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Inleiding 

 

In 1996 ontstond een eerste ambitieus plan om de handbalsport m.b.t.de dames naar een hoger niveau 

te brengen. Bert Bouwer stond aan de basis van het Oranjeplan. Het plan richtte zich in eerst instantie 

op geselecteerde internationals: Meiden met een Missie. 

De speelsters werden uit de nationale competities gehaald en trainden vervolgens 25 uur per week. Dit 

zgn. Bankrasmodel is afgeleid van de mannen volleyballers.  

Doel van Meiden met een missie was aansluiting te vinden bij de Europese en Wereldtop en deelname 

aan de Olympische spelen.   

Nederland stelde bij de start van Meiden met een Missie qua opleidingsniveau niet veel voor. Door veel 

en intensief te trainen en zich los te maken van de zwakke competitie in de eredivisie, dacht men die 

stappen snel te kunnen maken. 

In 2003 eindigde het traject Meiden met een missie. 

Veel speelster vertrokken naar buitenlandse topclubs, voornamelijk in Duitsland en Denemarken. 

 

Na verrassende successen tijdens het WK-handbal 2005 in Rusland (Nederland eindigde als 5e) ontstond 

het idee om een structurele topsportomgeving te creëren voor toptalenten. 

Met ondersteuning van NOC*NSF ging in 2006 de Handbal Academie van start op Papendal met 21 

talenten. Vanaf seizoen 2008/2009 speelden de talenten als Handbal Academie-team mee in de 

reguliere competitie. Mede onder druk van de verenigingen in de eredivisie en een andere visie op 

talentontwikkeling werd besloten om in 2011/2012 het Handbal Academie-team niet meer in 

competitieverband te laten spelen. 

 

Een uitdaging bleef steeds: “hoe kan het niveau in de eredivisie een impuls krijgen?” 

Sinds 2010 zijn diverse initiatieven ontstaan om dit te realiseren, doch lukt het steeds niet om het 

merendeel van de clubs op één lijn te krijgen. Ambitieuze initiatieven van individuele verenigingen 

ontstonden, met als meest in het oog springende de oprichting Tophandbal Dalfsen in 2007. Het 

programma hierbij moest het programma van de Handbal Academie benaderen. Successen bleven niet 

uit: tussen 2010 en 2017 werd de clubs 6x landskampioen, 5x bekerwinnaar en wonnen zij 6x de 

supercup. 

In 2019 besloot Dalfsen de stekker uit tophandbal te trekken. 

Intussen hadden clubs als VOC, VZV, Quintus, SEW en Venlo besloten hun programma voor hun 

toptalenten te intensiveren. 

 

Het feit dat sinds 2006 bijna 100 (!) speelsters naar het buitenland zijn vertrokken kan als een 

bevestiging worden gezien dat de clubs in Nederland en de Handbal Academie voortreffelijke 

opleidingsinstituten zijn. 

 

Het nationale damesteam speelt nu al jaren op Europees en Wereld topniveau. De resultaten werden 

behaald met speelsters die in buitenlandse topcompetities spelen. 

 

Helaas is het ook zo dat Nederland in de Europese competitieranking in 2013-2014 op plaats 14 de 

hoogste positie bereikte en intussen is afgezakt naar positie 22. 

Belangrijke oorzaken hierbij: de afnemende belangstelling om deel te nemen aan Europese competities 

om (hoofdzakelijk) financiële redenen en (bij wèl deelname) snelle uitschakeling in Europese 

toernooien. 
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Initiatief 

 

In augustus 2020 is vanuit het NHV en haar werkgroepen het initiatief genomen om toch weer een 

poging te doen om te onderzoeken of er behoefte is aan een kwaliteitsimpuls voor de eredivisie dames. 

Daartoe is een projectteam gevormd, bestaande uit: 

• Monique Tijsterman (tot 15 oktober 2021) 

• Ricardo Clarijs (tot 15 oktober 2021) 

• Paul van Gestel (tot 1 september 2021) 

• Saskia Mulder 

• Henny Nijboer 

• Maarten Hinskens 

• Sjors Röttger (vanaf 15 oktober 2021) 

• Bureauondersteuning Anne Klijberg 

 

Het projectteam heeft de volgende uitgangspunten en uitdagingen geformuleerd: 

− Professionaliseren 

− Exposure 

− Speelsters langer in Nederland houden 

− Internationaal succes nationale teams leidt niet bij voorbaat naar succes nationale competities 

− Aanwas jonge talenten waarborgen 

− Handbalopleidingen koppelen aan onderwijs (toekomstperspectief) 

− Mogelijk spelen van wedstrijden in opleidingscompetities vanuit RTC 

− Mogelijk andere vormen van competities voor top en toptalenten 

− Nauwe contacten met verenigingen: wat zijn hun mogelijkheden om te leveren 

− Welke middelen, organisatie, voorwaarden hebben clubs nodig en welke hulp hebben zij nodig 

− Waarom kiezen voor topsport? 

 

Met betrekking tot de laatste vraag verwijst het projectteam graag naar: 

 

Maatschappelijke betekenis van topsport 

https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=2171&m=1422883063&action=file.download 

 

Het belang van kernwaarden in de topsport 

https://topsportbrein.nl/het-belang-van-kernwaarden-in-de-topsport/ 

 

Actueel (waarin ook het NHV participeert): 

Nationale top teamsport competities 

In het kader van “Sport verenigt Nederland” #teamsportakkoord 

Sleutelproject Deelakkoord 6: Topsport die inspireert 

https://www.sportakkoord.nl/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/Topsport-die-inspireert-

deelakkoord-6-met-alle-handtekeningen.pdf 
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De werkwijze van het projectteam: 

 

1. Planning werkwijze projectteam 

2. Verzamelen feiten en cijfers 

3. 1e Ronde individuele gesprekken met verenigingen 

4. Enquêtes onder speelsters 

5. Rapportages opstellen van feiten, cijfers en gesprekken 

6. Presentatie aan alle verenigingen resultaten 

7. 2e Ronde Individuele gesprekken met verenigingen: conclusies en aanbevelingen  

8. Formuleren aanbevelingen vanuit verenigingen 

9. Presentatie aanbevelingen en meningsvorming clubs 

 

 

1. Planning werkwijze projectteam: 

Door het projectteam is gekozen voor een werkwijze waarbij de input van clubs essentieel is.  

