Volleybal Agenda 2017+
Jaarplan 2018
Héél Nederland gaat Smashen!

Beste Volleybalbestuurders,
Het eerste volleybaljaar van onze nieuwe strategische - en olympische cyclus ligt inmiddels alweer achter ons. Wat een jaar! Een jaar waarin we veel met elkaar gerealiseerd
hebben, en randvoorwaarden hebben gecreëerd om de aankomende jaren verder invulling te kunnen geven aan onze ambities. Samen met de Eredivisie organisaties hebben
we de eerste stappen gezet in de realisatie van ons gemeenschappelijke Eredivisieplan. Naast de Eredivisie wordt ook bij verenigingen de samenwerking opgezocht. Het
afgelopen jaar zijn door het hele land volleybal cafés georganiseerd waar verenigingen elkaar ontmoeten om samen te werken om bijv. nieuwe doelgroepen te bedienen,
leden te behouden of een bredere maatschappelijke rol te vervullen. Vanuit Topsport zijn, naast de programma’s, ook de eerste randvoorwaarden gecreëerd om per volgend jaar
het plan Talentontwikkeling 2032 uit te kunnen voeren. We zijn onderweg met het verder optimaliseren van onze administratieve processen, onder andere door het gebruik van
het DWF bij alle wedstrijden. Wat betreft onze evenementen was 2017 wederom een indrukwekkend jaar. Met onder andere twee World Tour Beach evenementen, twee WKK’s,
de World Grand Prix Dames in Apeldoorn, de World League in Den Haag, het EK Meisjes in Arnhem organiseerden we in Nederland 45 internationale competitiedagen deze
zomer. Kortom, we hebben met elkaar onze sport op een positieve wijze weten te presenteren. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Sponsoren en maatschappelijke partners zien
de waarde van volleybal en werken graag met ons samen om daar verder invulling aan te geven.
Ook 2018 belooft een heel mooi volleybalbaljaar te worden. Uiteraard met Volley2018, waarmee we het EK Beach, WK Zitvolleybal en het EK jongens onder 20 jaar in eigen land
organiseren. Er wordt gespeeld op bijzondere locaties door het hele land waarbij in het laatste weekend alle toernooien bijeenkomen op de Sportcampus in Den Haag.
En ook in 2018 met de World Grand Prix voor de dames, de European League voor de heren en de World Tour in Den Haag. Daarnaast strijden voor het eerste sinds jaren zowel
de dames als de heren op het WK volleybal in Japan (v) en Italië en Bulgarije (m). In 2018 investeren we verder in het in kaart van brengen van de volleybal-fanbase en de
platforms om volleybal het bereik en het podium te geven dat onze sport verdient. Ook investeren we in het versterken van de verenigingen. Binnen de lokale context maken we
met elkaar het verschil en weten we mensen in aanraking te laten komen met de waarden van onze sport. Door met de verenigingen in gesprek te gaan over de ambities van de
club en de vraag te stellen wat zij nodig hebben om de volgende stap te zetten trekken we met elkaar op om hier invulling aan te geven. Door daarbij de lokale samenwerking te
stimuleren kunnen we ook in 2018 weer een slag slaan om op de lokale behoefte in te spelen.
Kortom, 2018 wordt weer een volleybaljaar wat volop in beweging is! In dit jaarplan is beschreven hoe we in het aankomende jaar invulling geven aan onze strategische
doelstellingen.
Veel leesplezier,
Peter Sprenger
Voorzitter Nevobo
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Uitgangspunt voor dit document is de strategische visie 2020. Deze strategische visie bestaat uit de kernopdracht van de
volleybalgemeenschap en 6 strategische pijlers die bijdragen om deze te realiseren. Deze 6 pijlers vormen het kompas waarlangs
we in de aankomende jaren onze keuzes kunnen maken en de waarom vraag van de volleybalgemeenschap. Op de volgende slide is
dit in een model weergegeven. Dit model vormt de kapstok voor dit document en komt een aantal keren terug.
Vervolgens is per strategische pijler een aantal doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen geven aan hoe we invulling willen
geven aan de verschillende strategische pijlers. De strategische pijlers en deze doelstellingen vormen daarmee gezamenlijk de
Volleybal Agenda 2017+.
Tot slot zijn de doelstellingen vertaald naar ambities en activiteiten. Dit geeft aan wat we in 2018 gaan doen om bij te dragen aan
de strategische doelstellingen met waar mogelijk meetbare resultaten voor het einde van het jaar. Gezamenlijk vormen deze
ambities en doelstellingen het jaarplan 2018.
De sportwereld en de volleybalwereld zijn constant in beweging. In de loop van 2018 wordt de voortgang van het jaarplan
gemonitord, waardoor activiteiten, doelstellingen en strategie constant met elkaar in verband gebracht worden en waar nodig
bijsturing zal plaatsvinden.

Strategie 2020 in 6 pijlers
6. Ondernemende
volleybalgemeenschap in
verbinding met de omgeving

5. Leden, fans en
betrokkenen ‘connected’
dmv nieuwe media

4. Beleven van de sport
dmv evenementen

1. Behoud van volleyballers
door de sport positief te
ervaren

Iedereen de
waarde van
volleybal laten
ervaren

2. Aantrekken van (nieuwe)
doelgroepen

3. Duurzaam aansluiten bij de
wereldtop met de nationale
teams

Behoud van
volleyballers

1. Behoud van volleyballers

1.6 Flexibele vormen*

1.5 Omgeving waar je je
thuis voelt

1.1 Goed georganiseerde
competities

Behoud van
volleyballers

1.4 Voldoende
gekwalificeerde arbitrage

*Flexibele vormen valt zowel onder behoud als aantrekken (nieuwe) doelgroepen

1.2 Gekwalificeerd technisch
kader

1.3 Goede spelregelkennis
bij betrokkenen

1.1 Goed georganiseerde competities
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in dat de competitie met een 8,0 wordt gewaardeerd
door de leden
Waarom willen we dit?
- 118.000 sporters wekelijks optimaal
faciliteren in hun sportbeoefening
Waar staan we per oktober 2017?
- Gem. waardering over alle competities 7,5 door
bestuurders
- Competities worden gem. tussen 7,4 en 7,8
beoordeeld, bekertoernooien gem. 7,1 en
JBC-circuit 7,2
Wat levert het op?
- Tevreden leden
- Eerlijk & plezierig competitieverloop
- Weinig tuchtzaken

