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Introductie opdracht en projectgroep 
 
Met enthousiasme is in december 2021 door de projectgroep de opdracht opgepakt om een voorstel uit te 
werken, op basis waarvan NHV en verenigingen doelgericht kunnen toewerken naar de doelstelling om in de 
toekomst structureel deel te kunnen nemen op de internationale podia van het herenhandbal. De 
doelstellingen “groei” en “plezier” zijn door de projectgroep als voorwaardelijke subdoelstellingen 
toegevoegd.   
 
De oorspronkelijke inschatting van de projectgroep was, dat vooral accenten zouden moeten worden gelegd 
op de tactische en operationele programmering en uitvoering voor talentontwikkeling en selecties. 
Gaandeweg het proces van onderzoek en analyse bleek echter, dat de focus in eerste instantie moest worden 
verlegd naar een hoger niveau. Strategische adviezen voor structurele aanpak van tactiek en operatie zijn pas 
zinvol, als daar een goede voedingsbodem voor is. Daarom vraagt de projectgroep met dit rapport als eerste 
aandacht voor de organisatie van het samenwerken: de invulling van samenwerking tussen professionals en 
vrijwilligers en helderheid over de taken en verantwoordelijkheden. Maar bovenal voor een professionele en 
structurele informatie-uitwisseling op de verschillende niveaus en functiegebieden. En een slim inzet van de 
middelen, die daarvoor beschikbaar zijn. 
 
Onder het motto “koesteren wat goed is” kon na een inventarisatieronde over de actuele stand van zaken 
met veel respect worden vastgesteld, hoe door vrijwilligers en professionals met veel plezier en energie aan 
het “handbalproduct” wordt gewerkt. Er bleek echter ook sprake van een te grote afstand tussen de 
professionele organisatie en de verenigingen. Met uitzondering voor actieve en betrokken “insiders” blijkt de 
weg naar kennis, expertise en informatie een zeer lastige kronkelweg.  
 
Het NHV beschikt over veel en kwalitatief hoogwaardige informatie en expertise. Er wordt op veel fronten 
hard gewerkt. Echter door gebrek aan transparantie over doelstellingen, onderliggende plannen en de slecht 
bereikbare uitgebreide informatie en expertise, ontstaat er een klimaat van eigen invulling, interpretaties en 
in het slechtste geval van “wantrouwen”. Bovendien worden daardoor wielen opnieuw uitgevonden en goed 
bedoelde energie onnodig verspild. Met dit rapport geven wij NHV en verenigingen een denkrichting voor 
krachtenbundeling en samenwerking en de roadmap naar 2028.   
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Relatie tot het strategisch plan NHV  
 
Door de projectgroep is het advies getoetst op de kernaspecten van het strategisch plan 20 : 25 van het NHV.  
Met de voor u liggende aanpak en verbeterthema’s wordt het strategisch plan met de visie en missie, de vijf 
kernwaarden en de vijf pijlers integraal ondersteund. In hoeverre de voorgestelde aanpak in sync is met 
inmiddels geplande uitvoerende activiteiten kunnen wij niet overzien.  
 

 
Missie: Steeds beter worden 

- Persoonlijk verbonden 

- Altijd en overal handbal 

- Steeds beter worden 

Kernwaarden: De vijf pijlers 

- Samen 1. Inzicht in en relatie met de doelgroepen 

- Betrouwbaar 2. Innoveren en doorontwikkelen 

- Collegiaal 3. NHV als zichtbare platformorganisatie 

- Ondernemend 4. Slagvaardig organiseren van handbal in Nederland 

- Klantgericht 5. Successen boeken en vieren 
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Samenvatting 
Opdracht 
De opdracht van de NHV-directie aan het projectteam betreft de vraag: ‘Op welke wijze kunnen wij -NHV-
organisatie en verenigingen- samen tot een goede visie en (uitvoerings-) strategie voor het verbeteren van ons 
herenhandbal komen?’. Naar de interpretatie van het projectteam houdt dat in, dat we met elkaar werken aan 
Naar een hoger niveau van handbal en deelnemen op internationale podia en toernooien 
 
Werkwijze projectteam 
Het projectteam heeft drie logische stappen gevolgd. In eerste instantie zijn de actuele stand van zaken (IST) 
en de visie van de topsportverenigingen daarop geïnventariseerd. Naast een oordeel over de actuele stand 
van zaken gaf deze inventarisatie ook een beeld van de totale set van aspecten, die met elkaar bepalend zijn 
voor de stand van zaken. Door deze aspecten in 11 clusters te bundelen is aan de hand van 5 tot 9 stellingen 
per cluster een totaalbeeld vastgesteld van allen relevante aspecten. Door deze aspecten en clusters in het 
licht van de gewenste situatie (SOLL) te oordelen op belang en de noodzaak om die doelen te kunnen 
bereiken konden de nodige voorwaarden worden vastgesteld nodig om de SOLL te kunnen bereiken. De 
GAP-analyse tussen de IST en SOLL heeft geleid tot het voorstel voor gerichte aanpak van verbeter-thema’s.   
 
Conclusies actuele stand van zaken 
Conclusie uit de eerste fase is, dat we al veel zaken goed voor elkaar hebben. Die moeten we koesteren. We 
hebben daarbij ook vastgesteld, dat we enorme kansen laten liggen, doordat we de beschikbare kennis en 
expertise en de mogelijkheden van synergie en krachtenbundeling slecht benutten. De bereidheid is groot om 
met elkaar de schouders eronder te zetten en kennis en ervaring te delen. Daarvoor moet de afstand worden 
aangepakt, zoals die door de verenigingen wordt ervaren tussen de NHV-organisatie en de verenigingen en 
tussen verenigingen. Het “hullie en zullie’-denken moet eruit. Er is veel goede informatie en professionele 
expertise beschikbaar bij de NHV-organisatie, maar zeker ook bij de verenigingen. Probleem daarbij is echter, 
dat informatie voor insiders beschikbaar en te vinden is. Maar men stopt met zoeken, of men begint niet eens 
te zoeken, door eerdere ervaringen en gebrek aan inzichtelijkheid en beschikbaarheid. Door gebrek aan 
goede communicatie en informatievoorziening worden daardoor belangrijke latente vragen niet manifest en 
al helemaal niet beantwoord.  
 
Tussenadvies 
In een tussenrapportage is daarom het advies tot directe actie neergelegd bij opdrachtgever NHV, gericht op 
vindbaarheid van expertise, informatie over actuele documentatie, ontwikkelingen en informatie over de 
NHV-organisatie, verenigingen, scholen, academie, functies, commissies en werkgroepen, programma’s en 
agenda’s. De verschillende doelgroepen zijn de externe omgeving, de leden en verenigingen, NHV-insiders en 
de NHV-organisatie.  
 
Conclusies gewenste situatie 
Dit eindadvies richt zich, in aanvulling op het tussenadvies, op de logische aanpak van in elkaar grijpende 
verbeterthema’s. Naast de organisatie van communicatie- en informatievoorziening vraagt de complexiteit 
van de uitdaging die voor ons ligt in eerste instantie om de organisatie van samenwerking en een slimme 
bundeling van krachten. Het voorstel is daarom regionale samenwerking tussen de verenigingen en tussen 
verenigingen en de NHV-organisatie te bevorderen. En nationaal, regionaal en bij verenigingen 
professionalisering te bevorderen. Streef bij de organisatie van samenwerking naar een regionale pasvorm 
met een voor alle regio’s gelijke basis, die regio-specifiek wordt aangevuld. Waarbij voor en door alle regio’s 
bottom-up en vanuit het NHV top-down projectmatig wordt gewerkt aan de inrichting daarvan.  
Om bij die inrichting te starten met de aanpak van de belangrijkst geachte drie verbeterthema’s: “Werving en 
binding”, “Talentontwikkeling” en “Wedstrijden: competitie en toernooien”. En als vierde verbeterthema te 
werken aan de inrichting van een dashboard waarmee wordt gemonitord op de gestelde doelen. Transparant 
voor alle betrokkenen op voortgang en voortdurend geactualiseerd in de loop van de tijd.   
 
Doel- en resultaatgericht werken. 
Daarbij is het dringende advies doel- en resultaatgericht te gaan werken door de voorgestelde thema’s aan te 
pakken op basis van in tijd en resultaat afgebakende haalbare projecten. Dat kan worden bereikt door de 
projecten op basis van de SMART-principes aan te pakken en binnen maximaal zes maanden naar oplevering 
toe te werken. Waarna de resultaten door de “staande organisatie” worden opgepakt en geïmplementeerd. 
Om na succesvolle oplevering volgende verbeterthema’s aan te pakken op basis van voortschrijdend inzicht.  
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1. Opdracht en werkwijze 
De opdracht van de NHV-directie aan het projectteam is in een antwoord te geven op de vraag: ‘Op welke 
wijze kunnen wij -NHV-organisatie en verenigingen- samen tot een goede visie en (uitvoerings-) strategie voor het 
verbeteren van ons herenhandbal komen?’  Samen antwoord vinden op de vragen die relevant zijn voor de 
ontwikkeling van herenhandbal in Nederland met als doelstelling structureel op een hoger niveau van handbal 
te komen en deel te nemen op internationale podia en toernooien. Het project zal leiden tot conclusies en 
waar mogelijk aanbevelingen die het proces richting onze doelstellingen gaan ondersteunen. 
a. Een duidelijke visie en strategie die de ontwikkeling van het heren tophandbal in Nederland gaat 

ondersteunen. 
b. Een duidelijke strategie bruikbaar voor de 1e acties voor alle betrokken partijen. 
c. Een presentatie aan alle heren TP-verenigingen, de werkgroep TH en geïnteresseerden. 

 
Voor de uitwerking van de opdracht heeft de werkgroep drie fases doorlopen, om uiteindelijk tot het advies te 
komen. De eerste fase was gericht op de inventarisatie en beoordeling van de actuele stand van zaken, de 
IST. De tweede fase richtte zich op de vaststelling van de gewenste stand van zaken in 2028, als basis om de 
gestelde doelen te kunnen bereiken, de SOLL. De derde fase richtte zich op een analyse van de “GAP” tussen 
IST en SOLL om vervolgens vast te kunnen stellen wat er moet gebeuren om op de meest efficiënte wijze de 
doelen van 2028 te behalen.   

2. Werkwijze en resultaten eerste fase, de IST  
Door het projectteam is de actuele stand van zaken geïnventariseerd en beoordeeld door actuele 
documentatie en informatie te verzamelen, aangereikt door vertegenwoordigers van de NHV-organisatie, 
gevolgd door interviews en een enquête onder alle Nederlandse heren-topverenigingen 

2.1. Inventarisatie en clustering  
Die eerste inventarisatie heeft geleid tot een eerste bundeling van alle relevant geachte aspecten in clustering 
naar invalshoeken, aan de hand waarvan vertegenwoordigers van de BNL- en eredivisieverenigingen zijn 
geïnterviewd. De geïnventariseerde documentatie heeft geleid tot een beschrijving van de actuele stand van 
zaken. De interviews hebben geleid tot een aanvullend beeld van de actuele stand van zaken bij en vanuit het 
perspectief van de verenigingen. De interview-resultaten zijn individueel vastgelegd en voor review en 
commentaar teruggelegd bij de geïnterviewden. Daarbij is ernaar gestreefd te spreken met twee 
verenigingsvertegenwoordigers, waarvan in ieder geval één bestuursvertegenwoordiger.  De uiteindelijke 
resultaten zijn verwerkt en het resultaat is vastgelegd in een tweede samenvattend document. Het document 
van ruim 40 kantjes bevat een beschrijving van de IST, de actuele stand van zaken. Ook is daarin een 
beschrijving opgenomen van hetgeen goed gaat en gekoesterd moet worden en thema’s, die al direct 
aangepakt zouden moeten worden, onafhankelijk van het eindresultaat van de opdracht. De resultaten van 
deze inventariserende fase, de IST, zijn vastgelegd in een samenvattend document en een PowerPoint. Deze 
zijn gedeeld, gepresenteerd en besproken tijdens de Topsport Platform bijeenkomst van 12 maart 2022 in 
Houten.  
Eigenlijk is de zeer uitgebreide beschrijving van de IST, vastgelegd in “IST Document Heren Tophandbal in 
Nederland” van 03.03.2022, nóg niet compleet, maar zeer goed bruikbaar, terwijl verdere detaillering zou te 
veel tijd en doorlooptijd hebben gekost. Ter illustratie is in bijlage 1 een overzicht opgenomen van de vele 
documenten, die beschikbaar zijn en als basis voor de inventarisatie en conclusies hebben gediend.  
 
