sportiviteit
& Respect

Als voetbalvereniging zorgt u voor een veilig en plezierig klimaat voor alle spelers.
De jeugd, maar ook de ouders horen zich thuis te voelen bij de vereniging. Tijdens,
voor en na de trainingen en wedstrijden biedt de vereniging een veilige en sociale
omgeving. Respectvol omgaan met elkaar, de tegenstander en scheidsrechter hoort
hier ook bij. Het creëren van een dergelijke omgeving gaat helaas niet vanzelf.
Als vereniging komt u vragen tegen zoals:
• H
 oe kunnen wij ouders op een positieve manier betrekken bij onze jeugdspelers?
• H
 oe kunnen onze jeugdtrainers/leiders de spelers motiveren en zorgen voor een
plezierige sfeer binnen het team?
• H
 ebben wij een sanctiebeleid nodig binnen de club?
• H
 oe kunnen wij een combinatie van plezier en prestatie op alle niveaus realiseren?

..
Hoe creeren we met elkaar een veilig en
plezierig voetbalklimaat?
Voor een veilig en plezierig voetbalklimaat zijn een aantal voorwaarden nodig:
• Ondersteuning van jeugdtrainers/leiders zodat zij op een positieve manier
spelers en ouders kunnen beïnvloeden.
• Een actieve rol van het bestuur in het ontwikkelen en uitvoeren van
verenigingsbeleid rond Sportiviteit & Respect.
Deze combinatie van het ontwikkelen van beleid én het ondersteunen van
kaderleden (trainers/leiders) zijn voorwaarden voor een succesvolle aanpak. De
KNVB ondersteunt verenigingen hiermee met het traject Sportiviteit & Respect.
Met een aanbod op maat spelen wij in op de situatie bij uw vereniging.

Op de kaderavonden behandelen we de volgende onderwerpen:
• De rol van de trainer/leider.
• Team afspraken: hoe maak je afspraken met je team?
• Positief coachen: hoe doe je dat in de praktijk?
• Combineren van prestatie en plezier.
• Aanspreken: hoe kun je spelers en ouders aanspreken op ongewenst gedrag?
Trainers en leiders krijgen na de eerste avond een praktijkopdracht mee. De
ervaringen hiermee bespreken we op de tweede kaderavond. Trainers/leiders
krijgen het Coachboekje vol praktische adviezen en tips mee naar huis.

Evaluatie
Tot slot is er een evaluatiegesprek met het bestuur en bespreken we:
• Het resultaat van de kaderavonden: wat heeft het de vereniging opgeleverd?
• Wat er nodig is voor een veilig en plezierig voetbalklimaat op de lange termijn?
• De aanbevelingen voor uw vereniging voor de toekomst.

Wat kunt u als vereniging verwachten van het traject Sportiviteit & Respect?

Bestuur
We starten met een bestuursgesprek over onderwerpen als:
• De rol die het bestuur heeft in een veilig, plezierig en sportief klimaat.
• Wat er nodig is om dat te bereiken. Denk hierbij aan gedragsregels,
sanctiebeleid, informatie voor trainers, leiders, spelers en ouders.
• De wensen die het bestuur heeft voor de invulling van de kaderavonden.

Trainers en leiders
Op de kaderavonden voor trainers en leiders bespreken we voorbeelden uit
de praktijk. Aan de hand van korte filmpjes kijken we naar gedrag van coaches,
spelers en ouders:
• Wat voor effect heeft het gedrag van de coach op de spelers?
• Is dit het effect dat de coach wil bereiken?
• Kan het ook anders?

Hoe kunt u binnen uw vereniging aan
de slag met Sportiviteit & Respect?
Stuur uw vragen naar onderstaand e-mailadres binnen uw district:
District Noord: Noord-oc@knvb.nl
District Oost:
Oost-oc@knvb.nl
District West 1: West 1-oc@knvb.nl
District West 2: West 2-oc@knvb.nl
District Zuid 1: Zuid 1-oc@knvb.nl
District Zuid 2: Zuid 2-oc@knvb.nl
De KNVB neemt contact op om te horen wat uw wensen zijn.
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