NULMETING
visie op de ontwikkeling van hockeyers

BESTUURDERS &
TRAINERS/COACHES

AAN DE SLAG MET DE VISIE
VOLDOENDE HANDVATTEN

80%

1

BETER HOCKEY
BEGINT BIJ
JEZELF

2

HERKEN EN
STIMULEER
UNIEKE
KWALITEITEN

3

VOOR IEDERE
LEEFTIJD EEN
PASSENDE
BELASTING

4

BIJDRAGE
LEVEREN AAN
HET TEAM

5

ONDERSTEUN
DUURZAAM
LEREN

6

SPORT EN
PRIVÉ IN
BALANS

BEKENDHEID VAN
DE VISIE

90%

70%

90% van de bestuurders heeft van de visie gehoord,
tegenover 70% van de trainers/coaches
Wat opvalt is dat bestuurders en trainers/coaches van grote
verenigingen over het algemeen beter bekend zijn met de
visie dan bestuurders en trainers/coaches van kleine
verenigingen.

WIE

WANNEER

Wie deden er mee aan het onderzoek?

Wanneer vond het onderzoek plaats?

143

BESTUURDERS
van 133 verschillende verenigingen

266

TRAINERS/COACHES
van 133 verschillende verenigingen

660

HOCKEYERS
van 219 verschillende verenigingen

Deze nulmeting vond plaats in het
eerste kwartaal van 2019. Op dat
moment werd voor het eerst de
campagne van de visie naar buiten
gebracht: 6 X VOORUIT IN HOCKEY.
Om het effect van de visie te meten,
wordt dit onderzoek tweejaarlijks
herhaald.

KLEUR BEKENNEN:
GOED OF NIET GOED?

99%

94%

99% van de bestuurders vindt het goed tot zeer goed
dat de KNHB met haar visie kleur bekent, tegenover
94% van de trainers/coaches

BEOORDELING
VAN DE VISIE

98%

92%

98% van de bestuurders vindt de visie goed tot
zeer goed, tegenover 92% van de trainers/coaches

HOE WAARDEREN HOCKEYERS
DE HOCKEYSPORT?
We willen met de visie het plezier in hockey en de verbondenheid van hockeyers met de sport vergroten.
Om een indruk te krijgen van hoe zij de sport op dit moment waarderen hebben we onderstaande vragen
voorgelegd:

1. Welk cijfer geef je de
hockeysport?

8,7

Hierbij zien we dat de jongste hockeyers de hoogste
cijfers geven.

2. Hoeveel plezier heb je
in hockey?

8,7

Het hebben van een trainer/ coach (een en dezelfde
persoon) zorgt voor veel plezier in hockey!

3. Hoe verbonden voel je
je met de hockeysport?

8,6

Hieruit blijkt: hoe hoger het niveau, des te meer
hockeyers zich verbonden voelen met de hockeysport.

AMBITIE
T.A.V. DE VISIE

95%

90%

70%

Bijna 80% van de bestuurders geeft aan voldoende handvatten te hebben met betrekking
tot de visie, tegenover bijna 70% van de trainers/coaches

MOEILIJKHEDEN BIJ HET IMPLEMENTEREN VAN DE VISIE

60%

60% van de bestuurders verwacht moeilijkheden bij het implementeren van de visie,

40% tegenover iets meer dan 40% van de trainers/coaches. Bestuurders en trainers/coaches
hebben hierbij deels dezelfde verwachtingen:

Welke moeilijkheden verwachten
bestuurders bij de implementatie
van de visie?

Welke moeilijkheden verwachten
trainers/coaches bij de implementatie van de visie?

• Weerstand van ouders
• Onvoldoende draagvlak binnen
de vereniging

• Weerstand van ouders
• Onvoldoende draagvlak binnen
de vereniging

• Handvatten niet praktisch
genoeg
• Beperkte middelen voor de
uitvoer
• Niet alle verenigingen doen mee

• Lastig om in de praktijk
invulling te geven aan de visie
(bijv. het vormgeven van
trainingen)

Om de visie beter te kunnen
uitdragen, hebben de bestuurders en trainers/coaches drie
suggesties:
• het organiseren van
(informatie)bijeenkomsten
• meer aandacht op social
media
• een (online) kennisplatform

HANDVATTEN VOOR DE TOEKOMST
De KNHB wil hockeyverenigingen graag ondersteunen bij de implementatie
van de visie. Dit hebben we al gedaan:
VERKLEINEN WEERSTAND EN VERGROTEN DRAAGVLAK
• De campagne 6X VOORUIT IN HOCKEY, waarmee we verenigingen en ouders kennis lieten maken
met de visie (met onder andere een ouderavond)
• Herijking competitiestructuur Jeugd
• Aanpassing selectieleeftijd KNHB districtsteams

95% van de bestuurders heeft ambitie om met
de visie aan de slag te gaan, tegenover 90%
van de trainers/coaches

PRAKTISCHE HANDVATTEN
• De basisopleiding Training geven & Coachen die wij in 2019 kosteloos hebben aangeboden
• Praktische bijeenkomsten en filmpje met uitleg over een breedmotorische warming up
• Webinars

REDENEN OM MET DE VISIE AAN DE SLAG TE GAAN

En ook in de toekomst blijven we verenigingen ondersteunen, onder andere door:

Voor bestuurders en trainers/coaches zijn de belangrijkste redenen om met de visie aan de slag te gaan:
1. Het verhogen van het plezier in de sport
2. Het verhogen van de kwaliteit van hockey

VERKLEINEN WEERSTAND EN VERGROTEN DRAAGVLAK
• Bestuurders, trainers/coaches inhoudelijk meenemen in thema's behorend bij de visie
• Ouders leggen we nogmaals uit wat de visie betekent voor hun hockeyende kind(eren)
• De KNHB blijft in gesprek met de verenigingen over hun ervaringen met de visie,
de punten waar zij tegenaan lopen en hoe die te verbeteren zijn
PRAKTISCHE HANDVATTEN
• Verenigingen hebben de mogelijkheid om via de services van het
Sportakkoord de basisopleiding Training geven & Coachen af te nemen
• Een online kenniscentrum voor technisch kader
• Stappenplan voor het indelen van jeugdteams
• Postercampagne in lijn met het uitgangspunt
‘belasting en belastbaarheid’

Meer informatie over de visie
vind je op knhb.nl/6xvooruit

