


Atletiek in Nederland laten 
groeien en bloeien

Missie: 



Door het verbinden van 
energie, passie en expertise 
versterken we samen de atletiek 
gemeenschap en zal atletiek in 
omvang en impact groeien

Visie: 



Strategische 
doelstellingen 2024 
1. In 2024 zijn minimaal 50% van de bij de Atletiekunie aangesloten verenigingen, loopgroepen  
 en stichtingen gegroeid in de omvang van hun leden/klantenbestand t.o.v. 2016 hetgeen 
 resulteert in 10% meer aangesloten mensen bij de Atletiekunie.
2. In 2024 zijn 5% meer atletiek aanbieders (verenigingen, loopgroepen, stichtingen, 
 evenementen)  aangesloten bij de Atletiekunie t.o.v. het aantal in 2016. 
3. In 2024 heeft de Atletiekunie de aansluiting gemaakt bij de mondiale top 10 in polsstokhoog- 
 springen en 4x100m estafette. Ook heeft zij haar positie op de meerkamp, MiLa en sprint we- 
 ten te behouden.
4. De dienstverlening van de Atletiekunie wordt in 2024 door de verschillende stakeholders 
 gemiddeld gewaardeerd met minimaal een 8,0.



Visie op de toekomst



1. Atletiek aanbieders* versterken
2. Doelgroepen binden
3. Wedstrijdaanbod optimaliseren
4. Topsport succes beleven
5. Community verbinden

* Alle typen aanbieders worden in dit document “clubs” genoemd

Strategie: 



• Per strategische lijn KPI’s benoemd
• Looptijd tot 31/12/2018
• KPI’s verantwoordelijkheid van hele 
 community
• Kijk op welk vlak jouw club kan 
 bijdragen

KPI: 





In 2018 bezoekt 50% van de clubbesturen minimaal één bijeenkomst van de Atletiekunie  (nu 42%)
1.1 Bestuurlijk kader

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van regionale  
 overleggen
- Organiseren van de Dag van 
 de Atletiek
- Delen van informatie en best  
 practices
- Organiseren van workshop  
 nieuwe bestuurders
- Clubs met elkaar in contact  
 brengen
- Vragen van bestuurders 
 beantwoorden
- Uitwisselen van kennis met  
 andere bonden

Wat heeft je club hieraan?

- Versterken van de leiding 
 van de club
- Inspiratie opdoen en leren 
 van elkaar
- Het wiel niet zelf hoeven uit 
 te vinden
- Verdere ontwikkeling van 
 het bestuur
- Vergroten van netwerk

Hoe kun jij bijdragen?

- Schrijf je in voor de bijeenkomsten
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Intensiveer het contact met  
 collega bestuurders
- Geef mutaties in het bestuur  
 door aan de Atletiekunie

Waarom deze KPI?

De wereld om ons heen en de 
behoeften van de sporter veran-
deren steeds sneller. Bovendien 
worden er aan bestuurders in de 
sport steeds meer eisen gesteld. 

Daarom gaan we met elkaar in 
gesprek over ontwikkelingen, 
kansen, uitdagingen & oplossingen. 
Zo inspireren én helpen we elkaar.



In 2018 is 90% van de jeugdtrainers bij de clubs geschoold (nu 84%)
1.2 Technisch kader

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van trainers-
 opleidingen en bijscholing met  
 aandacht voor de jeugd
- Organiseren van bijscholingen
- Organiseren van de Dag van 
 de Atletiek
- Informatie en oefenstof voor 
 de jeugd ontsluiten
- Jeugdtrainers met elkaar in  
 contact brengen
- Relatiebeheer met Academie  
 Sportkader en onderwijs-
 instellingen

Wat heeft je club hieraan?

- Groei van de jeugd door nieuwe  
 aanwas en behoud van jeugd- 
 leden
- Stevig fundament in  
 talentontwikkeling
- Vergroten van de kans op een  
 veilige, sportieve en fijne sport- 
 beleving

Hoe kun jij bijdragen?

- Schrijf je/je jeugdtrainers in  
 voor (bij)scholing
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Neem deel aan de Dag van 
 de Atletiek
- Maak een plan hoe trainers te  
 belonen en te binden

Waarom deze KPI?

Ieder onderzoek bevestigt dat 
een goede trainer hét middel is 
om jeugd te boeien en te binden. 

Als atletieksport geven we de 
jeugd graag een goede basis 
mee waar zowel het kind zelf als 
de sport ook in de toekomst zijn 
voordeel mee kan doen.



In 2018 leiden we 750 nieuwe juryleden op (540 in 2017)
1.3 Jurerend kader

Wat doet het bondsbureau?

- Informatie verstrekken over 
 de jury opleidingen
- Organiseren van jury 
 opleidingen en bijscholingen
- Organiseren van de Dag van 
 de Atletiek
- Informatie ontsluiten voor 
 juryleden
- Clubs adviseren over het 
 scouten van jury talent
- Kennis uitwisselen met andere  
 bonden en met de Academie  
 voor Sportkader

Wat heeft je club hieraan?

- Voldoende beschikbaarheid  
 van juryleden
- Goed opgeleide juryleden voor  
 ieder niveau
- Kwalitatief hoogwaardige en  
 eerlijke wedstrijden

Hoe kun jij bijdragen?

- Benader leden actief om een  
 jury opleiding te volgen
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Maak de jeugd bewust van het  
 belang van voldoende goede  
 jury
- Promoot onze jeugdjury oplei- 
 ding bij je club  
- Laat nieuwe juryleden begelei- 
 den door een ervaren jurylid
- Bedank en waardeer de jury-
 leden op jouw club
- Geef de jurycontactpersoon  
 binnen jouw club door aan de  
 Atletiekunie

Waarom deze KPI?

Om de sport nu en in de toekomst 
te kunnen blijven beoefenen, zijn 
juryleden nodig. 

