
Tussenrapportage
Jaarplan 2022

'Samen naar sportief & maatschappelijk goud!'



Inleiding
In december presenteerden we het Jaarplan op hoofdlijnen voor 2022. Op het moment van schrijven 
van dit jaarplan was er erg veel onzekerheid over de volgende fase in de bestrijding van de corona 
pandemie. De afgelopen maanden hebben we gelukkig weer kunnen doen wat we allemaal zo graag 
doen: zonder maatregelen trainen, wedstrijden spelen en plezier met elkaar beleven op en rond de 
velden.

Er is nog veel onzeker voor het najaar van 2022, maar wat er ook gebeurt: 2022 gaat een 
onwaarschijnlijk en uniek volleybaljaar worden! Op 23 september 2022 wordt namelijk de eerste bal 
geslagen voor het WK dames. De activiteiten richting, tijdens en na het WK zullen nog steeds een 
belangrijk deel van onze inzet zijn in het aankomende jaar. Echter, er is uiteraard nog veel meer. We 
organiseren ook het EK Beach U22. We blijven ook 'gewoon' doen wat we altijd doen: onze 
competities organiseren, mensen opleiden, een volgende stap zetten in onze strategische 
ontwikkeling en professionalisering en verenigingen blijven ondersteunen. In het jaarplan is op 
hoofdlijnen weergegeven hoe we denken hier allemaal invulling aan te geven. Deze tussenrapportage 
is een thermometer om inzicht te geven hoe het loopt met de realisatie van het jaarplan.



Strategisch kader 2022-2026



Ons verlangen

Om inzicht te krijgen in welke mate ons verlangen dichterbij komt monitoren we periodiek:

• Ledenontwikkeling (ledencijfers Nevobo)
• Ontwikkeling aantal volleyballers (leden en niet leden)(rapportage Zo sport Nederland)
• Ontwikkeling maatschappelijke waarde van volleybal (onderzoek Mats Bleeker)

Iedereen in aanraking laten komen met volleybal & de unieke waarden van de volleybalsport  



Ledenontwikkeling 
(leden en teams Nevobo)



Ledencijfers Totaal 2018-2022

Opmerking:

De gemiddelde daling van het totaal 
#leden is gedurende Corona versterkt.
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Ledencijfers per leeftijd 2018-2022

Opmerkingen:

De sterkste daling vindt plaats bij de 
jeugd t/m 14 jaar.

Bij de jonge senioren groeit het 
aantal leden.

Er is een vergrijzing van het 
ledenbestand gaande.
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Ledencijfers jeugd 2018-2022
Opmerking:

Het #leden t/m 14 jaar is gelijk aan het #leden 
van 15-19 jaar. 

Er is geen sprake meer van piramidale opbouw 
(brede onderkant, smalle piek).

Uit analyse van de cijfers blijkt dat tijdens 
Corona het aantal afmeldingen (uitstroom) niet 
is versterkt, maar aantal aanmeldingen 
(instroom) nihil was.5.115
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Teamcijfers senioren 17/18 - 21/22

Opmerkingen:

• Afname teamaantallen vertoont 
vergelijkbaar beeld als afname 
ledenaantallen

• 'Nieuw' aanbod (nog) weinig animo



Teamcijfers jeugd 17/18 - 21/22

Opmerkingen:

• Sterkste daling bij meisjes B en C
• Daling seizoen 2020-2021 bij CMV-

jeugd gevolg van corona (geen 
inschrijvingen 2e helft)



Ontwikkeling aantal 
volleyballers 

(leden en niet leden)
(rapportage Zo sport Nederland) 



Vanuit de Rapportage Zo Sport Nederland weten we dat tot de eerste corona maatregelen het aantal 
sporters elk jaar toenam en dat mensen ook steeds vaker sporten. De toename van het aantal 
volleybal beoefenaars lag hierbij zelfs nog een stuk hoger dan het gemiddelde; de 
onderzoeksresultaten tonen aan dat het aantal mensen dat minstens eens per week 
(beach)volleybalt in vijf jaar met ruim 18% is gestegen. Het gaat dan om het aantal beoefenaars 
(leden en niet leden) waarvan de teller in 2018 op 281.000 volleyballers stond. Daarmee stond 
volleybal in de top 10 van snelst groeiende sporten wat betreft beoefenaars in ons land.

