
Visie en beleidsplan 2017-2020

Jeugdopleiding sv Juliana’31





Visie:
Iedereen is welkom en moet zich thuis kunnen voelen bij onze vereniging. Voetbaltechnisch betekent dit dat we er 
naar streven om voetbal te faciliteren voor ieders niveau (prestatief, recreatief, mensen met beperking, etc.).
Een eerste elftal heeft, als vlaggenschip van een vereniging, een belangrijke invloed op de uitstraling en sfeer die er 
heerst binnen een vereniging. En is hierdoor ook mede bepalend voor de mate waarin men zich kan identificeren 
met de vereniging (thuis voelen). De herkenbaarheid en verbinding van een eerste elftal is voor Juliana dan ook een 
belangrijke pijler. Eerste elftal spelers die binding hebben met de vereniging en passen binnen onze 
clubcultuur vormen dan ook een belangrijke voorwaarde in het verwezenlijken van onze visie.

Doel:
Doorstroming van talentvolle jeugdspelers uit onze eigen opleiding heeft een positieve invloed op de 
herkenbaarheid van het eerste elftal. Daarnaast vergroot het de kans op een sterkere binding met de vereniging en 
haar cultuur omdat hij/zij en vereniging al langer bekend zijn met elkaar. Dit maakt de doorstroming van 
jeugdspelers naar het eerste elftal een belangrijk doel.

Beleid:
Bij Juliana voetbalt iedereen primair voor zijn of haar plezier. De wijze waarop personen plezier halen uit voetbal is 
echter verschillend. Voor een prestatief ingesteld persoon is het serieus leven voor je sport en neerzetten van 
prestaties een belangrijk onderdeel van dit plezier. Voor een recreant is dit de onderlinge gezelligheid en het spel an
sich. Dit zijn kenmerkende verschillen en vragen dan ook om een gedifferentieerde aanpak. Daarom is gekozen voor 
een organisatie waarin het recreatieve voetbal wordt aangestuurd vanuit Commissie Recreatie Voetbal en het 
prestatieve voetbal vanuit de Commissie Prestatie Voetbal.

De jeugdopleiding neemt een belangrijke positie in binnen de 

vereniging. Er wordt veel waarde gehecht aan kwalitatief goede 

jeugdspelers die kunnen doorstromen naar het eerste elftal 



De Commissie Prestatie Voetbal (CPV) streeft vanuit een heldere 

visie en aanpak naar een jeugdopleiding die onderscheidend is in 

de regio qua niveau, aanpak en sfeer.

Ambitie:

De onderscheidende amateur-jeugdopleiding van de regio worden waar

talentvolle en prestatiegerichte jeugdspelers de mogelijkheid krijgen hun 

voetbalvaardigheden maximaal te ontwikkelen.

3 pijlers:

• Ontwikkeling van spelers & trainers

• Inrichting en organisatie van jeugdopleiding

• Kwaliteit jeugdselecties

Doelen:

(II) Inrichting & organisatie
• Duidelijke jaarplanning
• Herkenbare Taakverdeling
• Opbouw jeugdopleiding

(III) Kwaliteit
• Selecties op passend niveau
• (Externe) scouting
• Doorstroming 1e elftal

(I) Ontwikkeling
• Ontwikkeling spelers
• Ontwikkeling trainers
• Binding spelers & trainers
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Ontwikkelen van onze trainers komt ten goede aan de 

talentontwikkeling van spelers en vergroot de binding en loyaliteit 

aan de vereniging. Concrete doelstellingen geven richting aan de 

werkwijze en worden vastgelegd in individuele POPs

(II) Inrichting & organisatie
• Duidelijke jaarplanning
• Herkenbare Taakverdeling
• Opbouw jeugdopleiding

(III) Kwaliteit
• Selecties op passend niveau
• (Externe) scouting
• Doorstroming 1e elftal

(I) Ontwikkeling
• Ontwikkeling spelers
• Ontwikkeling trainers
• Binding spelers & trainers

Ontwikkeling

Speler TrainerTeam

Focus van de Jeugdopleiding ligt op 
‘Ontwikkeling’

Ontwikkelen doen we op 3 fronten:
• Individuele speler
• Team
• Trainer

We maken hierbij gebruik van Persoonlijk 
OntwikkelPlan (POP) voor spelers en trainer. 
De gewenste teamontwikkeling wordt verwerkt 
in de trainer-POP en geeft richting aan de 
werkwijze van de trainer.

POP
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De Prestatie teams werken volgens een herkenbare 

seizoensopbouw. Taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk 

belegd bij Jeugdtrainers en TJC’s

Periode Jeugdtrainer TJC

Aug - Sep • Definitieve teamindeling
• Opbouw basisconditie
• Vaststellen spelsysteem
• Vaststellen verbeterpunten (team en individu)
• POP maken per speler
• Eigen POP maken (o.a. verbeterpunten team)

• Coördinatie definitieve teamindeling

• Vaststellen verbeterpunten (team)

• POP mét trainer maken

Sep - Dec • Trainen verbeterpunten team
• Spelers begeleiden bij POP
• (interne) Scouting spelers 
• Werken aan eigen POP

