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Strategisch kader 2022-2026



Passend aanbod in alle levensfasen

In 2022 gaan we aan de slag met de verdere implementatie van de herijkte Visie op jeugdvolleybal 
en het herijkte aanbod in verschillende levensfasen bij volleybalverenigingen en – aanbieders:
• Breed motorisch opleiden (4-6 jaar): brede implementatie Volleybalspeeltuin
• Action Volley (6-12 jaar): verder methodisch ontwikkelen en testen
• Start2Volley (volwassenen): implementatie aanbod
• Start2Volley (specifieke doelgroepen): pilots met NOC*NSF, zorgpartners, gemeenten en clubs
• Old Stars Volleyball (60+): implementatie aanbod
• Zitvolleybal: duurzame aanpak door lokaal vanuit energie en ambitie ism Special Heroes en Johan 

Cruyff Foundation partners te verbinden om ambities te realiseren
• G-volleybal: pilots g-volley en Play Unified ism partners uit de EU, Special Olympics en Johan Cruyff 

Foundation



Samenwerking en partnerships
We geloven in de kracht van volleybal en de impact die we daarmee kunnen hebben op de 
Nederlandse samenleving. Zowel door de sport te beoefenen als door waardennetwerken te 
creëren waarin we volleybal inzetten om impact te maken op bepaalde gebieden. Dat kunnen 
en willen we niet alleen doen. In 2022 spannen we ons in om met onze sport impact te creëren 
op de volgende gebieden:

• Sportiviteit (participatie, talent, topsport)
• Vitaliteit (bewegen en gezonde voeding)
• Saamhorigheid en inclusie
• Economische impact



Sportiviteit (participatie, talent en topsport)

• Verzilveren bestaande Masterplannen en uitbreiding nieuwe Masterplannen Volleybal
• Herijking kwaliteitssysteem voor opleidingsaanbod, om betere aansluiting te creëren tussen 

onderwijs en werkveld
• Faciliteren van het leren van clubs die inzetten op maatschappelijk goud
• In samenwerking met andere sportbonden Breed Motorisch Opleiden verder implementeren in ons 

opleidingsaanbod en onze programma’s en lokaal bij de vereniging en de trainer laten landen
• In de aanloop naar het WK2022 en doorlopend t/m juni 2023 budget en een ondersteuningspakket 

beschikbaar stellen voor clinics op scholen
• Stimuleren om aansluitend aan scholenclinics een scholentoernooi te organiseren
• Aansluiten bij grote evenementen waar veel jeugd in beweging komt zoals: Olympic Moves, 

Finals Rotterdam, Jeugdland Arnhem



Sportiviteit (participatie, talent en topsport)
• De Volleybalbus op aanvraag inzetten bij scholen, verenigingen, activiteiten, evenementen en 

gericht in Gelderse host gemeenten
• Koppelen van WK2022 aan de Nationale Sportweek 2022 
• Organiseren WK volleybalmaand (sept 2022): er wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk volleybal 

activiteiten te organiseren en deze te koppelen aan het WK
• Bestaande samenwerkingen en partnerships vanuit sportiviteit worden in 2022 herzien, verstevigd 

en/of uitgebreid met WK2022 als platform. Ism andere bonden en organisaties worden workshops 
georganiseerd over o.a. Breed Motorisch Opleiden, Talentontwikkeling en persoonlijke 
ontwikkeling trainers (Topopleiders in Sport). Daarnaast gebruiken we WK2022 om bestaande en 
potentiële partners uit te nodigen, zoals gemeenten, provincies, de landelijke politiek en 
onderwijsinstellingen.

• In 2022 continueren we de bestaande samenwerkingen met andere landen door delen van kennis 
op het gebied van sportmanagement en sporttechnische zaken



Vitaliteit (bewegen en gezonde voeding)

• Vanuit perspectief ‘Bewegen het nieuwe normaal’ zijn we in gesprek met Rijksoverheid en lokale 
overheden. Daarbij onderzoeken we of we ism deze en evt. private partners onze competitie en 
deze boodschap aan elkaar kunnen verbinden 

• Het bestaande partnership met JOGG is bij het WK2022 geïntensiveerd. Gezonde en duurzame 
voeding wordt tijdens het event toegepast in alles wat we doen, dit wordt tevens ingezet als 
inspiratie voor sportkantines. Via het concept ‘Menu 2030’ nodigen we food bedrijven gericht op 
duurzaamheid en innovatie m.b.t. food uit om onderdeel te zijn van het ‘Menu 2030’. Tijdens het 
WK wordt er o.a. in samenwerking met Food Valley een Food Paviljoen georganiseerd waar food 
bedrijven een plek krijgen gericht op bewustwording en inspiratie van bezoekers    

• Team22 en de Volleybaldames gaan ‘Back to school’: naast de sportieve kant staan ook gezonde 
voeding en de maatschappelijke waarden van volleybal centraal