Veel clubs kampen met een tekort 
aan juryleden. Daarom gaan we 
ons inspannen om nieuwe jury-
leden te werven en op te leiden.



In 2018 nemen 50 clubs deel aan een bijeenkomst “hoe organiseer ik een event” (35 in 2017)
1.4 Evenementen kader

Wat doet het bondsbureau?

- Informatie verstrekken over de  
 WOC scholing
- Organiseren van scholing voor  
 WOC
- Organiseren van de Dag van de  
 Atletiek
- Informatie ontsluiten voor WOC
- Kennis uitwisselen met andere  
 bonden op het vlak van wedstrijd  
 en evenementen organisatie

Wat heeft je club hieraan?

- Goed georganiseerde 
 wedstrijden
- Tevreden sporters
- Tevreden gemeente
- Deskundig WOC

Hoe kun jij bijdragen?

- Geef door aan de Atletiekunie  
 wie de WOC vormen
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Stimuleer de WOC deel te 
 nemen aan scholing
- Wissel ideeën en ervaringen  
 met andere WOC’s uit

Waarom deze KPI?

Naast trainen vormen wedstrijden 
een belangrijke component in het 
aanbod van een club. 
Tegelijkertijd nemen de eisen die 
zowel sporters als de maatschap-
pij (vb. veiligheid) aan een event 
stellen steeds verder toe. In dat 
licht willen we WOC’s voldoende 
toerusten voor hun taak zodat 
wedstrijden succesvol doorgang 
vinden.



In 2018 is 60% van alle outdoor banen volledig veilig (nu 48%) 
1.5 Kwaliteit outdoor accommodatie

Wat doet het bondsbureau?

- De eisen van de baan updaten  
 en publiceren
- Informatie delen over accomo-  
 datiebeleid en accommodatie 
 zaken
- Clubs adviseren over het 
 onderhoud en renovatie van 
 de baan
- Clubs ondersteunen in hun  
 lobby richting gemeente
- Proces van renovatie of nieuw 
 bouw begeleiden
- Lobby en relatiebeheer met  
 VSG en gemeenten

Wat heeft je club hieraan?

- Veilige sportomgeving voor je  
 leden
- Mogelijkheid om wedstrijden  
 op de thuisbaan te organiseren
- Drukmiddel richting gemeente  
 om het onderhoud/renovatie te  
 intensiveren

Hoe kun jij bijdragen?

- Laat je baan frequent keuren
- Maak een verbeterplan hoe de  
 accommodatie te optimaliseren
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Ga in gesprek met je gemeenten  
 over onderhoud en renovatie
- Benut de expertise van de 
 Atletiekunie op het vlak van  
 accommodatiebeleid

Waarom deze KPI?

Een goede atletiekbaan is één 
van de randvoorwaarden om de 
sport te kunnen beoefenen.

Tevens willen we graag dat deze 
banen aan alle gestelde eisen 
voldoen met het oog op veiligheid 
en een eerlijk speelveld. 

Daarom zetten we ons in om het 
aantal volledig goedgekeurde 
banen te verhogen naar 80%.



In 2018 besluiten 2 gemeenteraden een indoor atletiek (trainings)hal te realiseren (0 in 2017)
1.6 Aantallen Indoor accommodatie

Wat doet het bondsbureau?

- De eisen rondom een indoor  
 accommodatie vaststellen en  
 publiceren
- Lobby voeren bij gemeente  
 aangaande indoor atletiekbanen
- Clubs begeleiden die behoefte  
 hebben aan een indoor accom- 
 modatie
- Lobby en relatiebeheer met  
 VSG en gemeenten

Wat heeft je club hieraan?

- Jaarrond sportaanbod
- Doorlopende leerlijn voor de 
 jeugd en talentontwikkeling
- Samenwerken binnen de 
 accommodatie met andere  
 clubs en zodoende kennis 
 uitwisselen
- Mogelijkheid om indoor 
 evenementen te organiseren

Hoe kun jij bijdragen?

- Onderzoek in hoeverre er  
 binnen je club behoefte is aan  
 een indoor accommodatie
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Kijk met welke clubs je op dit  
 vlak zou kunnen samenwerken
- Neem contact op met je 
 gemeente om de mogelijkheden  
 te onderzoeken
- Benut de Atletiekunie voor de  
 lobby en expertise

Waarom deze KPI?

Als atletieksport willen we graag 
dat atleten hun sport 12 maanden 
per jaar kunnen beoefenen. Daar 
zijn indoor accommodaties voor 
benodigd.

Dat is de reden dat we de lobby 
voeren om meer indoor atletiek-
hallen in Nederland te realiseren.



In 2018 starten 20 clubs met structurele activiteiten op een hardlooproute (aantal 2017 onbekend)
1.7 Hardlooproutes

Wat doet het bondsbureau?

- Informatie ontsluiten over de  
 organisatie van een “pop-up-  
 run” en het delen van good  
 practices
- “Pop-up run” initiatieven onder  
 de aandacht brengen via de  
 communicatiekanalen
- Clubs ondersteunen om een  
 “pop-up run” gesubsidieerd te  
 krijgen
- Lobby en relatiebeheer met  
 provincies en gemeenten

Wat heeft je club hieraan?

- In contact komen met nieuwe  
 doelgroepen
- Aanvullend aanbod voor je  
 leden
- Vergroten van je maatschappe- 
 lijke impact
- Bijdragen aan de sociale 
 cohesie bij jou in de buurt

Hoe kun jij bijdragen?

- Bestaand aanbod op hard- 
 looproutes continueren
- Onderzoek of er binnen je club  
 animo is voor een “pop-up run”
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Organiseer een “pop-up run” 
- Benader de regionale media  
 om aandacht te vragen voor 
 het event
- Deel je ervaringen met de 
 Atletiekunie

Waarom deze KPI?

