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Voorwoord.  

Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan zoals de nieuwe technische commissie het voor ogen 

heeft voor de voetbalvereniging Rozenburg. Het is geen plan wat opgedragen gaat worden door de 

technische commissie. Het is een plan wat breed gedragen moet gaan worden binnen de 

voetbalvereniging Rozenburg. De verschillende (technische) afdelingen binnen de club zouden hun 

ideeën ook kwijt moeten kunnen in dit plan. Maar de eind -verantwoording van dit plan ligt 

uiteindelijk wel bij de technische commissie met goedkeuring van het algemeen bestuur.  Dit plan 

moet  voor een dialoog gaan zorgen. Een dialoog tussen de verschillende afdelingen van de club. 

Deze dialoog kan het “wij- gevoel” binnen de club weer gaan herstellen. En dit gevoel zorgt er dan 

weer voor dat wij met elkaar de club in zijn geheel op een hoger niveau kunnen gaan brengen de 

komende jaren. Dit voetbaltechnisch beleidsplan dient dan ook te worden gezien als: 

1) Aanvulling op het al bestaande jeugdbeleidsplan van de voetbal vereniging   Rozenburg 

2) Als onderdeel van het nieuw te vormen algemeen beleidsplan van de voetbalvereniging    

    Rozenburg (Eventueel i.s.m. de KNVB) 

 

Visie VV Rozenburg:  

De voetbalvereniging Rozenburg  wil een resultaatgerichte vereniging zijn. Voor onze selectieteams 

betekent dit dat prestatie voorop staat en dat er getracht wordt op een zo hoog mogelijk niveau te 

spelen. Voor de overige teams staat plezier in het voetbal op een voor hen passend niveau voorop.  

 

Missie:  

Rozenburg wil een toonaangevende voetbalvereniging zijn op Voorne-Putten en Rozenburg en 

omgeving op het gebied van:  

- aansprekende resultaten van haar selectieteams  

- sportief gedrag van leden binnen en buiten de velden 

- plezier in voetbal  
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- het hebben van een representatieve en gewaarborgd veilige accommodatie die beschikbaar      

              is van maandag tot en met zaterdag 

- het beschikken over een representatieve A-selectie waarvan de meerderheid bestaat uit.  

              eigen (jeugd)spelers, die speelt met passie en teamgeest 

 

 Doelstelling in Algemene Zin: 

Creëren van een goede (technische) organisatie binnen de gehele vereniging. 

 

Visie voetbaltechnische zaken VV Rozenburg: 

VV Rozenburg moet gezien worden als een club waar hard wordt gewerkt. Dit was vroeger zo en dat 

moet ook zo blijven. De mouwen moeten worden opgestroopt. Verder moet er effectief, 

aantrekkelijk en herkenbaar voetbal worden gespeeld vanuit een goede en degelijke organisatie. Dit 

moet je terug kunnen zien  bij zowel de senioren- als de junioren-selecties. Een professionele 

organisatie met bijbehorende faciliteiten, uitstraling en gedrag van zowel de spelers, trainers als 

begeleiders is daarbij een randvoorwaarde. Daarbij moet de club altijd openstaan voor de laatste 

ontwikkelingen en inzichten op voetbaltechnisch gebied. Het eerste elftal speelt op een zo hoog 

mogelijk niveau van het zaterdagvoetbal en heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van 

mentaliteit, respect en kwaliteit. Ditzelfde geldt voor het tweede elftal. 

De jeugdselecties van VV Rozenburg moeten op een zo hoog mogelijk niveau spelen, gestreefd dient 

te worden naar minimaal 1e klasse, waarbij de aanwezige kwaliteiten optimaal worden ontwikkeld. 

Dit met als einddoel dat een meerderheid van de A-selectie van VV Rozenburg in de toekomst wordt 

gevormd door eigen jeugd. Het recreatieve voetbal bij zowel de jeugd als senioren vormt het 

fundament van onze vereniging. Hierbij willen wij gezien worden als een club waarbij plezier, respect 

voor elkaar en sportiviteit voorop staan. Ook hierbij zijn een goede organisatie en begeleiding en 

noodzakelijke faciliteiten randvoorwaarden. 
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Doelstellingen m.b.t. selectie voetbal VV Rozenburg: 

- Binnen vijf jaar moet het eerste elftal op een zo hoog mogelijk niveau van het     

              zaterdagvoetbal spelen. Dit geldt ook voor de B-selectie. 

- Het streven is erop gericht het elftal onder de 23 in competitieverband te laten spelen. 

- Het creëren van een representatieve A-selectie met een meerderheid van spelers uit de  

              eigen jeugdopleiding of spelers met een “Rozenburg-Hart” (langer dan 5 jaar bij de club?). 

