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Inleiding 
 
Voor u ligt het technische beleidsplan van VV Zwaagwesteinde, onderdeel 
van het algemeen beleidsplan van VV Zwaagwesteinde. Het technische 
beleidsplan is specifiek beschreven naar de seniorenafdelingen van de 
vereniging. Borging van o.a. het technische beleid binnen de jeugd is 
opgenomen in het jeugdbeleidsplan. 
 
Binnen dit technische beleidsplan wordt continue onderscheid gemaakt tussen prestatieve- en 
recreatieve teams. Binnen de seniorenafdeling vertaald zich dit als volgt: 
 

• Het eerste en tweede elftal zijn prestatief gericht; 

• Alle overige seniorenteams zijn recreatief gericht. 
 
Bij vermelding van de A-selectie wordt ook wel bedoeld het 1e elftal, in het geval van de B-selectie 
wordt bedoeld het 2e elftal. 
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1. Doelstellingen 
 
Het prestatieve doel van VV Zwaagwesteinde is dat zij wil presteren op het 
hoogst mogelijke niveau van het amateurvoetbal, dit met zoveel mogelijk door 
haar zelf opgeleide spelers. Dit vertaald zich in de subdoelstellingen: 
 

• Het eerste elftal moet uitgroeien tot een stabiele tweedeklasser; 

• Het tweede elftal moet uitgroeien tot een stabiele reserve tweedeklasser;  

• Overige senioren- en 7x7 teams spelen recreatief. 
 
Om deze doelstellingen te realiseren moeten de randvoorwaarden goed georganiseerd worden op 
organisatorisch en voetbaltechnisch gebied. Deze zaken zijn geborgd binnen het algemeen 
beleidsplan van VV Zwaagwesteinde, waarvan dit technische beleidsplan onderdeel is. 
 
 

2. Overlegstructuur 
 
Communicatie is één van de belangrijkste voorwaarden om doelstellingen te kunnen behalen. De 
vaste overlegstructuur wordt hieronder uitgewerkt. 
 

2.1. Overleg technische commissie 
De technische commissie (hierna TC) valt binnen de verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
Technische Zaken. De TC vergadert op regelmatige basis en voert daarbij ook overleg met de 
senioren- en jeugdcommissie. 
 

2.2. Trainersoverleg 
Op initiatief van de TC zal er viermaal per jaar (september, november, februari en april) overleg 
plaatsvinden tussen de keeperstrainer, trainer-coach van de A-selectie, de trainer-coach van de B-
selectie, de trainer-coach van de JO19-1 en de HJO. Vaste agendapunten voor het trainersoverleg 
zijn onder andere: 
 

• Samenwerking trainingen/wedstrijden; 

• Uitvoering wissel- en selectiebeleid; 

• Afstemming programma (voorbereiding/winterprogramma); 

• Faciliteiten met betrekking tot trainingen. 
 
Mochten er omstandigheden of redenen zijn om vaker bij elkaar te komen dan zal dit worden 
uitgevoerd op initiatief van de TC. 
 

2.3. Operationeel Leidersoverleg 
Er is een wekelijks operationeel leidersoverleg waarbij elk seniorenelftal vertegenwoordigd is. De 7x7 
teams zijn hierop uitgezonderd. Doel van het gesprek is het maken van afspraken m.b.t. samenstelling 
van selecties en uitwisseling van spelers. De leiders hebben voorafgaand hieraan contact gehad met 
de trainer-coach. 
 

2.4. Spelersraad overleg 
Op initiatief van de TC zal er tweemaal per jaar (oktober en maart) overleg plaatsvinden met de 
spelersraad van de selectie-elftallen. Vaste agendapunten voor het overleg zijn onder andere: 
 

• Wisselwerking tussen selectie en trainer-coach tijdens trainingen/wedstrijden; 

• Uitvoering wissel- en selectiebeleid door trainer-coach; 

• Algemene zaken die leven binnen de selecties. 
 
Indien de situatie zich voordoet dat er om wat voor reden dan ook in november is besloten dat er voor 
het nieuwe seizoen een nieuwe trainer moet worden gezocht, dan wordt er een extra overleg ingelast 
in november. Zie voor meer informatie hierover ook onder 3. Technische staf Het kopje 
Aanstellen/verlengen trainer-coach prestatie-elftallen verderop in dit beleidsplan. 
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2.5. Meningsverschillen 
De mogelijkheid ontstaat altijd dat er een verschil in inzicht ontstaat. In eerste 
instantie dient dit, in welke samenstelling dan ook, onderling getracht te 
worden opgelost. In de gevallen deze regel niet voorziet: 
 

• Onderlinge meningsverschillen tussen spelers worden met de 
technische staf uitgesproken.  

