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Individuele en 
 teamontwikkeling

Het seizoen staat op het punt van beginnen en als trainer-coach wil je zo snel mogelijk stappen 

maken in de teamontwikkeling. Het liefst vorm je het team al tijdens de voorbereidingsperi-

ode, wordt hier de voetbaltechnische en –tactische basis gelegd en een cultuur gecreëerd voor 

een seizoen met optimale ontwikkeling en mooie resultaten als gevolg. Maar hoe gedetailleerd 

ga je in op de individuele ontwikkeling van spelers? Hoe actief betrek je spelers bij het stellen 

van doelen en/of trainingen? 

Tekst: Joep Staps

Afhankelijk van de club of het team 

waar je actief bent, staat de individu-

ele ontwikkeling of de teamontwik-

keling en daardoor het teamresultaat 

centraal. Soms kun je dat als trainer-

coach (samen) met de staf bepalen. 

Een ding is zeker: het team bestaat uit 

individuen die alle een schakel vor-

men in de prestatie van het team. 

Of het nu gaat om een basisspeler 

of een jong talent dat nog niet veel 

speelminuten maakt, gedurende het 

seizoen wil je als trainer-coach je spe-

lers zien verbeteren. De individuele 

ontwikkeling van spelers is afhanke-

lijk van motivatie. Zonder intrinsieke 

motivatie zal de ontwikkeling nooit 

optimaal zijn. 

Nieuwe generatie
Spelers die zelf trainen om beter te 

worden, die jou als trainer uitdagen 

om hen te helpen hun doelen te be-

reiken. Spelers die je slechts een bal 

moet geven om hard te werken en in 

plaats van ‘spelen’ echt trainen, dat 

wil elke trainer-coach wel. De realiteit 

is vaak anders. Sommigen wijten het 

aan ‘de nieuwe generatie’, anderen 
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Teamproces tijdens voorbereiding

aan een gebrek aan talent of de di-

gitale ontwikkelingen. Zet een groep 

spelers bij elkaar, en voor je het weet 

is hun aandacht weg en zijn ze aan 

het ‘spelen’ in plaats van trainen. Elke 

trainer heeft weleens ervaren dat een 

training niet liep zoals voorbereid, dat 

spelers afgeleid raakten en de trai-

ningsdoelstelling niet werd behaald. 

Geef je spelers een vinger ruimte, en 

ze nemen je hele hand.

Toch is een trainingsgroep of team zo 

te vormen dat zij ondanks alle aflei-

dingen toch gaan kiezen voor trainen 

in plaats van spelen. Als trainer moet 

je echter zorgen voor de juiste leerom-

geving. Misschien geef je als trainer 

(onbewust) wel ruimte om te gaan spe-

len, in plaats van een zelfregulerend 

kader aan te bieden. Door duidelijke 

grenzen te stellen, de juiste methodiek 

te gebruiken, continu te blijven richten 

op individuele ontwikkeling en op het 

juiste moment vragen te stellen zul-

len spelers steeds minder gaan spelen 

en steeds meer gaan trainen. Waarbij 

zij juist plezier ervaren door succesbe-

leving, omdat hetgeen ze zelf trainen 

steeds beter gaat.

Waarom?
Vraag een willekeurig kind eens 

waarom hij voetbalt. Het antwoord 

zal bijna altijd neerkomen op ‘omdat 

ik het leuk vind’. En dat zegt eigenlijk 

niet zoveel, want leuk is een contai-

nerbegrip. Want wat is nu de reden 

Zet een groep spelers bij elkaar en 
voor je het weet is hun aandacht 
weg en zijn ze aan het ‘spelen’ in 

plaats van trainen
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dat iemand het leuk vindt? Is dat van-

wege de snelheid en het sprinten, het 

winnen, of om die moeilijke trucjes 

onder de knie te krijgen? Of om Messi 

en Ronaldo? Vaak weten spelers zelf 

niet eens waarom zij het nu zo leuk 

vinden, terwijl dat juist zo belangrijk 

is voor de (intrinsieke) motivatie en 

individuele ontwikkeling.