Steeds meer Nederlanders gaan 
hardlopen. Uit onderzoek weten 
we dat samen lopen niet alleen 
leidt tot een hogere satisfactie 
alsmede tot een duurzamere 
beoefening.

Om deze groep lopers op een 
laagdrempelige manier te binden, 
streven we ernaar dat 20 clubs 
maandelijks “een pop-up run” 
organiseren bij hen in de buurt.





In 2018 nemen 150 basisscholen deel aan “Ren.Spring.Gooi” (79 in 2017) 
2.1  Basisschoolleerlingen

Wat doet het bondsbureau?

- (Door)ontwikkelen van het 
 programma “Ren.Spring.Gooi”
- Scholen informeren over en  
 uitnodigen deel te nemen aan  
 programma
- Clinicgevers opleiden
- Lesprogramma uitrollen en  
 materialen verstrekken
- Koppeling maken tussen de  
 school en de club 
- Relatiebeheer met het 
 onderwijs
- Eenduidig merk jeugdatletiek  
 ontwikkelen en positioneren

Wat heeft je club hieraan?

- Contact met de jongste doel- 
 groep
- Kans op conversie naar nieuwe  
 leden
- Goede relatie met het basis-
 onderwijs en sportservice  
 centra

Hoe kun jij bijdragen?

- Informeer de Atletiekunie 
 wanneer jouw club in wil zetten  
 op werving van pupillen
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Neem contact op met de 
 basisscholen bij jou in de buurt  
 en verzorg een clinic
- Bied nieuwe pupillen gratis  
 kennismakingslessen aan op  
 jouw club

Waarom deze KPI?

We willen heel Nederland laten 
ervaren hoe leuk atletiek is. De 
gymles op school vormt daarbij 
het beste kanaal om de jongste 
jeugd te bereiken.

Met de kennismakingslessen 
willen we de jeugd enthousias-
meren en inspireren om bij een 
club in de buurt nog veel meer 
atletiek te ervaren. 



In 2018 doen 50 middelbare scholen mee met een loopevenement (aantal 2017 onbekend)
2.2  Leerlingen voortgezet onderwijs

Wat doet het bondsbureau?

- Matchen van organisatoren van  
 loopevenementen aan scholen
- Scholen informeren over 
 trainingsopbouw  
- Clubs ondersteunen in het 
 verzilveren van de mogelijke  
 conversie
- Lobby bij KVLO voor structuele  
 borging atletiek in curriculum

Wat heeft je club hieraan?

- Meer deelnemers aan je event
- In contact met een nieuwe  
 doelgroep met kans op conversie
- Kans om atletiek beter te 
 borgen  in L.O. programma van  
 de school 
- Vergroten van je maatschappe- 
 lijke impact

Hoe kun jij bijdragen?

- Laat de Atletiekunie weten  
 wanneer jullie event wil samen 
 werken met het V.O.
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Benader zelf scholen bij jou 
 in de buurt voor je event 

Waarom deze KPI?

Jongeren in de leeftijd van 14-18 
jaar hebben de grootste uitval in 
sport. Huiswerk, bijbaantjes en 
vrienden staan de sportbeoefe- 
ning in de weg. Lopen vormt een 
flexibel alternatief voor deze doel-
groep om toch fit te blijven. 

Daarom willen we 50 middelbare 
scholen koppelen aan een loop-
event waar hun leerlingen voor 
trainen en aan deelnemen.



In 2018 worden 25 instuifwedstrijden voor middelbare scholieren georganiseerd (20 in 2017)
2.3  Leerlingen voortgezet onderwijs 

Wat doet het bondsbureau?

- Atletiekverenigingen benade- 
 ren voor dit initiatief
- Verenigingen ondersteunen  
 in de organisatie van de
 instuifwedstrijd
- Ruchtbaarheid geven en PR  
 creëren rondom de instuif-
 wedstrijden

Wat heeft je club hieraan?

- In contact met een nieuwe  
 doelgroep
- Kansen op conversie vanuit  
 event naar club
- Nieuw aanbod ook voor de  
 eigen leden
- Vergroten van de zichtbaarheid  
 en maatschappelijke impact  
 van de club

Hoe kun jij bijdragen?

- Laat de Atletiekunie weten als  
 jouw club dit wil organiseren
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Ga met de scholen in je ge- 
 meente in gesprek over de  
 mogelijkheden van een   
 instuifwedstrijd

Waarom deze KPI?

Uit onderzoek blijkt dat de doel-
groep van middelbare scholieren 
grote waarde hecht om met leef-
tijdsgenoten vrijblijvend te kunnen  
sporten. 

Atletiekverenigingen kunnen 
via instuifwedstrijden deze doel-
groep op een laagdrempelige 
manier met atletiek en de club 
kennis laten maken.



In 2018 vinden in 12 steden urban trails plaats (9 in 2017)
2.4  Studenten

Wat doet het bondsbureau?

- Atletiekverenigingen in   
 studentensteden benaderen  
 voor dit initiatief.
- Verenigingen ondersteunen in  
 de organisatie van de trail
- Ruchtbaarheid geven en PR  
 creëren rondom het event
- Relatie onderhouden met 
 studentenverenigingen en 
 studentensteden

Wat heeft je club hieraan?

- In contact met een nieuwe  
 doelgroep
- Kansen op conversie vanuit  
 event naar club
- Nieuw aanbod ook voor de  
 eigen leden
- Vergroten van de zichtbaarheid  
 en maatschappelijke impact  
 van de club

Hoe kun jij bijdragen?

- Laat de Atletiekunie weten als  
 jouw club dit wil organiseren
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Neem contact op met het 
 bestuur van de introweek
- Ga met je gemeente in gesprek  
 over de mogelijkheden van een  
 urban trail

Waarom deze KPI?

Tijdens de introductieweek in 
studentensteden presenteren alle 
sportverenigingen van de stad 
zich.

Atletiekverenigingen kunnen 
via een urban trail uitstekend het 
programma van de introweek 
verrijken en zich in de kijker 
van de student spelen.