• Meningsverschillen tussen spelers en de technische staf, of onderling binnen de staf, welke 
ten koste gaan van het functioneren van de technische staf en/of de selectie, worden in de TC 
besproken.  

• Meningsverschillen tussen trainer-coach en TC welke ten koste gaan van het functioneren van 
deze partijen of van de vereniging, worden met het bestuurslid technische zaken besproken.  

• In het geval partijen er onderling niet uitkomen beslist het voltallige bestuur.  
 
 

3. Technische staf 
 
In dit hoofdstuk wordt belicht hoe de samenstelling van een technische staf dient te zijn, hoe hun 
samenwerking vorm moet krijgen en hoe het proces in werking gaat t.a.v. het verlengen dan wel 
aantrekken van een trainer-coach. 
 

3.1. Samenstelling 
De samenstelling van de technische staf bij de prestatie-elftallen bestaat in ieder geval uit: 
 

• trainer-coach; 

• keeperstrainer; 

• teammanager; 

• technisch teamleider; 

• assistent-scheidsrechter; 

• verzorger.  
 
De samenstelling van de technische staf bij de overige recreatieve-elftallen incl. de 7x7 teams bestaat 
in ieder geval uit: 
 

• teammanager; 

• technisch teamleider. 
 
Het is niet uitgesloten dat één persoon meerdere rollen binnen de staf kan uitoefenen. De TC is 
verantwoordelijk voor de samenstelling van de technische staf van elk seniorenteam. Hierop 
uitgezonderd de trainer-coach, waarbij meerdere interne partijen betrokken zijn bij de aanstelling. 
 

3.2. Samenwerking  
Zoals gesteld onder 2. Overlegstructuur is communicatie erg belangrijk. De formele overlegmomenten 
zijn dan ook vastgelegd in dit hoofdstuk. Binnen de technische staf zal er echter op regelmatige basis 
informeel overleg moeten plaatsvinden, zowel op organisatorisch gebied alsook op voetbaltechnisch 
gebied. De taken die de leden van de technische staf daarin kennen liggen vast in 
Functiebeschrijvingen vrijwilligers V.V. Zwaagwesteinde. In het bijzonder wordt de samenwerking 
tussen de trainer-coach en de keeperstrainer toegelicht. De keeperstrainer adviseert specifiek over de 
ontwikkeling van de keepers richting de trainer-coach. Daarbij speelt hij een actieve rol in het 
bespreken van de invulling van de rolverdeling tussen de selectiekeepers. 
 

3.3. Aanstellen/verlengen trainer-coach prestatie-elftallen  
Het aanstellen  dan wel verlengen van het contract van een trainer-coach gebeurt op initiatief van de 
technische commissie en in overleg met het bestuur via het bestuurslid technische zaken. De 
procedure hiervan bestaat uit de volgende fasen: 
 
Oriëntatiefase: 
In de oriëntatiefase wordt conform de reguliere planning tweemaal een trainersoverleg gehouden in 
september en november en een overleg spelersraad in oktober.  

https://www.vvzwaagwesteinde.nl/Data/Zwaagwesteinde/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/M_361/Functiebeschrijving_vrijwilligerstaken.pdf
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Op basis van deze gesprekken en mogelijk de prestaties op het veld wordt in 
november het advies richting het hoofdbestuur opgesteld door de TC over het 
al dan niet verlengen van het contract van de huidige trainer-coach.  
 
Contracterende fase (bij verlenging contract huidige trainer-coach): 
In het geval het advies van de TC aan het bestuur positief luidt t.a.v. het 
verlengen van het contract met de huidige trainer-coach, zal het bestuur dit advies in beraad nemen 
tijdens de eerstvolgende vergadering. Het besluit wordt gecommuniceerd naar de TC en onder 
normale omstandigheden zal het overgaan tot onderhandeling met de huidige trainer-coach over het 
verlengen van zijn contract. 
 
