


Missie:
Atletiek in Nederland
laten bloeien en groeien



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

Visie:



1. Atletiekaanbieders* versterken
2. Nieuwe doelgroepen binden
3. Wedstrijdaanbod optimaliseren
4. Topsportsucces beleven
5. Community verbinden
* Alle typen aanbieders worden in dit document 'clubs' genoemd: verenigingen, loopgroepen en 
evenementenorganisaties

Strategie:



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 polsstokhoogspringen, de 400m en 
speerwerpen (en haar positie op de meerkamp, MILA en sprint weten te behouden).
4. De dienstverlening van de Atletiekunie wordt in 2024 door de verschillende stakeholders gemiddeld gewaardeerd 
met minimaal een 8.0.

Strategische doelstellingen 2024

Aantal finaleplaatsen op internationale toernooien (senioren en junioren) op de drie GAP onderdelen (400/400h - polsstokhoogspringen - speerwerpen)



Binnen de genoemde missie en gemaakte strategische keuzes hebben we voor 2020 een vijftal 
focuspunten benoemd om extra versnelling en meer impact te realiseren:

- Clubs helpen met het werven en ontwikkelen van kwantitatief en kwalitatief voldoende kader: 
vrijwilligers, trainers, officials, bestuursleden, etc.

- Het versnellen van de groei van het platform Hardlopen.nl en haar community, waaronder nieuw 
sportaanbod

- Het vergroten van de zichtbaarheid van atletiek via Urban Athletics en side events bij NK’s
- Olympisch en Paralympisch succes in Tokio en de exposure en beleving daarvan t.b.v. de 

atletieksport
- Toegankelijker managementsysteem waarmee eenvoudige en efficiënte administratie gerealiseerd 

wordt en flexibiliteit ontstaat in lidmaatschapsmodellen.

Focus 2020



Het voorliggende Jaarplan 2020 van de Atletiekunie is als volgt tot stand gekomen:

- Een eerste versie opgesteld door het bondsbureau en het bestuur, naar aanleiding van een 
evaluatie van het Jaarplan 2019 en de vorderingen daarop samen met de trends en ontwikkelingen in 
de (atletiek)markt.

- Deze is voorgelegd aan en besproken met alle clubs (verenigingen, loopgroepen en stichtingen) 
tijdens de kieskringoverleggen in de periode september-oktober. Zij hebben hun mening gegeven en 
prioriteiten aangebracht. De belangrijkste actiepunten zoals deze hier zijn genoemd, zijn in dit 
document gehighlight in blauw.

- Na het verwerken van de opmerkingen en aanpassingen ligt voor de definitieve versie van het 
Jaarplan 2020, zoals goed te keuren door de vertegenwoordigers van de unieraad van de 
Atletiekunie.

Proces





1.1 Kwaliteit kader
In 2020 voldoet ons opleidingsaanbod aan de vraag van clubs

Wat doet het
bondsbureau?
- Organiseren en promoten 

van opleidingen, 
bijscholingen en 
congressen

- Werven en behouden van 
opleiders

- Organiseren van 
bijscholingen voor opleiders

- Vernieuwen van de 
Elektronische Leer 
Omgeving (ELO)

- Onderzoeken en testen van 
nieuwe (digitale) vormen 
van scholing

- Veilig & Vertrouwd Sporten 
integreren in het 
lesmateriaal

Wat heeft je club
hieraan?
- Goed gekwalificeerd kader
- Kwalitatief hoogwaardige 

trainingen en wedstrijden
- Voldoende beschikbaarheid 

van de juiste kaderleden
- Tevreden leden/sporters

Hoe kun jij
bijdragen?
- Ga in gesprek met de 

Atletiekunie over de behoeften 
en wensen die (nieuwe) 
kaderleden op jouw club 
hebben

- Beloon jouw actieve leden met 
een opleiding, bijscholing en/of 
congres

- Neem als bestuur deel aan de 
Dag van de Atletiek, 

- Plan ontwikkelgesprekken met 
jouw trainers

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

Waarom deze
actie?
Ieder onderzoek bevestigt dat 
voor een sterke vereniging het 
essentieel is om voldoende én 
goede bestuursleden, trainers 
en officials te hebben. Zij zijn het 
middel om leden te boeien en te 
binden.

