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De stuurgroep Beleidsplan Ontwikkeling Voetbal beschouwt de enquête als geslaagd. We hebben 
een responspercentage van bijna 50%. Maar liefst 250 clubmensen hebben eraan meegedaan. Voor 
een anoniem uitgezette enquête is dit een prima score. Voor ons een signaal dat dit een goed 
initiatief is geweest. 
 
De uitslag laat zien dat de diverse geledingen binnen Rohda goed vertegenwoordigd zijn. Er zijn 
voldoende reacties gekomen van zowel trainers, leiders, (assistent) scheidsrechters, ouders, 
commissieleden goed verdeeld over jongens, meisjes, pupillen, junioren, senioren, selectie en niet-
selectieteams. De cijfers laten zien dat er veel clubmensen zijn die op meer dan één vlak actief zijn. 
Dank hiervoor. 
 
Hieronder de opvallendste cijfers op hoofdlijnen per vraagsoort. 
 
Teambegeleiding (CIJFER 7,6) 
De taakverdeling in de teams is duidelijk voor 80% van de clubmensen. Op de vraag of er een 
overzicht vanuit Rohda gekomen is met taken en verantwoordelijkheden antwoord 26 % positief, 
maar 39 % neutraal of (helemaal) oneens. Een duidelijk verbeterpunt.  Ongeveer 75% vindt dat er 
voldoende begeleiding op de teams is. 
 
Een samenvatting uit de opmerkingen/tips van de ondervraagden: 

 Meer ondersteuning vanuit Rohda wenselijk 

 Kwaliteit van de trainingen hangt af van de kwaliteit van de ouders 

 Ouders zouden meer begeleiding kunnen krijgen in carrousel training 

 Functieomschrijvingen met taken en verantwoordelijkheden vastleggen 

 Selectieteams een maal per week samen trainen 

 In het begin van het seizoen voor alle begeleiding een informatieavond organiseren 

 Niveau begeleiding verschilt per team 

 Het systeem van Rohda werkt als je als ouders voetbal kennis hebt 

 Jeugdspelers werven voor het verzorgen van trainingen 
 
 
Teamindeling (CIJFER 6,5) 
Voor 40% wordt er voldoende geboden om spelers naar een hoger niveau te brengen, maar ook 40% 
vindt dat de indelingscriteria onvoldoende duidelijk zijn. Ook iets om aan te werken. 
 
Een samenvatting uit de opmerkingen/tips van de ondervraagden: 

 Meetrainen met andere teams moet beter gecoördineerd worden 

 Teamindeling kan objectiever en transparanter 

 Veel wijzigingen in teamindeling na indelingsavond met trainers/leiders 

 Indeling wordt te veel beïnvloed door niet objectieve ouders 

 Duidelijkere richtlijnen voor teamindeling 

 Onderlinge niveau van de spelers moet niet te ver uit elkaar liggen 

 Individuele ontwikkeling moet bij de jeugd voor verenigingsbelang gaan 

 Beter gebruikmaken van input van trainers/leiders 

 De beste spelers kunnen in de 1e twee of drie teams worden ingedeeld. De overige teams 
dan zo gelijkwaardig mogelijk indelen 
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 Er mag van mij elkaar jaar wel weer anders verdeeld worden en niet meer teams bij elkaar 
houden 

 
 
Communicatie en omgangsvormen (CIJFER 6,7) 
De communicatie in en tussen de teams verloopt voldoende. Dit scoort 76%. Ook de wijze waarop de 
clubmensen onderling met elkaar omgaan scoort goed: 74%. Duidelijke verbeterpunten zitten er in 
de communicatielijnen tussen (technisch) coördinatoren en het kader op de teams. Daarentegen 
gaat bijna 90% van de ondervraagden met plezier naar de training en de wedstrijden. Minder dan 
30% geeft aan op de hoogte te zijn van het meerjarig beleidsplan en het technisch beleidsplan van 
Rohda. Minder dan de helft vindt dat Rohda een duidelijke organisatiestructuur heeft. Iets meer dan 
de helft van de Rohda clubmensen voelt zich gewaardeerd door Rohda. 
 
Samenvatting uit de opmerkingen/tips van de ondervraagden: 

 Het verschil tussen organisatorisch en technisch coördinator is niet helder 

 VOG verplichten 

 Vier ogen principe toepassen. Dat een trainer nooit alleen in een kleedkamer mag zijn met 
kinderen 

 Korte cursus voor ouders die training gaan geven 

 Voor de niet selectieteams is er nog veel te verbeteren. Bijvoorbeeld trainingsvormen, 
informatieavonden, etc. 

 Koppel gemaakte keuzes terug 

 Plezier van het kind staat voorop!  