Wat doen de clubs?
- Leden opgeven in Sportlink
- Teams aanmelden voor competitie
- Sporthallen inhuren
- Thuisdagen organiseren
- 100% uitslagen via DWF doorgeven
Wat doet de bond?
- Competitie processen optimaliseren en
automatiseren
- Ledenadministratie voeren
- Onderzoek naar optimalisering
competitieschema’s onder sportende leden
- Implementatie beachplatform
- Handhaven op reglementen
- Tuchtzaken afwikkelen
- Nieuwe aanwijssystematiek evalueren en verder
uitrollen

1.2 Gekwalificeerd technisch kader
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in om het aantal mensen met een VT diploma met 250
te laten stijgen
Waarom willen we dit?
- Op ieder team een goede trainer
Waar staan we per oktober 2017?
- 7327 geregistreerde mensen met een VT diploma in
Sportlink
Wat levert het op?
- Hoger niveau van volleybal
- Meer sportplezier
- Ledenwerving & -binding
- Goede opbouw van de club
- Ondernemerschap

Wat doen de clubs?
- Opstellen technisch beleidsplan
- Trainersbegeleider(s) inzetten
- Trainers belonen
- Trainers opgeven voor (bij)scholing
- Interne train-de-trainers
Wat doet de bond?
- Opleidingen actualiseren bijv. VT3
- Opleidingen en bijscholingsaanbod organiseren
- Ontwikkelen & ontsluiten leermiddelen
- Trainingmaker aanbieden
- Advies technische leerlijn ontsluiten
- Licenties registreren
- Licentiestructuur evalueren
- Matchen club-trainer
- Pilots ‘versterken verenigingen’ opzetten
- Subsidie op VT2

1.3 Goede spelregelkennis bij betrokkenen
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat 7.000 volleyballers slagen voor de
spelregeltoets
Waarom willen we dit?
- Meer spelregelkennis leidt tot meer
spelplezier en minder tuchtzaken

Waar staan we per oktober 2017?
- 27.864 geregistreerde leden die de toets hebben
behaald
Wat levert het op?
- Meer spelregelkennis
- Minder discussie bij wedstrijden
- Meer plezier voor spelers, coaches
en officials
- Minder tuchtzaken

Wat doen de clubs?
- Leden stimuleren toets te maken via
www.volleybalmasterz.nl
- Organiseren van spelregelcafés
- Leden informeren over spelregelwijzigingen
Wat doet de bond?
- Spelregeltoets www.volleybalmasterz.nl
actualiseren
- Licenties registreren
- Spelregels doorontwikkelen
- Clubs & officials informeren over spelregels
- Spelregelcafés promoten
- Communicatiemiddelen verstrekken om jaarlijks
C-jeugd te stimuleren toets te maken

1.4 Voldoende gekwalificeerde arbitrage
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in om het aantal mensen met een VS diploma met 700
te laten stijgen
Waarom willen we dit?
- Op iedere wedstrijden een goede scheidsrechter
Waar staan we per oktober 2017?
- 10.589 VS2 diploma’s
- 1162 VS3 diploma’s
- 241 VS4 diploma’s
- 56 VS4 top diploma’s
Wat levert het op?
- Spelplezier
- Eerlijke, sportieve wedstrijden
- Minder incidenten rond wedstrijden
- Minder problemen leveringsplicht

Wat doen de clubs?
- Aanstellen scheidsrechtercoördinator
- Opstellen club arbitrage plan
- Onder leden scouten van officials
- Leden opgeven voor VS opleiding

Wat doet de bond?
- Aanbieden van de VS opleiding
- Herziening VS3 opleiding
- Uitrollen nieuwe workshops VS2
- Registreren van licenties
- Faciliteren van de leveringsplicht
- Clubs ondersteunen bij arbitragebeleid
- Wekelijkse evaluaties bij de teams

1.5 Omgeving waar je je thuis voelt
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat 50 nieuwe clubs werk maken van een (sociaal)
veilig sportklimaat (VSK) binnen hun club
Waarom willen we dit?
- Goede sfeer en cultuur bij clubs
Waar staan we per oktober 2017?
- 425 clubs hebben VSK modules
ingezet bij minimaal 2 doelgroepen
binnen de club
Wat levert het op?
- Sportplezier
- Hoge onderlinge betrokkenheid
- Meer vrijwilligers
- Positieve uitstraling

Wat doen de clubs?
- Warm welkom op de club faciliteren
- Afspraken maken en communiceren
- Wat goed gaat waarderen
- VSK modules benutten voor bestuurders,
trainers/coaches, arbitrage en ouders
- Verduurzamen via beleid
Wat doet de bond?
- Sparringpartner clubs aanpak en borging
- VSK modules organiseren
- Verenigingsbox mbt beleid beschikbaar stellen
- Belang preventief beleid tav grensoverschrijdend
(seksueel) gedrag onder de aandacht brengen

1.6 Flexibele vormen
In 2018 wordt obv het behoefte onderzoek onder sportende leden de strategie met betrekking tot
flexibel aanbod gericht op ledenbehoud bepaald
Waarom willen we dit?
- Volleybal op maat voor iedereen

Waar staan we per oktober 2017?
- Behoefte onderzoek uitgevoerd onder sportende
leden
- Tevredenheidsmeting uitgevoerd onder
bestuurders
- Pilots flexibel aanbod met andere sporten
- Verkenning mogelijke allianties met andere
organisaties en sporten
Wat levert het op?
- Behoud leden
- Nieuwe leden/doelgroepen
- Servicemodel voor club