Ontwikkeling van clubkader, 
zowel kwalitatief als kwantitatief, 
is een belangrijk aandachtspunt 
van de Atletiekunie. Wij bieden 
scholingen aan om verenigingen 
en (potentiele) trainers te 
ondersteunen in hun behoefte en 
ambitie.



1.2 Accommodaties
In 2020 geven we een impuls aan het project ’More Indoor’

Wat doet het bondsbureau?

- Clubs adviseren over de 
indoor en outdoor 
accommodatie van de 
toekomst

- Clubs ondersteunen richting 
gemeenten

- Gemeenten en colleges van 
B&W overtuigen van de 
voordelen van een 
multifunctionele More Indoor 
hal

- Lobby en relatiebeheer met 
(nationale) stakeholders

- Begeleiden van renovatie- en 
nieuwbouwprojecten

- Lobbyen voor een 
volwaardige renovatie van de 
enige NK-geschikte indoor 
atletiekbaan in Omnisport
Apeldoorn

Wat heeft je club
hieraan?
- Een aantrekkelijke 

sportomgeving stimuleert de 
diversiteit aan leden en 
gebruikers; ook in de koudere 
maanden

- Samenwerken binnen de 
accommodatie met andere 
partijen en zo kennis 
uitwisselen over doelgroepen 
en exploitatie

- Ondersteuning bij het 
uitwerken van accommodatie-
plannen en –lobby.

- Afwisselend sportaanbod ook 
buiten de traditionele ‘poort’ 

- Aandacht voor het 
verduurzamen van 
accommodaties.

Hoe kun jij
bijdragen?
- Maak een verbeterplan om 

je accommodatie te 
optimaliseren op basis van 
behoeften van je 
gebruikers

- Ga in gesprek met je 
gemeente over de 
accommodatie van de 
toekomst

- Benut de expertise van de 
Atletiekunie op het vlak van 
accommodatiebeleid

- Benut het netwerk van de 
Atletiekunie t.b.v. je lobby

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

Waarom deze
actie?
Nederland telt 203 atletiekclubs 
die trainen op 193 officiële 
buiten atletiekbanen. Deze 193 
banen staat in schril contrast 
met de tien indoor 
atletiekaccommodaties die ons 
land telt. 

Het Nederlandse klimaat leent 
zich niet om 12 maanden per 
jaar buiten te trainen. Met het 
project ‘More Indoor’ streven we 
ernaar om het aantal 
indooraccommodaties te laten 
groeien naar 24 in 2024.



1.3 Flexibiliteit in lidmaatschappen en -administratie
In 2020 koppelen we naast het huidige jaarlidmaatschap ook diverse lidmaatschapsvormen aan 
producten en diensten.

Wat doet het
bondsbureau?
- Introduceren van een 

nieuw CRM-systeem voor 
de Atletiekunie alsook een 
variant voor de clubs

- Opzetten en uitwerken van 
nieuwe en flexibele 
lidmaatschapsvarianten;  
bijvoorbeeld voor de duur 
van een cursus, op basis 
van een strippenkaart of 
met digitale producten en 
diensten

- Opzetten en uitvoeren van 
pilots

Wat heeft je club hieraan?

- Verbreden van je doelgroep
- Beter inspelen op lokale 

behoeften en kansen
- Meer ruimte om ‘te 

ondernemen’ onder de vlag 
van de Atletiekunie

- Continuïteitsperspectief van 
je club in kaart brengen

- Verminderen van 
administratieve last en 
fouten op de club

Hoe kun jij
bijdragen?
- Ga aan de slag met flexibel 

sportaanbod in jouw 
omgeving

- Experimenteer met 
verschillend aanbod voor 
hardloopdoelgroepen

- Meld je aan voor 
medewerking aan een pilot 
of onderzoek

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

Waarom deze
actie?
De wereld om ons heen en de 
behoeften van de sporter 
veranderen. Hardlopen 
bijvoorbeeld biedt vele 
eigenschappen die anno 2020 
gevraagd worden van 
sportaanbod. Flexibiliteit in het 
aanbieden van 
lidmaatschappen is belangrijk 
om nieuwe doelgroepen aan je 
te binden. 

Met de introductie van een 
nieuwe CRM-systeem door de 
Atletiekunie ontstaat de ruimte 
om de lidmaatschapsstructuur 
te laten meebewegen met 
flexibiliteit indien clubs daartoe 
de stap zetten.