De werkwijze is gebaseerd op de mindere effecten en resultaten van eerdere pogingen in 2016 

en 2018, waarbij een beeld is ontstaan dat ideeën en voorstellen teveel vanuit de NHV-

organisatie werd gestuurd. Het projectteam heeft nagedacht over een werkwijze nu, waarbij zo 

weinig mogelijk  meningen werden ingebracht vanuit de NHV-organisatie en leden van het 

projectteam.  

De mening van het projectteam is dat een effectieve inbreng vanuit de verenigingen zullen 

leiden tot een zo breed mogelijk draagvlak en betrokkenheid. 

Om tot een optimale vraagstelling te kunnen komen zijn door het projectteam vooraf zoveel 

mogelijk feiten en cijfers verzameld die (mogelijk) van invloed kunnen zijn op die vraagstellingen 

en beantwoording hierbij. 

 

Een toegevoegd belangrijk uitgangspunt was de ambitie van het NHV, neergelegd bij de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 juni 2021: 
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2. Verzamelen feiten en cijfers: 

Hoe ziet het handballandschap van Nederland eruit? Een visuele weergave hoe de topografische 

indeling van eredivisieteams en talententeams is. 

Welke eredivisieteams op welk niveaus hebben een opbouw en aansluiting met hun 

talententeams? 

Hoeveel inwoners kent de plaats/gemeente waar het eredivisieteams gevestigd is? 

Welke verenigingen spelen/speelden sinds 2009 in de eredivisie en wat zijn hun resultaten per 

seizoen en cumulatief? 

Hoe beweegt de Nederlandse competitie op de Europese competitierankings? 

Hoeveel speelsters zijn op welke leeftijd overgestapt naar Europese topcompetities, uitgesplitst 

naar speelsters die via de HandbalAcademie of niet via de HandbalAcademie deze keuze 

maakten? 

  

3. Individuele gesprekken met eredivisieverenigingen: 

In deze gesprekken heeft het projectteam aan alle verenigingen een identieke vraagstelling 

gehanteerd. Deze vragen hadden betrekking op: 

− het te ambiëren topsportniveau 

− financiën en spelers 

− talentontwikkeling 

− visie en beleid technisch kader 

− medische begeleiding en fysieke programma’s 

− verhouding binnen de vereniging topsport versus wedstrijdsport 

− de mening van de club over de toekomst van de eredivisie 

− welke verbeterstappen de club nog kan en wil maken en wat men van het NHV 

verwacht. 

Direct na afloop van het gesprek kreeg de vereniging de verslaglegging van het gesprek. 

 

4. Enquête onder speelsters: 

Het projectteam heeft onder 3 groepen speelsters een enquête uitgezet:  

− speelsters die in het buitenland spelen of gespeeld hebben 

− speelster van HandbalAcademie die mogelijk ambitie hebben in het buitenland te gaan 

spelen   

− speelsters die na het volgen van de HandbalAcademie gestopt zijn met handbal. 

De vragen betroffen hun afwegingen met betrekking tot gemaakte keuzes over competities, 

professionaliteit en programma’s in Nederland en buitenland. 

Voorts konden deze speelsters steeds aangeven welke aanvullingen, opmerkingen en 

aanbevelingen zij hebben voor handbal in Nederland en of zij in de toekomst een rol willen 

spelen in de Nederlandse handbalsport. 

  

5. Rapportages opstellen: 

Het projectteam heeft van alle onder 2, 3 en 4 genoemde punten rapporten gemaakt. 

 

6. Presentatie rapportages: 

Zonder meningen of conclusies vanuit het projectteam, zijn alle rapportages verzonden aan alle 

eredivisieverenigingen.  

Aan de verenigingen is hierbij verzocht om de documenten te bestuderen en intern te 

bespreken. 

Daarnaast is aan de verenigingen gevraagd om te komen tot conclusies en aanbevelingen. 
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7. Vervolg individuele gesprekken met verenigingen: 

Het projectteam heeft met de verenigingen een 2e individuele gespreksronde gevoerd met als 

doel, samen met de verenigingen, conclusies en aanbevelingen vanuit de verenigingen te 

inventariseren.  

 

8. Formuleren aanbevelingen: 

Naar aanleiding van de 2e gespreksronde heeft het projectteam de aanbevelingen, door de 

verenigingen benoemd, geformuleerd.  

Het projectteam heeft alle aanbevelingen groepsgewijs ingedeeld:  

− algemene organisatie 

− technische organisatie 

− talentontwikkeling 

− competities 

− marketing/communicatie 

 

9. Presentatie en meningsvorming: 

Het projectteam heeft vervolgens op woensdag 9 februari 2022, in een digitale meeting waar 

alle eredivisieverenigingen aan deelnamen, de aanbevelingen gepresenteerd en de verenigingen 

om hun meningen gevraagd. De meting vond plaats met behulp van Socrative. 

Vooraf is aan de deelnemers gevraagd hun mening niet te baseren op mogelijke financiële 

componenten. Door het projectteam is aangegeven dat zonder een gedegen plan de kansen op 

financiële onderbouwingen aanzienlijk gereduceerd worden.   

 

Bij de presentatie is nadrukkelijk aangegeven dat er geen sprake zal zijn van besluitvormingen. 

Doelstelling van bijeenkomst: 

Na de bijeenkomst is er een basis voor een startdocument dat leidend wordt voor beleid  

“Kwaliteitsimpulsen Eredivisie dames”. Dit document wordt, na akkoord van de verenigingen, 

ter advies aangeboden aan het bondsbestuur en directie.  

 

Het projectteam gaf nadrukkelijk de voorkeur aan een fysieke bijeenkomst met alle 12 

verenigingen boven de nu gehouden digitale presentatie en meningsvorming. 

Bij een fysieke bijeenkomst waren, naar de mening van het projectteam, meer mogelijkheden 

tot interactie.  