- Het technisch kader moet bestaan uit eigen leden. 

- Jaarlijks moet geprobeerd worden twee spelers die opgeleid zijn binnen de eigen  

              jeugdopleiding hun opwachting te laten maken in de A-selectie. 

- Jaarlijks wordt een  budget vastgesteld voor vrijwilligers en/of trainers die zich willen  

              ontwikkelen binnen en voor de club. 

- Voor een selectieteam moet een gekwalificeerde trainer staan (min JVT / TC3), dan wel  

              dient de beoogde kandidaat bereid te zijn dit/deze diploma(‘s) in de toekomst te halen. 

 

Organigram voetbaltechnische structuur: 

De club moet eerst weten wat zijn ambitie is en waar de club voor staat. Maar is dit eenmaal bekend 

dan moet er een duidelijk organigram worden ontwikkeld. Dit organigram moet de 

voetbaltechnische structuur weergeven binnen de club en hoe de respectievelijke functies zijn 

verdeeld. Voorts wordt hieruit duidelijk hoe de hiërarchische verhoudingen en de daarmee 

samenhangende aansturing en verantwoording zijn.  

De organisatorische kern moet komen te liggen in twee hoofdfuncties te weten: het dagelijks bestuur 

van de VV Rozenburg en de technische commissie van de VV Rozenburg. 
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Functies in de (nieuwe) voetbaltechnische structuur: 

Alle functies die in het nog nieuw te vormen organigram worden beschreven, moeten worden 

uitgewerkt. Dit betekent dat voor alle functies een duidelijke taakomschrijving dient te zijn. Dit zodat 

iedereen weet wat er van elke functie wordt verwacht. Ook wordt zo duidelijk wie waar op kan 

worden aangesproken. 

 

Nieuwe overlegstructuren als gevolg van nieuwe voetbaltechnische structuur: 

Vanuit de technische commissie zal het navolgende worden bewerkstelligd: 

1. Overleg trainers v.d. selectie-elftallen senioren en junioren en TC, 6 wekelijks 

(afdelingscoördinatoren zijn ook van harte welkom). Deze overlegmomenten (duur hooguit 1,5 uur) 

moeten voor het nieuwe seizoen worden vastgelegd in een jaarplanning. Deze jaarplanning moet ook 

op de site komen te staan. Op de agenda zouden de volgende punten kunnen staan: 

- Voortgang speelwijze selecties 

- Voortgang spelers 

- Voorstel selectie 

- Scoutingsbehoefte 

- Trainingsmethodiek 

- Waarden en Normen dus gedrag spelers. 

- Organisatie,( trainings)faciliteiten 

 

2. Overleg dagelijks bestuur en TC, minimaal 3 maal per jaar, en verder zo vaak als dit 

tussentijds noodzakelijk mocht blijken. 
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Op de agenda zouden de volgende punten kunnen staan. 

- Bewaken voetbaltechnisch (beleids)plan. Uiteindelijk het algemeen beleidsplan. 

- Zaken betreffende spelers (intern en extern), trainers, budget 

- Functioneren TC 

- Organisatie,( trainings)faciliteiten 

 

Speelstijl(en) binnen de VV Rozenburg: 

Er moet  effectief, aantrekkelijk en herkenbaar voetbal worden gespeeld vanuit een goede en 

degelijke organisatie. Dit moet je terug kunnen zien  bij zowel de senioren als de juniorenselecties. 

Voor de A en B selectie en onder de 23 selectie  moet het bovenstaande worden uitgevoerd in een 1- 

4-4-2 systeem of een variant daarop. Voor de A en B selectie van de jeugd geldt het bovenstaande 

ook.  

Maar voor de C selectie van de jeugd en alles daaronder moet het bovenstaande worden uitgevoerd 

in een 1-4-3-3 systeem of een variant daarop. Dit omdat spelers binnen dit systeem zich het beste 

kunnen ontwikkelen qua positie. En de veldbezetting en organisatie binnen dit systeem zijn optimaal 

en heel duidelijk. 

Effectief: 

Waar en wanneer het kan moet het team met durf en initiatief vooruit willen spelen.  

Aantrekkelijk: 

Er moet veel beweging in het team zitten. Denk hierbij aan bewegelijke spitsen, opkomende 

buitenste middenvelders, opkomende backs. En als het kan moet er met een zo hoog mogelijk 

baltempo worden gespeeld. 
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Herkenbaar: 

De teams spelen vanuit een 1-4-4-2 / 1-4-3-3 systeem of een variant daarop. En daarbij wordt er 

altijd geprobeerd om van achteruit op te bouwen. 