In 2019 was er een daling waarneembaar naar 239.000 en in 2020 gooide corona roet in het eten 
waardoor de cijfers flink daalden naar 136.000. September 2021 stond volleybal er weer goed op met 
317.000 beoefenaars, dit is echter een maandcijfer dus nog niet vergelijkbaar met de andere cijfers 
omdat die jaarcijfers betreffen. We hebben de volleybalspecifieke cijfers van 2021 uit de rapportage 
Zo Sport Nederland opgevraagd bij NOC*NSF.

Hetzelfde onderzoek laat zien dat mensen die vanuit een verenigingsverband sporten dit het langst 
volhouden. Dit maakt dat de kracht van verenigingen nog steeds onverminderd groot is: verenigingen 
vormen het cement van de samenleving.



Ontwikkeling 
maatschappelijke 

waarde van volleybal 
(onderzoek Mats Bleeker, 2021)



Onderzoek onder jeugd

Levensvaardigheid

Hoe goed leer je dit door 
volleybal?

Antw: Goed + uitstekend

Hoe belangrijk vind je dit?

Antw: (zeer) belangrijk

Samenwerken 95,50% 96,00%
Anderen aanmoedigen 95,10% 92,50%
Je best doen 94,90% 98,80%
Van anderen leren 89,10% 89,60%
Enthousiasme uitstralen 88,90% 88,60%
Goed burgerschap beoefenen 88,90% 93,40%
Met iedereen werken, ongeacht ras, kleur, geloof of economische 
status

87,70% 97,70%

Mensen ontmoeten en overweg kunnen met mensen 87,10% 97,90%
Een vriendelijke persoonlijkheid ontwikkelen 85,30% 96,10%



Onderzoek onder volwassenen

Levensvaardigheid

Hoe goed leer je dit door 
volleybal?

Antw: Goed + Uitstekend

Hoe belangrijk vind je dit?

Antw: (zeer) belangrijk

Samenwerken 95,90% 98,20%
Mensen ontmoeten en overweg kunnen met mensen 87,40% 91,80%
Een veilige en accepterende sfeer creëren in een groep 83,90% 95,80%
Met iedereen werken, ongeacht ras, kleur, geloof of 
economische status

82,50% 92,50%

Een houding van verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid 
ontwikkelen

76,00% 88,60%

Mensen accepteren en begrijpen 73,50% 94,10%
Trots en zelfvertrouwen ontwikkelen 72,60% 83,00%





Competitie & ICT



Competitie

Een groot deel van onze kernactiviteiten bestaat uit het organiseren van wedstrijden, competities 
en toernooien. Over het hele seizoen gezien organiseren we zo’n 130.000 volleybalwedstrijden, 
bestaande uit:
• Reguliere wekelijkse competities (indoor, zit en beach)
• Toernooien (Beker, Recreanten, CMV, Junior Beach Circuit en Summer Beach Volleyball Circuit)
• (Jeugd)kampioenschappen

• Tevens wordt de officialaanwijzing voor al deze wedstrijden gefaciliteerd
• En wordt de competitieplanning en verloop zo optimaal mogelijk via nevobo.nl en de Mijn 

Volleybal app gecommuniceerd

-> loopt en wordt gerealiseerd



Passend aanbod in alle levensfasen

We gaan gestructureerd werken aan aanvullend wedstrijd-/competitie- en toernooi-aanbod:
• Vergroten inzicht: dmv uitstroomonderzoek (doorgeschoven voorjaar 2023), aansluiten 

ontwikkelingen spel- en trainingsaanbod (loopt) en ontwikkeling platform om behoeften continu te 
kunnen peilen (doorgeschoven 2023)

