
 
 

  
 

 
Symposium Meiden- en Vrouwenvoetbal d.d. 30 maart 2018 in Heerenveen        

 
 
Locatie 
Abe Lenstra Stadion, Abe Lenstra boulevard, in Heerenveen. 
Ingang J  - Parkeren op P4 
 
Het programma 
17.00 – 17.30 uur: inloop (met soep en broodjes) 
17.30 – 18.00 uur: opening en inleiding (tevens aanwezig Kirsten van de Ven, manager 
vrouwenvoetbal bij de KNVB) 
18.00 – 19.00 uur: workshops: ‘De ideale competitie’, ‘Speelsters aan het woord’, ‘Kaderbeleid’,  
‘Een plan helpt’ en ‘Het talent’.  
19.00 – 19.15 uur: terugkoppeling en afsluiting 
19.30 uur: mogelijkheid tot het bijwonen van de thuiswedstrijd van de Eredivisie Vrouwen van 
SC Heerenveen, bij vv Heerenveen (Sportpark Skoatterwâld, Oranje Nassaulaan 21, 8448 MT 
Heerenveen). 
 
Workshop 1: De ideale competitie 
Meepraten/denken over de ideale competitie, dit is je kans! 
Benieuwd naar statistieken over jullie competities. Een inkijkje in welke stappen en afwegingen er 
worden doorlopen om tot een competitie indeling te komen waar de meeste wensen in gehonoreerd 
worden. Wat zijn de mogelijkheden om samen te werken met andere verenigingen. Maar ook vragen 
als wat vind je van de indelingen, wat kan er anders in het wedstrijdaanbod en speel je te veel 
wedstrijden of juist te weinig? O.a. over deze onderwerpen willen we met jullie in gesprek gaan tijdens 
onze workshop “de ideale competitie”.  
 
Workshop 2: Speelsters aan het woord 
Ben je voetbalster en heb je een mening over jouw sport, kom dan naar deze workshop! Als KNVB 
praten we vaak over speelsters en wat goed zou zijn om jou als speler beter te maken. Dit draaien we 
vandaag een keertje om! Onder begeleiding van de KNVB willen wij nu graag de speelsters een 
platform geven. Wat vind jij als het gaat om meiden- en vrouwenvoetbal in de regio? Hoe ziet de 
toekomst er volgens jou uit? Hoe ervaar jij het voetbal nu?  Wat zouden we moeten doen om het 
meiden-/vrouwenvoetbal nog beter en mooier te maken? Etc. Uiteindelijk willen wij in deze workshop 
een top 5 beste adviezen samenstellen en verspreiden onder alle voetbalverenigingen in het Noorden. 
Het belooft een nuttige, maar vooral leuke bijeenkomst te worden. Graag horen we dan jullie 
adviezen, ervaringen en tips. Samen op weg naar een nog mooiere voetbalsport voor meiden en 
vrouwen in het Noorden. 



Workshop 3: Kaderbeleid 
1.Trainers en coaches begeleiden en opleiden? Natuurlijk! 
Stel je wordt trainer of coach van een meiden- of vrouwenteam. Dan ga je uiteraard je stinkende best 
doen. Maar hoe doe je dat? Hoe wil de vereniging dat trainingen en wedstrijden ingevuld worden? Wat 
moeten deze activiteiten opleveren? Welke oefenstof wil de vereniging graag zien? Hoe vindt de 
vereniging dat ervoor, tijdens en na wedstrijden gecoacht moet worden? Hoe vind je dat meiden en 
vrouwen begeleid moeten worden? Uiteraard kan niet iedereen dat van nature en waarschijnlijk 
kunnen anderen ook nog steeds beter worden. 
De kwaliteit van het kader bepaalt het plezier, de ontwikkeling en het behoud van meiden! 
Tijdens deze workshop geven we verenigingen handvatten om trainers en coaches te helpen steeds 
beter te worden in het trainen, coachen en begeleiden van meiden en vrouwen.    
 
Workshop 4: Een plan helpt 
Meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging? Een plan brengt het (nog) verder! 
Veel verenigingen hebben de ambitie om het meiden- en vrouwenvoetbal te ontwikkelen bij hun 
vereniging. Waar te beginnen? Om een actieplan te ontwikkelen starten we met de huidige situatie 
van de vereniging in kaart te brengen. Welke ambities, kansen of uitdagingen liggen er binnen de 
vereniging? Hierover sparren met andere verenigingen door tips en tops te delen. En deze ervaringen 
mee te nemen in het actieplan op een of twee thema’s voor de vereniging.  
  
Workshop 5: Het talent 
Talent verdient aandacht en een deskundige begeleiding 
In deze workshop gaat het om de plek van het talent in de voetbalvereniging en over de begeleiding 
van het talent door de voetbalvereniging. Welke factoren spelen een rol bij het nog verder ontwikkelen 
van talentvolle voetbalsters? 
 
 
 

 
 