1.4 Clubondersteuning
In 2020 versterken wij clubs op het gebied van aanbod, kader en accommodatie

Wat doet het
bondsbureau?
- Gesprekken voeren met 

vertegenwoordigers van 
onze clubs

- Proactief presenteren van 
succesvolle projecten die 
passen bij de behoeften en 
ambities van een club

- Organiseren van 
ontmoetingsmomenten zoals 
de Dag van de Atletiek en 
Kieskringoverleggen

- Uitwisselen van kennis met 
andere sportbonden en 
sportraden

- Ophalen en delen van good
practices

Wat heeft je club
hieraan?
- Clubs zijn verzekerd van 

betrouwbare informatie over 
aanbod, kader en 
accommodaties

- In contact komen met nieuwe 
doelgroepen in jouw 
omgeving; 

- Vergroten van je 
maatschappelijke impact op 
lokaal niveau

Hoe kun jij
bijdragen?
- Maak gebruik van onze 

expertise om in te spelen op 
trends en ontwikkelingen

- Ga aan de slag met het lokale 
sportakkoord

- Intensiveer het contact met 
collega bestuurders

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

Waarom deze
actie?
Informatie kun je overal vinden. 
Wij willen dat clubs ons zien als 
betrouwbare informatiebron op 
het gebied van aanbod, kader 
en accommodatie. 
Laagdrempelig, flexibel en 
betrouwbaar.

In 2020 wordt het Nationaal 
Sportakkoord per gemeente 
uitgewerkt tot een lokaal 
sportakkoord.



1.5 Veilig & vertrouwd sporten 
In 2020 zetten we ons verder in voor een veilige en prettige omgeving binnen de atletieksport

Wat doet het bondsbureau?

- Het thema blijven activeren 
tijdens de bijeenkomsten, 
integreren in het lesmateriaal
en communiceren via de 
kanalen van de Atletiekunie

- Het hanteren een krachtig anti-
doping beleid met preventie 
als speerpunt

- Het adviseren van 
vertrouwens(contact)personen

- Uitwisselen van kennis met 
andere bonden

Wat heeft je club hieraan?

- Een veilige omgeving bieden 
voor je sporters

Hoe kun jij
bijdragen?
- Stel een 

vertrouwens(contact)persoon
(/personen) aan bij jouw club

- Maak het thema 
bespreekbaar

- Volg de checklist Veilig & 
Vertrouwd Sporten

- Introduceer de 
verenigingsbox Veilig & 
Vertrouwd Sporten

- Spreek je uit tegen 
grensoverschrijdend gedrag 
en handel ernaar

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

Waarom deze
actie?
Sportplezier: daar gaat het om! 
Iedere atleet, trainer of 
vrijwilliger wil dat op zijn eigen 
niveau en manier ervaren. Onze 
sportclubs moeten een veilige 
en vertrouwde sportomgeving 
bieden. 





2.1 Jeugd
In 2020 is Ren.Spring.Gooi een officieel erkend schoolatletiekprogramma

Wat doet het
bondsbureau?
- Laten erkennen van het 

Ren.Spring.Gooi-programma 
door het Mulier Instituut

- (Door)ontwikkelen van het 
programma

- Zoveel mogelijk basisscholen 
gebruik laten maken van het 
programma

- Koppeling maken tussen de 
school en de club

- Relatiebeheer met het 
onderwijs, waaronder naast 
sportaanbod ook de opleiding 
van voldoende geschoolde 
begeleiders via CIOS, ALO.

Wat heeft je club
hieraan?
- Contact met de jongste 

doelgroep
- Kans op conversie naar 

nieuwe leden
- Vergroten van de 

zichtbaarheid van de club
- Gezonde opbouw van de 

ledenpiramide

Hoe kun jij
bijdragen?
- Neem contact op met de 

basisscholen bij jou in de 
buurt en verzorg een 
schoolatletiekprogramma

- Bied nieuwe pupillen 
kennismakingslessen aan 

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

Waarom deze
actie?
Atletiek is een belangrijke 
bouwsteen voor motorische 
ontwikkeling.  We willen iedereen 
laten ervaren hoe leuk atletiek is. De 
basisschool vormt daarbij het 
beste kanaal om de jongste jeugd 
te bereiken.  

.De doorontwikkeling van 
Ren.Spring.Gooi is belangrijk om 
partner te blijven voor het 
onderwijs bij de invulling van het 
beweegaanbod.



