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Bijeenkomst wervingscoördinatoren 16 
september 2015 
 
De technisch directeur heet een ieder welkom en geeft een korte toelichting op de agenda 
van deze bijeenkomst. Het plan is om actief aan de slag te gaan. Doelstelling is om acties te 
bedenken en draaiboeken op te stellen.  
 
De technisch directeur vraagt om de op maat gemaakte acties en plannen van aanpak in 
Dropbox te plaatsen. De wervingscoördinatoren worden voorts gevraagd iedere actie te 
evalueren op de vraagstukken: wat ging goed, wat kon beter en wat heeft het opgeleverd? 
 
De technisch directeur brengt de website www.sport.nl onder de aandacht. Staat jouw club 
nog niet op de kaart op Sport.nl? Dan wordt dat hoog tijd. Op de pagina Zet je club op de 
kaart kun je alle gegevens over jouw vereniging invullen. Als jouw club lid is van een 
sportbond die bij NOC*NSF is aangesloten, dan is een vermelding op Sport.nl gratis. 
 
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) 
Dorien Dijk en Maarten Wesselman van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 
(NISB) geven een presentatie over het werven, binden en behouden van jongeren bij de 
sport. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is een onafhankelijk 
kennisinstituut dat een vitale samenleving nastreeft. NISB brengt organisaties vanuit beleid, 
onderzoek en praktijk bij elkaar om tot een gezondere samenleving te komen. NISB maakt 
wetenschappelijke kennis toepasbaar en deelt de vraag en ervaringen uit de praktijk met de 
wetenschap en inspireert hiermee anderen uit de praktijk. De belangrijkste doelgroepen van 
NISB zijn professionals, vrijwilligers en bestuurders in de sport en aanpalende sectoren.  
 
Werven, binden en gedragsverandering  
Vanuit de wetenschap weten we dat verschillende factoren een rol spelen in het tot stand 
komen van bepaald gedrag en behouden van een bepaald gedrag, zoals sporten. Deze 
kennis is toe te passen in het werven van leden voor een bepaalde sport of vereniging. Ook 
kunnen we leren van de principes die worden toegepast in de (sociale) marketing. Wat werkt 
wel en niet om mensen blijvend enthousiast te maken voor een sport, of voor 
lichaamsbeweging in het algemeen? Werkt voor iedereen wel hetzelfde? Alvast een tipje van 
de sluier: ken je doelgroep!  
 
Werven en binden van jeugd  
Voor het werven van jongeren is de verbinding met school belangrijk. Kennismaking met de 
sport via school tijdens schooltijd met een vervolg in het naschoolse aanbod en vervolgens 
bij de vereniging. In de database Effectief Actief staan bestaande geschikte interventies die 
laten zien hoe andere sporten dit doen. NISB heeft inmiddels veel kennis over het binden en 
behouden van jongeren. Het belangrijkste is hoe je omgaat met de jongeren als je ze 
eenmaal geworven hebt. Daarvoor hebben we een onderverdeling gemaakt in 4 factoren: 
wat motiveert de jongeren, sociale invloeden, invloeden van buitenaf en verenigingsfactoren. 
Tips, tricks en tools en goede voorbeelden laten we zien en leggen we uit. 
 
Jongeren binden en behouden bij sport 
Meer weten over hoe u jongeren aan uw vereniging bindt en behoudt? Lees 
de achtergondinformatie onder het kennisgebied Sportaanbieders en verenigingen. Ga 
naar tips, tricks en tools om concreet aan de slag te gaan met het binden en behouden van 
jongeren aan uw vereniging. NISB werkt op dit thema samen met NOC*NSF 
 
Clubs bespreken de beperkingen om school en ijshockey te combineren.  

http://www.sport.nl/
http://sport.nl/zet-je-club-op-de-kaart
http://sport.nl/zet-je-club-op-de-kaart
http://www.nisb.nl/weten/kennisgebieden/sportaanbieders-en-verenigingen/jongeren-binden-en-behouden-bij-sport.html
http://www.nisb.nl/doen/tools-en-instrumenten/jongeren-binden-en-behouden-bij-sport.html
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Het NISB stelt voor om te onderzoeken waarom kinderen overwegen om te stoppen met 
ijshockey door met ze in gesprek te gaan. 
  
De technisch directeur stelt voor om niet (teveel) te focussen op onmogelijkheden, maar juist 
te focussen op mogelijkheden (kansen).  
 