Vitaliteit (bewegen en gezonde voeding)
• De Bas van de Goor Foundation is maatschappelijk partner bij het WK2022. De Nationale Diabetes 

Challenge (NDC) wordt verbonden aan het WK. We stimuleren host gemeenten om een NDC 
binnen hun gemeente te organiseren. Tijdens het WK wordt er een NDC slotfestival rondom het 
Gelredome georganiseerd en wordt de NDC gekoppeld aan de Teampresentatie

• Door verschillende Gelderse gemeenten worden bedrijventoernooien in aanloop naar het WK  
georganiseerd. Er wordt gekeken of er een koppeling met de European Company Games gemaakt 
kan worden, die in 2022 in Arnhem plaatsvinden. Vanuit samenwerking wordt gekeken op welke 
manier we samen kunnen optrekken

• We starten in een aantal gemeenten een samenwerking met NOC*NSF, verenigingen en lokale 
zorgpartners, waarbij we in de vorm van pilots proberen om jongeren met overgewicht aan het 
sporten te krijgen en te houden

• Bestaande samenwerkingen en partnerships vanuit vitaliteit worden in 2022 herzien, verstevigd 
en/of uitgebreid. We gebruiken het WK2022 als platform om nieuwe samenwerkingen en 
partnerships te starten op het gebied van vitaliteit 



Vitaliteit (bewegen en gezonde voeding)

• In samenwerking met NOC*NSF (project Districtspots) starten we in Hengelo een pilot met aanbod 
voor jongeren in een lage SES-wijk, waarbij lokale rolmodellen de karttrekker zijn. Doel is om deze 
doelgroep te interesseren voor onze sport en ze aan het sporten te krijgen en te houden.



Saamhorigheid en inclusie
• Uitrol aanpak gericht op inclusiviteit met speciale aandacht voor de LHBTIQ+ gemeenschap. 

Het WK wordt als motor gebruikt om hier in samenwerking met provincies, gemeenten, John 
Blankenstein Foundation, Alliantie Gelijkspelen en de organisatie van de Eurogames 2022 invulling 
aan te geven 

• Het WK2022 wordt benut om het volleybalaanbod voor mensen met een beperking aan een groter 
publiek te laten zien door o.a. de inzet van het mobiele zitvolleybalveld bij activiteiten en 
evenementen

• In samenwerking met Buitenspeel Alliantie (Johan Cruyff Foundation, Richard Krajicek Foundation, 
Jantje Beton) wordt ingezet op gezamenlijk organiseren van voorrondes en finals straatvolleybal 

• Er kan in Gelderland subsidie voor buitensportnetten aangevraagd worden. De subsidie wordt 
verhoogd als er activiteiten plaatsvinden voor mensen met een lage SES en mensen met een 
beperking 



Saamhorigheid en inclusie

• Verkenning met verenigingen Arnhem, JOGG, Jeugdfonds voor Sport& Cultuur en de Voedselbank
Arnhem hoe we mensen die gebruik maken van de Voedselbank bewust maken van en kunnen 
ondersteunen bij gezonde voeding en bewegen en hoe zij hier invulling aan kunnen geven 

• In het kader van het WK2022 worden in samenwerking met de FIVB in de Gelderse gemeenten 
wijkpakketten verspreid met volleybalmaterialen en inspiratie voor gezonde voeding. Dit wordt 
ingezet om lokale buurtfeesten/ activiteiten te initiëren en organiseren 

• In samenwerking met de Gelderse Sport Federatie en de host gemeenten wordt gestimuleerd om 
buurtvolleybaltoernooien in de wijken te organiseren 

• Alle buurtsportcoaches van de host gemeenten worden uitgenodigd voor de inspiratiedag WK2022. 
Zij krijgen een vervolgaanbod om een trainerscursus of -opleiding te volgen 



Saamhorigheid en inclusie
• In samenwerking met host gemeenten wordt gekeken hoe WK2022 lokaal kan bijdragen aan 

saamhorigheid en inclusie. Ism de Gelderse Sport Federatie zorgen we dat dit aan elkaar 
verbonden wordt t.b.v. duurzame impact

• Het WK2022 wordt als platform gebruikt om de sociale waarde van volleybal te belichten, onder 
andere door in samenwerking met Let’s Keep The Ball Flying een groot inzamelingsproject (75 m3) 
op te zetten. Ook worden diverse documentaires vertoond die de sociale kant van volleybal laten 
zien

• Bestaande samenwerkingen en partnerships vanuit saamhorigheid en inclusie worden in 2022 
herzien, verstevigd en/of uitgebreid. We gebruiken het WK2022 als platform om nieuwe 
samenwerkingen en partnerships te starten op het gebied van saamhorigheid en inclusie. Dit doen 
we door het idee uit te werken om tijdens het WK2022 een congres te organiseren over 
inclusiviteit. Als dit haalbaar blijkt wordt dit in samenwerking met partners georganiseerd.



Elke dag een stap vooruit 
op weg naar sportief en 
maatschappelijk goud!