• Concept uitwerking: analyse, concept ontwikkeling, business model en planning
• Testen in pilots & leren en implementeren: pilots en evaluatie, implementatie- en 

communicatieplan 

Met in 2022 o.a. de volgende pilots: 
• Verkennen van het indelen in kleinere poules (loopt)
• Vernieuwde opzet Junior Beach Circuit (gerealiseerd)
• 4 x 4 C Jeugd competitie (loopt)



Eredivisie

We zetten in op de verdere uitrol van het Eredivisieplan 2021+ met o.a.:
• Organisatie expertsessies voor clubs op gebied van andere businessmodellen die bijdragen aan 

versterken financieel fundament (loopt)
• Start beoogd Leaguebureau met de positionering en marketing van de Eredivisie (loopt)
• Toepassing nieuwe licentie eisen vanaf seizoen 2022-2023: komende licentieronde wordt in 

tegenstelling tot de afgelopen jaren een duidelijke ondergrens gehanteerd wat betreft de 
indieningstermijnen, de document formats en de inhoud (gerealiseerd)



ICT

We zetten wat betreft ICT ontwikkeling o.a. in op:
• Implementatie Digitaal Wedstrijdformulier 2.0 (loopt)
• Implementatie VolleybalMasterz 2.0 (loopt)
• Ontwikkeling online platform voor trainers/coaches (loopt)
• Ontwikkeling community-platform (doorgeschoven 2023)
• Continue optimalisatie processen ter verbetering van de dienstverlening aan clubs (loopt)

Belangrijke uitdaging is de invulling van de openstaande vacature PHP developer ->
Afhankelijk van het moment waarop wij deze vacature weten in te vullen, kunnen er meer 
of minder van de beoogde IT-ontwikkelingen opgepakt worden (gerealiseerd)

• Zie verder: Communicatie & Marketing - benutten kansen digitalisering



Arbitrage



Versterken Arbitrage organisatie
• We maken een start met een nieuwe indeling in de arbitrage structuur, waarin we toewerken 

naar meer sturing en (proces)begeleiding vanuit het bondsbureau, waarbij deze als spin in het 
web fungeert en de verbindingen legt tussen de vrijwilligersorganisatie en het bondsbureau. 
Hierin komen de volgende aandachtspunten aan bod:
• Herstructurering van de arbitrage organisatie, zowel de professionele als de 

vrijwilligersorganisatie (loopt)
• Sollicitatieprocedure van de voorzitter voor de huidige Werkgroep Arbitrage* (gerealiseerd)
• Herijken van het Nevobo Arbitragebeleidsplan 2022-2025 (loopt)
• Ontwikkelen van actieplannen voor de regio, met de focus op werving en behoud 

van scheidsrechters (loopt)
• Implementeren van het Arbitragebeleidsplan 2022-2025 (volgt in verlengde van de andere 

acties)

* Er is een externe projectleider, met specifieke kennis en ervaring op dit gebied, gevraagd invulling 
en sturing te geven aan dit proces (gerealiseerd)



Sportontwikkeling 
& Opleidingen



Versterken volleybalverenigingen 
en -aanbieders
Om volleybalverenigingen en –aanbieders duurzaam te versterken zetten we in op:
• Versnellen strategie ontwikkeling verenigingen en aanbieders tbv planvorming professionalisering 

(‘Versterken aan de basis’) dmv extra inzet procesbegeleiding (loopt)
• Optimalisatie en uitbreiding ‘Verenigingsmonitor’ (loopt)
• Ondersteuning clubs tav ‘vrijwilligersbeleid’ bijv. dmv scholingen of MDT traject (loopt)
• Faciliteren lerend netwerk voor zowel professionals als bestuurders van Superclubs (loopt)
• Creëren ontwikkelperspectief tav rol, maatschappelijke positie en activiteiten van de ‘Vereniging 

van de Toekomst’ (loopt)
• Reguliere ondersteuning en begeleiding van verenigingen, waar mogelijk in samenwerking met 

andere partijen (RaboVersterkt, Sportakkoord) (loopt)



