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SAMENVATTING ONDERZOEK

❖ Opzet onderzoek

❖ Bevindingen

❖ Conclusies

❖ Aanbevelingen

❖ Tenslotte



❖ 59 internationals (31 mannen, 28 vrouwen, gestopt 2009-2018): 
enquête, persoonlijk interview

❖ Werkgroep Batavieren, vrouwelijke ex-internationals en KNHB (Wietske)

❖ Onderzoeksversie, publieksversie, leesbare verkorte uitgave  (ook on-line), filmpjes 

❖ Verspreiding: hockeywereld (KHHB, clubs, Nederlandse Jeugd, Jong Oranje, huidige 
en oud-internationals), sportwereld (NOC*NSF, bonden), overige relevante 
instanties (Sportraad, VWS, opleiding etc.)

OPZET ONDERZOEK: Wie en Hoe?



❖ Hoog opleidingsniveau (HBO, universitair), met diploma (90%), studieduur varieert

❖ Meeste internationals, zijn, in meer of mindere mate, bezig geweest met duale ontwikkeling

❖ Transitie naar maatschappij overwegend positief beoordeeld

❖ Merendeel is tevreden met huidige maatschappelijke positie

BEVINDINGEN



KANTTEKENING

Bijna unanieme aanbeveling van oud-internationals voor 

betere ondersteuning & professionalisering duale ontwikkeling 

ANALYSE



ANALYSE

Zicht op de arbeidsmarkt, mannen matig, vrouwen redelijk



‘HET ZWARTE GAT’

❖ Afgeronde studie geeft geen (goede) baangarantie

❖ Sportieve goud ambitie moeilijk te vertalen naar maatschappelijke ambitie

❖ Concurreren met jonge niet-topsporters  op de arbeidsmarkt



DE TWEE LADDERS

TOPSPORT MAATSCHAPPIJVS



MANNEN versus VROUWEN



MANNEN versus VROUWEN

❖ Sectoren 

Mannen:

‒ sport gerelateerd (primair/secundair, 11)

‒ professionele dienstverlening (6)

Vrouwen

‒ sport gerelateerd (primair/secundair, 7)

‒ gezondheidszorg (7)

‒ professionele dienstverlening (7)

❖ Omvang organisatie, dienstverband

‒ 50% werkzaam in kleine organisatie, veelal als zelfstandige

‒ Dit is hoger dan ‘gewone’ arbeidsmarkt situatie



OVERSTAP MAKEN: Hoe & Waarom?

❖ Meeste banen toevallig tot stand gekomen

‒ Niet het resultaat bewust systematische zoek proces

‒ Soms ‘doorrollen’ bestaande activiteit

‒ Soms via clublid/sponsor

‒ Soms ‘blijven hangen’ in de sport

❖ Maatschappelijke positie en belangrijkste redenen om te gaan werken:

‒ inkomen, persoonlijke en professionele ontwikkeling

‒ 30% niet bestendig

❖ De meesten weten niet wat ze niet weten (bewustwording, referentiekader)



CONCLUSIES

❖ Hele hoge respons van deelnemers enquête/interviews (bijna 100%), 
grote waardering voor initiatief

❖ Bewustwording van het belang van de duale ontwikkeling cruciaal

❖ De noodzaak tot het verkleinen van het gat op de arbeidsmarkt

❖ De noodzaak voor ondersteuning op het gebied van:

• het creëren van een referentiekader (weten wat er te koop is)

• het definiëren van een maatschappelijke ambitie

• het vullen van je gereedschapskoffer



AANBEVELINGEN KNHB

❖ Omarm het belang van de duale ontwikkeling en 
transitie (KNHB, clubs)

❖ Maak het een integraal onderdeel van het beleid 
KNHB (regie functie)

❖ Initieer en voer uit het programma duale 
ontwikkeling/transitie (2021), in samenwerking met 
TeamNL@work 



ROL BATAVIEREN VERVOLG 

❖ KNHB

• advies, (Be)wakend oog

• hulp bij programma-aanbod

• effectieve inzet (Batavieren) netwerk

❖ NOC*NSF, andere bonden, overige instanties

• hulp bij bewustwording

• advies en concrete hulp (indien gewenst)



TOT SLOT

❖ De internationals en de Batavieren bevelen sterk aan om vanuit de KNHB de 
ondersteuning van de duale ontwikkeling en transitie verder te professionaliseren 

❖ Ook de erkenning dat de verantwoordelijkheid primair bij de sporter zelf ligt

❖ Echter er bestaat ook scepsis bij de internationals: Wil en kan de KNHB (bestuur, 
directie, technische staf), met alle consequenties van dien, het echt?





Aanpak Duale Carrière

Succesvol binnen  

& buiten de lijnen

Wietske de Ruiter
10 juni 2021



Wat wil KNHB bereiken met haar spelers/ speelsters?

❖ Bewustwording creëren mbt duale ontwikkeling

❖ Regie nemen over hun duale ontwikkeling

❖ Definiëren maatschappelijke ambitie voor lange en korte termijn

❖ Kennis van duale programma bij TeamNL@Work en KNHB

❖ Hulpvraag stellen aan duale carrière coach

❖ Duaal ontwikkelingsplan maken

❖ Communicatie naar stakeholders



De vier cruciale Fases

FASE 1
Nederlandse Jeugd Nederlands Team 

Topsport
Jong Oranje Na Topsport

FASE 2 FASE 3 FASE 4

14 – 18 jaar 18 – 21 jaar
... – 35 jaar ... – 35 jaar



Maatwerk programma fase 3 en 4

❖ Individuele gesprek en monitoring KNHB

❖ TeamNL@Work

❖ Individueel maatwerk

❖ Groep programma’s

❖ Overall programma’s 

❖ Arbeidsmarktstrategie programma ‘Athletes at Work’

❖ Netwerken benutten 2.0 



Netwerk benutten 2.0

❖ Gericht netwerk gebruiken op basis van voortraject

❖ Informatie gevers & advies gevers

❖ Netwerk gebruiken van Batavieren, sporters, TeamNL, KNHB en overig

Eisen inzet netwerk



Bewust keuzes maken / leren reflecteren / inzicht / 
overzicht geven 

Algemene bevindingen: 

▪ Begeleiding vanaf Jong Oranje is maatwerk
▪ Cruciaal om in fase Jong Oranje basis van opleiding verzorgt te 

hebben. Studie/opleiding moet hier voorrang krijgen 

Helpen bij het maken, plannen en realiseren van 
maatschappelijke ambitie

Doorverwijzen naar juiste persoon of instantie

Gevoel geven dat sporter er niet alleen voor staat. 
Onafhankelijk in raad en daad. 

Opvang op mentaal kwetsbare momenten 
(blessures, selecties en op aanvraag) 

Toegevoegde waarde Duale Carrière Coach



Betekenis voor de praktijk

❖ Trainings Programma’s Jeugd en JO afgestemd op duale carriere

❖ Trainingsprogramma 6 maanden van te voren bekend

❖ Verplichting gesprekken spelers

❖ Zelfregulatie/ eigen verantwoordelijkheid op orde

❖ Elke speler zit in duale carriere programma (Verplichting gesprek)

❖ Betrokkenheid staven selectieteam

❖ 1 fte beschikbaar vanuit KNHB





EERDERE ONDERZOEKEN