De voorbereidingsperiode is een uniek 

moment om spelers op zoek te laten 

gaan naar hun motivatie. Het kan 

spelers helpen een beter inzicht in 

zichzelf te krijgen, concreet doelen 

te stellen en het ondersteunt hen om 

het uiterste uit elke training te halen. 

Ze worden zich namelijk bewust van 

het doel van een training, en voelen 

zich medeverantwoordelijk voor de 

training in plaats van deelnemer aan 

de training.

Het is logisch dat je als trainer-coach 

zoekt naar een goede manier om de 

individuele ontwikkeling in te pas-

sen binnen je teamtraining. Met dit 

artikel willen we aan de hand van vier 

verschillende interventies handvatten 

aanreiken hoe je als trainer individue-

le ontwikkeltrajecten kunt faciliteren. 

Daarbij gaan we uit van de vier fasen 

van teamontwikkeling/groepsvorming 

van Tuckman: Forming, Storming, 

Norming, Performing.

Kennismaken met het team (For-
ming); 
Elkaar leren kennen in de voorberei-

dingsfase, maar direct gebruikmaken 

van de mogelijkheid om spelers voor 

te bereiden op de (nieuwe) manier van 

werken. 

Leren zelf te trainen (Storming); 
Daag spelers uit meer uit zichzelf te 

halen door op een andere manier te 

trainen (vanuit intrinsieke motivatie) 

en daag jezelf als trainer-coach uit 

door ruimte te nemen in je periodi-

sering om individuele ontwikkeling 

naast teamontwikkeling te facilite-

ren.

Zelfregulatie binnen trainingen als 
norm (Norming); 
In deze fase wordt duidelijk dat spe-

lers en staf werken aan hetzelfde doel: 

individueel en collectief beter worden. 

En dat zij er alles aan doen om opti-

maal te ontwikkelen.

 

Trainen voor hoog niveau (Perfor-
ming); 
In deze fase gaat het om details, men 

is de nieuwe ontwikkelingsgerichte 

cultuur gewend en werkt samen aan 

individuele en collectieve verbeterin-

gen. Daarbij is het doel zo goed moge-

lijk te presteren en de gestelde doelen 

te behalen.

Kennismaken (Forming)
Begint je samenwerking met een 

team, dan moet je het team eerst 

leren kennen. En het team jou. De 

eerste vraag die je je als trainer-

coach kunt stellen is: wie maakt er 

onderdeel uit van het team? Zijn dat 

de spelers en de technische staf, of 

alle stafleden inclusief materiaalman, 

verzorger, fysiotherapeut en sport-

arts? En bij jeugdspelers: horen daar 

de ouders ook bij? Kennismaken is in 

deze fase erg belangrijk. Er zijn ver-

schillende manieren om dat te doen, 

zoals een teamactiviteit, een avondje 

met de stafleden, of een introduc-

tieactiviteit met spelers, stafleden 

en misschien alle ouders (eventueel 

ook broertjes en zusjes). Zeker als er 

meer dan twee tot drie keer per week 

wordt getraind, zal dit impact hebben 

 

S P E C I A L
V O O R B E R E I D I N G S P E R I O D E
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op het hele gezin. Zeker bij jeugd-

spelers betekent een druk trainings-

schema automatisch een drukke fa-

milieagenda. Maar ook bij volwassen 

spelers moet je de familiesfeer niet 

vergeten.

Daarnaast is een individueel kennis-

makingsgesprek een echte aanrader. 

Bij jongere spelers met de ouders 

erbij, zodat zij ook op de hoogte zijn 

van de afspraken en verwachtingen. 

Daarnaast is het voor ouders goed 

om de trainer ook in een persoonlijke 

setting te leren kennen, in plaats van 

een meer generieke setting als verant-

woordelijke voor het hele team.

Trainer als politieagent 
(Storming)
In sommige teams moet je als 

trainer-coach af en toe een hartig 

woordje met je team spreken. Dat 

hoort er soms bij, maar is ook te 

voorkomen. Daarnaast is het de vraag 

hoe vaak je een hartig woordje met je 

team kunt spreken, zodat het effec-

tief heeft. Na enkele keren heeft het 

team door dat het een spelletje is, en 

proberen zij de grenzen te verleggen. 