In 2018 verwelkomen we 750 nieuwe senioren (600 in 2017)
2.5  Jong volwassenen

Wat doet het bondsbureau?

- Onderzoek doen naar de reden  
 van de uitstroom bij andere  
 sporten 
- Onderzoeksresultaten delen  
 met de clubs 
- Nieuwe aanbod- en bindings 
 vormen ontwikkelen/ontsluiten

Wat heeft je club hieraan?

- Nieuwe instroom van senioren  
 leden
- Groei van van leden die een  
 kader functie kunnen vervullen
- Gezonde opbouw van de 
 ledenpiramide

Hoe kun jij bijdragen?

- Ontwikkel flexibel sportaanbod  
 voor deze doelgroep
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Ga in gesprek met andere  
 sportclubs bij je in de buurt over  
 samenwerking
- Geef via de lokale media en 
 online ruchtbaarheid aan   
 initiatieven voor deze doelgroep

Waarom deze KPI?

Atletiek leent zich uitstekend om 
de uitstroom bij andere sporten 
op te vangen. Immers biedt hard-
lopen mensen een gezond en 
flexibel alternatief.

Als atletieksport willen we deze 
groep sporters graag binden. 
Daarom zorgen we er in 2018 met 
elkaar voor dat we 750 nieuwe 
leden in de leeftijd 20-35 jaar 
verwelkomen.



In 2018 starten 25 extra clubs met trainingen in voorbereiding op een evenement (15 in 2017)
2.6  Jonge ouders

Wat doet het bondsbureau?

- Clubs met specifieke voorbe- 
 reidingsmodules op een event  
 onder de aandacht brengen bij  
 hardlopers
- Korting bedingen voor leden  
 van de Atletiekunie voor het  
 event
- Clubs ondersteunen in het 
 opzetten en organiseren van  
 trainingen bij de club
- Opleiden van trainers voor 
 dergelijke bloktrainingen

Wat heeft je club hieraan?

- In contact met nieuwe doel- 
 groep
- Experimenteren en leren van  
 nieuwe bindingsvormen en  
 verdienmodellen
- Kansen op conversie naar 
 traditioneel lidmaatschap

Hoe kun jij bijdragen?

- Start op jouw club met een  
 specifieke voorbereiding op  
 een event
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Geef ruchtbaarheid aan dit  
 aanbod via de lokale media

Waarom deze KPI?

Uit onderzoek blijkt dat de doel-
groep 35+ steeds meer behoefte 
krijgt aan flexibel sportaanbod.

Als atletieksport kunnen we daar 
heel goed op inspelen door deze 
doelgroep via trainingen op de 
club voor te bereiden op een tot 
de verbeelding sprekend event 
in de buurt.



In 2018 starten 20 extra clubs met “actief wandel” aanbod (103 in 2017)
2.7  Ouderen

Wat doet het bondsbureau?

- Informatie en good practices  
 over actief wandelen delen
- Combi lidmaatschap met de  
 wandelbond vernieuwen
- Clubs met wandelaanbod  
 onder de aandacht brengen bij  
 de doelgroep
- Wandeltrainers laten opleiden

Wat heeft je club hieraan?

- Behoud van de leden die 60+  
 zijn en voor wie hardlopen niet  
 meer gaat
- Aantrekken van nieuwe leden  
 uit de doelgroep 60-plussers
- Verbreden van het assortiment
- Vergroten van de maatschap- 
 pelijke impact

Hoe kun jij bijdragen?

- Onderzoek op jouw club de  
 behoefte aan wandelaanbod
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Meld iemand aan voor de 
 opleiding tot wandeltrainer
- Benut de kennis en ervaring  
 van clubs die al een wandel-
 afdeling hebben

Waarom deze KPI?

Nederland vergrijst, het aandeel 
ouderen neemt snel toe. 

De meeste 60-plussers zijn nog fit 
en vitaal en blijven graag sporten. 
Toch past hardlopen in sommige 
gevallen niet meer. Een overstap 
naar actief wandelen ligt dan 
voor de hand. Met wandelaanbod 
kunnen we derhalve mensen een 
leven lang laten sporten.



In 2018 stellen 15 extra clubs hun aanbod open voor mensen met een beperking (115 in 2017)
2.8 Mensen met een beperking

Wat doet het bondsbureau?

- Informatie en best practices  
 delen over aangepast sporten
- Experts per specifieke doel- 
 groep beschikbaar stellen voor  
 advies en ondersteuning
- Trainers opleiden specifiek  
 voor deze doelgroep
- Participeren en bijdragen in  
 projecten/werkgroepen van  
 VWS, NOC*NSF en JCF over 
 dit thema

Wat heeft je club hieraan?

- In contact met een nieuwe  
 doelgroep
- Vergroten van je maatschappe- 
 lijke impact
- Beïnvloeden van de cultuur op  
 je club

Hoe kun jij bijdragen?

- Laat het de Atletiekunie weten  
 wanneer jouw club aan de slag  
 wil met aangepast sporten
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Benut de kennis en ervaring  
 van andere clubs en trainers

Waarom deze KPI?

Atletiek is een laagdrempelige 
sport waar iedereen aan mee 
kan doen, ook mensen met een 
handicap.

Voor deze doelgroep willen we 
het aantal locaties waar zij atletiek 
kunnen beoefenen, uitbreiden 
zodat er ook voor deze doel-
groep altijd passend aanbod in 
de buurt is.





In 2018 brengen 25 extra clubs hun aanbod voor jeugd in lijn met de jeugdvisie (85 in 2017)
3.1 Pupillen aanbod

Wat doet het bondsbureau?

- Programma Athletics Champs  
 optimaliseren
- Informatie over Athletics   
 Champs ontsluiten
- Clubs ondersteunen bij de  
 introductie van Athletics   
 Champs
- Informatie avonden organiseren
- Verstrekken van materialen

Wat heeft je club hieraan?