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 (loopt)
• Action Volley (6-12 jaar): verder methodisch ontwikkelen en testen (loopt)
• Start2Volley (volwassenen): implementatie aanbod (loopt)
• Start2Volley (specifieke doelgroepen): pilots met NOC*NSF, zorgpartners, gemeenten en clubs 

(loopt)
• Old Stars Volleyball (60+): implementatie aanbod (loopt)
• Zitvolleybal: duurzame aanpak door lokaal vanuit energie en ambitie ism Special Heroes en Johan 

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

Foundation (loopt)



Opleidingsaanbod en accommodaties
Om het passend aanbod optimaal tot bloei te laten komen wordt er ook ingezet op opleidingsaanbod 
en accommodaties:
• Opleidingsaanbod kader (trainers/ coaches en arbitrage):

• Laagdrempelige toegang tot kennis en stimuleren duurzame kennisontwikkeling via nieuw te 
ontwikkelen online platform voor zowel trainers/ coaches als arbitrage (loopt)

• Implementatie herzien licentiebeleid trainers/ coaches (loopt)
• Creëren beroepsperspectief trainers/ coaches (loopt)
• Implementatie Volleybalmasterz 2.0 (loopt)
• Aanbieden aanvullend aanbod arbitrage workshops online (loopt)

• Accommodaties:
• Vanuit de reglementen en spelregels sturen op de kwaliteit en inrichting van sporthallen en 

beachaccommodaties (loopt)
• Samenwerking met externe specialisten voortzetten, die de verenigingen ondersteunen en 

begeleiden bij (ver)bouw van accommodaties, waarmee we de zeggenschap op 
accommodaties stimuleren (gerealiseerd)



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 (loopt)
• Herijking kwaliteitssysteem voor opleidingsaanbod, om betere aansluiting te creëren tussen 

onderwijs en werkveld (loopt)
• Faciliteren van het leren van clubs die inzetten op maatschappelijk goud (loopt)
• 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 
(loopt)

• In de aanloop naar het WK2022 en doorlopend t/m juni 2023 budget en een ondersteuningspakket 
beschikbaar stellen voor clinics op scholen (gerealiseerd)

• Stimuleren om aansluitend aan scholenclinics een scholentoernooi te organiseren (gerealiseerd en 
blijft doorlopen)

• Aansluiten bij grote evenementen waar veel jeugd in beweging komt zoals: Olympic Moves, 
Finals Rotterdam, Jeugdland Arnhem (deels gerealiseerd)



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

gericht in Gelderse host gemeenten (gerealiseerd en blijft doorlopen)
• In samenwerking met NOC*NSF koppelen van WK2022 aan de Nationale Sportweek 2022 

(gerealiseerd)
• Organiseren WK volleybalmaand (sept 2022): er wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk volleybal 

activiteiten te organiseren en deze te koppelen aan het WK (loopt)
• 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. (loopt)

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



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 (loopt)

• 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 expo georganiseerd waar food 
bedrijven een plek krijgen gericht op bewustwording en inspiratie van bezoekers (loopt)

• Het Team ‘22 en de Volleybaldames gaan ‘Back to school’: naast de sportieve kant staan ook 
gezonde voeding en de maatschappelijke waarden van volleybal centraal (gerealiseerd)



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 en de Trophy Tour 
(gerealiseerd en loopt)

• Door de gemeente Arnhem wordt een Gelders bedrijventoernooi georganiseerd dat gekoppeld is 
aan de European Company Games die in 2022 in Arnhem plaatsvinden. Vanuit samenwerking 
wordt gekeken op welke manier we samen kunnen optrekken (gerealiseerd)

• 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 (loopt)

• 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 (loopt)



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 (deels gerealiseerd)

• 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 (loopt)