 

10. Resultaten digitale bijeenkomst 

Na afloop van de digitale bijeenkomst hebben de verenigingen de resultaten van de metingen 

ontvangen. In een begeleidend schrijven is daarbij verzocht om vóór 10 maart feedback te geven 

op de resultaten. Daarnaast is aan de verenigingen verzocht aan te geven welke aanbevelingen 

mogelijk ontbreken.  
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In kader van het project Kwaliteitsimpuls Eredivisie dames zijn aan de verenigingen de onderstaande 

documenten verzonden: 

 

a. Brief aan eredivisieverenigingen met uitleg initiatief Kwaliteitsimpuls Eerdivisiedames 

 

b. Ter voorbereiding 1e gespreksronde: uitvraag eredivisieverengingen, leidend bij gesprekken 

 

c. 210301 01 Presentatie Welkom Teammeeting Eredivisie 

 

d. 210301 02 Presentatie Feiten cijfers eredivisie  

 

e. 210301 03 Presentatie Enquête speelsters  

 

f. 210301 04 Presentatie interviews Eredivisie 

 

g. 210301 Uitwerking metingen clubs 

 

h. 210301 Uitwerking Enquête onder speelsters 

 

i. 220209 Hand-out presentatie digitale bijeenkomst 

 

j. Resultaat meting aanbevelingen (totaal en opgeschoond) 

− Totaal: 220209 Totaal uitslag aanbevelingen 

− Opgeschoond: 220209 Uitslag aanbevelingen opgeschoond 

 

k. 220209 Individuele resultaat meting aanbeveling per vereniging  

 

 

In navolgende conclusies en aanbevelingen kan, in het kader van de context, verwezen worden naar 

bovenstaande documenten. 
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Resultaten van de metingen onder de verenigingen 

 

Voorafgaand aan de meting van de aanbevelingen zijn eerst enkele inleidende stellingen voorgelegd aan 

de verenigingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusies: 

De 12 eredivisieverenigingen staan unaniem achter de gekozen stellingen. 

Het projectteam ziet dit als een waardering voor het genomen initiatief. 

 

Dit betekent ook dat alle 12 verenigingen erkennen dat er verbeteringen dienen plaats te vinden om de 

kwaliteit van de eredivisie dames te verhogen en de structuur talentontwikkeling te verbeteren. 

Het is voor het projectteam steeds een belangrijk uitgangspunt geweest dat de verenigingen een 

gezamenlijk belang erkennen. 

 

  



- 9 - 

 

Voorafgaand aan de analyse van de aanbevelingen: 

 

De opgestelde aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van de clubgesprekken en enquêtes onder 

speelsters.  

Het projectteam heeft de context van de aanbevelingen niet geformuleerd bij de aanbevelingen en bij 

het meten van de meningen van de verenigingen.  

 

De context is in belangrijke mate verwoord in de eerste gespreksronde met de verenigingen. Hiervan 

hebben alle verenigingen de verslaglegging ontvangen.  

− Zie bijlage 7: 210301 Uitwerking metingen clubs. 

Aan de hand van de aan de verenigingen toegezonden documenten heeft een 2e gespreksronde 

plaatsgevonden die hebben geleid tot een definitieve formulering van de aanbevelingen. 

 

Analyse aanbevelingen: 

In navolgende aanbevelingen en analyse van de meting heeft het projectteam zoveel mogelijk de 2 

gespreksronden als context gebruikt. 
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Aanbevelingen Organisatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten aanzien van aanbevelingen, benoemd onder 1, 6, 7 en 8: 

De aanbevelingen met betrekking tot een Topsport-organisatie binnen elke vereniging ligt in het feit dat 

meerdere verenigingen, die (nog) geen zelfstandige topsportorganisatie hebben, hebben aangegeven te 

maken te hebben met meningen en beoordelingen vanuit hun algemene ledenvergaderingen.  

Dit kan de daadkracht en slagvaardigheid beïnvloeden. 

Dit maakt ook een verschil indien handbal onderdeel is van een omni-vereniging.  

 

Verenigingen die wel beschikken over min of meer zelfstandige topsportorganisaties (stichting, 

commissie of werkgroep) vinden hierbij risicomanagement belangrijk en ervaren meer daadkracht in het 

nemen van besluiten ten aanzien van topsport.  

Uitdaging: 

Topsportorganisaties bij verenigingen kennen geen rechtspositie ten opzichte van het NHV: 

verenigingen blijven te allen tijde verantwoordelijk omdat (topsport)stichtingen geen teams kennen en 

als zodanig geen lid kunnen zijn van het NHV. 

 

Verenigingen met een topsportorganisatie geven aan dat het wenselijk is om ondersteuning te krijgen 

bij het beschrijven van hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en hun rechtspositie hierbij 

ten opzichte van zowel het overkoepelend bestuur van de vereniging als het NHV. 

Enkele verenigingen die (nog) geen specifieke topsportorganisatie hebben, geven aan dat de sociaal-

maatschappelijke verhoudingen in de vereniging en haar leefgemeenschap een drempel zijn en dus de 

noodzaak van een sec topsportorganisatie niet direct kunnen onderschrijven.  

 

Het projectteam adviseert: 

− Onderzoek in deze de kracht van de verenigingen en haar omgeving. 
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Ten aanzien van aanbevelingen, benoemd onder 2 en 3: 

De verenigingen ervaren dat er binnen het huidige Topsport Platform weinig aandacht is voor de 

damescompetities. Enkele verenigingen opperden zelfs een eigen Topsport Platform. 

 

Het projectteam adviseert, om navolgende opties te onderzoeken: 

− Het instellen van een eigen Topsport Platform ten behoeve van de eredivisie dames (enkele 

verenigingen stellen wel de vraag of een additioneel topsportorgaan wenselijk is).  

− Een aantal verenigingen heeft aangegeven dat zij zelf bij het huidige Platform moeten aandringen 

op zaken die voor hen belangrijk zijn.   

− Het Topsport Platform neemt de signalen tot zich en gaat pro-actief aan de slag om de aandacht 

voor de damessectie in evenwicht te brengen. Het zou een optie zijn om in kaart te brengen of en zo 

ja welke wezenlijke verschillen er zijn tussen heren- en damesverenigingen c.q. heren- en 

damescompetities en of het dan wenselijk is om binnen het huidige Topsport Platform  bijvoorbeeld 

sub-platformen te creëren, waarbij zowel de dames- als de herenkant optimaal elkaars krachten 

benutten. 

− Het Topsport Platform gaat met de verenigingen met teams in de dames eredivisie in gesprek om 

tot een optimale belangenorganisatie te komen.    

 

Ten aanzien van aanbevelingen, benoemd onder 5: 

Hoewel de reglementen met betrekking tot buitenlandse transfers gepubliceerd staan op de NHV-

website, gaven veel verenigingen aan dat zij onvoldoende op de hoogte waren/zijn van deze regels 

volgens de EHF-normen. Mede dankzij de individuele gesprekken met het projectteam zijn de 

verenigingen nu beter geïnformeerd. 