Een tweede resultaat van deze eerste fase was een opdeling naar alle relevant geachte clusters, die met 
elkaar voorwaardelijk zijn voor een goede organisatie van het herenhandbal in Nederland. Per cluster zijn 
daartoe 5 tot 9 stellingen geformuleerd over hoe de stand van zaken er in 2028 uit zou moeten zien. Daarmee 
hadden we een integraal beeld als input voor de tweede fase van de opdracht.  

3. Werkwijze en resultaten tweede fase, de SOLL  
In de tweede fase is de gemeenschappelijke visie op de gewenste situatie per 2028, de SOLL, onderzocht. Alle 
vertegenwoordigers van de BNL- en eredivisieverenigingen met herenselecties hebben daartoe de stellingen 
gescoord op “belang” en “noodzaak”: de mate van belang dat de beschreven situatie is bereikt in 2028 en de 
mate van noodzaak om nu als eerste met dat betreffende cluster of thema aan de slag te gaan om die 
gewenste situatie te kunnen realiseren.  Om maximale inbreng te bevorderen kregen alle 
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deelnemers/verenigingen ook deze ronde, zoals na de interviews, weer de gelegenheid om terug te komen op 
de scores en/of om aanvullende stellingen of wensen te formuleren.  
 
Als eerste is gescoord op de te stellen doelen, waarvan het resultaat in onderstaande grafiek is opgenomen. 
Duidelijk komt al direct het belang naar voren die wordt gehecht aan de groei van leden en teams. Een belang 
en noodzaak, dat we met de beoordeling van de volgende clusters en thema’s bevestigd zien worden.   

 Grafiek 1: De doelstellingen voor 2028  
 
Zie voor de uitleg van de stellingen en clusters de beschrijving daarvan, zoals opgenomen in bijlage 2.   
Het eindresultaat van alle scores en reacties leverde een totaalbeeld op. Een beeld van de clusters ten 
opzichte van elkaar en van de stellingen binnen de clusters ten opzichte van elkaar. Met dit beeld van de 
toekomst was het mogelijk een analyse te maken van het gat tussen de actuele stand van zaken en de 
gewenste situatie anno 2028. En welke thema’s belangrijk worden geacht en als eerste aangepakt moeten 
worden om de gewenste koers richting 2028 in te kunnen zetten. De samenvattende conclusies, die 
getrokken kunnen worden uit de scores worden weergegeven met onderstaande grafiek. Het betreft de score 
op mate van belang (horizontale as) en de noodzaak (verticale as) op de 75 stellingen in de 11 clusters. De 
grafiek geeft het totaaloverzicht van de 11 clusters ten opzichte van elkaar.  

Grafiek 2:  alle clusters 

Doelstellingen 
2028

T.1.  In 2028 neemt de Nederlandse A-selectie 
structureel deel aan OS, WC en EC’s

T.2.  Nationale teams 17, 19, 21 en A-selectie, spelen 
op internationale podia. 

T.3.  Verenigingen nemen structureel deel aan 
internationale EHF-toernooien

T.4.  Resultaten van de selectieteams bevorderen 
ledengroei

T.5.  Basis is ledengroei: aantal jongens/herenleden 
naar + 20% heren leden en + 10% heren teams
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Direct vallen de clusters “Werving- en binding”, gericht op groei dus, met de hoogste scores en “Licentie” met 
de laagste scores op. Opvallend zijn ook de tussenliggende scores: er zijn geen clusters en stellingen, die niet 
belangrijk worden geacht of geen aandacht behoeven. Alle clusters tegelijk aanpakken zou te ambitieus zijn. 
Door de projectgroep is voor de GAP-analyse gekeken naar de detail-uitslagen én de resultaten van de IST-
analyse.  

4. GAP-analyse 
Uit de analyse en inventarisatie van de bestaande situatie en de oordelen over de resp. stellingen blijkt niet 
alleen een duidelijke ambitie, maar ook de bewustwording, dat een toekomstgerichte aanpak een goede 
organisatie en bundeling van krachten vereist. Een samenwerking tussen de vrijwilligers en professionals. 
Professionals vanuit de centrale organisatie, maar ook lokale professionalisering acht de projectgroep een 
voorwaarde voor het kunnen borgen van kwaliteit en continuïteit. Met het eerste verbeter-thema 
“Organiseren en professionaliseren” wordt daarop ingespeeld. Daarin past een organisatie van doelgerichte 
samenwerking en krachtenbundeling: naar de mening van de projectgroep een voorwaarde om 
verbeterthema’s efficiënt en daadkrachtig aan te kunnen pakken. De projectgroep adviseert daarom de 
voorgestelde verbeterthema’s projectmatig aan te pakken, onder eindverantwoordelijkheid van het NHV en 
met de inzet van de verschillende stakeholders die elkaar in teamverband aanvullen, ieder vanuit hun eigen 
sterktes, specifieke taken en verantwoordelijkheden. Zoals een handbalteam waar de verschillende spelers 
elkaar completeren. Op basis van de GAP-analyse komt het projectteam tot het voorstel van een 
geïntegreerde aanpak van samenhangende thema’s. Te beginnen met de thema’s met de hoogste noodzaak 
om te worden opgepakt. Een aanpak, die met een regelmatige monitoring en evaluatie, kan worden 
bijgesteld, opgevolgd en aangevuld met volgende verbeterthema’s. Om op die wijze doelgericht toe te 
werken naar de uiteindelijke doelen. Daarbij realiseren wij ons, dat de winkel moet worden verbouwd, terwijl 
deze geopend moet blijven. Waar noodzakelijk en mogelijk zal daarom omgegaan en ingespeeld moeten 
worden op beperkingen en mogelijkheden van de lopende activiteiten.  

5. Doelgerichte aanpak richting doelstellingen 2028 
Al tijdens de eerste fase zijn verbeterthema’s vastgesteld, waar al direct voortvarend aan gewerkt zal moeten 
worden om de koers richting de gewenste situatie in te kunnen zetten. Deze gingen met name over het 
inzichtelijk en beschikbaar maken van informatie over de organisatie, doelstellingen, programma’s en 
agenda’s, procedures, richtlijnen. Maar vooral het toegankelijk maken van de vele en waardevolle kennis en 
expertise waar we met elkaar over beschikken en over de ondersteuningsmogelijkheden van verenigingen bij 
het efficiënt kunnen articuleren en aanpakken van hun hulpvraag.  Deze zijn onder het motto “Koesteren wat 
goed gaat en al aanpakken, wat aangepakt kan worden”, in een tussenrapportage van 31.03.2022 aan de 
opdrachtgever, de Technisch Directeur, voorgelegd.  

Professionaliseren 
en regionaliseren

Werving en binding Talentontwikkeling
Wedstrijden, 
competities, 
toernooien

Monitoring

1

2 3 54

Binnen-info Buiten-info
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Met bovenstaand schema herinneren we aan onze tussenrapportage en de noodzaak om de organisatie van 
communicatie en informatievoorziening te verbeteren. De organisatie tussen de verenigingen en tussen 
verenigingen en NHV, in het schema aangeduid als “binnen-info” en de organisatie naar alle geïnteresseerde 
externe stakeholders, de “buiten-info”.  

Er is niet per se een hiërarchie, maar met bovenstaande hark wordt geaccentueerd, dat professionaliseren en 
regionaliseren van belang is voor alle volgende verbeterthema’s.  Uitgangspunt is dat de verbeterthema’s in 
een logische volgorde projectmatige en op basis van de SMART principes worden aangepakt. Waarbij SMART 
staat voor “specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden”. We kunnen niet alles tegelijk en 
stellen daarom voor te beginnen met extra aandacht aan de gekozen verbeterthema’s te geven, waarmee we 
in eerste instantie het “huis op orde brengen”. In de loop van de tijd zullen we in afstemming met elkaar zeker 
ook de volgende thema’s ook de vereiste aandacht te geven.  Maar wij stellen voor te starten met 
“Organiseren en professionaliseren”, “Werving en binding”, “Talentontwikkeling” en “Wedstrijden: 
competitie en toernooien” en voor het volgen van de voortgang op gestelde acties en doelen het thema 
“Monitoring” op een goede praktische invulling te onderzoeken. De voortgang zal bepalend zijn voor 
bijstelling en aanpak van volgende thema’s. Volgende thema’s kunnen op basis van voortschrijdend inzicht 
worden aangepakt als de voorgestelde thema’s zijn “opgeleverd”. De opdracht, focus en werkwijze moet per 
project zodanig worden gekozen, dat binnen maximaal zes maanden concrete resultaten worden bereikt. En 
door elk thema doelgericht aan te pakken door een uitvoerend team en onder de eindverantwoordelijkheid 
van een geschikte teamleider met voldoende mandaat én middelen. Beter is projecten op te splitsen, dan de 
realisatie-termijn op te rekken.  

Vanwege de voorgestelde verbeterthema’s en de impact ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor totale 
aanpak en uitvoering en dus ook voor het realiseren van de juiste faciliteiten voor een succesvolle uitvoering, 
naar het oordeel van het projectteam bij resp. bestuur NHV en directie NHV. Enkele thema’s gaan immers uit 
boven de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, terwijl deze voorwaardelijk zijn voor een integrale en 
succesvolle aanpak.  

6. Verbeterprojecten 
In nevenstaand schema zijn de thema’s weergegeven, die naar het inzicht van de projectgroep als eerste door 
daartoe samen te stellen verantwoordelijke teams op projectbasis aangepakt moeten worden. Het betreft de 
verbeterthema’s aangegeven in de tussenrapportage en de voorgestelde verbeterthema’s 1 tot en met 5.  
De keuze voor de aan te pakken verbeterthema’s en de voorgestelde doelstellingen lange termijn en korte 
termijn (gerealiseerd per 31.12.2022) zijn gebaseerd op de interviews en feedback van de deelnemers 
herenverenigingen Topsport Platform.  

6.1. Bemensing projectteams 
De voorgestelde verbeterthema’s kunnen door reeds bestaande of door daartoe te formeren teams worden 
opgepakt. Met onderstaand overzicht wordt een voorstel gedaan voor de verantwoordelijkheidsverdeling bij 
de samenstelling van de teams, die de resp. verbeterthema’s oppakken.  
 
   Verbeterthema NHV Verenig

ingen 
Bestuur 
NHV 

TP Wg’n Over
heid 

Onder-
wijs 

Der-
den 

0 Acties gericht op beschikbaarheid/toegankelijkheid 
info 

V O T/F C U  S/F S 

1. Samenwerking professionaliseren en regionaliseren V O T/F C U F S/F S 

2. Werven en binden van leden V O/U T/F C U F S/F S 

3. Talentontwikkeling V O T/F C U F S/F S 

4. Wedstrijden, competitie en toernooien V O T/F C U  S ? 

5. Monitoring V  O  T/F C U  S/F ? 

V= verantwoordelijk, O=ondersteuning, T=toezicht, F=facilitering, C=consultancy, U=uitvoering, S=support 

6.2. Verbeterthema’s en concrete doelstellingen 
In onderstaand schema staan de verbeterprojecten concreet beschreven en zijn per thema te realiseren 
doelen vermeld. Het betreft de doelen voor de langere termijn en de projectdoelen die in 2022 gerealiseerd 
moeten kunnen worden.  In Hoofdstuk 7 worden per verbeterthema nadere uitleg gegeven en overwegingen 
gemeld, die door de resp. teams kunnen worden meegenomen.   
 



 11 

Thema Doelstelling 
0. Informatie en communicatie  
 
 
 
Communicatiestructuur en Informatievoorziening 
is gebruiksvriendelijk, beschikbaar en goed 
toegankelijk voor de resp. doelgroepen, insiders en 
externen/bezoekers 

- Info over de organisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, profielen, 

instructies, programma’s, agenda’s, verslagen, evenementen zijn altijd actueel. 

- Geldende -meest actuele versies zijn gebruiksvriendelijk en goed vindbaar 

- De NHV-site, nieuwsbrieven, internet, social media worden slim en doelgericht 

benut  

- Informatie over de organisatiestructuur, functies, werkgroepen, projecten en 

bereikbaarheid is altijd actueel, toegankelijk en snel vindbaar.  

- Informatie over agenda’s, programma’s, competitie, wedstrijden en toernooien zijn 

altijd actueel, toegankelijk en snel vindbaar  

Doelstelling per 31 december 2022 
- Binnen de NHV-organisatie is één persoon eindverantwoordelijk en aanspreekbaar 

voor de organisatie van de informatievoorziening binnen de NHV-organisatie en 

tussen de NHV-organisatie en haar leden en verenigingen.  