2.2 (Potentiële) hardlopers
In 2020 brengen we (potentiële) hardlopers via hardlopen.nl naar de clubs

Wat doet het bondsbureau?

- Experimenteren met nieuw 
sportaanbod: verbinding 
leggen tussen digitale 
interesse en fysiek aanbod bij 
clubs

- Zoek- en boek platform 
verder ontwikkelen met fysiek 
aanbod bij clubs voor 
specifieke evenementen bv 
marathonvoorbereidings-
cursus en Start to Run

- Clubs activeren om hun 
sportaanbod op ons platform 
(zoek- en boek) aan te bieden

- Zichtbaarheid van 
hardloopgroepen vergroten: 
laten zien hoe leuk “samen 
lopen” is.

- Clubs uitdagen om 
loopaanbod naar de buurt van 
de hardloper te brengen in 
plaats van de hardloper naar 
de club te halen

Wat heeft je club
hieraan?
- Nieuwe doelgroepen aan je 

club binden
- De zichtbaarheid van jouw 

club vergroten via het 
zoeksysteem van 
hardlopen.nl

- Inzichtkrijgen in de 
sportbehoefte van de 
“gemiddelde” of potentiële 
hardloper (landelijke trends)

Hoe kun jij
bijdragen?
- Experimenteer mee met 

nieuw sportaanbod
- Deel jouw doelgerichte 

sportaanbod via ons zoek-en
boekplatform

- Start op jouw club met Start 
to Run

- Organiseer (open) trainingen 
in de openbare buitenruimte

- Laat lokaal zien hoe leuk het 
is om samen te hardlopen;

- Experimenteer mee met 
digitale trainingsvormen

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

Waarom deze
actie?
Het bereiken van potentiele 
leden en deelnemers is 
belangrijk voor onze clubs. Door 
krachten te bundelen is 
hardlopen.nl de plek waar 
recreatieve lopers hun 
zoektochtnaarinformatie
beginnen. Zo kunnen we meer 
hardlopers helpen met 
deskundige informatie en onze 
clubs profileren richting de 
doelgroep.



2.3 Ouderen
In 2020 motiveren we clubs om in te zetten op een leven lang fit & vitaal

Wat doet het
bondsbureau?
- In samenwerking met de 

Wandelbond aanbod 
van trainersopleidingen 
faciliteren

- Good practices van 
atletiekaanbod voor 
senioren ophalen en 
delen

- Kansen van wandelen, 
bootcamp, survival en 
fittesten promoten om zo 
nog breder aanbod te 
realiseren en te 
differentiëren op diverse 
doelgroepen

Wat heeft je club hieraan?

- Leden langer aan je club 
binden

- Breder sportaanbod 
passend bij de 
veranderende behoefte 

- Nieuwe doelgroepen 
binden

- Aantrekken en 
ontwikkelen van 
potentieel nieuw kader

Hoe kun jij
bijdragen?
- Onderzoek op jouw club de 

behoefte aan divers 
(wandel)sportaanbod

- Start op jouw club met een 
specifiek programma

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

Waarom deze
actie?
Nederland vergrijst; het aandeel 
ouderen neemt snel toe en 
bovendien zijn de meeste 60-
plussers nog fit en vitaal. Kun jij 
als club hier aanbod voor 
realiseren? 

Hardlopen past in sommige 
gevallen niet meer. Een overstap 
naar actief wandelen ligt dan 
voor de hand: vele duizenden 
leden en meer dan 100 clubs 
bieden sportief wandelen aan 
als activiteit. 



2.4 City events
In 2020 geven we een vervolg aan ‘Urban Athletics’ waarbij we op high traffic locaties publiek 
prikkelen met een spectaculaire kennismaking met atletiek

Wat doet het
bondsbureau?
- Coördineren van innovatieve 

atletiekevents op drukke 
locaties in stadscentra

- Atletiek dichterbij het  publiek 
brengen op een  innovatieve 
manier

- Investeren in (duurzame) 
materialen en kennis waar 
jouw club op kan meeliften