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

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



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 
(gerealiseerd)

• 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 (loopt)

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

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



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

saamhorigheid en inclusie. Ism de Gelderse Sportfederatie zorgen we dat dit aan elkaar verbonden 
wordt t.b.v. duurzame impact (loopt)

• 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 op te 
zetten. Ook worden diverse documentaires vertoond die de sociale kant van volleybal laten zien 
(loopt)

• 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. (loopt)



Economische impact
• De FIVB en Nevobo organiseren tijdens het WK2022 het Empowerment congres. In de binnenstad 

van Arnhem zullen op diverse bestaande locaties, zoals cafés, restaurants, theaters en sportzalen 
workshops aangeboden worden voor de 222 volleybalfederaties, trainers en 
verenigingsbestuurders. Door bestaande accommodaties in te zetten en het bedrijfsleven uit 
Arnhem hierbij te betrekken leveren we een bijdrage aan de lokale economie (loopt)

• In samenwerking met Radboud Ziekenhuis Nijmegen wordt tijdens het WK2022 het Medisch 
congres georganiseerd voor honderden internationale medisch specialisten die bij volleybal 
betrokken zijn, zoals fysiotherapeuten en sportartsen, die in en rond Nijmegen zullen verblijven. 
Onze partner Bas van de Goor Foundation zal hier ook bijdrage aan leveren om belang van 
sport/bewegen te benadrukken vanuit perspectief van (voorkomen van) diabetes (loopt, wordt 
kleiner eendaags congres)



Economische impact

• Bestaande samenwerkingen en partnerships vanuit economische impact 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 economische impact. Dit doen we door bestaande en 
potentiële partners vanuit de overheid en het bedrijfsleven uit te nodigen om de sfeer van het 
event te proeven en mogelijkheden voor investeringen in de toekomst verder te bespreken en te 
concretiseren. (loopt)

• We stemmen de behoeften en wensen vanuit Nevobo en de verenigingen (het werkveld) verder af 
met onderwijsinstellingen, zodat er een goede aansluiting ontstaat tussen studenten en hun 
toekomstige functies als professionals in de (volleybal)sport (loopt)



Evenementen



WK Dames 2022
Het Wereldkampioenschap Volleybal Vrouwen wordt van 23 september t/m 15 oktober 2022 
gehouden in Nederland en Polen. Nederland is als hoofdorganisator gastheer van de meeste 
wedstrijden, waaronder de finale. De belangrijkste informatie op een rij:

• Speelsteden NL: Arnhem – Rotterdam – Apeldoorn
• Verhuizing finale
• 24 deelnemende landen, verblijvend in 31 verschillende host gemeenten in Gelderland
• Samenwerking met TIG Sports -> WK 2022 BV opgericht, deze is risicodragend
• Uitdagingen vanwege corona: voortdurend in gesprek met stakeholders om zo min mogelijk 

concessies te doen aan het concept van het evenement
• Communicatie samen met FIVB (‘Electrifying’) en mediapartners (Ziggo, NOS, DPG)
• Ticketstrategie complex vanwege corona, voortdurend aanpassingen
• Partnerships met steeds meer partijen (o.a. JOGG, Food Valley, Radboud Universiteit, Papendal, 

provincies & steden, FIVB)



WK Dames side events

In de aanloop naar, tijdens en in de periode na afloop van het WK2022 worden vele side events 
georganiseerd gericht op sportiviteit, vitaliteit (bewegen en gezonde voeding), saamhorigheid en 
inclusie en economische impact. Deze activiteiten staan benoemd in ‘Samenwerking en partnerships’. 