- Onder aanvoering van deze functionaris is een plan van aanpak uitgewerkt voor de 

organisatie en inrichting van de informatievoorziening 

- Waar van belang én haalbaar is in dat kader gestart met de uitvoering van in het 

kader van informatievoorziening en communicatie te verbeteren thema’s  

1.Professionaliseren en regionaliseren  
Samenwerking professionaliseren en 
regionaliseren 
 
Door de communicatie tussen verenigingen 
onderling, met de opleidingsinstituten en met de 
overheid en opleidingsinstituten regionaal te 
organiseren worden de mogelijkheden van 
samenwerking en krachtenbundeling onderling en 
met de nationale koepels benut.   

- Regionale georganiseerde communicatie tussen verenigingen onderling en met het 

NHV verkort de afstand en bevordert samenwerkingsmogelijkheden 

- Regionaal specifiek worden daarvoor in aanmerking komende activiteiten door 

professionals uitgevoerd in afstemming met de betrokken vrijwilligers voor de 

verenigingen en handbalscholen 

- Door actieve afstemming tussen regionale en lokale overheden en 

opleidingsinstituten worden de mogelijkheden van beschikbare kennis, expertise en 

financiële middelen optimaal benut door verenigingen en handbalscholen 

- Op deze basis worden regionale professionals ingezet voor promotie en 

ontwikkeling van handbal (handbalspecifiek of in combinatie met andere sporten)  

- Vanuit elke regio is er een (of meerdere) linking pin(s) naar NHV (generiek en voor 

belangrijke specifieke thema’s) 

Doelstelling per 31 december 2022 
- De grootste gemene deler is bepaald voor werkwijze en structuur waarop binnen 

regio’s optimaal wordt gecommuniceerd en samengewerkt en hoe vanuit de regio’s 

met de nationale organisatie wordt gecommuniceerd en samengewerkt.  

- Aan alle overige verbeterthema’s –“Talentontwikkeling”, “Werving en binding”, 

“Wedstrijden, competitie, toernooien” en “Monitoring”- is op projectbasis 

resultaatgericht gewerkt aan de voor 2022 op basis van dit voorstel vast te stellen 

doelstellingen.  

- Per regio wordt gewerkt aan de actuele regio-specifieke vraagstukken 

- Door één en eventueel meerdere regio’s wordt concreet gewerkt aan de in dit 

voorstel benoemde verbeterthema’s. In ieder geval worden de verbeterthema’s 

zodanig opgepakt, dat aan alle verbeterthema’s resultaatgericht is gewerkt. 

2.Werven en binden van leden  

 Binnen de NHV-organisatie is een functionaris verantwoordelijk voor werving en binding. 
Onder verantwoordelijkheid van deze functionaris wordt een Meerjaren 
wervingsprogramma (MJWP) opgesteld.  
 

 
Door kennis en ervaring Werven en binden van 
leden (en fans) 

- Organisatie en uitvoering van landelijke en regionale wervings- en pr-activiteiten 

- Clinics voor basis- en middelbaar onderwijs 

- Werving- en PR-koffer 

- Schoolhandbal  

- Ledenwerving- en binding met bijzondere aandacht voor A en B jongens.  

- Samenwerking met onderwijs 

- Dashboard en monitoring 

Doelstellingen per 31 December 2022 
- Binnen de NHV-organisatie is één persoon eindverantwoordelijk en aanspreekbaar 

voor het thema “werven en binden”.  

- Onder verantwoordelijkheid van deze functionaris is een MJWP opgesteld met 

concrete en meetbare lange termijn doelstellingen. Met algemene NHV 

doelstellingen of subdoelstellingen en regionaal overeen te komen doelstellingen of 

subdoelstellingen, die al voor 31.12.2022 zijn gerealiseerd.  

- De eerste verbeteracties zijn gerealiseerd en kunnen op voortgang worden 

gemonitord.  



 12 

3.Talentontwikkeling  

 Maak gebruik van de vele bestaande documenten en beschikbare expertise. Houd de 
informatie actueel op een wijze waarop deze voor alle betrokkenen altijd en eenvoudig 
vindbaar is.  
MJOP: MeerJarenOpleidingsProgramma: concrete ontwikkelprogramma’s voor de 
individuele sporters.  
   

- Talentontwikkeling HNV (HS, Academie, 

selecties) 

 
Fundamenteel voor talentontwikkeling is goede 
communicatie!  
 
Veel van de genoemde aspecten zijn uitgewerkt. 
Er wordt echter onvoldoende naar gehandeld, 
over geinformeerd en gecommuniceerd. 
 
 

TalentontwikkelingPlan ToP: Het NHV heeft een overkoepelend ToP, waar wederzijds de 
regionale ToP’s op afgestemd zijn. De centrale en de regionale ToP;s betreffen de concrete 
planning van de organisatorische aanpak per Academie en per handbalschool. 
Uitgangspunt is, dat de handbalscholen bieden, wat de sporter niet bij zijn vereniging kan 
vinden. Handbalscholen en verenigingen hebben voortdurend contact en afstemming over 
de wederzijdse programmering. De invulling per HandbalSchool is regio specifiek en kan 
dus zeer verschillend zijn.   
- Het MJOP is altijd actueel en goed toegankelijk voor alle betrokkenen 

- Het ToP is voor elke Regio/HandbalSchool en de HandbalAcademie een lange 

termijnplan met als belangrijke elementen:  

o Doelstellingen voor aantallen sporters per jaar naar categorieën en 

leeftijdsgroepen en de daarop afgestemde bemensing door professionals 

en vrijwilligers.  

o Selectiecriteria en profielen voor trainers, begeleiders/verzorgers en 

daarop gebaseerde training- en opleidingsprogramma’s 

o Profielen naar spelersposities en naar leeftijdscategorie en daarop 

gebaseerde formats voor POP’s en opleiding/trainingen 

o Een voor NHV en alle betrokkenen heldere overlegstructuur, met een 

transparante planning, regelmaat, uitvoering en verslaglegging door 

Trainer/coaches van de Academie en HandbalScholen (HS) met: 

▪ Regionale overheden, onderwijsinstellingen, 

sportorganisaties 

▪ Betrokken verenigingen 

▪ Sporters –, ouders/begeleiders 

▪ Spelersmakelaars/agenten 

o Formats, waarin de afspraken met betrokken functionarissen 

contractueel kunnen worden vastgelegd 

- Ten behoeve van de landelijke afstemming van handbalscholen wordt door het NHV 

een minimumpakket vastgesteld, op basis waarvan per handbalschool een licentie 

wordt afgegeven. Licenties kunnen getrapt verleend worden op verschillende 

niveaus. De verschillende treden kunnen regio-afhankelijk verschillen.  

- In de licentieverlening van verenigingen is talentontwikkeling een essentieel 

onderdeel. (In de praktijk zullen de betreffende plannen tussen verenigingen en 

handbalscholen op elkaar afgestemd zijn. Dat kan per regio en per handbalschool 

verschillen afhankelijk van de stand van de ontwikkelingen en gemaakte afspraken.   

- Bij de aanstelling van trainers/begeleiders wordt gestreefd naar het voorkomen van 

belangenverstrengeling tussen Academie/HS en verenigingen 

- Talentontwikkelingsprogramma en transfers vinden plaats na zorgvuldig overleg, in 

afstemming en in het belang van de betrokken sporters (en voor jongere sporters 

ook zijn ouders/begeleiders) op basis van gevolgde procedures en afsprakensets met 

verenigingen, coaches, scouts, agenten/spelersmanagers.   

- Er wordt gebruik gemaakt van ontwikkelde procedures en afsprakensets, formats 

voor samenwerking en  

- Er zijn formats voor transfer-contracten voor de verschillende functies en 

leeftijdscategorieën, waarin afspraken met de latende verenigingen zijn vastgelegd 

over vergoedingen voor de betreffende en voor toekomstige transfers.  

Doelstelling per 31 december 2022 
- Het MJOP van het NHV is geactualiseerd en gecommuniceerd naar alle betrokkenen 

en eenvoudig vindbaar voor geïnteresseerden.  

- De communicatie en afstemming tussen sporters (en voor jongere sporters ook de 

ouders/begeleiders) vindt volgens de vastgelegde procedure plaats.  

- Er is een actueel overzicht van de stand van zaken, zoals licentie, organisatie, 

bemensing, voorzieningen, deelnemers, op de Handbalacademie en per 

handbalschool.  

- Op basis van de actuele stand van zaken is idealiter:  

- Het landelijke ToP vastgesteld. In het andere geval:  

- Is voor de ToP de inhoudsopgave vastgesteld en een plan van aanpak om 

tot een door alle direct betrokkenen geaccordeerd ToP te komen, terwijl 

er  

- Waar mogelijk is gestart met de invulling van dit landelijke plan 

- Per regio is de stand van zaken vastgesteld. En regio’s, die van ToP een thema voor 

2022 hebben gemaakt hebben ook het regionale ToP vastgesteld resp. het plan van 

aanpak om tot invulling daarvan te komen. 

- Waar mogelijk is gestart met de regionale invulling van het regionale 
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plan  

- De voortgang van het MJOP en ToP en de ontwikkeling en totstandkoming van de 

resp. plannen wordt het TP minimaal halfjaarlijks geïnformeerd.   

- Talentontwikkeling verenigingen - Het zou mooi zijn, als ook de TP-Verenigingen eind van 2022 individuele doelen 

hebben vast kunnen stellen, afgestemd op de vorderingen op dit verbeterthema. Te 

denken aan een eigen MJOP en ToP, afgeleid van de regio- en NHV-plannen en 

volgens (op te nemen als onderdeel van licentiesysteem voor verenigingen) 

o NHV-selectie-criteria en profielen voor trainers, begeleiders/verzorgers 

en daarop gebaseerde training- en opleidingsprogramma’s 

o NHV-Profielen spelersposities (naar leeftijdscategorie) en daarop 

gebaseerde formats voor POP’s  

o Programmering per regio en verenigingen binnen de regio’s inclusief 

werk- en afstemmingsafspraken 

4.Wedstrijden, competitie, toernooien  

 Doelstelling per 31.12. 2022 
- De opzet van de topcompetitie is geprofessionaliseerd tot een BNL-Competitie, een 

voor alle betrokkenen aantrekkelijke competitie met een eenduidige promotie- en 

degradatieregeling.  

- Door de opzet en uitvoering van de eredivisie is een professionaliseringsslag 

gemaakt, met een eenduidige promotie- en degradatieregeling waardoor er goede 

aansluiting is op de BNL-league.  

- Voor de hoogste jongensteams is een sterke jeugdcompetities ingericht met een 

duidelijke promotie- en degradatieregeling (waarbij het plan van de dames kant een 

inspiratie is geweest) met u19 en U17 teams) 

- De promotie- en degradatieregelingen staan voor minimaal vier jaar vast.   

- Buiten competitieverband worden voor de resp. categorieën interessante nationale 

en internationale toernooien georganiseerd, in de categorieën waar de 

competitiemogelijkheden beperkt c.q. onvoldoende in lijn zijn met de doelstellingen 

5.Monitoring  

 
We maken afspraken en stellen doelen, maar 
houden elkaar niet of slecht op de hoogte van de 
vorderingen.  
Daardoor missen we ook de mooie momenten wat 
vaker (feestelijk) stil te staan bij gerealiseerde 
resultaten.  

- Het NHV heeft een dashboard met de actuele stand van zaken  

- Het aantal en doelstelling:   

- Verenigingen naar Topsport en breedtesport   

- Dames en herenleden naar leeftijdscategorie en  

- Spelende teams per categorie  

- Actieve projecten en acties met per project en actie: 

- Gestelde doelen en actuele status 

- Waar mogelijk en zinvol vertaald naar KPI’s  

- Waar mogelijk zijn deze KPI’s opgenomen in de plannen 

van het NHV, licentieprogramma van verenigingen, 

scholen, academie en opleidingen.  

- KPI’s zijn ontwikkeld en worden gehanteerd waarmee afgesproken projecten, acties, 

doelstellingen en de vereiste randvoorwaarden meetbaar gemaakt en op voortgang 

gemeten kunnen worden.  

Doelstellingen, gerealiseerd per 31.12. 2022.  
- Binnen het NHV is een functionaris verantwoordelijk voor inrichting en onderhoud 

van het NHV-dashboard. 

- Alle geïnteresseerden hebben direct inzicht in gestelde doelen en de actuele status 

van de voortgang.  

