Factsheet Sportkadermonitor 2017/2018
Bestuurlijk kader
Knelpunten die relatief vaak genoemd
worden, zijn een tekort aan vrijwilligers,
organisatie, accommodatie en tijd.
Het percentage bestuurders dat geen
knelpunten ervaart is 16%.
In vergelijking met 2015 vinden
bestuurders in 2017 twee kenmerken
noodzakelijker: sportaanbod afgestemd
op sportbehoefte van leden en
sportbehoefte van leden inventariseren.
Bestuurders willen zich vooral
ontwikkelen op het gebied van
samenwerken met andere
sportverenigingen (24%) en visie- en
beleidsontwikkeling. (24%)
Bestuurders hebben voor negen
kenmerken die passen bij open clubs
aangegeven hoe belangrijk zij die
vinden. Gemiddeld geven ze deze
kenmerken een 6,7.

In samenwerking met:

Sportechnisch kader
Sporttechnische kaderleden willen zich
vooral ontwikkelen op het gebied van
sporttechniek (43%).
Gevraagd naar hoe het sporttechnische
kader hun ontwikkelwensen wil
realiseren, geeft een meerderheid (99%)
aan dit te willen doen door het volgen
van een eenmalige cursus of
bijeenkomst.
Jongere sporttechnische kaderleden
hebben vaker profijt van een opleiding
van de eigen vereniging dan oudere.

Dit zijn de belangrijkste
bevindingen uit de
Sportkadermonitor 2017/2018.
De volledige rapportage is hier
te bekijken: www.nocnsf.nl

Arbitrerend kader
Een groot deel van de arbiters volgt
regelmatig bijscholingen. 61% deed dit in
de afgelopen 2 jaar vooral in ‘het leiden van
wedstrijden’ (65%) en ‘mentale
weerbaarheid’ (54%).
Bij scholingen gaat de voorkeur (68%)
uit naar eenmalige cursussen of
bijeenkomsten, die dichtbij in de regio
(zegt de helft van deze 68% ) worden
georganiseerd.
Arbiters willen zich vooral ontwikkelen in
het (goed) leiden van wedstrijden (23%)
én het leren begeleiden van andere
arbiters (29%). Dit laatst biedt perspectief
voor de groep minder ervaren arbiters (<
5 jaar), die relatief vaker een voorkeur
heeft voor begeleiding van een
praktijkbegeleider/ ervaren
scheidsrechter.
Indicatief kan gesteld worden, dat
arbiters die zich willen ontwikkelen op
het gebied van speciale doelgroepen dit
willen voor:
Sporters met een beperking
Sporters met autisme
Pubers en jongeren met een
gedragsproblematiek