- Onderdelen van NK’s 
verplaatsen naar 
stadscentra

Wat heeft je club
hieraan?
- Kennis en expertise om 

‘City Events’ met jouw 
club te organiseren

- Exposure voor de sport
- Inspiratie voor de jeugd
- Aantrekken van nieuwe 

doelgroepen
- Innovatieve en 

spectaculaire 
presentatie van de 
atletieksport

Hoe kun jij
bijdragen?
- Bezoek de evenementen
- Organiseer je eigen ‘Urban 

Athletics’ event in de 
omgeving van jouw club

- Stimuleer je jeugdleden om 
de evenementen te 
bezoeken

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

Waarom deze
actie?
Atletiek is de moeder aller 
sporten en heeft veel dynamiek 
en energie in zich. Meer mensen 
atletiek laten zien en ervaren 
door de sport naar hen toe te 
brengen; dat is wat we gaan 
doen. 

We willen spectaculaire (demo) 
evenementen naar de 
stadscentra of marktpleinen 
brengen, dichtbij waar het 
publiek zich bevindt. De 
aantrekkingskracht van 
evenementen en topatleten 
zorgt voor enorme 
exposurekansen, ook voor 
onze deelnemende clubs. 





3.1 Officials
In 2020 organiseren we een themadag ‘Wedstrijdofficials’ in het licht van het vernieuwde 
wedstrijdreglement

Wat doet het bondsbureau?

- Het publiceren en uitgeven 
van het nieuwe 
wedstrijdreglement

- Het organiseren van de 
themadag Wedstrijdofficials

- Officials meenemen in de 
gedachte van ‘de atleet 
centraal’

- Het stimuleren van werven 
van nieuwe en jonge officials 
bij jou op de club

Wat heeft je club hieraan?

- Jouw officials hebben de 
juiste kennis

- Officials kunnen samen met 
de organisatie betere 
wedstrijden organiseren voor 
atleten

- Eerlijke en daarmee 
aantrekkelijke wedstrijden 
voor de deelnemers

- De sport draait om atleten, om 
jouw leden: een grotere 
tevredenheid moet leiden tot 
meer plezier en behoud van 
meer leden

Hoe kun jij
bijdragen?
- Kom naar de themadag 

Wedstrijdofficials en neem 
je mede officials mee

- Schaf het nieuwe 
wedstrijdreglement aan

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

Waarom deze
actie?
In 2020 wordt het 
wedstrijdreglement geüpdatet. 
Hoe meer officials de meest up-
to-date kennis hebben van de 
reglementen, hoe eerlijker en 
kwalitatief beter en daardoor 
plezieriger de wedstrijden 
verlopen voor atleten en andere 
betrokkenen. En dat is 
uiteindelijk de kern van 
wedstrijdbeoefening. 



3.2 Regionale wedstrijden
In 2020 zorgen we in samenwerking met kalendercoördinatoren actief voor een betere spreiding 
van wedstrijden en/of onderdelen in de regio

Wat doet het
bondsbureau?
- De wedstrijdkalender 

analyseren op spreiding van 
onderdelen en wedstrijden 

- Samenwerken met 
kalendercoördinatoren om 
betere spreiding te 
stimuleren

- Clubs activeren om samen 
te werken voor een beter 
wedstrijdaanbod in de regio

- Evalueren en aanpassen 
van de aanpak

Wat heeft je club hieraan?

- Attractief 
wedstrijdaanbod voor je 
atleten

- Betere spreiding, minder 
concurrentie en betere 
aanvulling voor je 
wedstrijden

- Vergroten van 
samenwerking tussen 
clubs in de regio

- Voorkomen van afhakers 
door een te laag 
wedstrijdaanbod en dus 
behoud van leden

Hoe kun jij
bijdragen?
- Organiseer wedstrijden in 

afstemming met de 
kalendercoördinator

- Maak regionale afspraken 
over de wedstrijdplanning

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

Waarom deze
actie?
Door onderdelen en 
wedstrijden beter op elkaar af 
te stemmen, creëren we een 
beter uitgebalanceerde 
wedstrijdkalender voor 
atleten. 

Deze actie is erop gericht om 
atleten in de eigen regio een 
aantrekkelijk en divers 
wedstrijdaanbod te kunnen 
bieden. Door meer spreiding 
ontstaat voor atleten meer 
mogelijkheid tot deelname op 
het gewenste niveau.



