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Inleiding
Handbal brengt ieder mens in beweging. Eenmaal zien of doen betekent niet meer
loslaten. Iedereen doet mee en beleeft plezier aan handbal: het kind op school, de fan in
de hal of voor de buis en de lokale handbalvereniging als place to be. Handbal scoort.
Het heeft een vaste plek in de media, het onderwijs, als vrijetijdsspel en in de open
lucht. Handbal wordt ingezet om Nederland gezonder, socialer en gelukkiger te maken.
Handballers, fans, verenigingen en bondsbureau hebben een persoonlijke band met
elkaar en gaan samen voor goud.
In dit document worden de ambities en strategische pijlers beschreven voor de komende
jaren. Het is een leidraad voor iedereen die binnen de handbalsport betrokken is: samen zijn
we het NHV. Alle stakeholders zijn hierbij betrokken geweest zoals verenigingen, leden, NHVmedewerkers en –vrijwilligers. Vanuit verschillende inventarisaties en interactieve bijeenkomsten
is er veel input verkregen over het verleden, het heden en de toekomst.
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Waar we vandaan komen
Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) kan terugkijken op een zeer positieve
periode. In de afgelopen vier handbalseizoenen zijn namelijk, op verschillende
gebieden, mooie resultaten behaald. Denk hierbij aan de medailles en wereldtitel van
onze nationale damesploeg, maar bijvoorbeeld ook aan de sterke opkomst van Beach
Handball in Nederland. Het NHV is financieel gezond en het ledental is gestegen.
Daarnaast zien we meer opgeleide scheidsrechters en een groeiende fanbase.
Ongeveer een eeuw geleden werd in Nederland voor het eerst handbal gespeeld. Het
spel was toen duidelijk anders dan nu, evenals de organisatie. Het NHV moet tradities
koesteren, maar er ook voor open staan om vernieuwingen door te voeren. Dat betekent
experimenteren, lef hebben, leren van fouten en buiten de gebaande paden denken. Onze
samenleving verandert immers snel. Ook de handbalwereld wordt sterk beïnvloed door
ontwikkelingen zoals de verdere digitalisering, flexibilisering, vergrijzing en de toenemende
aandacht voor een gezonde levensstijl. Daarnaast bestaat een steeds groter deel van
onze samenleving uit de nieuwste “Generatie Z”, die een andere mentaliteit en specifieke
behoeften heeft.

Waar we naartoe willen:
“iedereen beleeft handbal”!
De komende jaren krijgen we nieuwe kansen om de handbalsport in Nederland
extra te versterken en om impact te hebben op de samenleving. Waar mogelijk
sluiten we daarbij aan op het nationale sportakkoord. Onze sport is, vanwege
de hoge belevingswaarde, snelheid en dynamiek, bijzonder aantrekkelijk voor
sporters, media, partners en fans. Het is mondiaal een grote teamsport, die door alle
doelgroepen beoefend kan worden. Het is hoog tijd dat heel Nederland handbal gaat
zien en beleven!
Met ‘iedereen beleeft handbal’ als onze gezamenlijke droom hebben we voor de komende
jaren een nieuwe visie opgesteld met drie ambities:

1. Altijd en overal handbal!
2. Persoonlijk verbonden!
3. Steeds beter worden!
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De 3 ambities uitgelicht
1. ALTIJD EN OVERAL HANDBAL!
Wij zijn ondernemend en zorgen continu voor passend aanbod voor elke doelgroep
De handbalsport levert een grote bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van
Nederland. Door ontwikkeling en vernieuwing van onze handbalvormen geven we invulling aan
sportstimulering op lokaal en nationaal niveau. We vergroten onze zichtbaarheid en richten
ons vooral op het onderwijs en de openbare ruimte. Voor elke doelgroep is er een passend
handbalaanbod in de traditionele competities, maar ook anders- of ongeorganiseerd.

2. PERSOONLIJK VERBONDEN!
Wij zijn HandbalNL; we verbinden en faciliteren de handbalwereld
Ons handbalspel kent een snelle en dynamische beleving. Scheidsrechter, speler, trainer, fan,
vrijwilliger, sponsor: iedereen doet mee en heeft plezier. Deze unieke eigenschappen van de
sport benutten we voor het versterken van een duurzame, intieme band in de handbalcommunity.
We zijn continu op zoek naar synergie en binden steeds meer nieuwe doelgroepen en
(maatschappelijke) partners aan onze handbalsport. We dragen bij om met handbal Nederland
nog mooier, gezonder en gelukkiger te maken.

3. STEEDS BETER WORDEN!
Wij zetten iedereen in zijn kracht en gaan altijd voor goud
De organisatie van handbal in Nederland is verder geprofessionaliseerd en financieel gezond,
met sterke verenigingen en een ondernemend bondsbureau. Onze projecten, producten en
processen zijn doelgericht, efficiënt en meetbaar. Ons handbalaanbod is op alle niveaus
versterkt. De weg van talentherkenning en –ontwikkeling heeft naar duurzaam succes in de
topsport geleid. Onze handbalactiviteiten en evenementen worden hoog gewaardeerd en
drukbezocht, zowel op locatie als online.
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De 5 strategische pijlers
voor de komende jaren
Onze ambities willen we bereiken met de volgende vijf strategische pijlers.
Vanuit een seizoenplan werken we jaarlijks aan één of meerdere pijlers.
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1

verbeteren inzicht
in en relatie met
(potentiële) doelgroepen

2

Innoveren en
(door)ontwikkelen

3

Het NHV als zichtbare
maatschappelijke
platformorganisatie

4

Slagvaardig organiseren
van handbal in Nederland

5

Successen boeken en vieren

1

verbeteren inzicht in en relatie
met (potentiële) doelgroepen
We luisteren naar de behoeften en wensen en hebben inzicht in het gedrag van verschillende
doelgroepen. Het individu staat centraal, zowel handballer als niet-handballer. Op basis
hiervan bieden we kwalitatief goede en aansluitende handbalproducten en –diensten aan.