- Er ligt een voorstel voor het opnemen van doelstellingen en voortgang daarvan in 

het dashboard, die op dat moment nog niet gepresenteerd kunnen worden.  
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7. Toelichting en overwegingen per verbeterthema 
Per thema zijn de lange- termijn en de korte termijn doelen benoemd. Met verbeterthema’s en de gestelde 
korte termijn doelen vragen wij accent te leggen op datgene dat onzes inziens als eerste extra aandacht 
verdient. Met de hoogste prioriteit moet worden opgepakt en om niet in lange processen te verzanden 
doelen, die in 2022 gerealiseerd moeten (kunnen) worden.  
Om deze werkwijze vast te houden zal in januari 2023 een bijeenkomst met het TP moeten plaatsvinden, 
waarin over de resultaten per thema wordt gerapporteerd en wat de voorgestelde planning voor 2023 is. 
Resp. welke volgende thema’s wellicht opgepakt kunnen worden.  
  
In dit hoofdstuk wordt toegelicht waarom wij tot de gestelde doelen zijn gekomen en hebben we 
overwegingen opgenomen, die door de betrokken verantwoordelijken in de verbeterprojecten kunnen 
worden meegenomen.   

7.1. Professionalisering en regionalisering 
Een belangrijke vaststelling voor het projectteam tijdens de inventariserende gesprekken en interviews 
betreft de grote mate van inzet en betrokkenheid van zowel professionals als vrijwilligers. En de bereidheid 
tot samenwerking. Daartegenover staat de vaststelling, dat men over en weer onvoldoende in staat is daar in 
de praktijk invulling aan te geven. Door gebrek aan mensen en middelen. Maar ook door gebrek aan inzicht, 
kennis, de juiste informatie en onvoldoende afstemming en beschikbaarheid van kennis en expertise. 
Omstandigheden, die ook tot misverstanden en gebrek aan vertrouwen leiden.  
  
 De combinatie van professionals en vrijwilligers in de handbalwereld stelt eisen aan de wijze waarop de 

samenwerking wordt ingericht. Goede samenwerking vraagt om betere, regelmatige en gerichte aandacht 

voor communicatie en informatie-uitwisseling tussen verenigingen onderling en met het NHV. Waar het NHV 

met landelijke en internationale instellingen werkt aan samenwerking en bundeling van krachten zal dat ook 

regionaal moeten worden ingericht. Dat lukt niet door individuele verenigingen, maar vraagt om regionale 

samenwerking. Vanuit het nationale perspectief een opdracht die onder verantwoordelijkheid en coördinatie 

door het NHV regionaal moet worden georganiseerd.  

Dat vraagt om ondersteuning van de verenigingen en bevordering van onderlinge samenwerking door de 

NHV-professionals en met regionale professionalisering. Individuele functionarissen hebben nu de 

verantwoordelijkheid voor de communicatie en samenwerking met veel te grote aantallen verenigingen of 

specifieke vertegenwoordigers van verenigingen. Regionalisering waarmee een betere “span of control” kan 

worden bereikt en ingespeeld kan worden op de regio-specifieke cultuur en omstandigheden.  

 

Door ervaringen over de regio’s te verzamelen kan toegewerkt worden naar een grootste gemene deler, op 

basis waarvan het verstandig is regio’s in te richten. Mogelijk, dat daartoe met één of enkele regio’s gestart 

kan worden. Inspelend op regio-specifieke vraagstukken en met de concrete regionale aanpak van één of 

enkele verbeterthema’s.  

7.2. Werven en binden van leden 
Leden werven en leden behouden voor handbal.  
Unaniem wordt “Ledenwerving- en binding” door de verenigingen uit de top (BNL en eredivisie) als meest 
belangrijke thema gescoord, waarvoor het bovendien noodzakelijk wordt geacht, dat dit thema als eerste 
wordt opgepakt. Dit vraagt om een projectmatige aanpak, die zal moeten leiden tot acties vanuit alle 
gelederen van handballend Nederland: NHV en de respectievelijke regio's en alle verenigingen vanuit de 
diverse invalshoeken. In het kader van werving en binding stellen wij de ontwikkeling van een brede set van 
maatregelen voor, die breed draagvlak krijgt en in de loop van de tijd voortdurend wordt afgestemd op 
ontwikkelingen en actueel wordt gehouden.  
 
Opstelling van een MeerJarigWervingsProgramma (MJWP) 
Om als NHV duidelijk te maken, dat werving en binding een essentieel thema is voor het NHV wordt door het 
NHV een functionaris verantwoordelijk gemaakt voor het opstellen van een MJWP en de jaarlijkse evaluatie 
en aanpassing van dit meerjarenplan. Deze functionaris wordt vanuit alle verenigingen, regio’s afdelingen van 
NHV, werkgroepen., commissies en verenigingen ondersteund en gevoed voor het goed kunnen invullen van 
deze belangrijke verantwoordelijkheid. Belangrijke specifieke thema’s, niet limitatief, maar waar naar 
aanleiding van ons onderzoek specifiek aandacht voor wordt gevraagd van deze functionaris, worden 
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onderstaand verder uitgewerkt. Het betreft het opstellen van een landelijk MeerJarigWervingsProgramma 
(MJWP) met in ieder geval daarin opgenomen de volgende acties: 
- Organisatie en uitvoering van landelijke en regionale wervings- en PR activiteiten 
- Clinics voor basis- en middelbaar onderwijs 
- Wervings-koffer voor verenigingen 
- Schoolhandbal  
- Ledenbinding  

o Bijzondere aandacht voor A en B jongens.  
- Samenwerking met onderwijs 

Afhankelijk van de ontwikkelingen per regio kunnen de regionale activiteiten onderdeel van dit plan worden, 
of worden er regionalen MJWP’s opgesteld.  
  
Organisatie en uitvoering van landelijke en regionale wervings- en pr-activiteiten 
- Het NHV organiseert Werving- en PR-activiteiten landelijk en regionaal 
- Organisatie landelijk en regionaal op basis van overeen te komen regio’s,  
- De landelijke en regionale oriëntatie op de 'blinde handbal vlekken’  op de Nederlandse kaart is basis om 

in overleg met de betrokken verenigingen, overheden onderwijs onderzoek op te zetten naar de wijze 
waarop handbalactiviteiten kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd.  

- De voorbereiding en uitvoering van deze PR- en wervingsactiviteiten kunnen zich in eerste instantie ook 
op sport- en beweging in het algemeen en de samenwerking met andere sportverenigingen 

- Het NHV bevordert binnen landelijke en de regio’s het klimaat waarbinnen optimaal samengewerkt 
wordt aan promotie en beweging in het algemeen en handbalpromotie in het bijzonder.   

- Afhankelijk van de regionale mogelijkheden vinden deze activiteiten plaats onder leiding van een 
regionale professional en/of 'topsportvereniging'.  

Clinics NHV voor basis- en middelbaar onderwijs  
De planning en organisatie van Clinics is de verantwoordelijkheid van het NHV en wordt regionaal uitgevoerd 
in samenwerking met de lokale topsport- en breedtesportverenigingen, overheid en onderwijs. 
- Planning in afstemming met school en betrokken verenigingen, 
- Streven naar inzet vrijwilligers en trainers/spelers van regio verenigingen, 
- Streven naar extra sturing en support door topsportverenigingen.  
- NHV stelt jaarlijks een planning op voor landelijk en regionale clinics en beoogde resultaten  
- NHV monitort jaarlijks de resultaten, landelijk en regionaal  
- De resultaten worden opgenomen in het NHV dashboard en meegenomen voor de planning en aanpak 

voor volgend jaar.  

Wervings-koffer voor verenigingen 
Het NHV stelt een ‘koffer’ samen, waarmee in de regio’s en per vereniging in de eigen omgeving 
ledenwerfacties kunnen worden uitgevoerd. Deze ‘koffer’ is eenvoudig van opzet met korte duidelijke 
beschrijvingen en bijpassende ondersteunende documenten, materialen en bijvoorbeeld tips voor de resp. 
sites. 
- Benodigdheden voor organisatie en uitvoering van plaatselijk schoolhandbal toernooi en instructies voor 

(bevordering) voor samenwerking met overheid (gemeente en provincie) en onderwijs en mogelijke 
instituten, zoals de stichting vakantie toernooien.  

- Modellen voor flyers, met aanbod van proeftrainingen. 
- Digitaal handbalspel 
- Informatie over waar en hoe kan men handbal als toeschouwer kan mee beleven en /of via livestreaming 

wedstrijden kan meebeleven. 
- Ontwerp voor werving ondersteunende instrumenten. 
- Instap-enquêteformulier t.b.v. verzamelen van overwegingen om lid te worden en de verwachtingen te 

leren kennen. 
- Exit-enquêteformulier t.b.v. verzamelen van de redenen van vertrek en daar lering uit te kunnen trekken.  

Informatievoorziening voor ouders en begeleiders van de jonge sporter 
In eerste instantie is het voor de jeugd van belang, dat ze überhaupt enthousiast worden gemaakt voor sport 
in het algemeen. Het ligt aan de omgeving van de sporter, voor welke sport ze zullen kiezen. De wijze waarop 
NHV en handbalverenigingen daar onder andere invloed op uit kunnen oefenen bovenstaande beschreven. 
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Extra aandacht verdienen de ouders en begeleiders van de sporters. De wijze van betrekken, informeren en 
begeleiden van ouders kan als onderdeel van het “koffer” worden ontwikkeld.  
 
Schoolhandbal (toernooien) 
Organisatie en uitvoering van schoolhandbaltoernooien  
- Het NHV stelt een jaarplanning op voor de organisatie en uitvoering van regionale schooltoernooien met 

regionale en landelijke ‘schoolhandbal-finales’.  
- De regionale jaarplanning wordt per regio vastgesteld in overleg met de regio’s. De voorbereiding en 

uitvoering wordt onder verantwoordelijkheid van het NHV uitgevoerd met regionale en lokale 
professionals, vrijwilligers.  

- Regionaal wordt de voorbereiding en uitvoering georganiseerd door lokale vertegenwoordigers van de 
regionale handbalverenigingen in samenwerking met gemeentelijke en onderwijsvertegenwoordigers 
en/of overkoepelende schoolorganisaties. 

Ledenbinding 
Het NHV is verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van een tool, waarmee verenigingen hun leden 
kunnen binden. Onderdeel van deze tool is het verzamelen en benutten van de informatie over redenen van 
vertrek. Door vertrekkende handballers structureel te vragen naar de achtergronden van vertrek. Zodanig dat 
het NHV-tendensen kan signaleren en daar eventueel beleid op ontwikkelen Daarmee kan de betreffende 
verenigingen mogelijk nog maatregelen nemen en daarvan kan handballend Nederland leren. 
Bijzondere aandacht en nader te onderzoeken voor de A en B jongens.  
Uit de door de projectgroep uitgevoerde inventarisatie blijkt, dat er een relatief grote uitstroom is van A en B 
jongens. De door de verenigingen vermelde oorzaken zijn vooral de kennelijk onmogelijke combinatie van 
onderwijs, geld verdienen en topsportbedrijven.  
 
Samenwerking met onderwijs 
Landelijke aanpak, door als NHV in samenspraak met NOC/NSF samenwerking te zoeken met relevante 
koepels voor opleidingen, Universitair, HBO, MBO en vakopleidingen. Dit om sport en bewegen in het 
algemeen en handbal in het bijzonder op de kaart te krijgen. Dit kan drieledig: als thema in die opleidingen, 
als mogelijk thema voor opdrachten en onderzoek en om deelname aan de handbalsport te bevorderen (dat 
kan zijn als opleider, trainer, organisatorisch begeleider, of “gewoon” als handballer.   
- Universitaire sport opleidingen, zoals Executive MBA Sport en Health, Sportbeleid en sportmanagement, 

Sport Sciences en Bewegingswetenschappen. 
- De HBO-sport opleidingen, zoals voor Docent Lichamelijke Opvoeding, Sportkunde, Commerciële 

sporteconomie en Management en Ondernemen. 
- De MBO-opleidingen ‘Zorg en Sport’, ‘Sport en Bewegen’, ‘Sport en Business’, ‘Sport en Coaching’, 

‘Sport- en bewegingsleider’ en ‘Sport- en beweging coördinator’. 
- De vakbonden waarin leraren verenigd zijn AOB, CNV Onderwijs, UNIENFTO, LIA, FvOv en AVS. 
- Ook kan gedacht worden aan relevante opleidingen als HRM, Marketing, Bedrijfskunde etc.  