3.3 Competitie
In 2020 maken we voor elke categorie de competitie spannender naar aanleiding van de landelijke 
competitie enquête/evaluatie 2019

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van de 
competitie

- Clubs benaderen om deel 
te nemen aan de 
competitie

- Clubs benaderen om 
competitiewedstrijden te 
organiseren

- Verwerken en ontsluiten 
van de uitslagen van de 
competitie

- Competitiereglement 
aansluiten op de behoefte 
van de atleet en 
aanpassen naar aanleiding 
van de evaluatie 2019

- Structurele overleggen 
met de 
competitiecoördinatoren

Wat heeft je club
hieraan?
- Meer kansen voor je CD-

atleten om een van de vier 
finales te behalen

- Een gecombineerde AB-
competitie voor 
aantrekkelijkere wedstrijden en 
meer strijd

- Meer werponderdelen op het 
wedstrijdprogramma bij de 
senioren

- Een bijdrage aan een attractief 
wedstrijdaanbod voor je leden

- Vergroten van de clubtrots en   
-loyaliteit doordat je strijdt in 
teams

Hoe kun jij
bijdragen?
- Schrijf je club in voor 

de competitie
- Meld je club aan voor 

het organiseren van 
een 
competitiewedstrijd

- Enthousiasmeer je 
atleten om deel te 
nemen aan de 
competitie

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

Waarom deze
actie?
De competitie is van en voor 
clubs en hun atleten. Daarom 
luisteren we graag naar atleten, 
trainers en clubs om de 
competitie continu 
aantrekkelijker te maken.

Wanneer atleten aan de leukste 
competitie van Nederland 
deelnemen zorgt dit voor meer 
plezier in beleving. 

We verwerken de resultaten 
van de landelijke evaluatie van 
afgelopen jaar voor een nog 
betere aanpak.



3.4 Nationaal Baan- en Crosscircuit
In 2020 hebben de  (nationale) circuits sterke organisaties die atleten optimaal faciliteren

Wat doet het bondsbureau?

- Ontwikkelen, invoeren en 
coördineren van de Track & 
Field en de Cross Country 
series

- De Track & Field series met 
minimaal twee nieuwe 
organisatoren tot acht 
wedstrijden

- Overleg voeren met 
wedstrijdorganisatoren om 
tot goede wedstrijden te 
komen

- Het maken van de ideale 
kalender voor de 
wedstrijden in afstemming 
met organisatoren

- Promoten van de nationale 
wedstrijden

- Deelname van junioren en 
neo-senioren stimuleren

Wat heeft je club hieraan?

- Je atleten kunnen meedoen 
aan goed georganiseerde 
wedstrijden met tegenstand 
van gelijk niveau

- Wedstrijdorganisatoren gaan 
voor de beste 
omstandigheden en 
faciliteiten voor de beste 
prestaties van atleten

- Overzichtelijke 
wedstrijdkalender met de 
juiste spreiding

- Atleten weten welke 
wedstrijden de beste 
faciliteiten hebben voor hun 
topprestaties

Hoe kun jij
bijdragen?
- Meld je indien jouw club 

interesse heeft in het 
organiseren van goede 
wedstrijden

- Neem deel aan de Nationaal 
Baan- of Crosscircuit 
wedstrijden

- Kom kijken bij de Nationaal 
Baan- of Crosscircuit 
wedstrijden 

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

Waarom deze
actie?
Het is belangrijk dat er 
kwalitatief goede wedstrijden 
worden georganiseerd. Binnen 
het  Nationaal Baan- en 
Crosscircuit staat de atleet in 
elke keuze centraal.

Het is belangrijk dat elke atleet 
kan strijden op gelijk niveau en 
dat de faciliteiten voor presteren 
optimaal zijn. 

Er is een ideale spreiding nodig 
op de nationale 
wedstrijdkalender om atleten 
aan voor hen best 
georganiseerde wedstrijden 
deel te laten nemen