Maarten Wesselman geeft een toelichting op factoren die beïnvloeden of een persoon aan 
een bepaalde sport gaat doen. Clubs moeten een boodschap overbrengen die aanspreekt 
en nadenken over hoe die boodschap verspreid wordt. In dit kader geeft Maarten uitleg over 
framing = aansluiten bij de belevingswereld van een persoon. Gevraagd wordt hoe een 
organisatie erachter komt of een boodschap goed aankomt. Maarten stelt daarop voor om de 
boodschap te testen op de doelgroep. Maarten stelt voor om de bestaande leden te vragen 
waarom ze aan ijshockey doen. In het kader van ledenwerving is de beeldvorming van 
ouders over ijshockey een belangrijke factor. Dorien stelt voor om bestaande leden te vragen 
naar hun ervaringen. Wat heeft de ijshockeysport de leden gebracht. De sport moet verkocht 
worden aan de ouders.  
 
In Den Haag worden extra ijsuren ingekocht kopen doordat ouders bovenop de contributie 
een extra bedrag betalen. De club heeft shirts gekocht en (18) shirtsponsoren gevonden.  
 
Presentatiesheets van het NISB worden in Dropbox geplaatst.  
 
Plan van aanpak ledenwervingsactie NIJB 
De technisch directeur neemt het plan van aanpak ledenwervingsactie NIJB stapsgewijs 
door.  
 

 
De aanwezigen worden ingedeeld in vier groepen en zetten mogelijke acties op papier. 
Plenair worden de volgende acties genoemd: kraam braderie, spreekbeurt op school, 
combipromo (uitwisselen) andere sporten, flyeren, ijshockeymateriaal in sportzaken, 
flashmob, ah-uitjes in de buurt, lied op youtube, bij eredivisiewedstrijden een voorwedstrijdje 
met kinderen organiseren, gebruik maken van tijdelijke ijsbanen, scholen uitnodigen bij 
wedstrijden, reclame maken bij indoor-speelbanen, toegankelijke personen inzetten, 
alternatieve lidmaatschappen (trainingslid), inline(hockey)ers uitnodigen, facebook, 
vriendjesdag, bij vrijschaatsen pro-actief potentiele leden benaderen, kinderfeestjes, 

  
•Stap 1:  
centraal acties bedenken 

•Stap 2: 
centraal plannen van aanpak bedenken 

•Stap 3:  
lokaal keuzes acties maken 

•Stap 4:  
lokaal maatwerk plan van aanpak per actie opstellen 

•Stap 5:  
actie evalueren: wat ging goed, wat kon beter, wat heeft de actie opgeleverd 
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onderdeel op  website gemeente, clinics, toernooi (wedstrijdjes), Calvé-actie. 
 
De werkgroepen worden verzocht vier acties te kiezen en te graden. Daarop worden de best 
scorende acties verder uitgewerkt naar plannen van aanpak. Plenair worden de plannen van 
aanpak besproken. De plannen van aanpak worden gekopieerd en in Dropbox geplaatst. 
 
Ondersteuning NIJB 
De ondersteuning van de NIJB bestaat uit onder andere het beschikbaar stellen van een 
account in Dropbox, het organiseren van bijeenkomsten met wervingscoördinatoren en 
sprekers en het verdelen van ijshockeymaterialen, waarbij sprake is van verdeling onder 
actieve verenigingen. Gesproken wordt over het aanpassen van flyers. Gesproken wordt 
over het aanleggen van een (landelijk) facebook. 
 
Tot slot 

De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 20 januari 2016. Besproken zullen 
worden de weerstanden, de evaluaties van acties. De technisch directeur verzoekt de clubs 
om een nulmeting van de ledentallen. De doelstelling is om 30-35% ledengroei te behalen 
(clubs bepalen zelf op welke niveaus ledengroei beoogd wordt). De technisch directeur 
bespreekt de uitlevering van materialen op inzet alsmede de bestelling van helmen. 
 
Presentielijst  
Theo van Gerwen – technisch directeur NIJB  
Wilma Olijhoek - office manager NIJB (notulist)  
Manon Pullen – Red Eagles Den Bosch  
Deyana van Muilekom – Red Eagles Den Bosch  
Wendy Hooijmans – Red Eagles Den Bosch  
Esther Calame – Hijs Hokij Den Haag 
Ingrid Buis – Hijs Hokij Den Haag 
Sander de Gruiter – Dordrecht Lions 
Richard Teeuwen – Dordrecht Lions 
Nick Dedden Wuffen – Eindhoven Kemphanen  
Mandy Gooijer - Heerenveen Flyers  
Jan Vos - Heerenveen Flyers 
David van Aarle - Tilburg Trappers 
Marianne van Zanten – Dragons Utrecht  
Ronald Bos - Zoetermeer Panters  
Henk van Aggelen – Zoetermeer Panters 