Leden, teams- en verenigingsdashboard, monitoring  
Zoals voor de andere verbeterthema’s kunnen ook voor alle bovengenoemde onderdelen algemene doelen en 
project georiënteerde doelstellingen worden vastgesteld. Door deze doelen te vermelden op het dashboard 
van het NHV worden deze helder en expliciet. Daarop kan ook de verzamelde gegevens worden vermeld over 
redenen van aanmelding en redenen van vertrek. Daarmee is er een goede basis om op de voorgang te 
monitoren en deze te evalueren. Daarmee kan beleid aangepast worden, maar kunnen ook successen worden 
gevierd.   

7.3. Project Talentontwikkeling 
Verenigingen kunnen veel van elkaar leren. Ook handbalscholen kunnen veel van elkaar leren. Bovendien kan 
ook vanuit de handbalacademie top-down een goede bijdrage geleverd worden aan de aanpak van de 
talentontwikkeling. Daarnaast kan synergie gehaald worden uit de samenwerking met andere sporten, 
landelijk en regionaal, zeker waar het gaat om niet handbalspecifieke (talen)ontwikkelmogelijkheden. Ook de 
bijdrage die onderwijsinstellingen (MBO, HBO, Universiteiten, voortgezet onderwijs) lokaal en regionaal 
kunnen leveren, in faciliteiten en aangepaste programmering -mits goed georganiseerd en afgestemd- is van 
grote belang voor een goede programmering in het algemeen en voor de betrokken sporters in het 
bijzonder. Om de gestelde ambities te kunnen bereiken is het voor goede talentontwikkelingsprogramma’s 
een voorwaarde, dat die samenwerking en ondersteuning landelijk en regionaal goed georganiseerd gaat 
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worden. Door het projectteam is een eerste inventarisatie uitgevoerd naar wat er is. Daarover is ook met 
professionals betrokken bij “Talentontwikkeling” binnen het NHV, van de HandbalAcademie en van de 
Handbalschoen gesproken. Op basis van de opgedane ervaringen en inzichten is daarom het advies 
talentontwikkeling projectmatig aan te pakken volgens onderstaande denkrichting.    

7.3.1. Talentontwikkeling: stand van zaken 
Er is al veel bereikt op het gebied van de ontwikkeling van talentontwikkeling voor jongens en heren. Het 
voorstel van de projectgroep is er op gericht daar helderheid en transparantie in aan te brengen en te streven 
naar een minimum (kwaliteits-) niveau, waar door alle verenigingen, handbalscholen en academie in goede 
afstemming met elkaar naar toegewerkt wordt. Om van daaruit verder te bouwen aan het huis van 
talentontwikkeling. Daarbij is uitgangspunt, dat onder aanvoering en coördinatie van het NHV wordt ingezet 
op de ontwikkeling in de regio’s en bij de verenigingen met een inzet vanuit de eigen mogelijkheden, positie 
en sterktes. En zodanig dat door goede afstemming, samenwerking en krachtenbundeling optimaal gebruik 
gemaakt kan worden van de ontwikkelingen, inzichten, ervaringen en expertises.  

 
Bij de vaststelling van dit advies dringt zich bij dit thema ook de vraag op, hoe dat met de beschikbare 
mensen en middelen georganiseerd kan worden. Niet zomaar dus! Althans met veel extra energie! Er zal 
daarom parallel aan het talentontwikkelprogramma doelgericht aan regionalisering en professionalisering 
gewerkt moeten worden. Onderstaande projectmissie is een nadere verantwoording en onderbouwing van de 
noodzaak daarvan.  

7.3.2. Verschillen in talent-ontwikkelprogramma’s 
Talentontwikkeling is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de sporter zelf. Zeker voor de jongere 
sporter is de betrokkenheid van ouders/begeleiders daarbij van groot belang. Heeft de sporter eenmaal voor 
handbal gekozen, dan is de betrokken handbalvereniging de basis om met de sporter te gaan werken aan de 
ontwikkeling van zijn sport- en handbaltalenten. De ambitieuze handballers hebben daarboven de 
mogelijkheid gebruik te maken van de extra faciliteiten en voorzieningen van de handbalschool. Tijdens de 
inventarisatie van de actuele stand van zaken hebben we als projectgroep herenhandbal vast kunnen stellen, 
dat er tussen verenigingen en tussen de scholen grote verschillen in de organisatie en aanpak van 
talentontwikkeling zijn. Ook wordt de afstemming tussen verenigingen, handbalscholen, sporters en 
ouders/begeleiders zeer verschillend uitgevoerd.  Daarnaast zijn er grote verschillen in de betrokkenheid en 
bijdrage van de overheid en de lokale en regionale onderwijsinstellingen.   
Om draagvlak en commitment van alle verenigingen te behouden (en zeker voor de verenigingen, die niet de 
mogelijkheden en middelen hebben voor een gedegen talentontwikkeling) moeten er goede afspraken 
worden gemaakt. Die mogelijkheden zijn voor een gedeelte al aanwezig: trainen op de handbal-academie, 
waar de speler behouden blijft voor de club en tweede speelrecht, waar de speler behouden blijft voor de club 
en het extra voordeel heeft dat hij ook op een hoger niveau kan spelen.  

7.3.3. Methode van werken  
Het NHV heeft voor de organisatie van talentontwikkeling een eindverantwoordelijkheid en een 
coördinerende rol en zal met mogelijke ondersteuning van NOC*NSF en in nationale en regionale 
samenwerking met andere sporten en onderwijskoepels deze initiëren, doorontwikkelingen en/of 
ondersteunen.  De betrokkenheid van NOC*NSF in de vorm van funding, begeleiding en advisering en de 
daaraan verbonden voorwaarden, bepaalt voor een belangrijk gedeelte vorm en inhoud van de plannen voor 
talentontwikkeling. In goede afstemming met NOC*NSF zal bij de opstelling van een TalentontwikkelPan 
(ToP) daarop moeten worden geanticipeerd en/of worden ingespeeld. Een TalentontwikkelPan dat inzicht 
geeft in de doelstellingen en de kwalitatieve en kwantitatieve inrichting van het talentontwikkelhuis van het 
NHV voor de komende jaren. Te beginnen aan de invulling van minimaal de basis-format voor 
handbalscholen, resp. de vaststelling van een plan van aanpak, hoe daar te komen voor de scholen, die nog 
niet zo ver zijn. Waarbij ter ondersteuning en voor het verzekeren van de continuïteit kwaliteitsborging 
plaatsvindt op basis van licentieverlening. Die basis-format is een minimumstandaard, die gelijk is voor alle 
handbalscholen: de eerste kwaliteitstrede. HS- en regio-specifiek kan dan gewerkt worden aan volgende 
treden.    
 
Landelijk en regionaal TalentontwikkelPan (ToP) 
Voor de vaststelling van de eerste trede wordt de actuele stand van zaken op alle handbalscholen 
geïnventariseerd. Daarmee kunnen de scholen op een grootste gemene deler worden getoetst, kan de 
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minimum standaard -de eerste kwaliteitstrede- worden vastgesteld, is een benchmark mogelijk en kunnen 
overeenkomsten en verschillen worden gevonden. Door de verschillen van de resp. handbalscholen ten 
opzichte van deze eerste kwaliteitstrede vast te stellen kan per handbalschool een plan van aanpak worden 
opgesteld, om aan die format te kunnen gaan voldoen. Als alle handbalscholen aan de eerste trede voldoen 
ligt er een landelijke basis voor het leveren van een volwaardig talentontwikkelprogramma voor alle 
handballers met een extra ambitie. Een aanvulling op het aanbod van de lokale verenigingen.  Vervolgens kan 
planmatig naar volgende treden worden toegewerkt.  
 
Regionale aanpak, regionale Top 
Door een inventarisatie per regio en per handbalschool in goed overleg met de betrokken verenigingen af te 
stemmen kan in goede samenwerking een regionaal TalentontwikkelPan (T0P) worden uitgewerkt. De 
actieve betrokkenheid van in alle gevallen de topsportverenigingen bij de ontwikkeling van dat plan moet 
bevorderen, dar er in de betreffende regio een voor sporters eenduidig opleidingspad ontstaat.  
Het regionale ToP vermeldt in ieder geval het beoogd aantal sporters dat deel kan nemen, gespecificeerd 
naar spelersprofiel en leeftijd, het ontwikkelprogramma vanuit alle relevante invalshoeken, de voorzieningen, 
de facilitering vanuit het onderwijs, de benodigde mensbezetting en middelen. Waar mogelijk afgestemd met 
andere sporten en met actieve betrokkenheid van de regionale overheden en opleidingsinstituten. Door deze 
plannen regelmatig op voortgang te evalueren met alle betrokkenen kan worden bijgestuurd. Door plannen 
en resultaten van vast te leggen ontstaat informatie die benut kan worden voor een regionaal dashboard. De 
optelsom van deze informatie is een basis voor een NHV-breed dashboard.  
 
Landelijke aanpak, landelijke ToP  
Daarnaast werkt het NHV in afstemming met functionarissen van Academie, HS en regionale 
Talentmanagers en verenigingen aan het opstellen van een landelijk ToP voor Academie en Handbalscholen. 
Een landelijke Top richt zich op de planning van de organisatie, inrichting en uitvoering van het 
talentontwikkelhuis in Nederland met een horizon over meerdere jaren. Onderdeel daarvan is onder andere 
de professionele organisatie met selectiecriteria en profielen voor trainers, begeleiders/verzorgers, de daarop 
gebaseerde training- en opleidingsprogramma’s. En -afhankelijk van de actuele status en behoefte per 
instituut en per regio de training en opleiding van bestaande en/of de werving en selectie van de benodigde 
functionarissen. Door dat in een totaalprogramma onder te brengen ontstaat inzicht in de actuele situatie, 
maar ook in een beoogd groeipad en wat ervoor nodig is, om dat groeipad te kunnen realiseren. *) 
 
Door omstandigheden en beperkte beschikbaarheid zal het niet altijd mogelijk zijn, maar streef bij aanstelling 
trainers/begeleiders naar het voorkomen van belangenverstrengeling tussen Academie/HS en verenigingen. 
In het andere geval dient de betrokken functionaris zich bewust te zijn van het gevaar van verstrengeling en 
daarnaar te handelen, resp. daarin te worden ondersteund en begeleid.  
 
Niet direct onderdeel van een talentontwikkelprogramma, maar een belangrijke voorwaarde voor het kunnen 
spelen van wedstrijden verdient het aanbeveling in de organisatie en planning per handbalschool en per regio 
ook opleiding en training van scheidsrechters mee te nemen. 

7.3.4. Profielen, trainings- en opleidingsprogramma's 
Daarnaast zal gewerkt worden aan (completering van) de profielen voor de resp. spelersposities naar de 
resp. leeftijdscategorieën. In aansluiting daarop zullen formats voor persoonlijke ontwikkelprogramma’s 
(POP) vastgesteld kunnen worden. POP’s die kunnen worden vormgegeven door persoonlijke 
ontwikkelprogramma’s, waarbij gebruik gemaakt kan worden van sportonafhankelijke opleiding- en 
trainingsprogramma’s en handbalspecifieke opleidings- en trainingsprogramma’s.  

De planning en uitvoering voor school, groepen en individuele sporters wordt jaarlijks vastgelegd en 
regelmatig geëvalueerd. In het kader van transparantie en monitoring van de voortgang wordt daartoe een 
goede overlegstructuur met regelmaat voor alle betrokkenen gevolgd. Dat geldt voor het overleg met resp.:    

- Trainer/coaches Academie en HS (scholen) 

- Regionale overheden, onderwijsinstellingen, sportorganisaties 

- Betrokken verenigingen 

- Sporters – ouders/begeleiders 
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7.3.5. Ontwikkelprogramma’s en transfers  
Stem over de ontwikkelprogramma’s en de te volgen procedures van transfers regelmatig af en 
ontwikkel afsprakensets met Academie, handbalscholen, verenigingen, coaches, scouts, 
agenten/spelersmanagers.  Transfers moeten vanuit het perspectief van de latende vereniging op een wijze 
gebeuren, op basis waarvan vereniging en speler elkaar ook later weer goed kunnen vinden. Zonder negatieve 
emoties over het vertrek van destijds. Daartoe moeten afspraken worden vastgelegd in overeenkomsten met 
clausules voor passende “kick-back” vergoedingen voor de betreffende en voor latere transfers. Hoe die 
afspraken en vergoedingen er uit zien, richting NHV en richting verenigingen, moet voor betrokkenen 
eenduidig, transparant en tevredenstellend zijn.  
 