Wat doen de clubs?
- Flexibel aanbod organiseren
- Effect flexibel aanbod monitoren
- Trainers opgeven voor scholing
- Servicemodel opzetten
Wat doet de bond?
- Info flexibel aanbod ontsluiten
- Advies over servicemodellen
- Bestaande flexibele vormen ondersteunen
- Summer Beach Volleyball Circuit organiseren
- Allianties aangaan met andere organisaties en
sportbonden
- Succesvolle initiatieven binnen andere sporten door
vertalen en ontsluiten
- Strategie bepalen nav behoefte onderzoek

2. Aantrekken
(nieuwe)
doelgroepen

2. Aantrekken (nieuwe) doelgroepen

2.6 Actief betrekken van
onderwijs

2.5 Volleybal op
zichtlocaties

2.1 Breed beweegaanbod

Aantrekken
(nieuwe)
doelgroepen

2.4 Organiseren open dagen
en open toernooien

*Flexibele vormen valt zowel onder behoud als aantrekken (nieuwe) doelgroepen

2.2 Aantrekken meer jongens

2.3 Flexibele vormen*

2.1a Breed aanbod; 3-6 jarigen
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat het aantal clubs met aanbod 3-6 jarigen met
20 stijgt
Waarom willen we dit?
- Doelgroep 3-6 jarigen bedienen met
passend aanbod en breed motorisch
scholen

Waar staan we per oktober 2017?
- 35 clubs met aanbod 3-6 jarigen
Wat levert het op?
- Plezier in bewegen bij kinderen
- Doorstroom naar CMV
- Motorisch goede kinderen
- Ouders op de club
- Kader leerschool voor ABC-jeugd

Wat doen de clubs?
- Aanbod 3-6 jarigen opstarten bijv.
Volleybalspeeltuin, Nijntje Beweegdiploma of
SportZ (multisport)
- PR binnen eigen wijk/gemeente
- Kader laten (bij)scholen
- Lessenreeks verrijken
Wat doet de bond?
- Clubs informeren over aanbod
- Lessenreeks ontsluiten
- Goede voorbeelden delen
- Ondersteunen bij vragen
- Promoten van opleiding
- Pilots ‘versterken verenigingen’ opzetten

2.1b Breed aanbod; herijking CMV/
Smashball
In 2018 worden CMV en Smashball geïntegreerd tot 1 spelvorm.
De aangepaste spelvorm wordt vanaf seizoen 2018-2019 ingevoerd.
Waarom willen we dit?
- De hedendaagse sportconsument
bedienen
Waar staan we per oktober 2017?
- daling met 436 leden

Wat levert het op?
- Betere dienstverlening
- Meer mensen binden aan volleybal
- Behoud van leden
- Nieuwe servicemodellen
- Maatschappelijke waarde

Wat doen de clubs?
- Inventariseren van behoefte leden
- Experimenteren met nieuwe vormen
- In regio in gesprek over kansen
- Invoeren gewijzigde spelvorm
Wat doet de bond?
- Organiseren reguliere competitie
- Ontwikkeling geïntegreerde spelvorm vanuit CMV en
Smashball nav pilots
- Doorvoeren van gewijzigde spelvorm
- Smashball inzetten als sportpromotie op o.a. pleintjes
en courts en in het VO

2.2 Binden en boeien van jongens
In 2018 vindt er een groei plaats van het aantal jongensleden

Waarom willen we dit?
- Meer jongens voor volleybal interesseren
& binden aan de sport
Waar staan we per oktober 2017?
- 12 werksessies in 2017
- 35% van de leden is man
- 8655 jongensleden
Wat levert het op?
- Meer jongens
- Behoud van jongens
- Betere teamindelingen
- Samenwerking tussen clubs

Wat doen de clubs?
- Bezoeken van een werksessie
- Ideeën aandragen voor de oplossing
- Met elkaar aan de slag om te kijken wat wel/niet werkt
- Actief inzetten op werving jongens

Wat doet de bond?
- Werksessies organiseren/faciliteren
- Monitoren van de interventies
- Best practices delen
- Integratie CMV en Smashball
- ‘Watch your talent’ verder uitrollen
- Pilots ‘versterken verenigingen’ opzetten

2.3a Flexibele vormen; beach aanbod
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat het aantal clubs met beachvolleybal aanbod
groeit met 20
Waarom willen we dit?
- 365 dagen volleybal aanbod
Waar staan we per oktober 2017?
- 243 clubs met beach aanbod
Wat levert het op?
- Meerwaarde voor leden
- Nieuwe leden
- Beach aanbod in de buurt
- Lucratief servicemodel voor club
- Eigen accommodatie

Wat doen de clubs?
- Met gemeente in gesprek over velden
- Trainers opgeven voor scholing
- Beach lidmaatschap ontwikkelen
- Toernooien/competities organiseren
Wat doet de bond?
- Info beach accommodatie ontsluiten
- Advies over beach lidmaatschap
- Trainerscursussen aanbieden
- Toernooien & competities faciliteren
- Nationale Beachcompetitie en Junior Beach
Circuit organiseren
- Summer Beach Volleyball Circuit organiseren
- Implementatie beachplatform
- Pilots ‘versterken verenigingen’ opzetten
- Opzetten potentieel onderzoek

2.3b Flexibele vormen
In 2018 wordt obv een verkenning met mogelijke allianties de strategie met betrekking tot flexibel
aanbod voor nieuwe doelgroepen bepaald
Waarom willen we dit?
- Volleybal op maat voor iedereen
Waar staan we per oktober 2017?
- Behoefte onderzoek uitgevoerd onder sportende
leden
- Tevredenheidsmeting uitgevoerd onder
bestuurders
- Pilots flexibel aanbod met andere sporten
- Verkenning mogelijke allianties met andere
organisaties en sporten
Wat levert het op?
- Behoud leden
- Nieuwe leden/doelgroepen
- Servicemodel voor club