Het is afhankelijk van de persoon die 

je als trainer-coach bent en wilt zijn. 

In dit voorbeeld gaan we uit van een 

trainer-coach die spelers het liefst 

zichzelf wil laten ontwikkelen, en 

zijn rol ziet als mentor in plaats van 

politieagent.

Zelfregulatie als norm 
(Norming)
Door spelers te prikkelen om zelf te 

trainen wordt een situatie gecreëerd 

waarbij ze de regisseur worden van 

hun eigen carrière. Zij worden be-

wust van hun kwaliteiten, sterke en 

verbeterpunten. Daarnaast zijn zij 

intrinsiek gemotiveerd, wat bijdraagt 

aan een (snellere) ontwikkeling. Als 

trainer kun je al tijdens de voorberei-

dingsperiode starten met een omge-

ving waarin jij als mentor fungeert. 

Door te starten met het inbouwen van 

individuele ontwikkelingstrajecten 

binnen de teamtraining tijdens de 

voorbereidingsperiode zal dit proces 

een stuk gemakkelijker worden gedu-

rende het seizoen. Een goed begin is 

het halve werk, met zelfregulatie als 

norm. Als trainer begeleid je spelers 

door hen zelf na te laten denken over 

hun trainingen, maar mag je ook best 

met goede argumenten aangeven wat 

jij denkt dat goed is voor een speler, 

waar hij zich op zou moeten richten.

Presteren (Performing)
Individueel trainen voor een hoog 

niveau met jou als trainer in een facili-

terende rol. De teamontwikkeling blijft 

een verantwoordelijkheid van de trai-

ner, maar daarnaast is er veel ruimte 

voor individuele ontwikkeling binnen 

trainingen. Ook hiervoor wordt de ba-

sis gelegd tijdens de voorbereidingspe-

riode. Maar hoe faciliteer je dat nu?

1. Ben zelf bewust van goalsetting en 

maak alle betrokkenen hiervan be-

wust.

2. Begin tijdens de voorbereiding met 

de introductie van goalsetting en trig-

ger alle betrokkenen (spelers, staf, ou-

ders) hiermee aan de slag te gaan.

3. Geef expliciet tijd en ruimte voor 

individuele ontwikkeling (bijvoorbeeld 

door dertig minuten eigen trainings-

tijd).

De voorbereidings-
periode is een uniek 

 moment om spelers op 
zoek te laten gaan naar 

hun motivatie

Handvat kennismakingsgesprek
Persoonlijke introductie
-  Speler; vraag de speler wat over zichzelf te vertellen over alle onderwerpen behalve voetbal, 

ga dieper in op thuissituatie, familie, werk/studie, andere hobby’s.

- Trainer; introduceer ook jezelf, gezinssituatie, werk/studie, hobby’s etc.

Doel: door dit gesprek toon je interesse in de persoon, in zijn/haar situatie en leer je elkaar beter kennen 

en respecteren waardoor de relatie beter zal worden. Het vormt de basis voor wederzijds begrip en het 

verklaren van bepaald (leer)gedrag.

Door dit gesprek krijg je al een indruk wat voor type karakter iemand heeft, introvert of extrovert, zelf-

standig of nog niet. 

Sporthistorie
-  Speler; vraag de speler over de sportieve achtergrond, zijn er andere sporten beoefend, hoe 

veel bewegingservaring is er?

-  Trainer; geef ook aan wat jij als trainer voor ervaring hebt, en hoe je bent begonnen met 

trainen/coachen

Voetbalhistorie
-  Speler; hoe ging afgelopen seizoen, wat ging er goed en wat kon er beter? Wat heb je van je 

team, jezelf en de trainer geleerd?

Voetbalambitie
-  Speler; wat zijn je doelen, waarom voetbal je? Wat is je droom, en hoe kom je daar? Prikkel 

je spelers echt hier goed over na te denken, en geef ze de tijd. Kom er eventueel later op te-

rug.