Voor een aantal verenigingen blijft het een lastig item, zeker als hun speelsters na het 16e jaar van 

vereniging wisselen en (bij een transfer naar het buitenland) de transfer bijna altijd via de vereniging 

gaat waar de speelsters het laatst speelde. Reglementair heeft ook de vereniging waar het talent is 

opgeleid maar nu niet meer speelt recht op een opleidingsvergoeding. 

 

De rol van een zaakwaarnemer en de rol van de laatste vereniging is lastig te duiden met betrekking tot 

het recht hebben op opleidingsvergoedingen en hoe deze te claimen.  

 

Bijna alle verenigingen geven aan dat gezamenlijke afspraken over opleidingsvergoedingen bij 

binnenlandse transfers naar andere eredivisieverenigingen wenselijk is. De investeringen die 

verenigingen doen om de talenten een optimaal perspectief te bieden onder leiding van kwalitatief goed 

begeleidend en technisch kader zou gewaardeerd mogen worden in een vergoeding indien een 

speelster, om haar moverende redenen, in een latere fase kiest om bij een andere vereniging haar 

carrière voort te zetten. 

Hierbij is aangegeven dat het optionele is hierbij zowel een minimum als maximum leeftijd te 

benoemen.   

 

Het projectteam adviseert: 

− Kom tot gezamenlijke afspraken met betrekking tot transfer- en opleidingsvergoedingen naar zowel 

het buitenland als binnen Nederland, met inachtneming van de EHF-reglementen hieromtrent. 

Wellicht kan het Topsport Platform hier een goede rol op zich nemen omdat dit (waarschijnlijk) ook 

geldt voor verenigingen met herenteams.  
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Extra aanbevelingen vanuit gespreksronden met de verenigingen: 

− Naast het opleiden van technisch kader zou bestuurlijk kader of management geschoold 

kunnen/moeten worden voor een meer professionele leiding van verenigingen c.q. 

topsportorganisatie binnen de vereniging. 

Het projectteam adviseert om te onderzoeken welke scholingen of opleidingen hierbij wenselijk zijn.  

− Enkele verenigingen hebben tijdens de individuele gesprekken aangegeven behoefte te hebben aan 

een “professional” die zich met name gaat inzetten voor topsport.  

Deze professional zou zich onder andere kunnen inzetten voor sponsorwerving, acquisitie, media-

afspraken, spelersovereenkomsten, contacten m.b.t. topsport met overheden. Echter per vereniging 

kan de behoefte voor professionele ondersteuning maatwerk zijn en kan door het beschrijven van 

verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden geduid worden.  

De huidige structuur met invulling door vrijwilligers zet de continuïteit onder druk. Hierbij is 

aangegeven dat de kwaliteit van de vrijwilligers niet zozeer ter discussie staat, wel hun beschikbare 

tijd. 

Er is een concrete aanbeveling gedaan: het is wenselijk om per 3 of 4 verenigingen een 

professionele topsportcoördinator te benoemen. 

De verenigingen die dit benoemd hebben, vinden een haalbaarheidsonderzoek hieromtrent de 

moeite waard.  

Andere verenigingen hebben aangegeven dat een “externe” persoon niet steeds kan weten hoe in 

(met name) wat kleinere plaatsen de sociaal maatschappelijke cohesie is. Gemeenschapszin en als 

dorp samen achter de club staan dient zorgvuldig afgewogen te worden tegenover wat een externe 

topsportcoördinator als mogelijk meerwaarde oplevert. 
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Aanbevelingen Technische Organisatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het projectteam ziet bijna een unanimiteit met betrekking tot kwaliteitsverbetering technisch kader. 

Het zou een meerwaarde hebben om, naast bestaande generieke trainersopleidingen te kijken of er 

behoefte is aan specialistische opleidingen binnen de handbalsport. 

Algemeen wordt aangegeven dat trainers in Nederland geen beroepsperspectief in de handbalsport 

hebben. Desondanks steken zij veel tijd in de sport tegen relatief lage vergoedingen.  

De tijdsinvesteringen van trainers in opleidingen en scholingen kennen beperkingen, waarbij de waarde 

van opleiden en scholingen wel degelijk erkend wordt.   

Zij die voorkeur geven aan specifieke taken binnen het geven van trainingen en begeleiden van het team 

zouden, met minder tijdsinvesteringen in vergelijk met bijvoorbeeld een volledige HT4-opleiding, eerder 

en meer bereid zijn een (deel)opleiding te volgen. 

 

Het projectteam heeft, parallel aan de gespreksronden met verenigingen, aan speelsters die in het 

buitenland op topniveau spelen gevraagd of zij, na beëindiging van hun actieve carrière als speelsters, 

hun kennis en ervaring willen inzetten ten behoeve van ontwikkeling van handbal in Nederland. 

Daarbij was een nadrukkelijke vraag of deze speelsters eventueel belangstelling hebben om maatwerk 

opleidingen te volgen, gericht op tophandbal, talentontwikkeling en arbitrage. Gelet op het aantal 

positieve reacties zou het interessant kunnen zijn om hier mee aan de slag te gaan. 

 

Het projectteam adviseert: 

− Onderzoek welke specifieke kerntaken van een HT4-opleiding modulair kunnen worden 

aangeboden. 

− Onderzoek welke specifieke kerntaken binnen de HT4-opleidingen minder verdiepend kunnen zijn, 

hierbij kijken naar toenemende specialisatie binnen de topsport. 

− Onderzoek welke opleidingsbehoeftes er zijn met betrekking tot specialisaties binnen de 

tophandbalsport en die niet of matig deel uitmaken van bestaande opleidingen.  

− Onderzoek op welke wijze oud-topspeelsters opgeleid en ingezet kunnen worden ten behoeven van 

een kwaliteitsimpuls van de Nederlandse competities en talentontwikkeling. 

 

Als voorbeelden voor ontbrekende opleidingen zijn vanuit de verenigingen benoemd: 

− opleidingen tot keeperstrainer 

− talententrainer, specifiek gericht op coachen, fysiektrainer, sociale en mentale vaardigheden, 

waarbij aangegeven dat deze kerntaken ook modulair aangeboden zouden kunnen worden 
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− intensieve begeleiding voor jonge talentvolle trainers/coaches via bijvoorbeeld aantrekkelijke stages 

bij topteams als ook nationale selecties en HandbalAcademie. Hierbij ook kijken waar mogelijkheden 

liggen om deel te nemen aan internationale (EHF) programma’s voor talentvolle trainers/coaches.  