Het NHV zal zich in moeten zetten, daarvoor altijd kennis en expertise beschikbaar te hebben voor het NHV 
zelf, maar ook voor de verenigingen.   Dat kan onder andere in de vorm van het beschikbaar hebben van 
formats voor samenwerking en nationale en internationale transfer-contracten voor de verschillende 
functies en leeftijdscategorieën, waarin afspraken met de latende verenigingen zijn vastgelegd over 
vergoedingen voor de betreffende en voor toekomstige transfers. Voor afspraken over vergoedingen aan 
de latende verenigingen voor die eerste maar ook voor de volgende transfers bestaan in EHF verband 
overigens al formats.    

7.3.6. Scouting voor vertegenwoordigende teams 
Voor de scouting is een goede regeling vastgesteld. Daarmee is het mogelijk voor talenten én zij-instromers 
in aanmerking te komen voor selectie. Wel is het daarin belangrijk, dat in overeenstemming met deze 
regeling gewerkt wordt en dat de informatie over deze regeling en de geplande scoutingdagen dagen goed 
toegankelijk is en tijdig bij alle geïnteresseerden aankomt.  

7.3.7. Projectgroep Talentontwikkeling heren 
Het Projectteam Talentontwikkeling Heren bestaat onder eindverantwoordelijkheid van het NHV uit 
vertegenwoordigers van NHV, verenigingen en één of twee externe deskundigen en/of 
ouder/begeleidervertegenwoordigers. Onderzoek daarbij landelijk en regionaal de mogelijkheden van 
samenwerking met HBO, MBO-opleidingsinstituten. Betrekken ook de ontwikkelingen binnen/met 
NOC*NSF en Universiteit. Daarbij kan op basis van de ontwikkelingen in de regio’s als landelijk voorbeeld 
gekozen worden voor één of enkele regionale Pilots.   

Opdracht aan projectgroep Talentontwikkeling 
Stel op basis van bovenstaande een concreet plan van aanpak op met realiseerbare doelen, die binnen een 
half jaar gerealiseerd kunnen worden. Maak onderdeel van het projectresultaat een plan van aanpak voor de 
volgende fase.   

7.4. Wedstrijden, competitie en toernooien  
De missie is hier duidelijk tweeledig. Voldoende wedstrijden, in competitieverband en toernooien zijn van 
belang en noodzakelijk voor de ontwikkeling van de alle sporters. Maar zeker op topsportniveau geldt dat 
daarmee ook de handbalsport voortdurend onder de aandacht gebracht moet worden van het grote publiek. 
De ‘topcompetitie’ als uithangbord om actief handbal in breed kader uit te dragen. Jeugd heeft idolen nodig 
aan wie ze zich op kunnen trekken, waarvoor zichtbaarheid essentieel is. En als de topcompetitie een 
uitstraling heeft naar een breed publiek dan ontstaat dynamiek die nodig is voor handbalpromotie in de volle 
breedte. Die zichtbaarheid in social media, de volle breedte van pers (krant, televisie, livestreaming, podcast 
en games) is een opdracht aan allen. Voor verenigingen om voor het thuispubliek een ‘feestje’ te maken van 
de wedstrijden, zodat publiek, sponsoren en genodigden zich ‘warm ontvangen’ voelen en er een binding 
ontstaat. Dus ook aanwezig zijn in de regionale persmedia. Voor de overkoepelende organisaties (NHV, BNL 
en TP) om te zorgen dat kanalen naar landelijke media ‘open’ komen en aandacht geven aan de competities 
binnen handbal. We kunnen een geweldig marketingplan willen maken en die moet er ook komen. Maar we 
zullen daarvoor eerst onze competitie- en toernooi-huishouding op orde moeten brengen.  

Ideaal is een logisch in elkaar passend piramide model voor een goede competitie in alle leeftijdsklassen. Een 
hoogste competitie, daaronder een steeds breder wordend veld. Met een heldere structuur, van promoveren 
van kampioenen en de laatst eindigende ploegen degraderen. 
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De top heeft voldoende wedstrijden op niveau nodig. Is 30 dan voldoende? De benchmark met de ‘top’ 
(Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld) bevestigt de 30 wedstrijden. IJsland, Denemarken en Zwitserland zitten 
daaronder en Duitsland daar iets boven. Ook zijn er landen (Kroatië, Zweden en Finland bijvoorbeeld) waar 
een iets kleinere competitie wordt gespeeld, gevolgd door een play-off competitie Daarnaast worden in de 
‘top’ nog wedstrijden gespeeld in beker en EHF verband. Voor alle landen geldt dat er ambitieuze topploegen 
zijn, die investeren om naar die top toe te werken en zich daar te handhaven. Altijd zijn er ploegen die al blij 
zijn als zij zich kunnen handhaven. De stap naar het hoogst haalbare is altijd een grote stap. Voorbeelden voor 
grensoverschrijdende competities zijn de Baltic League, SEHA League en Bene-League. Bijna altijd met het 
doel om wedstrijden te kunnen spelen op een hoger niveau, zodat spelers zich kunnen blijven ontwikkelen. In 
het voortraject hebben we vastgesteld, dat deze competitie het handbalniveau in Nederland op een hoger 
niveau heeft gebracht. Dus dat moeten we koesteren. 

Een opzet voor competitie start niet nu bij nul. Er zit altijd een verleden onder het hoe en waarom landen 
kiezen voor een bepaalde structuur van een competitie. Ideaal is het om competities voor de jeugdteams te 
hebben met beperkte reistijden, in de regio dus. Als er voldoende potentieel in een regio is, dan heeft dit de 
voorkeur. Een overweging, die vanuit een regio is geopperd verdient verder onderzoek. Namelijk de vraag 
naar een langere afdelingscompetitie, van september tot mei. Daardoor kan veel ruimte voor vakanties, 
tussenliggende vakantie-toernooitjes en activiteiten, zoals voor handbalscholen en clinics worden 
geprogrammeerd, wat nu lastig tot onmogelijk is. Terwijl daarmee rust in de zomer periode korter wordt. 
Deze programmering zal niet omarmd worden door de regio’s, waar veldhandbal en beachhandbal nog 
gecombineerd wordt met zaalhandbal. Maar waarom niet deze vraag honoreren voor de regio’s waar dat niet 
geldt? 

Voor de topcompetities is dit natuurlijk niet haalbaar en ook niet nodig. In de Bene-League strijden zes 
ploegen uit België en zes uit Nederland om het kampioenschap. Vervolgens werken diezelfde ploegen nog 
een nationale competitie af in een soort van play-off om het nationale kampioenschap. Grote bezwaar van de 
Bene-League is de “verkoopbaarheid” ervan: publiek en sponsoren, pers en media lopen onvoldoende warm 
voor deze competitie. 

De algemene opinie is dat het verschil tussen de ‘top’ en de ‘subtop’ te groot is wat betreft het niveau. Het 
verschil in niveau komt voort uit de investering, die ervoor wordt gedaan. In belangrijk mate af te lezen uit de 
inzet van trainingsuren. Deze variëren tussen de 3 uren en de 18 uren per week en al een zeer verschillend 
aanbod van diversiteit (spel training, krachttraining, loop scholing, specialisten training, mentale training, 
herstel training). De topverenigingen bewijzen het belang van trainingsintensiteit. Een benchmark tussen de 
verenigingen en de investering in werving, binding en talentontwikkeling moet een bijdrage aan groei in 
kwaliteit en kwantiteit geven. Daarover gaan voorgaande verbeterthema’s. De competities moeten beter 
ingericht worden voor zowel de jeugd (zoals bovenvermeld) en zeker voor de topcompetitie moet deze 
daarnaast ook veel aantrekkelijker worden voor het brede publiek. 

Competitieopzet, routeplan naar 2028 

Vasthouden wat goed is, maar vooral beter “verkoopbaar” maken van de Bene-League door daar grotere 
prijzen aan te verbinden. De idee van “opheffen” Bene-League, past onzes inziens niet in de lijn die we 
richting 2028 in willen zetten. Een uitbreiding met ploegen uit Luxemburg kan daar een extra impuls aan 
geven, maar ook uitbreiding met ploegen uit België en Nederland is mogelijk om te groeien naar een 
competitie met 30 wedstrijden. Dan is het ook mogelijk om hier een directe Promotie/Degradatie regeling 
aan te koppelen. De twee hoogst geëindigde Nederlandse ploegen kunnen dan in een Best of 3/5 nog om het 
kampioenschap van Nederland spelen. 

Vanuit een cyclus van drie/vier jaren de competitie-structuur vastleggen en daarna evalueren en beslissen 
over handhaven of veranderen. Het is niet goed en geeft geen basis voor een goede evaluatie als we ieder jaar 
een andere constructie kiezen. Dat kost onderling telkens weer energie en geeft geen goed beeld naar buiten. 
(publiek, liefhebber, sporter, sponsor, media). Evalueer voortdurend de voortgang en bepaal de 
competitiestructuur aan de hand van evaluatierapporten en de mogelijkheden voor de komende vier jaar. 
Ook hier geldt, dat een goede professionele communicatie tussen en met alle betrokken verenigingen en 
betreffende bond(en) leidend moet zijn. 
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De regie bij het NHV in afstemming met TP. 

Bij de evaluatie van de actuele stand en de opzet van de toekomstige topcompetitie kunnen de volgende 
overwegingen door het verantwoordelijke projectteam worden onderzocht en/of meegenomen.  

−      Welke competitie het ook wordt: we moeten die op orde brengen en interessant maken voor een 
breed publiek, lees commercieel interessant maken.  

- De tenaamstelling van Eredivisie in Nederland bezien. Zo lang het hoogst haalbare niveau voor Nederlandse 
ploegen BeNeLeague/NL-League is en Eredivisie dus het tweede niveau moet dit misschien ook uit de 
tenaamstelling blijken. 

 

−      Bene-League uitbreiden met twee of drie of vier ploegen (Luxemburg, België of Nederland) 
waardoor het aantal wedstrijden richting 30 kan.  

- Overleg met deelnemende landen over mogelijkheid om naast huidige BeNeLeague ook de laag daaronder 
(Eredivisie en eerste Nationale) om te vormen naar BeNeLeague. Dan krijg je een eerste en tweede 
BeNeLeague niveau met een eigen Promotie/Degradatie regeling. Niveau verschil kan dan kleiner worden en de 
sprong naar het allerhoogste wordt dan mogelijk kleiner. Hierin kunnen dan ook de posities van tweede teams 
meegenomen worden. 
missie is hier duidelijk tweeledig. Voldoende wedstrijden, in competitieverband en toernooien zijn van belang 
en noodzakelijk voor de ontwikkeling van de alle sporters. Maar zeker op topsportniveau geldt dat daarmee 
de handbalsport in de picture wordt gebracht van het grote publiek. De ‘topcompetitie’ als uithangbord om 
actief handbal in breed kader uit te dragen. Jeugd heeft idolen nodig aan wie ze zich op kunnen trekken, 
waarvoor zichtbaarheid essentieel is. En als de topcompetitie een uitstraling heeft naar een breed publiek dan 
ontstaat dynamiek die nodig is voor handbalpromotie in de volle breedte. Die zichtbaarheid in social media, 
de volle breedte van pers (krant, televisie, livestreaming, podcast en games) is een opdracht aan allen. Voor 
verenigingen om voor het thuispubliek een ‘feestje’ te maken van de wedstrijden, zodat publiek, sponsoren 
en genodigden zich ‘warm ontvangen’ voelen en er een binding ontstaat. Dus ook aanwezig zijn in de 
regionale persmedia. Voor de overkoepelende organisaties (NHV, BNL en TP) om te zorgen dat kanalen naar 
landelijke media ‘open’ komen en aandacht geven aan de competities binnen handbal. We kunnen een 
geweldig marketingplan willen maken en die moet er ook komen. Maar we zullen daarvoor eerst onze 
competitie- en toernooi-huishouding op orde moeten brengen.  
Ideaal is het om een piramide model te hebben voor een goede competitie in alle leeftijdsklassen. Een 
hoogste competitie, daaronder een steeds breder wordend veld, zodat kampioenen kunnen promoveren en 
de laatst eindigende ploegen degraderen. 
 
De top heeft voldoende wedstrijden op niveau nodig. Is 30 dan voldoende? De benchmark met de ‘top’ 
(Frankrijk en Spanje bijvoorbeeld) bevestigt de 30 wedstrijden. IJsland, Denemarken en Zwitserland zitten 
daaronder en Duitsland daar iets boven. Ook zijn er landen (Kroatië, Zweden en Finland bijvoorbeeld) waar 
een iets kleinere competitie wordt gespeeld, gevolgd door een play-off competitie Daarnaast worden in de 
‘top’ nog wedstrijden gespeeld in beker en EHF verband. Voor alle landen geldt dat er ambitieuze topploegen 
zijn, die investeren om naar die top toe te werken en zich daar te handhaven. Altijd zijn er ploegen die al blij 
zijn als zij zich kunnen handhaven. De stap naar het hoogst haalbare is altijd een grote stap. Voorbeelden voor 
grensoverschrijdende competities zijn de Baltic League, SEHA League en Bene-League. Bijna altijd met het 
doel om wedstrijden te kunnen spelen op een hoger niveau, zodat spelers zich kunnen blijven ontwikkelen. In 
het voortraject hebben we vastgesteld, dat deze competitie het handbalniveau in Nederland op een hoger 
niveau heeft gebracht. Dus dat moeten we koesteren.  
 
