiddeld  betrokken lid. Kies het meest 
passende antwoord!
Bij mijn vereniging is het algemene beleid duidelijk, al 

weten we dat het altijd beter kan
Bij mijn vereniging is het algemene beleid duidelijk; 

de uitwerking in een technisch beleid is onvoldoende
Het technisch beleid op mijn vereniging is duidelijk; 

het algemene beleid is onduidelijk
Bij mijn vereniging is het totale beleid onduidelijk

Doel van deze workshop

Deelnemer krijgt inzicht in de meerwaarde
van eentechnisch beleidsplan voor de 
verenigingen de mogelijke beschikbare
ondersteuningdoor de NTTB i.s.m.
PreT (en het Sportakkoord) bij het

opstellenenimplementerenvan
technisch beleid! 
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De plaats van 
technisch beleid

Algemeen 
verenigings-

beleid

• Wie zijn we?
• Wat willen we?

Strategisch 
technisch 

beleid

• Doelstellingen / Activiteiten
• Risico’s / Maatregelen

Tactisch 
technisch 

beleid

• Trainingsopzet (Met wie/Opleiden)
• Overlegstructuur / Borging

Uitvoering
• Trainingen voorbereiden/geven
• Trainers begeleiden en bijscholen

Sportakkoord service
Technisch beleid

Netwerk rond de club

Stappenplan

Intake 

(1 dagdeel)

Brainstormsessie

(1 dagdeel)

Opstellen 
beleidsplan

(1 dagdeel)

Start 
implementatie on 

the job

(3 dagdelen)

Evaluatie en 
borging 

(1 dagdeel)

Doelstelling
Voorbeeld algemene doelstelling van een 

willekeurige vereniging:

wij willen een gezonde jeugdvereniging 
zijn, dat wil zeggen dat we eind 2022
minimaal 40 jeugdleden hebben, 

zodanig verdeeld dat we in iedere 
leeftijdsgroep bij de jeugd (welpen, 

pupillen, cadetten en junioren) 
minimaal 10 leden hebben.

Vertalen naar technisch 
beleid

1. Analyse (SWOT)
Sterke punten

Goeie faciliteiten

Verbeterpunten
Weinig pubers/jonge 

senioren

Kansen
Sportakkoord

Bedreigingen
Corona

Jouw club

Vertalen naar technisch 
beleid

1. Analyse (cijfers)
2018 2019 2020 2021

jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes

welpen 10 6 10 6 12 8 4 4
pupillen 12 4 6 4 4 6 5 3

cadetten 6 1 12 0 8 1 4 2
junioren 4 1 4 1 6 0 6 1

Trainers 1 X TT2 1 X TT2 1 X TT2 1  bezig TT3

1 x ongediplomeerd 1 x ongediplomeerd 1 x ongediplomeerd 1 TT2
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Vertalen naar technisch 
beleid

2. Brainstormen over de huidige situatie
• Ledenwerving welpen lijkt ok (nu “even” door corona minder)
• Verliezen veel bij overgang welpen-> pupillen
• Meisjes stoppen bijna allemaal na pupillenleeftijd
• Te weinig jeugd/jonge senioren in het kader
• ….
• ……….
• ……

3. Brainstormen over mogelijke activiteiten 
(gebruik ideeën binnen de club)

• Ledenwerving in 2021 weer oppakken
• Meer aandacht voor pupillen (door TT3-trainer) en begeleiding 

daarvan
• Meer aandacht voor meisjes (betrekken meisjes/dames in 

technisch kader)
• Betrekken oudere jeugdleden/jongere senioren bij vereniging 

(3 jongens en 1 meisje werven voor TT2)
• Kwaliteitsimpuls voor oudere jeugdleden (tijdelijk externe 

trainer)

Vertalen naar technisch 
beleid

Voorbeeld vanuit de 
deelnemers?

•Algemene doelstelling?

•Analyse
•Mogelijke oorzaken
•Mogelijke activiteiten om doelstelling te bereiken

Uitwerken in groepjes

Wij willen dat de trainers op de vereniging beter 
gaan samenwerken. Eind 2021 is er een werkwijze 
die er aan bijdraagt dat spelers die training krijgen 
van meerdere trainers daar vooral de voordelen van 
ervaren.

Terugkoppeling Trainingsstructuur

A-Selectie: 2 x per week

B-selectie: 1 x per week

Overige senioren: 2 groepen, 1 x 
per week

Jeugd A: 2 x per week, 1 groep

Jeugd B, 1 x per week, 1 groep

Beginners

2 groepen, 1 x per week

Beginners

TT2

Jeugd A

TT3

A-selectie

TT4

B-selectie

TT3

Jeugd B

TT2

Overig 
senioren

TT2

13 14

15 16

17 18



Presentatie Technisch beleid -
verenigingscongres 2021

8-3-2021

door Luc Janssen, www.pret-
prestatiesdoortraining.nl 4

Durf te kiezen
• Training geven is een vak!
• Zorg voor duurzaamheid
• Laat leden die training krijgen betalen voor kwaliteit en 

plezier
• Zet dat uit in de tijd (geleidelijk aan)

Voorbeeld (is dus 
fictief) 2021 2022 2023 2024 2025

Kosten trainingen € 7.500,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00

Aantal trainings-spelers 60 80 100 120 140

Bijdrage per training € 0,00 € 1,00 € 2,00 € 3,00 € 4,00

Bijdrage vereniging € 7.500,00 € 6.800,00 € 7.000,00 € 5.600,00 € 2.600,00

Scholing en begeleiding 
van trainers

Bijscholen

Begeleiding

Trainersopleidingen

Mogelijke ondersteuning 
via Sportakkoord services

Begeleidingstrajecten

• Verenigingsontwikkeling
• Technisch beleid
• Werving, Opvang en 

Behoud

Opleidingen

• Tafeltennisbegeleider 1
• Tafeltennistrainer 2

Voorbeelden overige 
mogelijkheden

• Trainersbegeleiding
• Aangepast sporten, hoe 

doe je dat?
• ….
• ….

Slotpoll

Mijn vereniging wil graag een traject technisch 
beleidsplan gaan doen
Wij willen meer informatie over het Sportakkoord
Mijn vereniging is daar nog niet aan toe
Wij nemen het intern in beraad
Het biedt voor ons geen toegevoegde waarde
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