Mocht er uit de oriëntatiefase blijken dat er een nieuwe trainer-coach dient te worden gezocht, dan 
start de aanstellingsprocedure op. Deze bestaat uit de fasen: 
 
Fase 1: trainersprofiel opstellen 
In overleg met de spelersraad, TC en bestuurslid technische zaken wordt een trainersprofiel 
opgesteld. Hierin wordt opgenomen waar de nieuwe trainer-coach aan moet voldoen. Daarbij worden 
in ieder geval de volgende criteria gehanteerd:  
 

• Vereiste diploma’s; 

• Gewenste ervaring; 

• Gewenste vaardigheden; 

• Betrokkenheid bij vereniging; 

• Ontwikkeling van spelers; 

• Benadering van spelers; 

• Clubcultuur. 
 
Op basis van het trainersprofiel schrijft het bestuurslid technische zaken i.o.m. de secretaris een 
vacature uit. 
 
Fase 2: Oriënterende gesprekken 
In de tweede fase worden er een select aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Deze 
kandidaten worden gesproken door de TC tezamen met het bestuurslid technische zaken. Doel van 
het gesprek is om te proeven of betreffende trainer-coach ook past bij het opgestelde trainersprofiel. 
Daarnaast dienen ook de financiële verwachtingen door beide partijen worden uitgesproken om op dit 
punt geen ruis te laten ontstaan in het verdere proces. 
 
Fase 3: Verdiepende gesprekken 
In de derde fase zijn uit de vorige fase nog een klein aantal overgebleven kandidaten waarmee een 
tweede gesprek zal worden gevoerd. Hierbij zal ook de spelersraad aanwezig zijn. In deze fase dient 
het gesprek met name om te proeven of alle partijen op één lijn zitten als het gaat om de visie die de 
trainer heeft op het team, de speelwijze, de manier van training geven en het begeleiden van het team 
in algemene zin.  
 
Fase 4: Contracterend gesprek 
Uiteindelijk  wordt in de afrondende vierde fase een contracterend gesprek gevoerd. Omdat in de 
tweede fase al iets is gezegd over de financiële verwachtingen aan weerskanten kan het niet 
voorkomen dat het gesprek in deze fase nog stuk kan lopen mits beide partijen eerder eerlijk naar 
elkaar toe zijn geweest. Bij dit gesprek zal het bestuurslid technische zaken en de penningmeester 
aanwezig zijn. 
 
 

4. Selectiebeleid 
 
Binnen het selectiebeleid wordt een uitwerking gegeven van de procedure, verantwoordelijkheden, 
criteria, uitgangspunten, in- en uitstroom en tot slot is er aandacht voor de rol van de spelersraad. 
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4.1. Verantwoordelijkheden 
Eindverantwoordelijk voor de samenstelling van seniorenteams is de 
Technische Commissie (TC) in samenspraak met het bestuurslid technische 
zaken. Daarbij worden zij actief voorzien van input van de trainer-coach en 
technisch teamleider van de prestatie-elftallen.  
  

4.2. Selectiecriteria 
Bij het indelen van de prestatieve en recreatieve selecties worden de volgende criteria en 
uitgangspunten gehanteerd: 
 
Bij de selectie voor de prestatieve teams: 

• techniek, inzicht, fysieke en mentale kwaliteiten van de speler; 

• beschikbaarheid speler op trainings- en wedstrijddagen; 

• ambitie, motivatie, ruimte voor talent;  

• bezetting/evenwicht van het team; 

• bevindingen van de technische staf. 
 
Bij de indeling van de recreatieve teams: 

• mogelijke doorstroming naar prestatie-team op langere termijn; 

• bezetting/evenwicht van het team; 

• wensen spelers; 

• leeftijd spelers; 

• spelplezier. 
 

4.3. Uitgangspunten aantallen per team 
De uitgangspunten voor de samenstelling en bezetting van de teams bij aanvang seizoen: 

• Eerste elftal: 20-24 spelers (incl. 2 keepers) 

• Tweede elftal: 14-18 spelers (incl. 1 keeper) 

• Restsenioren: 20-24 spelers (incl. 1 keeper) 

• 7x7 voetbal: 12-14 spelers (incl. 1 keeper) 
 

4.4. In- en uitstroom 
Gedurende het seizoen kunnen er mutaties plaatsvinden binnen de selecties. Deze mutaties worden 
altijd in goed onderling overleg tussen de beide betrokken technische staf van de teams met de TC 
besproken voordat hierover een uitspraak wordt gedaan. Hierover wordt gesproken tijdens het 
trainersoverleg (zie ook 2. Overlegstructuur van dit beleidsplan) of tussentijds op initiatief van één van 
de partijen. 
 