Een opzet voor competitie start niet nu bij nul. Er zit altijd een verleden onder het hoe en waarom landen 
kiezen voor een bepaalde structuur van een competitie. Ideaal is het om competities voor de jeugdteams te 
hebben met beperkte reistijden, in de regio dus. Als er voldoende potentieel in een regio is, dan heeft dit de 
voorkeur.  
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Voor de topcompetities is dit natuurlijk niet haalbaar en ook niet nodig. In de Bene-League strijden zes 
ploegen uit België en zes uit Nederland om het kampioenschap strijden. Vervolgens werken diezelfde 
ploegen nog een nationale competitie af in een soort van play-off om het nationale kampioenschap. Grote 
bezwaar van de Bene-League is de “verkoopbaarheid” ervan: publiek en sponsoren, pers en media lopen 
onvoldoende warm voor deze competitie.  
 
De algemene opinie is dat het verschil tussen de ‘top’ en de ‘subtop’ te groot is wat betreft het niveau. Het 
verschil in niveau komt voort uit de investering, die ervoor wordt gedaan. In belangrijk mate af te lezen uit de 
inzet van trainingsuren. Deze variëren tussen de 3 uren en de 18 uren per week en al een zeer verschillend 
aanbod van diversiteit (spel training, krachttraining, loop scholing, specialisten training, mentale training, 
herstel training). De topverenigingen bewijzen het belang van trainingsintensiteit. Een benchmark tussen de 
verenigingen en de investering in werving, binding en talentontwikkeling moet een bijdrage aan groei in 
kwaliteit en kwantiteit geven. Daarover gaan voorgaande verbeterthema’s. De competities moeten beter 
ingericht worden voor zowel de jeugd (zoals bovenvermeld) en zeker voor de topcompetitie moet deze 
daarnaast ook veel aantrekkelijker worden voor het brede publiek.  
 
Competitieopzet, routeplan naar 2028 
Vasthouden wat goed is, maar vooral beter “verkoopbaar” maken van de Bene-League door daar grotere 
prijzen aan te verbinden. De uitbreiding met Luxemburg kan daar een extra impuls aan geven. Vanuit een 
cyclus van drie/vier jaren de competitie-structuur vastleggen en daarna evalueren en beslissen over 
handhaven of veranderen. Het is niet goed en geeft geen basis voor een goede evaluatie als we ieder jaar een 
andere constructie kiezen. Dat kost onderling telkens weer energie en geeft geen goed beeld naar buiten. 
(publiek, liefhebber, sporter, sponsor, media). Evalueer voortdurend de voortgang en bepaal de 
competitiestructuur aan de hand van evaluatierapporten en de mogelijkheden voor de komende vier jaar. 
Ook hier geldt, dat een goede professionele communicatie tussen en met alle betrokken verenigingen en 
betreffende bond(en) leidend moet zijn.  
 
De regie bij het NHV in afstemming met TP. 
Bij de evaluatie van de actuele stand en de opzet van de toekomstige topcompetitie kunnen de volgende 
overwegingen door het verantwoordelijke projectteam te worden onderzocht en/of meegenomen.  
− Welke competitie het ook wordt: we moeten die op orde brengen en interessant maken voor een breed 

publiek, lees commercieel interessant maken.  

− Bene-League uitbreiden met twee of drie Luxemburgse ploegen, waardoor het aantal wedstrijden 

richting 28 kan.  

− Bene-League blijft gespeeld worden met 22 wedstrijden, gevolgd door Final 4 voor kampioenschap. 

Daarna spelen de Nederlandse zes ploegen nog een volledige NL League voor het kampioenschap van 

Nederland en degradatie naar Eredivisie. Eredivisie blijft een competitie van 30 wedstrijden en de 

nummer één promoveert naar Bene-League    

− Bene-League uitbreiden naar 30 wedstrijden en enkel de Nederlandse nummer één en twee nog in een 

onderlinge strijd laten spelen om kampioenschap van Nederland. Nederlandse nummer zes degradeert 

naar Eredivisie. 

− Bene-League spelen in twee helften. Na een halve competitie gaan de bovenste zes ploegen in een 

kampioensplay-off en de Nederlandse nummer één is kampioen van Nederland. De onderste zes in een 

degradatie play-off en de onderste Nederlandse nummer degradeert naar Eredivisie. 

Als projectgroep hebben we wel gesproken over de optie “opheffen” Bene-League, maar dat scenario past 
onzes inziens niet in de lijn die we richting 2028 in willen zetten.  

7.5. Monitoring, evaluatie  
Richt als NHV een dashboard in, waarin gestelde doelen zichtbaar worden voor alle geïnteresseerden. En zorg 
ervoor, dat in de functie van tijd de voortgang altijd actueel inzichtelijk is. Doe dat op de verschillende niveaus 
en functies, nationaal en regionaal.  
Doelgericht werken vraagt om transparantie in die doelen en in de plannen, om daar te komen. De mate van 
transparantie en succes verhoogt het draagvlak en de motivatie om er de schouders onder te zetten.  
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Doelstellingen betreffen niet alleen de vaststelling van de wens om eerste te worden of te promoveren, of het 
verhogen van het aantal leden of talenten met bepaalde percentages, maar ook de vaststelling van de 
benodigde projecten en acties om daar te komen, vertaald naar benodigde (doorloop)tijd, geld en middelen.  
Door deze doelstellingen concreet vast teleggen wordt het mogelijk deze op voortgang te volgen.  
Zorg in dat kader voor de voorgestelde verbeterprojecten voor een concrete beschrijving van gestelde doelen 
en de timing daarvan. Monitor de voortgang en stel de plannen bij waar dat noodzakelijk is. En vooral: maak 
die transparant via een voor allen goed te vinden en inzichtelijk dashboard.  

8. Overige thema’s en mogelijke onderzoeksprojecten 
Met dit advies wordt ingespeeld op de pijnpunten zoals die in de loop van het onderzoeksproces van de 
projectgroep zijn verzameld. Veel voorstellen betreffen een actualisatie van de vele goede informatie en een 
slimme bundeling van de beschikbare expertise bij NHV en verenigingen. Daarvoor zijn concrete doelen 
voorgesteld, zoals die door te formeren teams moeten kunnen worden opgepakt.  
 
Naast de aanpak van de voorgestelde verbeterthema’s betekent niet dat de overige clusters kunnen wachten 
op uitvoering. In tegendeel! Van deze clusters -“Verenigingen”, “Koepels en overheden”, “PR”, “Financiën en 
faciliteiten” en “Licenties”- moeten de activiteiten vooral worden voortgezet. Vanuit de voorgestelde 
verbeterthema’s zijn er overigens veel raakvlakken met de onderdelen van deze clusters, zoals weergegeven 
in bijlage 3. 
 
Voor de voorgestelde verbeterthema’s en lopende activiteiten zal mogelijk verdergaand en verdiepend 
onderzoek moeten worden verricht. Laat die vraag voortkomen uit de projecten en de lopende organisatie. 
En maak gebruik van de opleidingsinstituten, zoals de Hoge School Arnhem en Nijmegen en de Universiteit 
van Utrecht, die hebben aangegeven daartoe graag bereid te zijn.  
 
Het dringende voorstel is om de voorgestelde verbeterthema’s op te pakken op de voorgestelde wijze en 
begin 2023 de voorgang te evalueren en op dat moment op basis van voortschrijdend inzicht te beslissen over 
voortzetting, aanpassing of uitbreiding van de verbeterplannen.   
 

8.1. Mensen, middelen en financiën 
De mate van realiseerbaarheid van de voor eind 2022 gestelde doelen en of daarvoor wel voldoende 
daadkracht, mensen en middelen beschikbaar zijn is ook aangesproken tijdens het TP van 11 mei. Door de 
projectgroep is daar in deze fase van het proces geen uitspraak over gedaan. Het NHV zal moeten bepalen, 
door wie de verbeterthema’s vanuit de professionele organisatie moeten worden opgepakt en of daarvoor 
voldoende menskracht en middelen beschikbaar zijn. Onder aanvoering van de resp. NHV-
verantwoordelijken zal per thema en in afstemming met de te betrekken stakeholders moeten worden 
vastgesteld, wat benodigd is voor een succesvolle aanpak en uitvoering. Mogelijk, dat daartoe al direct een 
beroep op extra mensen en middelen gedaan moet worden. In ieder geval zal dat per thema concreet moeten 
zijn uitgewerkt in de voorstellen, die in januari 2023 moeten zijn uitgewerkt.  

9. Definitieve vaststelling adviesrapport en opvolging 
Het conceptadvies is 11 mei besproken met de vertegenwoordigers van de heren-verenigingen in het 
Topsport Platform. Feedback, die de projectgroep mede n.a.v. deze bespreking heeft gekregen van alle 
geraadpleegden, is verwerkt in dit definitieve rapport, zoals dat aan de opdrachtgever, directie NHV, zal 
worden voorgelegd. Uiteraard is de projectgroep graag bereid aan directie, bestuur, werkgroepen of 
commissies nadere toelichting te geven.  
 
De reactie van de directie zal aan het TP worden teruggekoppeld. Het TP en de betrokken verenigingen zullen 
de reactie en de opvolging uiteraard kritisch volgen en waar mogelijk ondersteunen.   
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Nawoord. 
De door de projectgroep in de loop van het project verzameld informatie is verzameld in gearchiveerd in een 
daartoe ingerichte map van Teams van NHV. Het betreft vele documenten, waarvan moest worden 
vastgesteld, dat deze van hoogwaardige kwaliteit zijn en zinvol om in een volgend traject te benutten. Echter 
moest ook vastgesteld worden, dat naast de diverse versies niet altijd vastgesteld kon worden, wat nu de 
meest actuele en geldende versie was. Mede om die reden is de uitgebreide rapportage van de actuele 
situatie nog steeds een “groeidocument”, dat niet is afgesloten. Van alle besprekingen en gehouden 
presentaties zijn verslagen vastgesteld, die in dezelfde Teams-omgeving zijn opgeslagen. Het betreft 
bijlagen, die als aanvulling op dit adviesrapport overgedragen worden aan opdrachtgever, directie van het 
NHV. Voor zover deze informatie nog niet direct toegankelijk is, kunnen geïnteresseerden en zeker de leden 
van de verbeterteams deze informatie opvragen bij de directie van het NHV.  
 
Projectgroep Herenhandbal  
December 2021 – mei 2022. 
 
Karel Schreurs, 
Jeroen Hofman 
Jeroen Hölscher 
Edwin Kippers 
Bart Ravensbergen 
Niels Overdijkink 
Huub Schoenaker  
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Bijlage 1 Documentenverzameling IST 

 

Bron  Opsteller(s)  Titel  Datum  

NOC*NSF    Integrale sessie nationale top teamsport competities  2021-10-14  

NOC*NSF    
Reglement Topsport- en Internationale 
wedstrijdsportdisciplines  2019-11-18  

NHV    
Reglement Topsport- en Internationale 
wedstrijdsportdisciplines  1905-07-05  

NHV  Stefan Kuijpers (?)  Meer Jaren OpleidingsPlan (MJOP) 2021-2024  2020-09-01  

NHV    De weg van het NHV Talent 2016-2020  2015-01-01  

NHV    De weg van het NHV talent 2019 - 2023  2018-01-01  

NHV     Beleid NHV Talentontwikkeling   2014-05-01  

NHV    Van talent naar topsporter Het huis en processchema's  2015-05-01  

NHV     Opleidingsvisie van het NHV 2013  2012-01-01  

NHV  Tijsterman-Kippers  Reviewgesprek NHV met NOC*NSF opleidingsprogramma   2021-09-01  

NHV  Ton van Linder  NHV Handbal-Spel-Visie   2002-01-01  

NHV    Visie Topsportontwikkeling   2013-01-01  

NHV  Sjors Röttger  Topsport Maakbaar?   2020-09-01  

NHV  Monique Tijsterman cs  NHV "De weg naar het Podium"  2020-04-01  

NHV    Investeringsplan dames   2012-01-01  

NHV  Ricardo Clarijs cs.   
NHV-route richting Olympische Spelen Parijs 2024, WK 
Nederland 2025 en verdere toekomst   2021-07-20  

NHV    NHV-route richting OS Tokyo 2021  2019-01-01  

NHV  Ton van Linder  Trainershandleiding Nederlandse Handbal Visie  2002-01-01  

NHV  Tijsterman-Clarijs  De nieuwe moderne coach van het NHV  2021-11-28  

        

        

        

Indien datum niet bekend de eerste dag van de maand (als wel bekend) of van het betreffende jaar vermeld.   
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Bijlage 2. Stellingen 2028 
 
Hoe ziet volgens de Nederlandse topsportverenigingen de aanpak van jongens/heren handbal er anno 
2028 uit.  