− bijzonder punt van aandacht in het kader van een veilige sportomgeving voor (met name) talenten is 

te vermijden dat ongewenste effecten van machtsverhoudingen optreden. Technisch en 

begeleidend kader dient dusdanig geschoold te zijn in mentale, sociale en communicatieve 

vaardigheden dat talenten zich te allen tijde veilig en vrij voelen. 

− het is het overwegen waard om technisch kader dusdanig (bij) te scholen in communicatieve 

vaardigheden richting ouders dat ouders begrijpen en accepteren hoe en waarom bepaalde 

beslissingen zijn of worden genomen. De rol van de ouders wordt door veel verenigingen als “vaak 

lastig” bestempeld.  

 

 

Extra aanbevelingen vanuit gespreksronden met de verenigingen: 

− Waar veel verenigingen in de gesprekken op aandrongen is dat bij het sterker maken van 

competities, naast goed opgeleid technisch kader, zeker ook een kwaliteitsimpuls voor arbitraal 

kader noodzakelijk is.  

Teams en hun begeleiding ervaren het niveau van arbitrage op het hoogste niveau als matig en niet 

passend bij de ambities van de verenigingen, teams en technisch kader. 

Uiteraard zijn er enkele positieve uitzondering. 

De verenigingen stellen nadrukkelijk voor om tot betere samenwerking met de verantwoordelijke 

NHV-organen op arbitraal gebied een duurzame kwaliteitsslag te maken.  

Voor scheidsrechters zou een ambitieus en perspectiefvol traject moeten komen waarbij 

talentontwikkelingsprogramma’s voor spelers bij zowel verenigingen als het verbond verbonden 

worden met talentontwikkelingsprogramma’s voor arbitrage. 
 

Het projectteam ziet mbt het opleiden van talentvolle scheidsrechter hiervoor kansen in samenhang 

met aanbevelingen, benoemd onder “Aanbevelingen Competities” sec pt. 7.  
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Aanbevelingen Talentontwikkeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met betrekking tot de aanbevelingen Talentontwikkeling ziet het projectteam geen grote verschillen bij 

de 12 verenigingen. 

In de context van de aanbevelingen hebben verenigingen nadrukkelijk aangegeven dat handbal in 

Nederland een relatief kleine sport is. De talentenvijver kent beperkingen, als gevolg van een niet of 

beperkt groeiend aantal leden. 

De vraag is dan ook terecht of alle eredivisieverenigingen een doorlopende prestatie- en talentenlijn 

kunnen realiseren. Belangrijke taak, naar de mening van de verenigingen, is realiseren van een 

substantiële toename van het aantal spelende leden, met name jeugdleden en dientengevolge meer 

talenten. 

 

Vervolgens dient een perspectiefvol plan te liggen om ambities voor speelsters, verenigingen en het 

verbond te duiden.  

Een perspectiefvol plan kent een korte, middellange en lange termijn.  

De verenigingen hebben tijdens de 1e gespreksronde aangegeven waar zij nu staan ten aanzien van het 

aan te bieden programma (in trainingsuren): 

 
 

De eredivisieverenigingen zouden, conform de eisen ten aanzien van het Licentiebeleid, al dienen te 

beschikken over een perspectiefvol beleid talentontwikkeling. 
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Het projectteam adviseert: 

− Kom tot een nauwe samenwerking tussen het NHV en de verenigingen om een optimaal 

perspectiefvol en duurzaam plan Talentontwikkeling te realiseren.  

Versterken van regionale samenwerkingsvormen zou een belangrijk punt moeten zijn, met 

nadrukkelijk te wijzen naar de bijna unanieme erkenning van de aanbevelingen 5 en 6. 

Regionale samenwerking mbt talentontwikkeling vraagt om draagvlak van de regionale 

verenigingen. Hierbij is het zaak om de verenigingen tijdig “mee te nemen” in plannen en processen 

om hen kennis te laten maken met de voordelen. Ondersteun verenigingen die behoefte hebben 

aan het verbeteren van hun beleid met betrekking tot Talentontwikkeling  

− Onderzoek welke rol HandbalScholen kunnen en willen bieden ten aanzien van regionale 

samenwerkingsvormen met verenigingen op zowel opleidingsgebied als mogelijkheden te 

participeren in talentencompetities.  Kijk hierbij ook of ruimere mogelijkheden ten aanzien van 

dubbele speelgerechtigheid kansen bieden. 
− Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om bij HandbalScholen kwaliteitseisen te stellen aan 

technisch kader 

− Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om bij alle HandbalScholen een, onder regie van het NHV, zo 

identiek mogelijk opleidingsprogramma aan te bieden. 

− Onderzoek of het wenselijk is om met regionale talententeams en evt. in samenwerking met 

HandbalScholen, een vorm van competities te spelen, dan wel in meerdere toernooivormen (welke 

ook ingezet kunnen worden tbv opleidingen van talentvolle trainers, coaches en scheidsrechters)  
− Met betrekking tot aanbeveling 7 zou het wenselijk zijn om met specifiek het voortgezet onderwijs 

in overleg te gaan om de talenten optimale kansen te bieden zich richting topsport te ontwikkelen, 

zonder dat het belang van onderwijs in de knel komt. 

Met ondersteuning en coördinatie vanuit het NHV zouden regionale afspraken gerealiseerd dienen 

te worden met het onderwijsland.  

Met informatie uit en ondersteuning van het Expertisecentrum Voorgezet Onderwijs en Topsport 

zouden prima stappen gezet kunnen worden, waarbij ook rekening gehouden wordt met de 

beperkte landelijke dekking van Topsport Talentscholen. 

 

 

Met betrekking tot aanbeveling 4: veel verenigingen hebben aangegeven moeite te hebben met een 

centralisering van speelsters van de HandbalAcademie. De verenigingen ervaren geen eenduidige 

onderbouwing op basis waarvan dit plaatsvindt. 

 

Het projectteam adviseert: 

− Onderzoek de consequenties voor de competities bij keuzes ten aanzien van het spelen in ruime 

concentratie van HA-speelsters bij één of slechts beperkt aantal verengingen.   