- Passend aanbod voor pupillen  
 waardoor de kans op behoud  
 vergroot wordt
- Stevig fundament onder talent-  
 ontwikkeling
- Hogere wedstrijddeelname  
 van pupillen  
- Samenwerking met clubs in de  
 buurt

Hoe kun jij bijdragen?

- Informeer bij de Atletiekunie  
 naar de mogelijkheden van  
 Athletics Champs bij jou op 
 de club
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Bezoek een wedstrijd van 
 Athletics Champs
- Organiseer een kennis-
 makingswedstrijd

Waarom deze KPI?

De behoefte van de jeugd wijzigt. 
Fun, groei, succesbeleving en kort 
cyclisch aanbod zijn 
elementen die steeds 
belangrijker worden.

In dat licht is Athletics Champs 
ontwikkeld dat aansluit bij de 
veranderende behoefte van de 
doelgroep en bijdraagt aan de 
werving en binding van pupillen. 



In 2018 wordt een nieuwe opzet van junioren wedstrijden op 5 plaatsen getest (n.v.t. in 2017) 
3.2 Junioren wedstrijden

Wat doet het bondsbureau?

- Onderzoek naar de verande- 
 rende behoeften van de jeugd
- Doorvertaling van die behoeften  
 maken naar de competitie opzet
- Opzetten van een pilot op 5  
 plaatsen
- De pilot evalueren en het 
 concept daarop aanpassen 
 alvorens landelijk uit te rollen
- Clubs informeren over de 
 nieuwe opzet

Wat heeft je club hieraan?

- Een betere overgang van de  
 pupillen naar de junioren
- Een nieuwe opzet van de 
 junioren competitie zorgt voor  
 meer plezier bij junioren
- De ontwikkeling van passend  
 aanbod voor junioren moet  
 leiden tot een behoud van leden

Hoe kun jij bijdragen?

- Laat de Atletiekunie weten 
 als jij mee wilt denken over de 
 nieuwe opzet van de junioren  
 competitie
- Deel jouw ervaringen en ideeën  
 over de junioren competitie

Waarom deze KPI?

De behoeften van de jeugd 
veranderen in een rap tempo. 
De afgelopen jaren heeft de 
atletieksport daar bij de pupillen 
reeds op ingespeeld met de intro-
ductie van Athletics Champs.

In het vervolg daarop wil zij ook 
de junioren competitie optimali-
seren teneinde de jeugd te blijven 
enthousiasmeren voor atletiek. 



In 2018 participeert 50% van de leden met een wedstrijdlicentie in de competitie (41% in 2017)
3.3 Competitie

Wat doet het bondsbureau?

- Clubs benaderen om deel te  
 nemen aan de competitie
- Organiseren van de competitie
- Verwerken en ontsluiten van de  
 uitslagen van de competitie
- Optimaliseren van het wed- 
 strijdreglement

Wat heeft je club hieraan?

- Attractief wedstrijdaanbod voor  
 je leden
- Een meer evenwichtige 
 competitie
- Vergroten van de clubtrots  
 doordat je strijdt in teams

Hoe kun jij bijdragen?

- Schrijf je club in voor de 
 competitie
- Deel je ervaringen ter inspiratie
- Benader clubs in de buurt die  
 nog niet deelnemen

Waarom deze KPI?

In elke sport willen sporters zich 
met elkaar meten. Zo ook in 
atletiek.

Des te meer teams vervolgens 
deelnemen aan een competitie 
des te gelijkwaardiger het niveau 
is, waardoor een spannende strijd 
zich kan ontvouwen.

Om die spanning te verhogen en 
reisafstanden te verkleinen, willen 
we de competitie laten groeien.



In 2018 organiseren 15 clubs een innovatief loopevenement (huidige aantal onbekend)
3.4 Loopevenementen

Wat doet het bondsbureau?

- Informatie en best practices  
 van dergelijke evenementen  
 delen
- De PR van dergelijke evene- 
 menten vergroten
- Het event onder de aandacht  
 brengen bij de doelgroep
- Relatiebeheer van en kennis-  
 uitwisseling met event 
 organisatoren

Wat heeft je club hieraan?

- In contact komen met nieuwe  
 doelgroepen met kans op con- 
 versie
- Ervaring opdoen met nieuw  
 type aanbod en bindings-
 vormen
- Vernieuwend aanbod voor de  
 eigen leden

Hoe kun jij bijdragen?

- Organiseer een ludiek event
- Deel de verhalen en beelden  
 met de Atletiekunie ter inspiratie
- Werk samen c.q. leer van 
 eventbureaus

Waarom deze KPI?

De hedendaagse sporter krijgt 
steeds meer behoefte aan fun en 
entertainment. Mud runs, de color 
run en de strong Viking kunnen 
dan ook op grote interesse 
rekenen.

Als atletieksport kunnen we daar 
uitstekend op inspelen door zelf 
met innovatief aanbod nieuwe 
doelgroepen te bedienen.



In 2018 organiseren bieden 30 clubs de “loop APK” aan (huidige aantal onbekend)
3.5 Looptrainingen

Wat doet het bondsbureau?

- Doorontwikkelen van de “loop  
 APK”
- Informatie over deze testen  
 delen
- Nederland informeren over dit  
 aanbod bij clubs
- Samenwerking zoeken met 
 andere sportbonden voor 
 de uitrol

Wat heeft je club hieraan?

- In contact met nieuwe doel- 
 groepen met kans op conversie
- Ervaring opdoen met nieuw  
 type aanbod en bindings-
 vormen
- Vernieuwend aanbod voor de  
 eigen leden

Hoe kun jij bijdragen?

- Onderzoek of de “loop APK”  
 iets is voor jouw club
- Benader sportverenigingen en  
 bedrijven met dit aanbod
- Draai een pilot om te ervaren of  
 het werkt
- Deel de verhalen en beelden  
 met de Atletiekunie ter inspiratie

Waarom deze KPI?