Wat doen de clubs?
- Flexibel aanbod organiseren
- Effect flexibel aanbod monitoren
- Trainers opgeven voor scholing
- Servicemodel opzetten
Wat doet de bond?
- Info flexibel aanbod ontsluiten
- Advies over servicemodellen
- Bestaande flexibele vormen ondersteunen
- Summer Beach Volleyball Circuit organiseren
- Allianties aangaan met andere organisaties en
sportbonden
- Succesvolle initiatieven binnen andere sporten door
vertalen en ontsluiten
- Strategie bepalen nav behoefte onderzoek

2.4 Organiseren open toernooien
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in om 200 open volleybal toernooien te organiseren

Waarom willen we dit?
- Meer mensen van volleybal laten
genieten met flexibel aanbod

Waar staan we per oktober 2017?
- 170 toernooien in 2017

Wat levert het op?
- Meer mensen verbonden aan club
- Cashflow voor de vereniging
- Nieuwe bindingsvormen
- Extra aanbod voor je leden

Wat doen de clubs?
- Toernooi organiseren
- PR in wijk/gemeente
- Aanmelden op toernooi pagina
- Aftersales naar deelnemers
Wat doet de bond?
- Promotie van toernooien
- Toernooi schema’s ontsluiten
- Toernooi tooling ontsluiten
- Circuits tot stand brengen
- Summer Beach Volleyball Circuit organiseren
- Toernooien organiseren rondom events
- Subsidie verstrekken voor open toernooien

2.5 Volleybal op zichtlocaties
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat op 22 nieuwe courts en 50 nieuwe
Schoolplein14 minstens 3 weken volleybalaanbod wordt georganiseerd
Waarom willen we dit?
- Alle kinderen in Nederland met volleybal in
aanraking laten komen
- Volleybal meer zichtbaar maken

Waar staan we per oktober 2017?
- 31 courts en courts coaches
(bij)geschoold
- 67 Schoolplein14
Wat levert het op?
- Zichtbaarheid volleybal
- Relatie met buurtwerk/onderwijs
- Volleybal(club) bekend bij kids
- Maatschappelijke waarde

Wat doen de clubs?
- Contact leggen met de school/court
- Clinic verzorgen/helpen bij het volleybalaanbod
- Aftersales naar deelnemers
- Open trainingen organiseren
Wat doet de bond?
- Continuering alliantie Johan Cruijff Foundation en
Krajicek Foundation
- Smashkit verstrekken aan deelnemende school/court
- Matchen van scholen/courts & clubs
- Court Coaches en gymdocenten scholen

2.6 Verbinding met onderwijs
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in om 2000 (b.o.) + 250 (v.o.) clinics te geven

Waarom willen we dit?
- Alle kinderen in Nederland met volleybal in
aanraking laten komen
Waar staan we per oktober 2017?
- 1839 clinics in b.o. in 2017
- 124 clinics op v.o. in 2017
Wat levert het op?
- Nieuwe jeugdleden
- Relatie met onderwijs
- Volleybal(club) bekend bij kids
- Maatschappelijke waarde

Wat doen de clubs?
- Contact leggen met de school/court
- Clinic verzorgen
- Aftersales naar deelnemers
- Open trainingen organiseren
Wat doet de bond?
- Clinic lespakket ontsluiten
- Matchen van scholen/courts & clubs
- Clinicgevers beschikbaar stellen
- Clinicgevers van clubs opleiden
- Weg naar clubs stimuleren
- Subsidie verstrekken voor clinics
- Pilots ‘versterken verenigingen’ opzetten

3. Duurzaam
aansluiten bij de
wereldtop

3. Duurzaam aansluiten bij de wereldtop
3.1 Talentherkenning en
Talentontwikkeling

3.5 Top programma’s
vertegenwoordigende
teams

3.4 Wereld klasse
Arbitrage en Officials

Duurzaam
aansluiten bij
de wereldtop

3.2 Sterke competities

3.3 Wereldklasse
Technisch Kader

3.1 Talentherkenning en -ontwikkeling
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat er minimaal 4 spelers via het scoutingsysteem
in de bondsprogramma’s komen
Waarom willen we dit?
- De pool van potentiële toptalenten vergroten om
bij de beste landen ter wereld te horen

Waar staan we per oktober 2017?
- Tool kijkwijzer beschikbaar
- Werkgroep Talentontwikkeling operationeel

Wat levert het op?
- Meer potentiële toptalenten (en meer
volleyballers)

Wat doen de clubs?
- Sporters doorgeven bij scouts
- Sporters aanmelden voor talenttrainingen
- Een goede jeugdopleiding opbouwen

Wat doet de bond?
- Faciliteert bondsgestuurde talentontwikkeling
- Regelt scoutingsapparaat in
- Maakt afspraken met scouts
- Tuigt spelervolgsysteem op
- Rolt ‘Watch your talent’ verder uit
- Herstructurering talentontwikkeling
- Talentontwikkeling onderdeel Bestuurderscongres
2018

3.2 Sterke competities
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich om meer videocontent over de Eredivisie te genereren
in de volleybal.nl kanalen en/of televisie
Waarom willen we dit?
- Sterke topcompetities nodig voor topsport en
exposure volleybal
Waar staan we per oktober 2017?
- Deal Ziggo 15 wedstrijden volleybal
- Deal NOS 150 minuten Eredivisie
Wat levert het op?
- Meer volleybal op TV en online
- Meer waarde in het volleybal
- Optimaal klimaat voor talenten
- Meerwaarde voor volleybal fans

Wat doen de clubs?
- Intensiveren sportief programma
- Samenwerken in de regio m.b.t. talentontwikkeling
spelers & kader
- Bezoeken van Eredivisie wedstrijden
- Uitvoeren en uitdragen Eredivisieplan
Wat doet de bond?
- Uitvoeren en uitdragen Eredivisieplan
- Organiseren van de Eredivisies
- Ondersteunen Eredivisie clubs/teams
- Contacten met mediapartners
- Samenwerken met mediaproductiebedrijf
- Sluiten convenanten gemeenten
- Door ontwikkelen merk, platform en exposure Eredivisie