− Beschrijf wat criteria en motivaties zijn met betrekking tot deze keuzes. 

− Beschrijf de rol van de technisch verantwoordelijke leiding van de HandbalAcademie met betrekking 

tot het adviseren dan wel ondersteunen van HA-speelsters bij hun keuzes ten aanzien van spelen bij 

welk team. 

− Communiceer met verenigingen en betrek hen (ook hun trainers) bij een mogelijk advies op basis 

waarvan het beter is voor een speelsters om bij een andere vereniging te gaan spelen: 

transparantie. 
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Aanbevelingen Competities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat de uitslagen van de metingen met betrekking tot competities 

een aanzienlijke “verdeeldheid” kent!  

 

Deze “verdeeldheid” is redelijk gerelateerd aan de door de verenigingen benoemde ambities tijdens de 

1e ronde clubgespreken.  

In bijlage 7 (210301 Uitwerking metingen clubs) zijn de resultaten te zien van de ambities m.b.t. 

trainingsintensiteit en prestaties op termijn: 
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De aanbeveling onder 1 benoemd kent geen grote meerderheid in draagvlak. 

Context: 

Een aantal verenigingen kan nu niet voldoen aan (mogelijk te stellen) eisen vanwege beperkt aantal 

leden of organisatorisch en technisch kader.  

Een aantal verenigingen die nog niet een goede aansluiting kent, hebben aangegeven wel de ambitie 

hiertoe te hebben, echter hiervoor ruim tijd nodig te hebben. 

Er zijn ook verenigingen die hebben aangegeven dat hun ambities beperkt zijn en ook op termijn 

uitdagingen kennen. 

Zie voor actueel overzicht aansluitingen teams bijlage 4: 210301 02 Presentatie Feiten cijfers eredivisie, 

dia 7. 

 
 

Advies projectteam: 

− Vooralsnog geen eisen stellen om te kunnen spelen in de eredivisie anders  dan benoemd in het 

huidige licentiesysteem.  

 

De aanbeveling onder 2 benoemd komt voort uit het idee bij de mannen: Beneleague. 

Algemeen wordt erkent dat een dergelijk plan met België niet wenselijk is op basis van het 

handbalniveau van de dames in België.  

Enkele clubs hebben aangegeven dat een onderzoek zou kunnen plaatsvinden of een samenwerking in 

competitievorm met teams uit Duitsland wenselijk, dan wel haalbaar is. 

 

Advies projectteam: 

− Kijk welke kansen er mogelijk liggen ten aanzien van competitievormen met Duitse teams in 2e of 

top 3e Bundesliga.  

Stip op de horizon: in 2025 organiseren Nederland en Duitsland samen het Wereldkampioenschap 

dames. Deze samenwerkingsvorm zou ook kansen kunnen bieden om op andere wijzen tot 

samenwerkingen te kunnen komen.   

vanuit het NHV zouden de eerste verkennende contacten gelegd kunnen worden. 

 

Aanbeveling onder 3 benoemd zijn door verenigingen op basis van het feit dat in toenemende mate in 

jeugddivisies talenten spelen die qua leeftijd tot een lagere leeftijdscategorie horen. De invoering van 

jeugddivisies in 2010 (A-, B- en C-jeugd) was gebaseerd op het creëren van sterkere competities voor 

talenten.  

Een belangrijk uitgangspunt hierbij was het advies vanuit de toenmalige Werkgroepen Competities en 

Jeugdhandbal/Talentontwikkeling: talenten dienen zich zoveel mogelijk te ontwikkelen en meten met en 

tegen leeftijdsgenoten.  

Geconstateerd kan worden dat in toenemende mate C-jeugd in de B-jeugddivisie speelt, B-jeugd in de A-

jeugddivisie en A-jeugd (zelfs ook B-jeugd) sneller instroomt in de eredivisie.  
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Deze versnelde doorstroom kent meerdere oorzaken. Een aantal verenigingen ziet deze versnelde 

doorstroom als een noodzaak vanwege het feit dat men in één leeftijdscategorie onvoldoende 

ambitieuze talenten heeft. Andere verenigingen zien de versnelde doorstroom in het kader van 

leeftijdsontwikkeling en handbalontwikkeling. 

Enkele verenigingen zijn van mening dat de versnelde doorstroom niet wenselijk is vanuit hun visie op 

talentontwikkeling en ontwikkelingen ten aanzien van competities. Zij geven aan dat het wellicht 

wenselijk is de overwegingen destijds bij de totstandkoming van jeugddivisies, te herzien.  

 

Het stellen van eisen om in jeugddivisies te spelen kent, zo blijkt uit de meting, een gelijk aantal voor- en 

tegenstanders.   

 

Het spelen met regionale talenten in een regionaal team (zie aanbeveling 5) ziet een aantal 

eredivisieverenigingen als kansen om regionaal en in samenwerking met de regionale verenigingen 

verbindingen te leggen. Hierbij werd o.a. benoemd dat deze talenten niet direct van vereniging hoeven 

te veranderen door aanpassingen van regels ten aanzien van dubbele speelgerechtigdheid. 

 

Het stellen van minimum leeftijden in eredivisie en jeugddivisies kan bij deze aanbeveling (6) niet op een 

meerderheid rekenen.  

Echter bij de aanbevelingen, benoemd onder 7 en 8, lijken andere meningen te kennen! 

Zowel bij het anders hanteren van huidige leeftijdscategorieën als het daarbij vaststellen van minimum 

leeftijden per categorie constateert het projectteam een andere benadering. 

 

Advies projectteam, kijkend naar de aanbevelingen, genoemd onder 3, 6, 7 en 8: 

− Onderzoek welke uitdagingen en kansen er zijn om tot herziening van leeftijdsindelingen te komen 

om zowel de kwaliteit als de kwantiteit een impuls te geven, hierbij tevens kijkend naar het stellen 

van minimumleeftijden.  

Omdat in de genoemde aanbevelingen de leeftijden optioneel zijn, zouden meerdere opties 

onderzocht kunnen worden. Tevens zou onderzocht kunnen worden of en zo ja, welke wenselijke 

uitzonderingen/dispensaties beschreven zouden moeten worden.  

 

Ten aanzien van aanbeveling 9 geven verenigingen, die met hun 2e team in de 1e divisie spelen, aan dat 

de 2e teams in de regel opleidingsteams zijn. Algemeen wordt geconstateerd dat 2e teams in de 1e 

divisie eigenlijk alleen spelen om niet te degraderen: zij worden uitgesloten van promotie, 

kampioenschap of periodetitels. 