Bij tussentijds aanmelden van nieuwe spelers geldt dat ze worden ingedeeld door de TC  i.o.m. 
technische staf van de elftallen. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden die de reglementen van de 
KNVB daarin toestaan. Zie hiervoor ook het onder 6. Overschrijvingen van dit beleidsplan. 
 
Het beleid omtrent de in- en uitstroom van jeugdspelers naar senioren is vastgelegd in het 
Jeugdbeleidsplan: Overgang jeugd naar senioren. 
 

4.5. Spelersraad 
Voor de prestatieve elftallen wordt een spelersraad ingesteld. De spelersraad bestaat ten minste uit 
drie spelers waaronder de aanvoerder van het team. De invulling van de spelersraad is afhankelijk van 
de afspraken die worden gemaakt tussen de technische staf en de spelersraad. Formeel heeft de 
spelersraad als functie om als linking-pin te fungeren tussen de spelers, de technische staf en de TC. 
Daarbij heeft de spelersraad in ieder geval een rol in de procedure v.w.b. de aanstelling van de 
trainer-coach. 
 
 

5. Wisselbeleid 
 
Het wisselbeleid bestaat uit de richtlijnen voor de samenstelling van de wedstrijdselectie en de 
uitgangspunten die daarvoor gelden: 
 

https://www.vvzwaagwesteinde.nl/Data/Zwaagwesteinde/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/_specifiek/A_56/Overgang_jeugdspelers_naar_senioren_1.1.pdf
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• De wedstrijdselectie van de A-selectie bestaat uit 14 veldspelers en, 
voor zover mogelijk, 2 keepers; 

• De wedstrijdselectie van de B-selectie bestaat uit 14 veldspelers en 1 
keeper; 

• De wedstrijdselectie van de overige recreatieve elftallen bestaat uit 
het aantal beschikbaar zijnde spelers. 

 
De uitgangspunten van de samenstelling van de wedstrijdselectie(s) zijn: 
 

• A-selectiespelers die de voorgaande wedstrijd op wissel hebben gezeten, spelen de 
eerstvolgende wedstrijd in de basis. Dit kan zowel bij de A-selectie zijn alsook bij de B-
selectie. Hiervan kan alleen worden afgeweken om moverende redenen die zowel aan de 
speler als aan de TC wordt toegelicht door de trainer-coach; 

• A-selectiespelers die meespelen met de B-selectie staan in de basis. Over het totaal aantal 
speelminuten kan onderling overleg plaatsvinden tussen de beide betrokken trainer-coaches; 

• Spelers van de A-selectie die na een langdurige blessure toestemming van de aangewezen 
medische begeleiding weer toegevoegd kunnen worden aan een wedstrijdselectie, doen bij 
voorkeur eerst wedstrijdritme op bij de B-selectie. Onder een langdurige blessure wordt 
verstaan het missen van 4 wedstrijden. Ditzelfde uitgangspunt geldt ook voor spelers die 
terugkeren van een langdurige schorsing; 

• Spelers worden zoveel mogelijk uitgewisseld met de aangrenzende selecties (d.w.z. dat de B-
selectie niet hoeft te putten uit spelers van de 4e selectie, maar uit de 3e selectie). Slechts bij 
hoge uitzondering kan hiervan worden afgeweken indien als zodanig wordt afgesproken 
tijdens het operationeel leidersoverleg. 

 
 

6. Overschrijvingen 
 
Bij een inkomende overschrijving (speler komt vanuit andere club naar VV Zwaagwesteinde) is de 
betreffende TC verantwoordelijk voor het regelen van de relatiecode van de nieuwe speler en 
communiceert dat de speler zich moet aanmelden bij onze vereniging. Na aanmelding van de speler 
volgt de overschrijving waar de ledenadministrateur verantwoordelijk voor is.  
 
Indien het een tussentijdse overschrijving betreft, betekent het dat betreffende speler alleen in de B-
categorie kan uitkomen bij de nieuwe vereniging. Hiervoor kan dispensatie worden aangevraagd 
worden bij de KNVB. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld die terug te vinden zijn in het reglement 
amateurvoetbal opgesteld door de KNVB. 