 Er wordt veel voor selectieteams geregeld, kleding en trainers/leiders. Beter plan maken 
voor de lagere teams 

 Organisatie bevat te veel commissies, selectie bepaling is niet transparant. Mede hierdoor 
het gevoel van vriendjespolitiek 

 Binnen Rohda veel commissies en clubjes voor van alles en nog wat maar bij wie ik voor 
bepaalde zaken moet zijn, ik zou het niet weten 

 Een nieuwsbrief (digitaal?) met verwijzingen naar de website zou een goede aanvulling zijn 
 
 
Kennis en vaardigheden (CIJFER 6,6) 
Ongeveer 43% vindt dat Rohda voldoende aandacht geeft aan de ontwikkeling van 
spelers/speelsters. Dat er voldoende thema-avonden zijn wordt aangegeven door 57%. Ongeveer 
74% van de ondervraagden vindt dat de begeleiders voldoende kennis voor hun taak hebben. Iets 
meer dan 40% van de club mensen vindt dat Rohda voldoende oefenstof of cursussen aanbiedt. 
 
Samenvatting uit de opmerkingen/tips van de ondervraagden: 

 Kennis bij de niet selectieteams ontbreekt om spelers beter te maken 

 JVTC-cursus en diplomering was top! 

 Tussen de teams in een leeftijdsgroep moet meer communicatie komen 

 Trainingsstof en dergelijke aandragen aan niet selectieteams 

 Rohda mag meer aandacht aan de voetbalontwikkeling van spelers van de recreatieteams 
bieden 

 Rohda kan zich meer mengen in het ondersteunen van trainers/leiders 

 Meetrainen van jeugdspelers met een seniorenselectieteam stimuleren 

 Praktische handvatten/richtlijnen, wat je per leeftijdsklasse aan ontwikkeling moet doen 

 Oefenstof voor de selectieteams ook te verspreiden onder de overige teams 

 Jeugdspelers in kunnen zetten als trainer/coach tegen betaling 

 Scheidsrechters bij de pupillen zijn er bijna niet 
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Faciliteiten en materialen (CIJFER 7,3) 
Het algemene beeld over materialen is voldoende: 82% geeft een cijfer 7 of hoger. Het minst 
tevreden scoort hier de beschikbaarheid over materialen: 13% vindt dat er niet voldoende materiaal 
beschikbaar is. 
 
Samenvatting uit de opmerkingen/tips van de ondervraagden: 

 Soms zijn er te weinig doeltjes 

 Als het druk is zijn er vrijwel nooit meer containers en pylonnen/hoedjes beschikbaar. 

 Soms eigenen teams zich meer ruimte en materiaal toe dan nodig 

 Moet hierbij vermelden dat hoe het nu geregeld is met de ballen en materialen perfect 
verloopt. 

 Ladders zijn veelal defect 

 De kleedkamers en dan vooral de douches zijn ver beneden peil. Rohda onwaardig. 

 Reserveshirts zijn niet in alle maten aanwezig. 

 Geen sloten om de doeltjes hangen, iedereen moet hiervan gebruik kunnen maken. 
 
 
Eindcijfer vereniging RKSV Rohda Raalte (CIJFER 7,5) 
Ook hier scoort de vereniging goed. Van 88% krijgt Rohda Raalte een 7 of hoger. 
 
Samenvatting uit de opmerkingen/tips van de ondervraagden: 

 Belangrijk om de jeugd nog wat meer te betrekken bij (niet) voetbal activiteiten en bij hen 
clubgevoel te creëren 

 Meer energie in het voetbal steken. 

 Waardeer de jeugd die binnen de club wat doet voor de jongere jeugd 

 Het bestuur is de goede weg ingeslagen, complimenten voor ieder zijn/haar inzet. 
 
Als de details wil zien kun je deze vinden in: Gedetailleerde resultaten Rohda enquête.pdf 
 
Vervolg 
We gaan eerst de onderwerpen in het beleidsplan op hoofdlijnen in beeld brengen en vervolgens per 
onderdeel uitwerken.  De klankbord- en expertgroep zullen hier een rol in gaan spelen. Ook hebben 
we ondersteuning van de verenigingsmanager van de KNVB. 
 
Organogram 
De uitslag van de enquête geeft voldoende houvast om de teamstructuur en overlegvormen van de 
voetbalzaken bij Rohda Raalte te wijzigen en komend seizoen in te laten gaan. Een eerste aanzet is al 
met de jaarvergadering gegeven en is nu in detail aangepast. Het nieuwe concept ligt ter 
goedkeuring bij het bestuur. 
 
Overzicht betrokkenen 
In Clubmensen Beleidsplan Ontwikkeling Voetbal.pdf kun je zien wie er betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van het beleidsplan. Er zijn wat wijzigingen en aanvullingen. 
 
Vragen? Mail naar voetbalontwikkelingsplan@rohdaraalte.nl 
 
Stuurgroep Beleidsplan Ontwikkeling Voetbal  
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