Bij de vraag wat redenen zijn om met 2e teams in de 1e divisie te spelen werd door de verenigingen 

veelal een betere competitie en meer weerstand benoemd. Op de vraag bij welke teams de meeste 

weerstand werd ervaren, zijn met name de 2e teams onderling genoemd. Onderscheid werd hierbij wel 

gemaakt tussen competitieve weerstand, die men onderling het meest ervaart, en fysieke weerstand. 

Wat fysieke weerstand betreft ziet men dit bij slechts enkele andere standaardteams. 

Uit de gesprekken bleek dat er twijfel is of het meedoen van 2e teams in de 1e divisie een verbetering 

van de kwaliteit van de 1e divisie is en als zodanig doorstroming van standaardteams naar de eredivisie. 

Omdat 2e teams niet mogen promoveren is het mogelijk dat de nummers 4, 5 of 6 in de eindstand het 

recht heeft op promotie.  

Hier ervaren een aantal respondenten een wrijving tussen een individueel clubbelang, het belang van 

talenten en overstijgend belang ten aanzien van betere competitie(s).   

 

Actueel opgemerkt: tijdens de laatste periode van Corona en het stilleggen van de competities, konden 

eredivisieteams wel doortrainen en spelen. Omdat ook 2e teams van deze eredivisieverenigingen hier 

(zeker ten aanzien van trainingen) “gebruik” van konden maken, zijn de standaard 1e divisieteams bij de 

herstart van de competitie in het nadeel (geweest).   
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Advies projectteam: 

− Beschrijf wat de waarde en de rol is van het huidige piramidale competitiestelsel en hierbij specifiek 

naar het belang van de 1e divisie.  

− Onderzoek vervolgens wat de waarde is van 2e teams in de 1e divisie in belang van een betere 

doorstroom van kwaliteit in de eredivisie. Kijk hierbij ook nadrukkelijke van het belang van de 2e 

teams ten aanzien van hun ontwikkeling.   

− Vervolgens: onderzoek of de rol van 2e teams (opleidingsteams) past in hetgeen is benoemd onder 

aanbevelingen 7 en 8.  

 

Aan speelsters die nu op topniveau actief zijn in het buitenland is de vraag gesteld of zijn na hun carrière 

in het buitenland nog een periode op eredivisieniveau zouden willen spelen. 

Een aantal speelsters heeft aangegeven hier wel belangstelling voor te hebben, een aantal twijfelt en 

enkele speelsters hebben aangegeven dit niet te willen. Een reden om dit niet te willen was o.a. (zoals 

een speelster letterlijk aangaf) niet te willen spelen in een veredelde jeugdcompetitie.  

In gesprekken met de clubs werd o.a. aangegeven dat de eventuele transferkosten belemmerend 

kunnen werken.   

Het projectteam neemt deze informatie als kennisgeving aan en kan hieromtrent niet tot een advies 

komen. 

 

Advies projectteam ten aanzien Eredivisie en Talentcompetities: 

− Maak voorafgaand aan de competitie een duidelijke speelkalender van alle competities, waarbij 

vooraf duidelijk is welke internationale verplichtingen voor clubteams en nationale selecties gelden. 

− Van een dergelijke kalender zou alleen afgeweken kunnen worden indien dit vanuit internationale 

(EHF/IHF) regelgeving wordt opgelegd (overmacht) 

− Alle andere aanpassingen in de speelkalender zouden alleen van toepassing kunnen worden na 

consult en instemming van de verenigingen. 

 

 

De meeste eredivisieteams komen uit relatief kleine plaatsen. 

Belangrijk zeer positief kenmerk van deze kleine plaatsen is een uitermate sterke gemeenschapszin!  

Kijkend naar de demografisch ontwikkeling in een groot deel van Nederland: er staat veel druk op met 

name de leefbaarheid in de kleine kernen, die elkaar versterkend opvolgen. 

− geen of nauwelijks woningbouw 

− kleinere gezinnen 

− verschraling zorgaanbod 

− nog beperkt aantal winkels 

− krimpende werkgelegenheid 

− jongeren verlaten het dorp, veroudering leefgemeenschap 

− sluiting van scholen  

− terugloop leden bij verenigingen  

− uitdagingen mbt realisering en instandhouding maatschappelijke faciliteiten 

− enz 

 

Naast het totale verenigingsleven merken ook de handbalverenigingen de gevolgen. 

Het lijkt er op dat (top)handbalverenigingen zich vooralsnog kunnen handhaven, juist door die 

gemeenschapszin en saamhorigheid. 

Lokale en regionale bedrijven zijn in belangrijke mate “solidair” met het verenigingsleven op gebied van 

sponsoring, zij het met beperkingen. Het woord “sponsoring” is meer gebaseerd op sociaal en 

maatschappelijk gedrag en samen verantwoordelijk dan op louter commerciële argumenten.   
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Echter de druk op langere termijn zal toenemen als gevolg van de ontwikkelingen in de dorpen en het 

platteland. 

In de steden is een duidelijke trend waarneembaar van een sterk afnemende drang naar het uitoefenen 

van teamsporten. Oorzaken hiervan zijn van geheel andere aard. 

Het is aan alle sportorganisaties om samen op te trekken om alle uitdagingen op deze gebieden aan te 

gaan.  

De handbalsport hoeft hierbij niet afwachtend te zijn en zou pro-actief vernieuwende ideeën kunnen 

aandragen 

 

Advies projectteam: 

− Onderzoek waar, met betrekking tot de kleine kernen, regionaal de samenwerking kan worden 

gevonden met behoud van identiteit van elke vereniging afzonderlijk en passend bij de bestaande 

leefgemeenschappen. Opties hierbij zouden kunnen zijn: regionaal samenwerken om teams zo 

compleet mogelijk te laten zijn in met name breedte- en wedstrijdsport (vijvers van onze talenten). 

De vraag die hierbij gesteld kan worden: welke reglementen zijn beperkende factoren voor optimale 

samenwerking bij het spelen van wedstrijden.  

− Onderzoek welke vormen van “verenigen” past bij de huidige tijd om mogelijk te komen tot andere 

organisatiewijzen voor verenigingen.  