In heel veel sporten is een goede 
looptechniek en uithoudingsver-
mogen cruciaal. Als atletieksport 
kunnen we met de grote kennis 
die hierover is bij trainers een be-
hoefte vervullen van bijv. voetbal- 
en hockeyclubs in de buurt.

In dat licht gaan in 2018 30 clubs 
de “loop APK” aanbieden aan 
sporters en/of werknemers.



In 2018 groeit het deelnemersaantal van de ONK Para Atletiek met 10% t.o.v. 2017 (95 in 2017)
3.6 ONK para atletiek

Wat doet het bondsbureau?

- In samenwerking met Nijmegen  
 organiseren van het ONK para
- PR voor dit evenement verzorgen
- Atleten en clubs gericht   
 uitnodigen voor dit event
- Verwerken van de records en  
 limieten
- Registeren van de classificaties

Wat heeft je club hieraan?

- Eigen para atleten kunnen  
 meestrijden om de nationale  
 titels
- Verbeteren van het competitie 
 veld voor para atleten
- Uitbreiden van het netwerk  
 rondom para atletiek

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek met jouw club het 
 ONK para
- Informeer je para atleten over 
 de deelname aan het ONK
- Stimuleer je leden dit event te  
 bezoeken

Waarom deze KPI?

Als atletieksport vinden we het 
enorm belangrijk dat iedere 
Nederlander toegang heeft tot 
onze sport en vervolgens de kans 
krijgt om het beste uit zichzelf te 
halen.

In dat licht organiseren we in 2018 
het Open NK para atletiek in 
Nijmegen dat we in het “Uniek 
Sporten” jaar extra groots op-
tuigen en waar we gaan voor 
een record aantal deelnemende 
atleten. 





In 2018 starten 15 trainers met een programma tot talenttrainer (0 in 2017)
4.1 Talentontwikkeling

Wat doet het bondsbureau?

- Opleiding vernieuwen en 
 organiseren
- Stages voor clubtrainers op  
 Papendal organiseren 
- Trainers handvatten geven voor  
 de ontwikkeling van een meer- 
 jarenopleidingsplan op de  
 eigen club
- Participeren in werkgroepen  
 en projecten met dit thema van  
 o.a. VWS, NOC*NSF

Wat heeft je club hieraan?

- Hoogwaardig sportaanbod en  
 begeleiding voor de jeugd
- Aanzuigende werking op 
 talenten uit de omgeving
- Impuls voor ontwikkeling van  
 de trainersstaf

Hoe kun jij bijdragen?

- Schrijf je/één van je trainers in  
 voor het opleidingsprogramma 
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Maak binnen de club gebruik  
 van het meerjaren opleidings- 
 plan

Waarom deze KPI?

Een goede trainersopleiding is 
een noodzakelijke voorwaarde 
voor een goede talentontwikke-
ling.

Daarom willen we als atletieksport 
in 2018 15 trainers in een oplei-
dingsprogramma hebben zodat 
ze talentontwikkeling binnen hun 
club naar een hoger plan bren-
gen.



In 2018 staat bij alle internationale toernooien op de onderdelen polshoog, speer, 400m (vlak, horden 
& estafette) iemand aan de start in 25% van deze onderdelen en halen we in 10% een finale (0 in 2017)

4.2 Topsportprogramma

Wat doet het bondsbureau?

- Topsportprogramma uitbreiden  
 en intensiveren
- Opleiding vernieuwen en 
 organiseren
- Kennissessies met clubtrainers  
 organiseren
- Stages voor atleten en 
 clubtrainers organiseren

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor sport
- Inspiratie voor de jeugd
- Beschikbare worldclass 
 topsportexpertise voor 
 clubtrainers
- Impuls voor ontwikkeling van  
 de trainersstaf

Hoe kun jij bijdragen?

- Schrijf je/één van je trainers in  
 voor het programma 
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie

Waarom deze KPI?

Nederland heeft op het vlak van 
polsstokhoogspringen, speer-
werpen en de 4x400m estafette 
de potentie om de aansluiting te 
maken bij de mondiale top.

Daarom besteden we in 2018 
extra aandacht aan deze onder-
delen van het topsportprogram-
ma teneinde de huidige “gap” te 
overbruggen.



In 2018 behalen we 6 medailles op het EK Atletiek in Berlijn (7 in 2016)
4.3 Olympisch Topsport programma

Wat doet het bondsbureau?

- Selecteren en uitzenden van  
 atleten
- Aanstellen en begeleiden van  
 de technische en medische  
 staf
- Ontwikkelen van world class  
 topsport programma
- Faciliteren van het programma
- Afstemmen en relatiebeheer  
 met IAAF, EA, CTO Papendal en  
 NOC*NSF

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de sport
- Ambassadeurs werken als
 insipiratie voor de jeugd
- Aanzuigende werking op 
 nieuwe leden
- Beschikbare world class 
 topsport expertise voor 
 clubtrainers

Hoe kun jij bijdragen?

- Volg de atleten via de diverse  
 media
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Deel berichten van de atleten 
 via je eigen sociale kanalen
- Bezoek de NK Atletiek, Dag van  
 de Atletiek en/of Looptrainers- 
 dag en leer van de bondscoa- 
 ches

Waarom deze KPI?

Topsportsucces zorgt voor ex-
posure, trots en inspiratie hetgeen 
de successen in 2016 en 2017 
opnieuw hebben aangetoond.

In dat licht spannen we ons in 
2018 opnieuw maximaal in om 
tot de verbeelding sprekende 
prestaties te realiseren en heel 
Nederland in de ban van atletiek 
te krijgen. 



In 2018 behalen we 15 medailles op het EK Para Atletiek in Berlijn (14 in 2016) 
4.4 Paralympisch Topsport programma

Wat doet het bondsbureau?