• Coördinatie (interne) scouting spelers 

Dec - Jan • Evaluatie 1e seizoenshelft 
• Doelen formuleren 2e seizoenshelft

• Functionerings- en ontwikkelgesprek trainer
• Contractbesprekingen

Jan - Mei • Resultaatgericht trainen
• (interne) Scouting spelers
• Voorlopige(!) selectie opstellen

• Coördinatie (interne) scouting spelers
• Coördinatie voorlopige teamindeling

De jaarplanning van de Commissie Prestatie Voetbal sluit aan op de activiteiten van de teams 

(II) Inrichting & organisatie
• Duidelijke jaarplanning
• Herkenbare Taakverdeling
• Opbouw jeugdopleiding

(III) Kwaliteit
• Selecties op passend niveau
• (Externe) scouting
• Doorstroming 1e elftal

(I) Ontwikkeling
• Ontwikkeling spelers
• Ontwikkeling trainers
• Binding spelers & trainers



Kwalitatieve sterke jeugdselecties op passend niveau maakt de 

vereniging aantrekkelijk voor talentvolle spelers en trainers. 

Middels goede opleiding i.c.m. gerichte scouting willen we dit 

structureel borgen.

Pupillen Junioren
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• 1e seizoenshelft bekijkt Jeugdtrainer minimaal 2 
wedstrijden van 2e team en legt resultaten vast

• Scoutingsresultaten worden besproken in winterstop
• 2e seizoenshelft bekijkt jeugdtrainer minimaal  1 

wedstrijd van 2e team en legt resultaten vast.
• Jeugdtrainer  onderhoudt contact met trainer van ‘2e

teams’ en bespreekt scoutingsresultaten
• TJC onderhoudt contact met coördinator recreatieve 

teams

• Jeugdscouts beoordelen alle spelers minimaal 2x voor 
de winterstop

• Scoutingsresultaten worden besproken in winterstop
• Jeugdscouts beoordelen alle spelers minimaal 1x voor 

april
• In mei worden de ‘twijfelgevallen’ nog eens gericht 

bekeken
• Resultaten worden als advies gerapporteerd aan de 

Jeugdtrainer t.b.v. voorlopige teamindeling

• Op basis van scoutingsresultaten wordt vastgesteld 
voor welke posities externe versterking nodig is.

• Voor 1 mei dient duidelijk te zijn welke spelers 
hiervoor in aanmerking komen

• Vanaf trainen externe spelers mee om zowel technisch 
als sociaal een goede indruk te krijgen.

• In overleg met TJC wordt bepaald of een speler 
geschikt is voor onze jeugdopleiding.

In deze leeftijdscategorie vindt geen actieve 
externe scouting plaats

(II) Inrichting & organisatie
• Duidelijke jaarplanning
• Herkenbare Taakverdeling
• Opbouw jeugdopleiding

(III) Kwaliteit
• Selecties op passend niveau
• (Externe) scouting
• Doorstroming 1e elftal

(I) Ontwikkeling
• Ontwikkeling spelers
• Ontwikkeling trainers
• Binding spelers & trainers



BIJLAGE – Ontwikkelen doe je vanuit een plan. Een plan die 

zijn oorsprong vindt in een visie. De Opleidingsvisie van Juliana’31 

staat beschreven in onderstaand document. Vanuit deze visie kan 

elke trainer aan zijn/haar eigen teamgerichte plan werken.

Elk seizoen wordt tenminste 1 bijeenkomst georganiseerd door TJC om trainers  (op onderdelen van) deze visie te doceren 



BIJLAGE – Een belangrijke randvoorwaarden voor 

voetbaltechnische ontwikkeling zijn een gezond lichaam en een 

goede mentale gesteldheid. Om deze randvoorwaarden te creëren 

zijn binnen de vereniging 2 specialisten actief die vanuit hun eigen 

specialisme een bijdrage leveren aan een gezond sportklimaat.

Medisch

Mentaal

Fysiotherapeut Guido Souren verzorgt met zijn praktijk FysioNovio 2x per week een (kosteloos) inloopspreekuur voor alle leden en 
betrokkenen bij sv Juliana’31. Doel van dit inloopspreekuur is screening van de klacht, advies en eventuele doorverwijzing indien 
behandeling noodzakelijk geacht wordt.

Voor de teams die onderdeel uitmaken van de jeugdopleiding wordt er een aanvullend programma 
doorlopen:
• 0-meting en vervolgmeting 
• Intake blessuregeschiedenis
• 2-maandelijks voortgangsoverleg met trainers, TJC en vertegenwoordiger(s) van FysioNovio
• FysioNovio zal tenminste 1 thema (=medisch) bijeenkomst verzorgen

Guido Souren

Desiree Verkaaik

Coach Desiree Verkaaik is gediplomeerd persoonlijk coach en heeft een eigen coachingsbureau naam. Zij is op 
oproepbasis beschikbaar om spelers (en trainers) op mentaal gebied te begeleiden. Faalangst of andere persoonlijke 
mentale klachten kunnen met haar besproken worden. 

Voor de juniorenteams die onderdeel uitmaken van de jeugdopleiding wordt er een aanvullend programma 
doorlopen:
• Desiree zal tenminste 1 thema (=mentaal) bijeenkomst verzorgen
• Kennismaking + introductie per (junioren)team organiseren
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