
 
 

 

+50 ideeën om trainers te ondersteunen, 

waarderen en begeleiden 

Coaching en ontwikkeling 

 expertise vergroten 

- toptrainer uitnodigen 

- samenwerken met andere clubs 

- deelnemen aan een universitair onderzoek  

- trainer uit hogere groepen of eerste ploeg de jeugdtrainers laten ondersteunen 

 actieve begeleiding 

- sportieve coördinator, jeugdsportcoördinator 

- peter-metertrainer 

- persoonlijk gesprek 

- feedback na de training  

 trainersopleiding  

- op de club 

- in team, samen naar externe opleiding  

 kennisplatform - inspiratie 

- digitale databank (Dropbox, Google Docs) 

- sporttechnische boeken ter beschikking stellen 

- login datapagina  bv. MultiSkillz, Spartanova, Skill-up  

- draaiboek met oefenvormen 

 



 
 

Beleid en inspraak 

 trainers- en sportief beleid 

- richtlijnen op papier 

- ontwikkeld met de trainers en regelmatig herbekeken  

- verwachtingen en afspraken communiceren 

 bevraging trainers 

- enquête 

- interview 

- gespreksavond (Flexivolreceptie, trainersvriendelijke sportclub) 

 trainersoverleg 

 Aankoop van nieuw materiaal met inspraak van trainers 

Onthaal en communicatie 

 onthaal 

- aanspreekpunt 

- startvergadering 

- infobrochure  

- functieomschrijving/ taakafspraken 

 eerste stappen   

- plaats een nieuwe trainer bij een ervaren trainer 

- laat hem/haar beginnen als assistent 

- geef zeer kleine groepen 

- organiseer demotrainingen 

 communicatieplatform 

- socialemediaplatform (Facebook, Whatsapp,...) 

- digitaal clubplatform (Twizzit, Gimmi,…) 

 informatieoverdracht 

- op maat in beeld brengen van bijvoorbeeld opleidingen (aanspreken, nieuwsbrief, e-mail, 

website,…) 

Sfeer en verbondenheid 

 luisterend oor  

 teambuilding 

 appreciatie 

- event voor de trainers  

- geschenk/persoonlijke bedanking voor de trainers 

 branding van de trainers/trainerswerking in beeld 

- foto’s en artikels van trainers 



 
 

- wie is wie?  

- trainerskledij in de clubkleuren 

Vergoedingen en voordelen 

 financiële vergoeding  

- vrijwilligers vergoeding 

- professionele vergoeding 

- volgens diploma 

 vergoeding in natura  

 gratis lidmaatschap voor zichzelf en/of hun kinderen 

 onkostenvergoeding (verplaatsingen, materiaal, inkom wedstrijden,…)   

 vergoeden van opleiding en bijscholing  

- inschrijving 

- na deelname en slagen 

- na deelname, slagen en een periode trainerschap 

 trainingskledij (budget voor kledij webshop van de club)  

 tijd en accommodatie om zelf te trainen voorinschrijvingsrecht op clubactiviteiten (bv. de 

jaarlijkse BBQ is een topevenement en snel uitverkocht. De club nodigt eerst de trainers uit en 

geeft hun voorinschrijvingsrecht)  

Andere 

 voldoende sportruimte en materiaal   

 keuze in frequentie en timing van lesgeven 

 keuze in groep en niveau van lesgeven 

 team-ouderverantwoordelijke (administratie, communicatie, transport) 

 kleine sportgroepen (max. ledenaantal volgens beschikbare trainers) 

 

Meer weten of vragen?  

Neem contact op via project2020@antwerpen.be.  

mailto:project2020@antwerpen.be