Goede en degelijke organisatie (= basis): 

Verdedigend moet een team goed staan. Dit moet ook de basis zijn vanuit waar gevoetbald moet 

worden. Denk hierbij aan: linies kort op elkaar laten spelen,  spelers knijpen naar binnen wanneer dit 

nodig is, laatste linie speelt kort bij elkaar en op lijn. En spelers geven rug en ruimte dekking waar dit 

mogelijk is. 

 

Scouting: 

Er dient bij de VV Rozenburg een goed scoutingapparaat te worden gecreëerd. Dit scoutingapparaat 

moet er voor zorgen dat er allereerst binnen de club voldoende kennis is van eigen spelers maar 

daarna (en daarnaast) ook van spelers buiten VV Rozenburg (vnl. senioren). Hierbij is het belangrijk 

om te benadrukken dat het scoutingbeleid van VV Rozenburg aansluit bij het clubbeleid, wat 

betekent dat scouting geen doel op zich is, maar slechts ingezet wordt om intern zaken goed in kaart 

te hebben en extern pas in te zetten als bepaalde posities niet intern kunnen worden ingevuld. In dit 

laatste geval gaat het om spelers die een duidelijke meerwaarde (technisch maar ook mentaal) 

hebben ten opzichte van de beschikbare spelers binnen de club en normaliter op de cruciale posities 

binnen een team. Zodoende wordt er onderscheid gemaakt tussen interne en externe scouting.  

De personen die zich moeten gaan bezig houden met het scoutingapparaat zijn personen die bekend 

zijn met het voetbaltechnische beleid van VV Rozenburg. En binnen de jeugd en/of seniorenselecties 

actief zijn geweest als trainer, speler en/of begeleider.  

 

Interne scouting: jeugd en senioren 

Doel van de jeugdopleiding is het herkennen en opleiden van spelers die uiteindelijk geschikt zijn 

voor de A-selectie van VV Rozenburg. Dit van minipupil tot volwaardig selectiespeler. Met name in de 

jongste jeugd is het zaak om breed te selecteren en op te leiden. En naarmate de (jeugd)opleiding 

vordert worden de talenten langzaam uitgefilterd. 
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Hierbij is het belangrijk dat alle selectiespelers en hun ontwikkeling goed in kaart wordt gebracht. Dit 

gaat verder dan alleen een mondelinge overdracht. Daarbij moet ook worden gekeken naar de lagere 

jeugdelftallen om te voorkomen dat er talentvolle spelers onopgemerkt blijven.  

Het in kaart brengen en bijhouden van de ontwikkeling van spelers is dus heel belangrijk. Dit kan,  

zoals beschreven in het jeugdbeleidsplan van de VV Rozenburg,  via het speler -volgsysteem . De 

trainers van de selectie-elftallen dienen dit speler-volgsysteem te gebruiken. Trainers van de overige 

(jeugd)elftallen kunnen dit speler-volgsysteem natuurlijk ook gebruiken.  Het moet zo zijn dat dit 

speler-volgsysteem minimaal één keer per jaar wordt ingevuld. En in de hogere (jeugd)elftallen zou 

dit speler-volgsysteem ook met de spelers kunnen worden besproken. Dit om de spelers inzicht te 

geven in hun eigen ontwikkeling. En ze moeten gaan leren om naar zichzelf te kijken. Met andere 

woorden, de spelers moeten een goed beeld van zichzelf krijgen wat betreft hun 

ontwikkeling/functioneren. Dus door het goed bijhouden van de ontwikkeling van spelers heeft de 

interne scouting  hier ook profijt van. 

 

De interne scouting voor senioren is minder belangrijk dan bij de jeugd. Hierbij gaat het met name 

om spelers die er zelf voor gekozen hebben om afscheid te nemen van het selectievoetbal en spelers 

die op latere leeftijd bij VV Rozenburg zijn gekomen. Hier moet onze scouting zich dus niet op gaan 

richten. 

 

Externe scouting: jeugd en senioren 

De externe scouting jeugd wordt bij VV Rozenburg niet actief ingezet. In principe is/moet de eigen 

aanwas toereikend zijn om de jeugdselectie-elftallen goed te vullen.  

De externe scouting van senioren bij VV Rozenburg wordt alleen ingezet wanneer de interne 

oplossing niet voorhanden is. Hierbij moet de externe speler duidelijke meerwaarde (technisch en 

mentaal) hebben ten opzichte van de eigen (jeugd)speler. Hierbij is ook belangrijk dat er wordt 

ingeschat of de komende speler een passant is of dat VV Rozenburg mag verwachten dat hij zich voor 

meerdere jaren aan de club verbindt. Voor het aantrekken van externe spelers moet de technische 

commissie verantwoordelijk zijn. Dit natuurlijk  met goedkeuring van het bestuur. 
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Trainersprofiel van de VV Rozenburg: 

De aanstelling van een (hoofd)trainer bij VV Rozenburg moet plaatsvinden op basis van een 

zogenaamd trainersprofiel. Dit profiel moet aangeven welke basiskwaliteiten, kennis en 

vaardigheden op hoofdlijnen aanwezig moeten zijn bij potentiële nieuwe trainers om in aanmerking 

te komen voor de vervulling van een vacature. Hierbij geldt een aantal kernvereisten voor deze rol. 