3.3 Wereldklasse technisch kader
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat 15 trainers deelnemen aan de VT-4 opleiding
en 2 trainers aan de VT-5 opleiding
Waarom willen we dit?
- De beste trainers maken de beste spelers
Waar staan we per oktober 2017?
- 120 actieve niveau 4 licenties
- 102 actieve niveau 5 licenties
Wat levert het op?
- Meer trainers van eigen bodem voor de nationaal
vertegenwoordigende teams
- Topkader bij de clubs

Wat doen de clubs?
- Trainers stimuleren en faciliteren de VT-4/ VT-5
opleiding te volgen
- Gediplomeerde trainers aanstellen
- Bezoeken van andere toptrainers stimuleren
- Trainersbegeleiders inzetten
Wat doet de bond?
- Opleidingsaanbod genereren
- Trainersbegeleiders opleiden via programma Coach de
coach
- Ontwikkeling bondscoaches via masterclasses
NOC*NSF
- Masterclasses organiseren
- Meerjaren Opleidingsplan beschikbaar stellen

3.4 Wereldklasse Arbitrage en Officials
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat minimaal 1 scheidsrechter deelneemt aan de
internationale opleiding en worden internationals optimaal ondersteund
Waarom willen we dit?
- Voorbeeldfunctie voor (jonge)
ambitieuze scheidsrechters
- Netwerk op internationaal niveau

Wat doen de clubs?
- Jonge, talentvolle en ambitieuze scheidsrechters
‘warm’ maken voor de regionale en nationale
scheidsrechtersopleiding

Waar staan we per oktober 2017?
- 1 internationale kandidaat scheidsrechter
- 12 internationale scheidsrechters
- 17 officials (supervisors/referee delegates)

Wat doet de bond?
- Aanbieden van een Masterclass voor jonge
scheidsrechters
- Scouten van talenten
- Intensieve begeleiding
- Ondersteuning richting de internationale opleiding

Wat levert het op?
- Verhoging kans op aanwijzing bij Olympische
Spelen 2020
- Topkader bij de clubs

3.5a Programma Dameslijn Zaal
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat de dames het podium op het WK behalen &
minimaal 1 speelster doorstroomt vanuit de opleiding
Waarom willen we dit?
- Nationaal damesteam structureel in Top 8 van de
wereld
Waar staan we per oktober 2017?
- Zilver EK 2017, 7e op wereldranglijst
- 1 talent stroomde door naar A-team in 2017
Wat levert het op?
- Trots op volleybal
- Exposure voor volleybal
- Inspiratie voor volleyballers

Wat doen de clubs?
- Optimaliseren van jeugdopleiding
- Bezoeken (oefen)interlands
- Clinic international aanvragen
- Kijkje nemen op Papendal
Wat doet de bond?
- Organiseren topsportprogramma’s
- Funding programma’s vergroten
- Talent Team in Eredivisie uitbrengen
- Organiseren WGP op eigen bodem
- Herstructurering talentontwikkeling

3.5b Programma Herenlijn Zaal
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat de mannen de tweede groepsfase (16) behalen
op het WK & 1 speler doorstroomt vanuit jeugd
Waarom willen we dit?
- Nationaal herenteam structureel in Top 8 van de
wereld
Waar staan we per oktober 2017?
- 23e op wereldranglijst
- 1 talent stroomde door in 2017
Wat levert het op?
- Trots op volleybal
- Exposure voor volleybal
- Inspiratie voor volleyballers

Wat doen de clubs?
- Optimaliseren van jeugdopleiding
- Bezoeken (oefen)interlands
- Clinic international aanvragen
- Kijkje nemen op Papendal
Wat doet de bond?
- Organiseren topsportprogramma’s
- Funding programma’s vergroten
- Talent Team in Eredivisie uitbrengen
- Organiseren EK Jong Oranje
- Herstructurering talentontwikkeling

3.5c Programma Beachvolleybal
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat de BTN teams minimaal
1 medaille op het EK winnen. De jeugdteams behalen 2 medailles op EJK/WJK.
Waarom willen we dit?
- BTN teams (dames en heren) structureel in Top 8 van
de wereld

Waar staan we per oktober 2017?
- 18e (m) en 24e (v) op wereldranglijst
- Zilver op EJK U18 en brons op EJK U20
Wat levert het op?
- Trots op (beach)volleybal
- Exposure voor (beach)volleybal
- Inspiratie voor (beach)volleyballers
- Vergroten exposure beachvolleybal

Wat doen de clubs?
- (Door)ontwikkelen beach jeugdopleiding
- Clinic international aanvragen
- Kijkje nemen op Zuiderpark
- Bezoeken World Tour

Wat doet de bond?
- Organiseren topsportprogramma’s
- Funding programma’s vergroten
- Overgang naar CTO managen
- Organiseren World Tour en EK
- Integreren beach in talentontwikkeling

3.5d Programma Dameslijn Zitvolleybal
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat 2 nieuwe speelsters het dames
zitvolleybalteam versterken en het team top 5 eindigt op het WK
Waarom willen we dit?
- Zitvolleybaldames structureel op podium
Paralympische Spelen
Waar staan we per oktober 2017?
- 6e op Paralympische Spelen 2016
Wat levert het op?
- Meer bekendheid zitvolleybal
- Trots op volleybal
- Exposure voor volleybal
- Inspiratie voor mensen (met handicap)
- Maatschappelijke waarde

Wat doen de clubs?
- Starten met zitvolleybalaanbod
- Clinic zitvolleybal aanvragen
- Samenwerken revalidatiecentrum
- Kijken bij (oefen)interlands
- Geblesseerde spelers wijzen op
mogelijkheden zitvolleybal
Wat doet de bond?
- Wervingscampagne draaien en clinics organiseren
- Actieplan Zitvolleybal ism Johan Cruyff Foundation
uitvoeren
- Organiseren topsportprogramma’s
- Funding programma vergroten
- Organiseren WK zitvolleybal 2018 in eigen land