Daarnaast vinden ook de volgende grote side events plaats:
• 75 jaar Nevobo in en om Arnhem (24 september 2022) (loopt)
• 75 year FIVB in en om Gelredome (25 september 2022) (loopt)



EK Beach U22

De grootste talenten van het Europese beachvolleybal zullen volgend jaar in Vlissingen en 
Werkendam hun kunsten vertonen op het Europees kampioenschap voor spelers onder 22. 
Het toernooi voor zowel mannen als vrouwen wordt van 7 tot en met 12 juni gespeeld. 
De belangrijkste informatie op een rij:

• Speelsteden: Vlissingen (Badstrand) en Werkendam (Copakadijk) (Bilthoven ipv Werkendam)
• Finales in Vlissingen
• Samenwerking met Sportworx, Beachsport Werkendam, van Buren Events Vlissingen
• 3 Nederlandse teams per geslacht
• Combinatie met Summer Beach Volleyball Circuit



Topsport



Topsport Papendal
De weg is ingeslagen naar Parijs 2024. Zowel de mannen als de vrouwen zitten in het focus programma van 
NOC*NSF. Binnen Topsport Papendal zetten we volgend jaar in op de volgende aspecten (loopt):

Algemeen
• Topsport organisatie verduurzamen (model High Performance Organisatie)
• Versterken opleidingsprogramma's door samenwerking Papendal en (Eredivisie)clubs
• Loopbaanbegeleiding toevoegen aan (opleidings)programma's
• Doorontwikkeling van "RTC" structuur aansluitend op centrale programma's (Papendal en Zuiderpark)
• "share" is het uitgangspunt: open cultuur en verbinden van kennis & ervaring in de 

volleybalgemeenschap
Mannen

• Voortbouwen op de A-status (top-8 classificering VNL of WK)
• U22 team ter verbinding tussen jong oranje en senioren

Vrouwen
• Behouden A-status (top-8 classificering VNL of WK)
• Aansluiting team'22 met senioren - Team 22 doorzetten als team 23.

Jeugdteams
• Deelname EK’s



Topsport Zuiderpark

Binnen Topsport Zuiderpark wordt ingezet op (loopt):
• 2 nieuwe bondscoaches
• In algemeen herijken Beach Team Nederland: 

• Analyse "must-haves & nice-to-haves" 
• Prioriteiten stellen

• Mannen
• Vijf teams die naar Parijs willen --> grote selectie

• Vrouwen
• Spoeling is dun, één topteam daarna vraagtekens
• Instroom vrouwenkant is prioriteit

• Voornaamste doel 2022 is WK in Rome
• Nieuw model "World Tour" nog niet bekend wat dat gaat betekenen



Zitvolleybal

• Versterken programma's
• Zicht houden op deelname Paralympische spelen '24 (mannen)
• Bouwen aan competitief team bij de dames
• Inzet op het verder versterken van zitvolleybalaanbod door op die plekken, waar energie en 

ambitie is, te kijken hoe we lokaal/ regionaal partnerships op kunnen bouwen om vanuit 
gezamenlijke ambities het aanbod te versterken en meer zitvolleyballers te werven en binden. 
De Nevobo speelt een rol in het bij elkaar brengen van deze partners in samenwerking met Special 
Heroes en de Johan Cruyff Foundation

-> loopt



Samenhang topsport met andere terreinen
• Onderzoek Topsport cultuur in Nederland:

• We doen mee aan het landelijk onderzoek naar de positieve en negatieve aspecten van de topsport 
cultuur in Nederland

• Afstemming Eredivisie:
• Eredivisie ontwikkeling
• Eredivisie (top) clubs en coaches & Kennisontwikkeling coaches Eredivisie
• Herijking Talent Ontwikkeling dmw Talent Teams

• Positie en rol Volleybal Academie/ Opleiden & Opleidingen:
• Opleiden en opleidingen voor trainers & coaches

• Sportontwikkeling & maatschappelijke waarde:
• Pedagogische visie en sportplezier
• Project Breed Motorische Ontwikkeling
• Volleybalspeeltuin & Action Volley

• Competitie:
• Afstemming nationaal en internationaal seizoen
• Competitie vormen en opbouw

• Strategische toernooi agenda in NL richting 2026:
• Zelf organiseren van belang ivm plaatsing van opleidingsteams indien we zelf organiseren