Mijlpalen / activiteiten:
•
•
•
•
•
•
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Inrichten van een ‘verenigingsdashboard’ om verenigingen meer op maat te ondersteunen.
Implementeren van een ‘customer data platform’ ten behoeve van inzicht in (niet-) handballers.
Arbitrage Informatie Systeem benutten voor het verbeteren van service voor scheidsrechters.
Opzetten van structurele klanttevredenheidsmetingen.
Organiseren van thematische ledenpanels en projectgroepen.
Klantreis in kaart brengen voor verschillende doelgroepen.

Innoveren en (door)ontwikkelen
Doen wat we altijd deden brengt wat we al hadden. Onze veranderende maatschappij vraagt
om vernieuwingen in de handbalsport. Met het verder ontwikkelen van onze huidige projecten,
diensten en producten spelen we in op de behoeften van onze (potentiële) doelgroepen. We
nemen de ruimte om te experimenteren, fouten te maken en daarvan te leren.

Mijlpalen / activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•
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Implementeren en faciliteren van innovatief competitieaanbod.
Pay to play: betalen naar product- en dienstenafname.
Beach Handball als volwaardige handbalvorm aanbieden met een eigen meerjarenstrategie.
Meer NHV-opleidingen voor trainers en arbitrage laagdrempelig en overal op maat aanbieden.
Doorontwikkelen van online handbalproducten.
Optimaliseren en vervolmaken van talentontwikkeling- en topsportprogramma’s zaal- en Beach Handball.
Opstellen en uitvoeren van een nieuw Masterplan Arbitrage NHV 2020-2024.
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Het NHV als zichtbare
maatschappelijke platformorganisatie
Het is NHV is niet langer alleen een ledenorganisatie, maar transformeert steeds meer naar
een zichtbare ‘platformorganisatie’. Partners binnen het handbalnetwerk worden makkelijker
aan elkaar verbonden om kennis te delen, samen te werken of te innoveren. Handbal heeft
een belangrijke functie in het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. We werken
daarvoor op basis van wederkerigheid samen met andere (sport)verenigingen, nationale en
lokale overheden, onderwijs, welzijns- en gezondheidsorganisaties. We stellen onze partners
in staat om zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen te nemen en voegen nieuwe relevante
partners toe aan het handbalnetwerk.

Mijlpalen / activiteiten:
•
•
•
•
•
•
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Organiseren van een handbalstimuleringscampagne op scholen en in de openbare ruimte.
Opzetten en implementeren van verschillende platformmogelijkheden.
Versterken onderlinge communicatie en samenwerking via de regionale verenigingsclusters.
Samenwerking intensiveren tussen (omni)verenigingen, overheid, onderwijs en sportbonden.
Aansluiting zoeken bij landelijke en lokale politieke (sport)akkoorden.
Ondersteunen bij het creëren van een positieve sportcultuur in verenigingen
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Slagvaardig organiseren van handbal
in Nederland
Er wordt nu binnen de handbalsport veel tijd gestoken in operationele werkzaamheden.
Tijd die we liever investeren in ondernemen, innoveren en projectmatig werken. We worden
een lerende organisatie gericht op continu verbeteren. Vanuit dezelfde doelen, principes en
kaders werken we samen om elkaars expertise optimaal in te zetten. We brengen focus aan
binnen alle sectoren en behalen zo het maximale rendement.

Mijlpalen / activiteiten:
•
•
•
•
•
•
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Introduceren uniforme werkmethode met integrale projectteams (lerende organisatie).
Introduceren modern besturingsmodel (bestuur en ALV).
Versterken verenigingsbestuurders (scholing, ondersteuningstools en coaching).
Experimenteren met nieuwe manieren van besturen van verenigingen.
Interactief traject organiseren om te komen tot een eenduidige, herkenbare handbalcultuur.
Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.
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Successen boeken en vieren
Iedereen wil onze handbalactiviteiten en –evenementen fysiek en online beleven. We zijn met
zijn allen, van bondscoach tot verenigingsbestuurder en van speler tot fan, verantwoordelijk
voor de handbalsport in Nederland. Met lef pakken we onze kansen en met trots vieren
we samen onze successen. We groeien door naar minimaal 65.000 leden in 2024, met
verschillende lidmaatschapsvormen.

Mijlpalen / activiteiten:
•
•
•
•

Opbouwen van infrastructuur en expertise om elk NHV evenement een handbalfeest te maken.
Stevige, gefundeerde PR- en communicatiecampagnes voor onze succesvolle landelijke
en lokale handbalprojecten.
Verwezenlijken ambities nationale selecties zaal- en Beach Handball richting 2024.
Organiseren van top- en breedtesportevenementen om de handbalsport te laten zien en groeien.

Kernwaarden
Om onze ambities te kunnen waarmaken is binnen het
NHV een duidelijke en eenduidige cultuur nodig, die
gevoed wordt door vijf breed gedragen kernwaarden:

samen betrouwbaar collegiaal
ondernemend klantgericht

Tenslotte
Met dit Strategisch Plan NHV 2020+ geloven we dat er een
grote stap gezet wordt naar een gezonde toekomst voor
handbal in Nederland. Het leidt ertoe dat op het WK in
2025 onze ambities volop zichtbaar zijn en heel Nederland
handbal beleeft!
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