3.5e Programma Herenlijn Zitvolleybal
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat 2 nieuwe spelers het heren zitvolleybalteam
versterken en het team top 7 klassering behaalt op het WK
Waarom willen we dit?
- Zitvolleybal heren in 2020 op Paralympische Spelen
Waar staan we per oktober 2017?
- 10e op wereldranglijst
Wat levert het op?
- Meer bekendheid zitvolleybal
- Trots op volleybal
- Exposure voor volleybal
- Inspiratie voor mensen (met handicap)
- Maatschappelijke waarde

Wat doen de clubs?
- Starten met zitvolleybalaanbod
- Clinic zitvolleybal aanvragen
- Samenwerken revalidatiecentrum
- Kijken bij (oefen)interlands
- Geblesseerde spelers wijzen op
mogelijkheden zitvolleybal
Wat doet de bond?
- Wervingscampagne draaien en clinics organiseren
- Actieplan Zitvolleybal ism Johan Cruyff Foundation
uitvoeren
- Organiseren topsportprogramma’s
- Funding programma vergroten
- Organiseren WK zitvolleybal 2018 in eigen land
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4. Beleven van de sport dmv Evenementen
4.1 Lokale verankering en
binding met evenementen

Beleven van de
sport d.m.v.
evenementen

4.2 Wereldklasse
evenementen organiseren

4.3 Verhogen bezettingsgraad

4.1 Roadmap evenementen 2018
We zijn trots op de prestaties van 2015 t/m 2017 en we kunnen op basis daarvan met vertrouwen
vooruitkijken naar 2018!

•
•
•
•
•
•
•

Januari
Februari:
Mei:
29-31 mei:
5-7 juni:
Juni:
15-22 juli:

• Augustus:
• September:
• Oktober:

World Tour Beachvolleybal Den Haag
Bekerfinales (Zwolle)
Oefenwedstrijden dames en heren (ntb)
World Grand Prix (Apeldoorn)
World Grand Prix (Rotterdam)
European League (ntb)
Volley2018
EK beachvolleybal
WK Zitvolleybal
EK volleybal jongens onder 20 jaar
Oefenwedstrijden heren (ntb)
Gelderland Cup dames (ntb)
Supercup (ntb)

4.1 Lokale verankering met evenementen
De evenementen die in 2018 worden georganiseerd dragen bij aan de lokale versterking van
volleybal en verbinding van lokale netwerken middels volleybal
Waarom willen we dit?
- Events geven een impuls aan de lokale verbinding
over sectoren heen
- Realiseren van doelstellingen van volleybal,
overheden en bedrijfsleven
Waar staan we per oktober 2017?
- Realisatie top events 2015
- Sterk netwerk bij overheden

Wat levert het op?
- Vergroting betrokkenheid verenigingen
- Integratie met onderwijs, sport- en
bewegingsparticipatie
- Vergroten lokale impact

Wat doen de clubs?
- Meedoen in de lokale activatie en participatie en
helpen organiseren van vriendschappelijke
interlands
Wat doet de bond?
- Organiseren en activeren en vergroten van het
netwerk
- Sluiten van convenanten
- Organiseren van side events gericht op promotie
van het volleybal en versterken van verenigingen

4.2 Verhogen bezettingsgraad
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat de nationaal team events een bezettingsgraad
van 85% en Eredivisie events van 90% kennen
Waarom willen we dit?
- Events zorgen voor exposure, trots, waarde en
nieuwe geldstromen
Waar staan we per oktober 2017?
- Nationaal team events 67% in 2017
- Eredivisie events 89% in 2017
Wat levert het op?
- Thuisvoordeel nationale teams
- Verbinding top-breedte
- Trots op oranje, trots op volleybal
- Convenanten met overheden
- Top & breedtesport subsidies
- Exposure voor de volleybalsport

Wat doen de clubs?
- Een oranje ambassadeur aanstellen
- Informatie over de events met de leden delen
- (Oefen) interlands bezoeken
- Gebruik maken van de side-events
- Zelf evenementen organiseren
Wat doet de bond?
- Organisatie van Volley2018, WL, WGP, WT
- (Gezamenlijke) organisatie van Bekerfinales en
Supercup Eredivisie
- Uitvoeren & faciliteren van de vele side-events
- PR & communicatie en fanbasemarketing rondom
events

4.3 Wereldklasse evenementen
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat er meer en betere evenementen worden
georganiseerd
Waarom willen we dit?
- Meer mensen die volleybal kijken en fan zijn
Waar staan we per oktober 2017?
- Nevobo events staan goed bekend
- Gemeenten willen graag Nevobo evenementen
huisvesten

Wat levert het op?
- Meer volleybalfans
- Meer inkomsten (overheden & sponsors)
- Meer beleving en meer trots
- Betere relaties met steden en provincies

Wat doen de clubs?
- Samenwerken met Nevobo
- Ambassadeurs inzetten
Wat doet de bond?
Topevents verder ontwikkelen:
- Basis leggen voor hospitality als servicemodel
- Ticket- & pricing strategie
- Convenanten met steden
- Club ambassadeurs betrekken bij promotie
- Verenigingen intensiever bij events betrekken
(ticketsales, vrijwilligers, side-events)
- Servicemodel voor clubs realiseren

5. Leden, fans en
betrokkenen
‘connected’ dmv
nieuwe media

5. Leden, fans en betrokkenen ‘connected’

5.1 Creëren, analyseren en
ontsluiten fanbase en
profielen

5.5 Digitalisering kernprocessen Nevobo
Connected
5.4 Samenwerken en
faciliteren clubs m.b.t.
communicatie

5.2 Vergroten online
exposure Volleybal

5.3 Vergroten relevantie en
conversie

5.1 Creëren fanbase en profielen
In 2018 wordt het fanbasesysteem geïmplementeerd waarin profielen van de fans opgebouwd
worden en waar vanuit gestart wordt met fanbaseactivitaties
Waarom willen we dit?
- Gerichtere communicatie en betere interactie en
conversie
Waar staan we per oktober 2017?
- Fanbasesysteem geselecteerd. Gestart wordt met
structureren, analyseren en activeren van de
beschikbare data o.b.v. de marketingstrategie
Wat levert het op?
- Betere dienstverlening
- Effectievere communicatie
- Grotere community
- Meer conversie

