
Ontwikkelen van het individu (Bovenbouw)
De reden dat Spor ng 70 veel aandacht gee  aan het individu hee  te maken met het feit dat 
spelers meer voldoening uit de sport halen wanneer ze individueel “gehoord worden. Onderstaand 
fenomeen beaamt dat:

“Social loafing” (meeli en op de groepspresta e) is het fenomeen dat de individuele inspanningen 
bij mensen afnemen wanneer ze in groepen werken, vergeleken met dat ze alleen werken. Het is 
natuurlijk, menselijk gedrag dat naarmate hun individuele bijdrage minder zichtbaar wordt, hun 
inspanningen zullen afnemen.

De kans op social loafing is groter wanneer:

- er sprake is van een gezamenlijke taak.
- de individuele bijdrage weinig zichtbaar is waardoor een persoon minder persoonlijke 

verantwoordelijkheid voelt.
- de teamleden niet geevalueerd worden op hun individuele bijdrage aan het groepsdoel. 

Iedere speler is uniek en hee  zijn of haar eigen kwaliteiten en verbeterpunten. Ons streven is  om 
dit van ieder individu in beeld te krijgen en door middel van een individuele benadering de unieke 
kwaliteiten en de verbeterpunten van het individu maximaal te ontwikkelen.  Spor ng 70 probeert 
op de volgende manier “social loafing” zoveel mogelijk te beperken:

Invullen TIPS Scorelijst
In de middenbouw vullen we drie keer per seizoen van iedere speler de TIPS Scorelijst in. Via deze 
scorelijst proberen we de ontwikkeling van het individu gedurende het seizoen steeds beter in kaart 
te krijgen. Uit deze scorelijst formuleert de trainer/coach twee kwaliteiten en twee verbeterpunten. 
Deze vier punten worden verwerkt in het POP formulier en vervolgens in een individuel gesprek 
besproken met de speler.

POP-gesprekken
In een Persoonlijk OntwikkelingsPlan formuleren speler en trainer een aantal specifieke doelen om 
de kwaliteiten en verbeterpunten van de speler in de komende periode te vergroten. Deze stappen 
dienen zo helder en concreet mogelijk te worden geformuleerd, zodat na verloop van een 
vastgestelde jd beoordeeld kan worden of de gestelde doelen bereikt zijn. Het doel is om voor 
zowel de speler als trainer inzichtelijk te krijgen wat de kwaliteiten en verbeterpunten van de speler 
zijn. De speler kan hier zelf bewust mee aan de slag gaan en de trainer kan bewuste en gerichte 
coachopmerkingen, complimenten en posi eve feedback geven omtrent de geformuleerde doelen. 
De trainer/coach dient drie keer per seizoen met iedere speler een POP gesprek te voeren.

Bij de selec eteams is het drie keer invullen van de TIPS scorelijsten en het drie keer voeren van een 
POP gesprek met iedere speler verplicht. Bij de breedte-teams wordt het sterk aanbevolen om dit ten
minste twee keer te doen.

Trainers en coaches
Spor ng 70 s muleert de trainers en coaches om voornamelijk op individueel niveau de spelers te 
benaderen. Door middel van het geven van individueel gerichte coachopmerkingen, complimenten 



en posi eve feedback worden de spelers op een plezierige manier getriggerd om hun specifieke 
kwaliteiten en verbeterpunten verder te ontwikkelen.

Regie overdragen
Sporters hebben behoe e aan een stukje autonomie en zi en niet te wachten op trainers die alles 
voor kauwen. De trainers en coaches van Spor ng 70 proberen de regie over te dragen door middel 
van het stellen van open vragen. We geven de spelers en speelsters de ruimte om mee te denken 
over de speelwijze/teamafspraken en proberen beetje bij beetje verantwoordelijkheden uit te 
delegeren rich ng de groep. Stapsgewijs maken we de spelers/speelsters binnen een team, naast 
hun eigen leerproces, verantwoordelijk voor het gehele teamproces.