- Selecteren van atleten
- Aanstellen en begeleiden van  
 de technisch en medische staf
- Ontwikkelen van world class  
 topsport programma
- Faciliteren van het programma
- Uitzenden van atleten
- Afstemmen en relatiebheer  
 met  PA, CTO Papendal en  
 NOC*NSF

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor para atletiek
- Inspiratie voor de jeugd en  
 mensen met een beperking
- Aanzuigende werking op 
 nieuwe leden
- Beschikbare world class top- 
 sport expertise op het gebied  
 van para atletiek voor club-
 trainers

Hoe kun jij bijdragen?

- Volg de atleten via de diverse  
 media
- Deel berichten van de atleten via  
 je eigen sociale kanalen
- Bezoek de ONK Para Atletiek,  
 Dag van de Atletiek en/of Loop- 
 trainersdag en leer van de  
 bondscoaches

Waarom deze KPI?

Topsportsucces zorgt voor ex-
posure, trots en inspiratie hetgeen 
de successen in 2016 en 2017 
opnieuw hebben aangetoond.

In dat licht spannen we ons in 
2018 opnieuw maximaal in om tot 
de verbeelding sprekende presta-
ties te realiseren en para atletiek 
nog verder op de kaart te zetten.



In 2018 bezoekt 50% van de aangesloten clubs het NK atletiek voor senioren (38% in 2017)
4.5 NK Atletiek

Wat doet het bondsbureau?

- Faciliteren van de inschrijvingen
- Ontwikkelen van het chrono- 
 loog
- Organiseren van het sportevent  
 & side events
- Organiseren van bijeenkomsten  
 tijdens het NK
- Verwerken van de uitslagen
- PR en mediawaarde voor het  
 event genereren
- Ticket- en hospitalitybeleid  
 uitvoeren

Wat heeft je club hieraan?

- Inspiratie voor de jeugd om het  
 beste uit jezelf te halen
- Podium voor eigen atleten om  
 zich te meten met anderen in de  
 strijd om de nationale titel
- Ontmoeten van andere be- 
 stuurders, het uitwisselen  
 van kennis en opbouwen van  
 een netwerk

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek het NK Atletiek
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Ga in gesprek met andere 
 bestuurders op het NK
- Stimuleer je jeugdleden om het  
 NK te bezoeken

Waarom deze KPI?

Op de NK’s strijden de beste 
atleten om de nationale titel. Niet 
alleen vormen de NK’s daarmee 
een prachtige sport om te kijken, 
ook zorgen zij voor de verbinding 
van top- en breedtesport.

Juist om die verbinding te intensi-
veren gaan we de NK’s benutten 
om de samenhang in de commu-
nity te vergroten. Daarom streven 
we ernaar om 50% van onze 
clubs op de NK’s te ontmoeten.



In 2018 trekt de EK cross 5.000 bezoekers (n.v.t. in 2017)
4.6 Internationale events

Wat doet het bondsbureau?

- Contacten onderhouden met  
 EA
- In samenwerking met Stichting  
 Warandeloop organiseren van  
 de EK cross
- PR voor dit evenement 
 verzorgen
- Organiseren van bijeenkomsten  
 tijdens het EK
- Clubs uitnodigen het EK cross  
 te bezoeken
- Nieuwe bids ontwikkelen
- Relatiebeheer IAAF, EA en VWS  
 verzorgen

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de atletieksport
- Mogelijkheid voor je leden om  
 een  internationaal atletiek  
 event te bezoeken
- Inspiratie voor de jeugd

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek het EK cross
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Stimuleer je leden het EK cross  
 te bezoeken
- Neem deel aan één van de  
 side-events die rondom het  
 event georganiseerd worden

Waarom deze KPI?

In 2018 organiseren we in Neder-
land de EK cross in Tilburg. Dat 
doen we niet alleen voor onze 
eigen atleten, maar vooral om 
Nederlanders de kans te geven 
topsport dichtbij huis zelf te 
kunnen beleven.

In dat licht spannen we ons in om 
veel mensen te laten genieten van 
de EK cross  om daarmee het 
atletiekvirus verder te verspreiden.



In 2018 wordt het EK indoor 2021 aan Nederland toegekend
4.7 Bid procedure

Wat doet het bondsbureau?

- Contacten onderhouden met  
 EA en VWS
- In samenwerking met Gelder- 
 land en Apeldoorn ontwikkelen  
 van een bid
- Lobby voeren bij EA voor 
 toewijzing aan Nederland
- Ontwikkelen van een side event  
 programma

Wat heeft je club hieraan?

- Breedtesport programma in  
 aanloop naar event
- Exposure voor de 
 atletieksport  
- Mogelijkheid voor je leden om  
 in 2021 een internationaal atle 
 tiek event te bezoeken
- Inspiratie voor de jeugd

Hoe kun jij bijdragen?

- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie

Waarom deze KPI?

Ook de komende jaren willen we 
internationale evenementen naar 
Nederland halen om onze sport in 
de kijker te zetten.
In dat licht brengen we samen met 
Gelderland en Apeldoorn een bid 
uit voor het EK indoor 2021.



In 2018 verzorgt elke atleet met een atletenovereenkomst 4 sportstimuleringsactiviteiten 
4.8 Ambassadeurs

Wat doet het bondsbureau?

- Atletenovereenkomsten 
 opstellen en afsluiten
- Coördinatie van de inzet van 
 de atleten
- Ondersteunen van de atleten bij  
 hun activiteit

Wat heeft je club hieraan?

- Inspiratie voor de jeugd
- Exposure voor de 
 atletieksport  
- Mogelijkheid voor je leden om  
 een topatleet te ontmoeten

Hoe kun jij bijdragen?

- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie

Waarom deze KPI?