Wat doen de clubs?
- Samenwerken om ontsluiting zo groot mogelijk te
laten zijn
- Meedoen aan pilots voor activaties
Wat doet de bond?
- Verbinden van verschillende platforms en kanalen
- Analyseren en structureren van gegevens
- Content- en middelenaanpak laten aansluiten op
fanbasestrategie
- Samenwerken met betrokkenen om bereik en impact
zo groot mogelijk te laten zijn

5.2 Vergroten online exposure volleybal
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in om het totale # volgers op de sociale media met 15%
te laten stijgen
Waarom willen we dit?
- Meer mensen die het volleybal volgen, kennen &
binden
Waar staan we per oktober 2017?
- 48.331 accounts op volleybal.nl
- 146.766 volgers op Facebook
- 36.710 volgers op Twitter
- 46.346 volgers op Instagram

Wat levert het op?
- Betere dienstverlening
- Effectievere communicatie
- Grotere community
- Meer conversie

Wat doen de clubs?
- Zorg dragen voor levendige eigen website & sociale
kanalen
- Samenwerken lokale media
- Content inbrengen bij de bond
Wat doet de bond?
- Uitvoeren van communicatiestrategie
- Plaatsen van content en campagnes op de kanalen
- Interacteren met volgers op kanalen
- Samenwerken media, clubs e.a. partners
- Door ontwikkelen van de mediamix

5.3 Vergroten relevantie en conversie
In 2018 wordt in de communicatie beter aangesloten op interesses en behoeften waarmee aanbod en
activiteiten gerichter onder de aandacht gebracht worden
Waarom willen we dit?
- Meer relevantie en grotere conversie

Wat doen de clubs?
- Informeren leden over aanbod m.b.t. activiteiten en
evenementen

Waar staan we per oktober 2017?
- In combinatie met de fanbasemarketing wordt hier
een nieuwe weg ingeslagen

Wat doet de bond?
- Koppelen en structureren van de diverse databases in
het fanbasesysteem
- Slim ‘cross-over’ inzetten van de breedte van onze
kanalen om aanbod en activiteiten onder de aandacht
te brengen
- Ontwikkelen en uitvoeren van meer persoonlijke
content- en middelenstrategie
- Verder uitwerken van online platform met
beachaanbod

Wat levert het op?
- Leereffect
- Betere dienstverlening
- Effectievere communicatie
- Grotere community
- Meer conversie

5.4 Samenwerken en faciliteren clubs m.b.t.
communicatie
In 2018 wordt de communicatie tussen bond en clubs gewaardeerd met een 7,5

Waarom willen we dit?
- Effectievere communicatie van Nevobo naar clubs,
meer bereik en promotie voor het volleybal
Waar staan we per oktober 2017?
- Hoeveelheid en relevantie berichten van Nevobo
richting clubs kan efficiënter
Wat levert het op?
- Effectievere communicatie
- Grotere community
- Meer conversie
- Sterke en tevreden clubs

Wat doen de clubs?
- Vrijwilligers aanhaken op de relevante
communicatiekanalen van de Nevobo
- Optimaal inzetten van de eigen kanalen om de eigen
club en het volleybal te promoten

Wat doet de bond?
- Ontwikkelen en inzetten efficiëntere
communicatiemix naar clubs
- Gerichtere en relevantere content voor clubs
- Ontwikkelen tools en ondersteuning om clubs te
helpen hun communicatie op clubniveau te
versterken

5.5 Digitalisering kernprocessen Nevobo
In 2018 worden kernprocessen van de Nevobo verder gedigitaliseerd en de fanbase daar op
nationaal en lokaal niveau verder mee verrijkt
Waarom willen we dit?
- Door kernprocessen verder te digitaliseren kan
informatie sneller worden ontsloten voor
betrokkenen

Wat doen de clubs?
- Meedenken in de ontwikkeling
- Stimuleren van het gebruik van de geautomatiseerde
processen

Waar staan we per oktober 2017?
- Bij 99% van de wedstrijden wordt DWF gebruikt
- Huidige digitale omgeving voor beachvolleybal zeer
versnipperd

Wat doet de bond?
- Implementatie nieuw beachplatform
- DWF ook meer geschikt maken voor toernooivarianten
zoals bekertoernooien
- Analyseren van de processen die verder
geautomatiseerd kunnen worden
- Betrekken van eindgebruikers
- Maken en realiseren van een implementatieplan

Wat levert het op?
- Mogelijkheid om informatie sneller te verwerken
- Vergroot efficiency van de organisatie

6. Ondernemende
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6. Ondernemende volleybalgemeenschap
in verbinding met de omgeving

6.6 Borging ledentevredenheid

6.5 Ontwikkelen nieuwe
servicemodellen

6.1 Vergroten bestuurlijke
slagkracht verenigingen

Ondernemende
volleybalgemeenschap
6.4 Sluiten convenanten
gemeenten

6.3 Sterke lokale verbinding en
samenwerking

6.2 Vergroten zeggenschap
accommodatie

6.1 Vergroten bestuurlijke slagkracht
verenigingen
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat bij 50% van de clubs (>75 leden) één of meer
bestuurders deelnemen aan activiteiten binnen de Bestuurdersacademie
Waarom willen we dit?
- Er worden hoge eisen aan bestuurders gesteld.
Door scholing en intensieve ondersteuning wordt
hun bagage vergroot om te sturen op een
toekomstbestendige vereniging

Wat doen de clubs?
- Deelnemen aan activiteiten voor bestuurders
- Collega bestuurders enthousiasmeren voor activiteiten
- Good practices delen
- Lokale intervisie/samenwerking starten

Waar staan we per oktober 2017?
- 30% van de clubs in 2017

Wat doet de bond?
- Organiseren en promoten van Bestuurderscongres,
regiosymposia, Sportief Besturen en Besturen met een
visie
- Organiseren informatiebijeenkomsten per regio voor
nieuwe bestuurders
- Organiseren samenwerkingsbijeenkomsten
- Pilots ‘versterken verenigingen’ opzetten
- Digitale kennisbank opzetten