 Toekomstvisie 2028: wat goed is voor talent is goed voor het Nederlandse handbal 
  

 Ambities - doelstellingen 
1.  Nederland 
2.  Verenigingen  

  

 Relevante invalshoeken voor de organisatie van Tophandbal in 
Nederland 

1.  Verenigingen 
  
2.  NHV, NOC*NSF, overheden 

  
3.  Ledenwerving en binding  

  
4.  Talentontwikkeling en nationale selecties 
  

5.     Informatie-uitwisseling, afstemming  
  
6.     Wedstrijden, competities en toernooien 
  
7.     Opleidingen en trainingen voor staf en kader 
  

8.  PR, communicatie en social media 
  
9.  Faciliteiten  

  
10.  Licentiesysteem 
  

 
Heren handbal in Nederland 

1. In 2028 neemt Nederland structureel deel aan OS, WC en EC’s  

2. Nationale teams 15, 17, 19 en A-selectie, spelen op internationale podia.  

3. Verenigingen nemen structureel deel aan internationale toernooien 
4. Resultaten van de selectieteams bevorderen ledengroei 

5. Basis is ledengroei: aantal jongens/herenleden in 2028 naar plus  …………. herenleden en …… heren teams 
6.   
7.  
 

Verenigingen 
1. Thuisbasis voor sporters en leden, een ‘familiale sfeer’. 
2. Goed georganiseerde en veilige plek voor talentontwikkeling 

3. Bestuur met een goed georganiseerde staf, ondersteund door professionals 

4. Hoog niveau van de topsportverenigingen met opgeleid organisatorisch kader  
5. Hoog niveau van de topsportverenigingen met opgeleid sporttechnisch kader (o.a.  gecertificeerde trainers). 
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6. Verenigingen delen kennis en expertise met andere verenigingen 
7. Professionalisering van verenigingen, waar mogelijk in samenwerking met gemeente/provincie/bond   

NHV, NOC*NSF en overheden 
1. Gestructureerde top down en bottom up samenwerking en afstemming verenigingen en NHV over de resp. 

organisatorisch en technische aspecten  

2. Gestructureerde top down en bottom up samenwerking tussen handbal- en andere sportverenigingen, lokale 
overheid en onderwijs 

3. Lokale samenwerking met bond, koepels, verenigingen, scholen en overheden is verantwoordelijkheid vereniging 
4. Landelijke, regionale en lokale doelstellingen zijn richtinggevend voor alle betrokkenen bij de ontwikkeling van 

strategie en uitvoering  
5. Voortgang en resultaten van die aanpak is transparant, wordt geëvalueerd en gemonitord onder 

verantwoordelijkheid van NHV 

6. Vereniging overstijgende vragen en problemen van verenigingen zijn bekend bij NHV  en worden aangepakt.  
7. Voor niet handbalspecifieke disciplines wordt samengewerkt met andere sporten 
Ledenwerving en -binding 

1. Ledenwerving en -binding is in een verenigingsverantwoordelijkheid  

2. Overheden, provincies, bonden/koepels onderwijsorganisaties werken sportonafhankelijk nationaal en 
provinciaal structureel samen aan sportpromotie voor de basisschooljeugd 

3. Lokaal werken handbalverenigingen sportonafhankelijk structureel samen met gemeente, sportverenigingen, 
scholen aan sportpromotie voor de basisschooljeugd en voortgezet onderwijs 

4. Deze samenwerking leidt tot bevordering van sport en bewegen door de jeugd in het algemeen en voor de lokale 
handbalverenigingen tot aanwas van handballende jeugd in het bijzonder. 

5. NHV ondersteunt landelijke en lokale initiatieven gericht op sport- en handbalpromotie en ledenwerfacties met 
promotie(materiaal)  en clinics/evenementen 

6. Nieuwe spelvormen maken handbal aantrekkelijk, waardoor de jeugd blijft handballen. 

Talentontwikkeling vereniging - sporter 
1. Verantwoordelijkheid talentontwikkeling ligt eerst bij sporter zelf, daarna bij zijn vereniging 

2. Verenigingen hebben een MeerJarenOpleidingsProgramma (MJOP) afgeleid van het MJOP van het NHV. Deze 
plannen worden tweemaal per jaar op de voortgang gemonitord, geëvalueerd en bijgesteld. De resultaten zijn 
transparant voor de direct betrokkenen.  

3. Sporters en verenigingen hebben inzicht in de (leeftijds-)fases van talentontwikkeling, de consequenties per fase 
en de wijze waarop de sporter zich per fase kan ontwikkelen en kan worden begeleid.  

4. Verenigingen werken met opleidings- en trainingsprogramma’s voor de resp. leeftijdscategorieën en posities, 
waarvoor landelijk profielen en programma’s zijn vastgesteld en worden (door)ontwikkeld 

5. Talentontwikkeling is belangrijk voor vereniging en voor sporter. Belang talent is niet altijd belang van de 
vereniging. Investeringen in talenten, die later commercieel aantrekkelijke transfers maken worden structureel 
financieel beloond/gecompenseerd 

6. Timing van transfers wordt zorgvuldig begeleid door goede afstemming thuisvereniging-sporter en (voor jongere 
sporters) de ouders/begeleiders en ontvangende vereniging.  

7. Werkwijze en afspraken voor transfers zijn landelijk vastgelegd in voor alle verenigingen geldende 
overeenkomst/reglement resp. en in modelovereenkomst/contract tussen sporter en vereniging. 

Talentontwikkeling gecoördineerd door het NHV 

1. Talentontwikkeling wordt in aanvulling op verenigingen aangeboden door regionale verenigingsonafhankelijke 
handbalscholen voor 15-17-19 jarigen, op acceptabele reisafstanden voor de ambitieuze jonge sporters (en hun 
ouders) 

2. De kwaliteit van de talentontwikkeling van de regionale handbalscholen en handbalacademie beantwoordt aan 
centraal overeengekomen criteria (licentiesysteem)  

3. Coördinatie en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van talentontwikkeling via regionale handbalscholen, 
handbalacademie en selecties ligt bij NHV 

4. Regionale en centrale talentontwikkeling is verantwoordelijkheid NHV en wordt uitgevoerd in goede afstemming 
met regionale verenigingen 

5. Afstemming en planning met de individuele sporter van overeengekomen ontwikkeldoelen vindt plaats op basis 
van inzichtelijke talentprofielen in een talentvolgsysteem.  

6. Leeftijdscategorieën en aantallen talenten worden over meerdere jaren gepland en jaarlijks vooraf vastgesteld 
per regio, per school en voor de academie en vervolgens gemonitord en geëvalueerd 

7. Kader vereniging en handbalinstituut volgen een duidelijke structuur en regelmaat in overleg en afstemming met 
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de talenten en ouders over planning, status en voortgang in het kader van talentontwikkeling. Daartoe is er 
regelmatig afstemming tussen kader vereniging en kader handbalinstituut.   

8. Door het NHV worden jaarlijks regionale en nationale selectiedagen georganiseerd, waarvoor door de 
handbalschool de kandidaten worden voorgedragen.  

9. Voor niet handbalspecifieke aspecten wordt regionaal en landelijk tussen regionale en landelijke centrale 
sprotbonden integraal samengewerkt aan het aanbod voor talent-ontwikkeling en de begeleiding van talenten. 
Onder aansturing van NOC*NSF. 

Wedstijden, competities, toernooien 
1. Handbal is aantrekkelijke waardoor jeugd en senioren blijven handballen. Daarvoor wordt voor de verschillende 

leeftijdscategorieën een doelgroepgerichte benadering gevolgd, voor de organisatie begeleiding en facilitering 
van competities, toernooien en wedstrijden. (Zeker voor de B- en A jeugd waar te veel handballers voortijdig 
vertrekken)  

2. De selectieteams spelen per jaar maximaal 30 wedstrijden in een semi-professionele competitie waarin voldoende 
wedstrijden op het hoogst haalbare niveau gespeeld worden. 

3. Aanvullend vinden internationale toernooien plaats voor de nationale selectieteams 

4. Alternatieve teamsamenstellingen (bijvoorbeeld tweede speelrecht) en spelvormen verhogen handbalspel- en 
kijkplezier en vereenvoudigen het formeren van teams  

5. Nieuwe spelvormen maken handbal aantrekkelijk, waardoor de jeugd en ouderen blijven handballen. 

6. Competities van selectieteams worden jaarlijks afgesloten met een landstitel 

7. Competities van selectieteams worden jaarlijks afgesloten met een ………. 
Opleidingen en trainingen voor staf en kader 

1. Voor bestuurlijk, organisatorisch, ondersteunend en technisch kader zijn landelijk profielen vastgesteld 

2. Voor alle profielen zijn er gebruiksvriendelijke basis- en applicatiecursussen en trainingen 
3. Profielen en opleidingsmogelijkheden zijn voor alle betrokken doelgroepen helder en duidelijk en snel te vinden.  
4. Opleidingen en cursussen, voor het behalen van certificaten worden georganiseerd in hapklare en overzichtelijke 

brokken  
5. Opleidingen en cursussen, voor het behalen van certificaten worden optimaal georganiseerd door deze 

geografisch en/of via e-learning slim te plannen  
6. Voor agenten/makelaars bestaat een profielbeschrijving en zijn er opleidingen 

7. Instructies voor goede samenwerking en afstemming tussen koepels, verenigingen en agenten/makelaars.  
PR, communicatie en social media 
1. NHV ondersteunt landelijke en lokale initiatieven gericht op werkwijze, structuur en continuïteit van 

sportpromotie, handbalpromotie en ledenwerfacties 
2. Social Media, internet, streaming leveren een structurele bijdrage aan sportpromotie in het algemeen en 

handbalpromotie in het bijzonder.  

3. Wekelijks zijn wedstrijden van de topcompetitie op televisie live te volgen. 
4. Resultaten van der dames- en herenselecties (senioren en jeugd) worden optimaal benut voor promotie.  
5. Communicatie in brede zin van het woord vanuit NHV toegankelijker en effectief   
6. Communicatie vereniging naar ‘collega-verenigingen’ en naar het NHV effectief en pro-actief 

7.  

Faciliteiten  
1. Sport- en kantinefaciliteiten worden door lokale en/of regionale overheden tegen zeer gereduceerde tarieven ter 

beschikking gesteld aan verenigingen en de sport-opleidingsinstituten 
2. Sporturen scholen worden georganiseerd in samenwerking met en/of door de lokale sportverenigingen 
3. Er zijn voldoende financiële middelen  

4. Structurele samenwerking met (o.a. sponsoren en andere subsidiekanalen).  
Licentiesysteem 
1. Licentie-procedure is ingebed voor alle NHV- verenigingen op basis van verschillende levels van breedtesport tot 

topsportverenigingen 

2. Levert binnen verenigingen een goede bijdrage aan bewustwording en ontwikkeling van strategie en lange(re) 
termijn denken 
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Bijlage 3: Relatie tussen verbeterthema’s en overige clusters 
 

How to eat the elephant?  
De uitdaging om in 2028 de gewenste doelen te behalen is complex. Dat lukt niet met een “Big Bang”.  
Korte en doelgerichte projecten die leiden tot goede resultaten zullen motiverend werken. Dat lukt door te 
werken in overzichtelijke hapjes en in een logische volgorde. Volgende thema’s pas aanpakken, als de vorige 
projecten succesvol zijn opgeleverd. Aanpakken en inrichten van volgende projecten op basis van 
voortschrijdend inzicht!  
 
De IST -  SOLL analyse levert een prioriteitstelling op met relaties tussen de aan te pakken verbeterthema’s, 
zoals in onderstaand schema aangegeven.    
 
√ Gewenste situatie  

D Directe relatie met verbeterthema MUST-onderdeel project 
I Indirecte relatie met verbeterthema Mogelijk mee te nemen in project 
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