Als Atletiekunie willen we top- en 
breedtesport meer en meer met 
elkaar in contact brengen. Onze 
topatleten vormen daarbij de am-
bassadeurs en inspiratiebronnen 
voor onze sport. 

Daarom is in de atletenover-
eenkomst opgenomen dat iedere 
atleet in 2018 vier keer in gezet kan 
worden voor een activiteit ter 
promotie van de sport. 





In 2018 is de bezettingsgraad bij activiteiten, georganiseerd door de Atletiekunie, 80% (78% in 2017)
5.1 De fysieke ontmoeting

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van opleidingen,  
 bijscholingen, evenementen en  
 bijeenkomsten
- Luisteren naar de ideeën, op- 
 vattingen, uitdagingen en 
 ambities
- Input vertalen naar beleid, 
 projecten en dienstverlening

Wat heeft je club hieraan?

- Kennis en inspiratie ophalen 
 die jouw club versterkt
- Uitbreiden van het netwerk
- Bijdragen aan het versterken  
 van atletiek in Nederland

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek de activiteiten die de  
 Atletiekunie organiseert
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Stimuleer anderen om deze
 activiteiten te bezoeken
- Laat je stem en mening horen
- Denk mee hoe we dingen (nog)  
 beter kunnen organiseren

Waarom deze KPI?

De atletieksport in Nederland vor-
men wij samen. Indien we samen 
onze schouders onder onze ambi-
ties en uitdagingen zetten, kunnen 
we atletiek laten bloeien en groeien 
en héél Nederland daarvan laten 
genieten. 

In dat licht willen we de ontmoe-
ting maximaal faciliteren zodat 
we met elkaar in gesprek kunnen 
over hoe dat samen te realiseren.



In 2018 heeft atletiek 80 uur zendtijd bij de publieke omroep (83 uur in 2017)
5.2 Traditionele media

Wat doet het bondsbureau?

- Contacten intensiveren en  
 onderhouden met  journalis 
 ten en diverse media partijen
- Mediapartnerships afsluiten
- Content creëren en delen
- Opnames faciliteren
- Mediawaarde creëren
- Ruchtbaarheid geven aan 
 uitzendingen
 

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de atletieksport
- Mogelijkheid voor leden om  
 toppers via tv in actie te zien
- Vergroten van de trots op de  
 eigen sport en onze topatleten

Hoe kun jij bijdragen?

- Deel je (video) content met de  
 Atletiekunie ter bredere ver- 
 spreiding
- Volg en bekijk de tv uitzendingen  
 met atletiek
- Attendeer anderen op de
  uitzendingen

Waarom deze KPI?

Ondanks de snelle opkomst van 
nieuwe media blijven de traditio-
nele kanalen van krant en TV een 
machtig instrument om de publie-
ke opinie te beïnvloeden.

Om atletiek top of mind in Neder-
land te houden en exposure voor 
partners te garanderen, zetten we 
ons in om maximale zendtijd voor 
atletiek bij de publieke omroep te 
bewerkstelligen.



In 2018 is er gemiddeld 10% groei in bezoekers op de sociale kanalen (7% in 2017)
5.3 Online media

Wat doet het bondsbureau?

- Content creëren en delen via  
 de diverse kanalen
- Content van clubs en derden  
 delen via de kanalen
- Reageren op vragen en 
 opmerkingen die binnenkomen  
 op de online kanalen
- Up-to-date houden van de  
 websites en sociale kanalen
- Partners van atletiek faciliteren  
 in hun interactie met atleten en  
 fans

Wat heeft je club hieraan?

- Snelle en makkelijke toegang  
 tot de laatste informatie en 
 ontwikkelingen
- Informatie is eenvoudig te 
 delen met de eigen leden en  
 fans
- Des te groter de community,  
 des te meer impact atletiek  
 krijgt in Nederland

Hoe kun jij bijdragen?

- Deel je content met de Atletiek-  
 unie voor bredere verspreiding
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Abonneer je op de diverse 
 online kanalen
- Deel relevante content in je  
 eigen netwerk
- Interacteer, geef feedback en  
 laat je mening horen 

Waarom deze KPI?

De online media nemen een enor-
me vlucht. Steeds meer Nederlan-
ders volgen deze kanalen en hun 
bereik en daarmee impact stijgt 
snel.

Via de online kanalen willen we 
nog meer Nederlanders infor-
meren en enthousiasmeren voor 
atletiek. Vandaar dat we ernaar 
streven om ook online de 
community te laten groeien.



In 2018 beoordelen de clubs de Atletiekunie met minimaal 7,5 (0 meting ontbreekt)
5.4 Ledentevredenheid

Wat doet het bondsbureau?

- Informatie ontsluiten op de  
 websites
- Vragen van clubs per mail of  
 telefonisch beantwoorden
- Bijeenkomsten en activiteiten  
 organiseren om clubs te helpen
- Uitvoering geven aan het 
 jaarplan
- Inspelen op behoeften van  
 clubs
- Ontwikkelen en uitzetten van  
 jaarlijkse enquête 

Wat heeft je club hieraan?

- Je krijgt snel antwoord op 
 vragen
- Je wordt goed doorverwezen  
 naar experts die je verder 
 kunnen helpen
- De dienstverlening van de bond  
 helpt ook jouw club vooruit

Hoe kun jij bijdragen?

- Stel je vragen
- Deel je ideeën, good practices  
 en vragen met de Atletiekunie
- Vul de tevredenheidsenquête in
- Geef je feedback aan de 
 Atletiekunie
- Deel je ideeën hoe zaken (nog)  
 beter kunnen

Waarom deze KPI?

Als we atletiek in Nederland willen 
laten groeien en bloeien, is het 
cruciaal dat de clubs goed 
functioneren. 

De atletiekunie heeft de primaire 
taak om de clubs daarbij te 
helpen. En ook al kan de bond 
nooit alle problemen oplossen, 
wel streven we er naar om met 
elkaar stappen voorwaarts te 
zetten. 