• Verkenning mogelijke versterkingen voor maatschappelijke carrière (oud) topsporters



Communicatie 
& Marketing



Benutten kansen digitalisering
• Doorontwikkeling en uitrol Play Volleybal campagne (deels gerealiseerd)
• Doorontwikkeling online kanalen en fanbase en gaming- en strategie (loopt)
• Extra inzet op online marketingstrategie met WK als belangrijke drager (loopt)
• Ontwikkeling aanpak t.a.v. oplossingen met videocontent van de clubs (deels gerealiseerd)
• Implementatie video first strategie richting WK 2022 en doorontwikkeling richting toekomst (loopt)
• In aanloop naar WK 2022 Volleybaldames als rolmodellen inzetten voor promotie van het event 

en de volleybalsport (deels gerealiseerd)
• Podium geven aan huidige en toekomstige topspelers, incl. hun sportieve en maatschappelijke 

ontwikkeling, d.m.v. aansprekende videocontent (loopt)
• Opzetten communicatieaanpak voor het nog sterker betrekken, profileren en werven 

van partners (loopt)



Financiën



Financiën 

Binnen de afdeling Financiën worden de volgende ontwikkelingen ingezet/ voortgezet:
• Invulling geven aan informatie-afdeling -> eigen afdeling, uit te breiden naar andere afdelingen 

binnen de organisatie (loopt)
• Data-analyse uitbreiden naar informatievoorziening richting clubs en partners (wordt in het najaar 

opgepakt)
• Verder optimaliseren AO/IC cyclus afdeling Financiën (loopt)
• Onderzoek integratie Exact met werkomgeving Sharepoint (loopt)
• Optimalisatie Persoons- en salarisadministratie (loopt)
• Optimalisering debiteurenbeheer (loopt)
• Strakke (financiële) regie op de grote Evenementen en subsidiestromen (loopt)
• Verdere digitalisering gegevens (loopt)



HR &
Organisatie ontwikkeling



Nevobo organisatie
Op de volgende manier wordt ingezet op sterke service- en dienstverlening naar onze leden:
• Mbv digitalisering starten met vergroten toegang tot kennis (loopt)
• Volleybal.nl en de Mijn Volleybal app ontwikkelen we door met o.a. de integratie van praktische

verenigingszaken (en/of samenwerkingstools van derden) (deels gerealiseerd)
• We ontwikkelen een click-call-face strategie om de zichtbaarheid en de bereikbaarheid van kennis

en ervaring van de Nevobo te vergroten (loopt):
• Click: verbeteren online informatie voorziening voor verenigingen
• Call: vergroten bereikbaarheid van medewerkers voor vragen die niet of lastig via 'click' te

beantwoorden zijn
• Face: vergroten zichtbaarheid van medewerkers en duidelijke structuur voor onderwerpen

waarvoor je 'face-to-face' een afspraak maakt



Nevobo organisatie

Al het voorgaande vraagt continu ontwikkeling van de organisatie: zowel in tijd, middelen als mensen. 
Hier zetten we op de volgende manier op in:
• Het door ontwikkelen van de HR-cyclus waar we in 2021 mee zijn gestart (deels gerealiseerd)
• Het opstellen van een diversiteitsbeleid (loopt)
• Het verhogen van kennis en vaardigheden en bevorderen van eigen regie door trainingen en 

opleidingen binnen DeWeerelt van Sport, GoodHabitz en individuele coaching (gerealiseerd)
• Een vitaliteitsbeleid om medewerkers te ondersteunen bij een gezonde leefstijl (loopt)
• Verdere professionalisering van de afdelingen ICT, financiën en HR (loopt)
• Verder beschrijven functie profielen topsport tbv talentontwikkeling & strategische 

personeelsplanning trainers/coaches (loopt)
• Gedurende 2022 anticiperen op de personeelsontwikkeling in de aankomende jaren irt

organisatieontwikkeling en het financieringsmodel van de bond (loopt)



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


