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Rotterdam Sportsupport

Sinds jaar en dag wordt in Rotterdam gewerkt aan 
het verbeteren van het pedagogisch klimaat bij sport-
verenigingen. Onder aanvoering van Ineke Kalkman, 
projectleider ‘Veilige sportverenigingen met sterke 
jeugdafdelingen’, zet bij Rotterdam Sportsupport een 
groep professionals zich in om clubs te versterken. 
“Ineke is in 2008 gestart als eerste sportpedagoge 
van Nederland”, zegt Marita Verkaik trots. “We heb-
ben hier al veel ervaring mee en kennis van.” De komst 
van de Clubkadercoach werd in Rotterdam dan ook di-
rect omarmd. De gemeente ziet samenwerking met 
sportbonden en NOC*NSF als waardevol en Rotterdam 
Sportsupport deed vol enthousiasme mee aan de 
Proeftuinen Clubkadercoaching en zal trainersbegelei-
ding zelfstandig voortzetten.

Verkaik draait er niet om heen. “We hebben als 
Rotterdams Sportsupport direct gezien welke waarde 
Clubkadercoaching voor de betreffende verenigingen 
heeft. Dat trainers er meer plezier in hebben, en daar-
mee ook de sporters – hetgeen blijkt uit het onderzoek 
van het Kenniscentrum Sport & Bewegen – onder-
schrijven wij. De Clubkadercoach heeft een enorm ver-
bindende functie. Ook wij zien hier in Rotterdam dat 
trainers zich, na hulp van de Clubkadercoach, ontwikke-
len en ook veel meer oog hebben voor de ontwikkeling 
en speelplezier bij de jeugd. Wij geloven daarom ook 
echt in deze functie.”

Toen duidelijk werd dat er gestart zou worden met de 
Proeftuinen, haakte Rotterdam Sportsupport direct 
aan. “We hebben, als zich projecten en pilots als deze 
aandienen, altijd direct interesse. Willen graag voorop-
lopen, dragen enthousiast bij aan nieuwe ontwikke-
lingen en delen onze ervaringen ook met anderen. We 
zetten als Rotterdam Sportsupport al jaren in op trai-
nersbegeleiding bij de verenigingen en het was voor 
ons dan ook logisch om meteen mee te doen. Niet vaak 
hebben we zo intensief kunnen inzetten per club en 
extra interessant zijn de methodische aanpak en lan-
delijke community. Het is fijn om met collega’s elders uit 
het land te sparren. Je merkt dat je daar allemaal veel 
van opsteekt.” 

Het resultaat in Rotterdam mag er overigens zijn. Bij de 
verenigingen die tijdens de pilot meedraaiden, is trai-
nersbegeleiding inmiddels geborgd. “De clubs hebben 
met hulp van de Clubkadercoaching voor borging kun-
nen zorgen. Ze zijn erin geslaagd om meer dan vijftig 
trainers pedagogisch-didactische handvatten te geven, 
trainers een diploma te laten halen en negen vrijwilli-
gers te vinden die de trainersbegeleiding gaan doen, 
of hebben met succes structureel geld vrijgemaakt om 
dat door een betaalde kracht te laten verzorgen.
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En zelf hebben we de Clubkadercoaching ook in onze 
eigen dienstverlening weten te borgen. We hebben 
binnen onze organisatie nu één fte volledig vrijge-
maakt hiervoor. Dat zouden er idealiter meer kunnen 
zijn, want we zien een enorme overvraag vanuit de 
verenigingen. Die clubs hebben natuurlijk ook de ver-
halen gehoord van andere verenigingen en hebben 
gezien wat het effect is geweest. Met name het feit 
dat de Clubkadercoaches niet even langskomen, maar 
voor een periode van één of twee jaar aan de slag 
gaan, slaat aan. Dat betekent ook echt dat je iets kunt 
bereiken, dat je impact kunt maken.

De Clubkadercoaches bij ons in dienst hebben hun 
eigen achtergrond in turnen en volleybal. Tijdens de 
Proeftuinen zijn ze actief geweest bij turn- en vol-
leybalverenigingen. Maar we hebben de voorbeel-
den uit de rest van het land gehoord en begrepen 
dat een sportgenerieke aanpak ook kan. Deze twee 
Clubkadercoaches, die samen één fte in zullen vullen, 
gaan dus ook bij verenigingen in andere takken van 
sport aan de slag.”

“We kijken überhaupt verder hoe we 
Clubkadercoaching in de toekomst handen en voeten 
kunnen geven in Rotterdam. Want het onderwerp is 
daar belangrijk genoeg voor. Het is echter wel zoeken 
naar een model, ook financieel. Verenigingen beta-
len tot op heden niet voor de diensten van Rotterdam 
Sportsupport. We hebben ruim 350 clubs in Rotterdam 
en met ruim tweehonderd hebben wij geregeld en 
vaak intensief contact. We kijken wel naar initiatie-
ven, zoals uit Doetinchem, waar ze verenigingen mee 
laten betalen aan Clubkadercoaching, maar er is nog 
geen besluit genomen of wij ook die kant op gaan. Hoe 
dan ook zullen we de verenigingen blijven helpen. Kan 
dat op dit moment nog niet met Clubkadercoaching, 
dan bieden we wel andere dienstverlening aan. Het 
is sowieso zaak dat het pedagogisch klimaat bij de 

verenigingen duurzaam verandert en dit vraagt om 
continuïteit in ondersteuning.”

Met Clubkadercoaching wordt een samenwerking tus-
sen bonden en gemeenten op gang gebracht. Is dat 
bij andere projecten soms nog wel eens lastig, van-
wege de verschillende belangen en invalshoeken, 
bij Clubkadercoaching is meer synergie waarneem-
baar. Rotterdam Sportsupport zou echter nóg wel 
meer verbinding tussen bonden en gemeenten wil-
len zien. “Wij merken dat Clubkadercoaching voor de 
gemeente een duidelijk toegevoegde waarde heeft, 
maar Rotterdam moet, zeker nu als gevolg van corona, 
ook keuzes maken waar zij wel en niet haar midde-
len in investeert. Hierbij wordt extra scherp gekeken 
naar waar welke verantwoordelijkheid ligt, zoals in dit 
geval de vraag of Clubkadercoaching niet een taak is 
van de sportbond, dan wel wat Clubkadercoaching op-
levert voor de stad, bijvoorbeeld voor de persoonlijke 
ontwikkeling van de jeugd. De financiering verloopt 
nu via de Buurtsportcoachregeling. De samenwer-
king landelijk-lokaal tussen partijen verloopt prettig 
bij Clubkadercoaching, maar kan overall efficiënter en 
effectiever, in elk geval denk ik voor de grote steden. 
Dit begint al bij bewust opdrachtgeverschap vanuit het 
ministerie.”
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