Verwachtingen
-  Speler; 1. Van het seizoen, 2. Van het team, en 3. Van de trainer-coach 

Geef hierbij duidelijk aan dat jij als trainer-coach een begeleidende rol hebt, en dat de speler 

zelf verantwoordelijk is voor de ontwikkeling

Vragen/opmerkingen/wensen
-  Ruimte voor vragen, opmerkingen en het bespreken van wensen 

(Bereid je alvast voor op de vraag wie de aanvoerder zal worden)
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Voorbeeld POP-poster: Voor elke speler hangt deze in de kleedkamer. Spelers 

kunnen drie verbeterpunten opschrijven, vervolgens ook bedenken welke actie 

zij gaan ondernemen om dit te verbeteren, en op een schaal van 0-10 aange-

ven op welk niveau zij nu zijn, en welk niveau zij uiteindelijk willen bereiken.

Dit kan algemeen, maar ook specifiek voor verschillende handelingen met en zonder 

bal worden uitgewerkt. Dit kan (mede) de basis vormen van het Persoonlijk Ontwik-

kelings Plan (POP)

4. Besteed ook zonder het te benoe-

men tijd en aandacht aan individuele 

ontwikkeling, bijvoorbeeld door weke-

lijks de persoonlijke ontwikkelpunten 

van spelers door te nemen en deze 

per training voor te bereiden.

5. Zorg dat spelers altijd de ruimte 

krijgen om te werken aan individuele 

ontwikkeling, en implementeer indi-

viduele ontwikkeling in elke teamtrai-

ning.

6. Laat individuele ontwikkeling ook 

terugkomen tijdens wedstrijden.

Samenvatting:
•  Denk goed na op welke manier 

jij spelers wilt begeleiden, welke 
manier van individuele ontwik-
keling bij jou en het team past, 
en hoe jij dit wilt gaan toepas-
sen gedurende het seizoen.

•  Door intrinsieke motivatie ont-
wikkelen spelers zich sneller.

•  Als trainer-coach kun je al vanaf 
de voorbereidingsfase een cul-
tuur met zelflerende spelers 
creëren. 

•  Maak kennis met spelers en 
probeer spelers oprecht te be-
grijpen, hierdoor kun je ze beter 
begeleiden.

•  Laat spelers eigen doelen stellen. 
Help hen hierbij, en faciliteer het 
behalen van doelstellingen.

•  Verweef individuele ontwikke-
ling binnen teamtrainingen om 
nog meer uit een training te ha-
len.

‘In een wedstrijdechte situatie kan 
het goed voorkomen dat je eerst 
een voorwaardelijke pass moet 

spelen voor je diep kunt passen’

 

S P E C I A L
V O O R B E R E I D I N G S P E R I O D E

Strategie Uitleg

Week 1 -3

(Storming)

Spelers mogen 30 minuten (vooraf) trainen voor 

zichzelf. Als trainer ga je pas de laatste week bewust 

spelers confronteren of zij het uiterste uit hun extra 

trainingstijd halen (bijvoorbeeld door te relateren naar 

de wedstrijd en wat daar beter kon).

Spelers zullen in eerste instantie gaan spelen, zeker de jong-

ste spelers. Denk aan latjetrap. Langzamerhand kun je als 

trainer spelers laten inzien dat zij deze tijd beter aan iets 

anders kunnen besteden. Overigens kun je als trainer als 

beloning altijd spelletjes aanbieden als spelers goed aan het 

werk zijn.

Week 4 -6

(Norming)

Spelers maken groepjes om met elkaar te trainen, 

d.m.v. hun POP. Als trainer-coach ondersteun je hen, 

door handvatten aan te reiken.

Je helpt spelers af en toe met oefenstof, fluistert hun wat 

handige tips in of stelt vragen waardoor spelers zelf de juiste 

oplossing kunnen bedenken.

Week 6  - >

(Performing)

Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van 

hun extra trainingstijd. De rol van trainer verandert 

naar die van mentor.

Alleen in uitzonderlijke gevallen spreek je spelers aan, bij-

voorbeeld wanneer zij misbruik maken van hun trainingstijd, 

of deze structureel niet goed invullen.
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