Daarnaast zullen afhankelijk van de fase waarin de club (A-selectie) zich bevindt jaarlijks de variabele 

vereisten worden vastgesteld. Dit gebeurt op het moment dat de trainers- procedure voor het 

komende seizoen is begonnen. VV Rozenburg vindt wel dat een trainer verplicht is zich te houden 

aan de doelen, doelstellingen en speelwijze zoals opgesteld in beleidsplan of de op dat moment 

geldende doelen en doelstellingen. Dit moet ook altijd open en eerlijk gecommuniceerd worden 

richting de sollicitant. 

VV Rozenburg beschouwt de hierna volgende kwaliteiten als kernvaardigheden voor een 

(hoofd)trainer:  

- De (hoofd)trainer dient het tactisch vermogen te bezitten om de door VV Rozenburg 

              beoogde speelwijze, gegeven de eigen inzichten, gedoseerd in de praktijk te brengen.   

- De (hoofd)trainer dient over de vaardigheden te beschikken om zijn selectie  en overig  

              technisch betrokkenen als hecht team te laten opereren, zowel binnen als buiten het veld. 

- De (hoofd)trainer dient in staat zijn om spelers beter te maken.  

- De (hoofd)trainer dient de uitgangspunten van het beleid van VV Rozenburg  te respecteren  

               en na te leven. 

- De (hoofd)trainer opereert als een professioneel behartiger van de belangen van de club  

               richting  de media, sponsoren en de achterban. 

- De (hoofd)trainer moet een pro- actieve en stimulerende rol en uitstraling hebben  naar  

              spelers toe.   
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Daarnaast zal jaarlijks door de technische commissie en het bestuur worden vastgesteld aan welke 

vereisten de hoofdtrainer voor het komende seizoen moet voldoen op gebieden als:  

- Autoriteit en ervaring  

- Bouwen en/of resultaat  

- Zakelijk, sociaal, team & people management  

- Communicatie  

- Inpassen jeugd  

De uitkomsten van het hierboven genoemde kunnen hun weerslag vinden in de gesprekken met een 

zittende trainer. Benadrukt wordt nogmaals dat trainers moeten  functioneren binnen de visie van de 

club. 

 

Beloningsbeleid A-selectie:  

Wij moeten als vereniging in deze economisch moeilijke tijden op de “centen” gaan letten.  Dit bij 

elkaar opgeteld gaat invloed hebben op het nieuw te vormen beloningsbeleid van de VV Rozenburg. 

Overigens vindt zowel de TC als het bestuur wel dat spelers in een A-selectie in aanmerking moeten 

kunnen komen voor een vergoeding. Maar VV Rozenburg moet (in de toekomst) uitgaan van haar 

eigen basisfilosofie die gebaseerd is op de wil om bij VV Rozenburg te spelen. Dit betekent dat VV 

Rozenburg zich bij de hoogte van haar beloningsbeleid niet primair laat leiden door de gangbare 

beloningsstructuur die soms wordt gehanteerd door clubs uit de omgeving.  

Een ander belangrijk punt is de helderheid, eenduidigheid en rechtvaardigheid in het belonen van 

spelers. Het beloningsbeleid dient zodanig te zijn dat een positieve, stimulerende en collegiale sfeer 

ontstaat in de selectie die een bijdrage levert aan de gewenste mentaliteit op de trainingen en in de 

wedstrijden. 
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Slotwoord 

Dit voetbaltechnisch beleidsplan is ontstaan uit ideeën van Erik v/d/ Ridder en Ronard Venekamp. 

Vervolgens werd het ter goedkeuring voorgelegd aan de voltallige (nieuwe) Technische Commissie en 

eenmaal geaccordeerd, werd het in het Algemeen Bestuur gebracht. 

Bij besluit dd. 25 maart 2013 werd dit Technisch Beleidsplan door het voltallige bestuur aangenomen 

en zal het derhalve in het vervolg als “leidraad” gelden. 

De reden(en) voor beide samenstellers om met onderhavig plan te komen is gelegen in het feit dat 

geconstateerd werd dat er een duidelijke structuur ontbrak gericht op de langere termijn in de vorm 

van een (algemeen) beleidsplan met daarin een duidelijke visie, missie en doelstellingen, alsmede 

een strategisch meerjarenplan voor de VV Rozenburg. 
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