Wat levert het op?
- Ondernemende bestuurders die de stip op de
horizon zetten en sturing geven aan hun club
vanuit de beleids-, communicatie-, voorbeeld- en
weerbaarheidsrol

6.2 Zeggenschap accommodatie
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat 40 clubs een vorm van zeggenschap over hun
accommodatie krijgen
Waarom willen we dit?
- Leden een thuis kunnen bieden en
ondernemerschap vergroten
Waar staan we per oktober 2017?
- 16 clubs scenario 1: gebruikersoverleg
- 8 clubs scenario 2: meewerkend huurder
- 12 clubs scenario 3: meewerkend beheerder
- 4 clubs scenario 4: primair beheerder
- 243 clubs met vorm van zeggenschap over de
beachaccommodatie
Wat levert het op?
- Grip op zaalindeling & zaalhuur
- Binding met de leden
- Bredere dienstverlening
- Hogere maatschappelijke impact

Wat doen de clubs?
- In gesprek met gebruikers van de hal
- In gesprek met gemeente/exploitant
- Opstellen business plan
- Aanbieden van nieuwe activiteiten voor nieuwe
doelgroepen

Wat doet de bond?
- Accommodatie informatie & tools op toegankelijke
wijze ontsluiten
- Pro actief in gesprek met verenigingen en gemeenten
- Begeleiding van lokale trajecten en waar mogelijk
experts inzetten
- Advies over inrichting & exploitatie adhv ontwikkelde
blauwdruk
- Samenwerking zaalsporten stimuleren
- Verenigingen met ambitie gezonder aanbod in de
kantine verbinden met JOGG adviseurs

6.3 Lokale/regionale verbinding &
samenwerking
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat 50 nieuwe clubs lokale/regionale verbinding en
samenwerkingsverbanden aangaan
Waarom willen we dit?
- Verankering van de verenigingen in de lokale en
regionale context versterkt de positie en
zichtbaarheid van de sport en de mogelijkheid
volleybal uit te dragen. O.a. door samenwerking met:
- Andere volleybalverenigingen
- Gemeenten
- Bedrijfsleven
- Andere sectoren
- Andere sporten/sportaanbieders
Waar staan we per oktober 2017?
- 308 clubs

Wat levert het op?
- Versterking verenigingen
- Nieuwe businessmodellen
- Sterke maatschappelijke positie
Wat doen de clubs?
- Leggen van de lokale verbindingen
- Opbouwen samenwerkingsverbanden
- Aanbod ontsluiten verschillende doelgroepen bijv. 3-6
jarigen, 60+, etc.
- Trainers gericht scholen
Wat doet de bond?
- Bij elkaar brengen van partijen en faciliteren van de
samenwerking
- Pilots ‘versterken verenigingen’ opzetten

6.4 Aangaan samenwerkingen overheden
In 2018 spant de volleybalgemeenschap zich in zodat 5 nieuwe meerjarige
samenwerkingsverbanden met provincies/gemeenten aangegaan worden
Waarom willen we dit?
- Duurzame relaties met provincies/ gemeenten tbv
investeringen in volleybal

Waar staan we per oktober 2017?
- Met 21 provincies/gemeenten
samenwerkingsverbanden voor meerdere jaren

Wat levert het op?
- Volleybal als kernsport
- Subsidie voor activiteiten
- Maatschappelijke impact
- Grotere continuïteit verenigingen

Wat doen de clubs?
- In gesprek gaan met de wethouder/andere
stakeholders
- Aanbod voor niet-leden ontwikkelen
- Meedenken over exploitatie sporthal
- Participeren in subsidieprogramma's
Wat doet de bond?
- Lobby bij gemeenten
- Organiseren topsportevenementen
- Koppeling topsportevent-club
- Ondersteuning clubs bij hun lobby
- Sportbrede aanpak krimpgemeenten
- Mee investeren in professionalisering kader via
‘versterken verenigingen’

6.5 Nieuwe servicemodellen
In 2018 wordt de organisatie van het Summer Beach Circuit geïntegreerd in de Nevobo organisatie

Waarom willen we dit?
- Ongebonden volleyballers zelf bedienen
Waar staan we per oktober 2017?
- Beachcircuit in 2017 het eerst georganiseerd onder
auspiciën van de Nevobo
- 5238 deelnemende teams
Wat levert het op?
- Aanbod voor ongebonden sporter
- Leereffect voor organisatie
- Nieuw servicemodel
- 9.000 nieuwe “klanten”

Wat doen de clubs?
- Leden informeren over circuit
- Leden aanmoedigen deel te nemen
- Zelf beachtoernooi organiseren al dan niet als
onderdeel van een circuit of competitie
Wat doet de bond?
- Concept verder versterken
- Toernooi kalender opstellen
- Afspraken maken met gemeenten
- PR voeren t.b.v. inschrijvingen
- Toernooien organiseren
- Uitslagen in ranking verwerken
- Sporters informeren over clubs, toernooien en events

6.6 Borgen ledentevredenheid
In 2017 scoort de Nevobo gemiddeld een 7,8 op ledentevredenheid

Waarom willen we dit?
- Leden optimaal bedienen, teneinde het volleybal
maximaal te faciliteren
Waar staan we per oktober 2017?
- 7,7 in 2017
Wat levert het op?
- Dienstverlening op maat
- Ontlasten van het club bestuur
- Positiviteit & trots in community

Wat doen de clubs?
- Behoeften eigen leden in beeld hebben
- Zich uitspreken richting bond over wat goed gaat & wat
beter kan
- Meedenken over verbeteringen
- Vragen stellen bij onduidelijkheden
Wat doet de bond?
- Luisteren naar de leden tijdens bijeenkomsten,
bezoeken, in gesprekken en via de enquête
- Analyseren van de uitkomsten
- Optimaliseren dienstverlening

Volleybal Agenda 2017+
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