− Onderzoek welke randgebieden van stedelijke uitbreidingen nu en toekomstig gaan grenzen aan 

kleinere kernen en dientengevolge een ledenvijver kunnen worden voor verenigingen in die kleine 

kernen.  

 

Het projectteam wil, ter ondersteuning van aanbevelingen, graag verwijzen naar bijdragen vanuit de 

verenigingen, genoemd in bijlage 7: 

210301 Uitwerking metingen clubs,  

− hoofdstuk 11a - Toekomst eredivisie 

− hoofdstuk 11b - Impulsen eredivisie 
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Aanbevelingen Marketing-Communicatie-PR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook met betrekking tot Marketing, Communicatie en PR ziet het projectteams een grote mate van 

unanimiteit! 

 

Ten aanzien van aanbeveling 1: 

Advies projectteam: 

− Onderzoek en benoem vervolgens op welke onderdelen de clubs in de top van het nationale 

dameshandbal (de eredivisie) gezamenlijke belangen hebben die individuele clubbelangen 

overstijgen en versterken.  

 

Ten aanzien van aanbeveling 2: 

Advies projectteam:   

− Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om wedstrijden in de eredivisie geplaatst te krijgen de 

programmering van mainstreammedia. 

 

Ten aanzien van aanbeveling 3: 

De meeste verenigingen hebben livestreammodellen waarbij er nog uitdagingen zijn met betrekking tot 

de kwaliteit. Het NHV beschikt over een platform dat de mogelijkheid biedt live wedstrijden uit te 

zenden.  

Advies projectteam: 

− Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om alle wedstrijden aan te bieden via Handbalnl.tv  

Voor “klanten” is het dan eenvoudiger het aanbod te volgen (agenda) via dit centrale kanaal en snel 

te schakelen naar hun favoriete teams. Belangrijk hierbij: er dient ruimte te zijn om commerciële 

boodschappen van individuele verenigingen optimaal te benutten. 

Als voorbeeld geeft het projectteam mee: https://sportdeutschland.tv/videos/handball 

Deze livestreamdienst kent veel sporten. Wellicht is het aan te bevelen evt. de samenwerking met 

andere sporten te zoeken. 

 

Ten aanzien van aanbeveling 4 ziet het projectteam weinig draagvlak om ruimer om te gaan met 

competitieschema’s. 
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Ten aanzien van aanbeveling 5 is een positieve houding van de meeste verenigingen zichtbaar om de via 

het onderwijs de aandacht voor de handbalsport te vergroten. Veel sportbonden hebben al veel 

initiatieven ondernomen om een duurzame structuur tussen onderwijs en sport te realiseren, met 

wisselend succes. 

Desondanks ziet verenigingen kansen op basis van hun ervaringen.  

Advies projectteam: 

− Onderzoek de mogelijkheden om op verenigings- en teamniveau initiatieven te ontwikkelen waarbij, 

in eerste instantie, basisscholen enthousiast raken om wedstrijden op eredivisieniveau te bezoeken.  

− Welke mogelijkheden zijn er om eredivisieteams /speelsters te betrekken bij bewegingslessen in het 

basisonderwijs en naschoolse opvang?  

 

 

Ten aanzien van aanbeveling 6: 

In de huidige situatie is het voor handballiefhebbers lastig om het verloop van wedstrijden te volgen 

indien men niet beschikt over beelden via livestreams. Weliswaar zijn er internationale 

livetickersystemen vanuit goksites, echter in de praktijk is waarneembaar dat hier Nederlandse 

wedstrijden nauwelijks van actuele informatie wordt voorzien Een aantal verenigingen lukt het om via 

hun eigen Twitteraccount of die van een supporter informatie over het wedstrijdverloop te geven.  

Er is geen informatie beschikbaar over zaken die mogelijk van belang zijn ten aanzien van het 

wedstrijdverloop (straffen, topscorers enz).  

Voorbeeld: http://www.hbf-info.de/o.red.r/erstebundesliga.php 

 

Advies projectteam: 

− Onderzoek wat de kansen en uitdagingen zijn om te komen tot een “eigen eredivisie medium” 

waarin handballiefhebbers alles kunnen lezen over alle eredivisieteams en hun nieuws, activiteiten, 

resultaten enz.    

Hierbij zou ook onderzocht kunnen worden welke ervaringen particuliere initiatieven (o.a. Handbal 

Inside, Handbalstartpunt) hebben en waar (mogelijke) samenwerking kan zijn. 
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Vervolgtraject 

 

Het projectteam heeft bij de digitale meeting op 9 februari 2022 gesteld dat dit rapport van het gehele 

traject als startdocument aan de deelnemende verenigingen wordt gezonden. 

Tevens zullen het bondsbestuur, de directie van het bondsbureau en het Topsportplatform het 

document ontvangen. 

 

Ook is op 9 februari inzicht gegeven in een mogelijke vervolgrichting, door dit traject te koppelen aan 

het Strategisch Topsportplan 2022+, het parallelle traject herenhandbal vanuit het TSP en (in het kader 

van “Sport verenigt Nederland”) plannen t.a.v. een nationaal Teamsportakkoord. 

 

Uiteraard zullen op deelgebieden de expertise van NHV-werkgroepen ingezet worden.  

Het projectteam adviseert, indien dit wenselijk, is op bepaalde deelgebieden specifieke projectteams te 

benoemen. 

Daarnaast adviseert het projectteam om tot heldere, perspectiefvolle, realistische en tijdsgebonden 

planning te komen die een breed draagvlak kennen van alle betrokken verenigingen. 
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Tot slot: 

 

Het projectteam dankt alle verenigingen voor hun optimale medewerking! 

De inbreng van de verenigingen is de basis geweest om te komen tot mogelijke kwaliteitsimpulsen. 

Het projectteam denkt geslaagd te zijn in de doelstelling om de input vanuit de verenigingen te allen 

tijde als basis te laten dienen. 

 

Daarnaast denkt het projectteam, na alle acties, met dit rapport te hebben voldaan aan de 

doelstelling te komen tot een voorlopig eindresultaat, van waaruit concrete vervolgstappen gemaakt 

kunnen worden. 

Het is aan alle geledingen binnen het Nederlands Handbal Verbond om de vervolgstappen te 

concretiseren, waarbij wellicht een antwoord gegeven kan worden op de vraag: 

 

“Kiezen wij samen voor stappen richting een topsport/tophandballand  

of kiezen wij er voor om opleidingsland te blijven?” 
 

 