3.5 Loopevenementen
In 2020 streven we in samenwerking met grote loopevenementen naar verdere kwaliteitsverbetering

Wat doet het
bondsbureau?
- Biedt een goed pakket aan 

voor de nationale 
loopevenementen

- Zoekt verbinding met grote 
hardlooporganisatoren

- Faciliteert samenwerking en 
kennisdeling tussen 
organisatoren

- Aanbieden van 
parcoursmetingen en AED’s

- Biedt promotie 
mogelijkheden op 
hardlopen.nl

- Zorgt voor plaatsing op de 
(inter)nationale kalender

Wat heeft je club
hieraan?
- Duidelijk overzicht van 

de nationale 
loopevenementen

- De nationale 
loopevenementen zijn 
goed georganiseerd 
voor je hardlopers

Hoe kun jij
bijdragen?
- Neem contact op met de 

Atletiekunie over de 
mogelijkheden voor een 
nationale status

- Aanmelden van je loop 
evenement op de 
hardloopkalender van 
hardlopen.nl

- Werk samen met andere 
organisatoren en de 
Atletiekunie

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

Waarom deze
actie?
Hardloopevenementen dragen 
bij aan de 
hardloopinfrastructuur in 
Nederland. Het is daarom 
belangrijk om samen met deze 
organisatoren goede 
randvoorwaarden te creëren ten 
behoeve van de hardloper.

Door het toekennen van een 
nationale status ontstaat een 
‘keurmerk’ voor 
hardloopevenementen. Dit komt 
ten goede van ambitieuze 
hardlooporganisatoren en de 
onderscheidende kwaliteit van 
deze evenementen voor lopers.





4.1 Talentontwikkeling
In 2020 scouten we talenten en bereiden ze voor op internationale toernooien en op het vak van 
topatleet

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van 
talentdagen

- Ontwikkelen en 
implementeren van 
talentprogramma’s

- Opstellen van 
talentprofielen

- Organiseren van 
(coach)congressen als 
kennisdeling

- Talentbegeleiding via  
RTC’s en Nationale 
Trainingen

- Organisatie en 
presentatie van het 
Talententeam

Wat heeft je club
hieraan?
- Duurzame exposure voor de 

sport
- Inspiratie voor de jeugd
- Hoogwaardig sportaanbod en 

begeleiding voor de jeugd
- Beschikbare kennis over 

talentontwikkeling
- Vloeiende doorstroming van 

club naar (inter-) nationaal 
podium

Hoe kun jij
bijdragen?
- Informeer je jeugd over de 

talentdagen
- Maak gebruik van de 

talentprofielen
- Schrijf één van je trainers in 

voor de (coach)congressen
- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar en de 
Atletiekunie

Waarom deze
actie?
Talenten van nu zijn de toppers 
van de toekomst. Om ook in de 
komende jaren op mondiaal 
niveau mee te kunnen strijden 
om medailles, is 
talentherkenning en –
ontwikkeling cruciaal. 

We zijn continu op zoek naar 
talenten zodat we hen de juiste 
opleiding, faciliteiten, coach en 
programma kunnen bieden om 
het beste uit zichzelf te halen.



4.2 Topsport ontwikkeling
In 2020 zoeken we op drie onderdelen aansluiting bij de internationale top: 400 meter, 
polsstokhoogspringen en speerwerpen

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 de sport
- Inspiratie voor de jeugd
- Beschikbare worldclass 

topsportexpertise voor 
clubtrainers

- Impuls voor ontwikkeling van 
de trainersstaf

Hoe kun jij
bijdragen?
- Schrijf een van je trainers in 

voor het programma
- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar de 
Atletiekunie

Waarom deze
actie?
Nederland heeft op het vlak van 
polsstokhoogspringen, 
speerwerpen en de 400 meter 
(zowel vlak als horden en 
estafettes) de potentie om 
aansluiting te maken bij de 
mondiale top.

Daarom willen we in het 
(topsport)programma extra 
aandacht aan deze onderdelen 
geven teneinde de huidige ‘gap’ 
naar het mondiale niveau te 
overbruggen. Daarin beogen we 
duurzame resultaten: van clubs 
tot wereldniveau, tot ver na de 
dag van morgen.



4.3 Topsport programma
In 2020 bereiken we op internationale toernooien finales en winnen we medailles

Wat doet het
bondsbureau?
- Optimaliseren van de 

ondersteuning voor 
coaches en atleten

- Ontwikkeling van Papendal
als expertisecentrum voor 
coaches en topatleten

- Ontwikkelen van 
worldclass 
topsportprogramma

- Uitzenden van atleten en 
teams naar internationale 
toernooien

- Afstemmen en 
relatiebeheer met IAAF, 
European Athletics, 
NOC*NSF en CTO 
Papendal

Wat heeft je club
hieraan?
- Exposure voor de sport
- Inspiratie voor de jeugd
- Trots op oranje en op onze 

sport
- Beschikbare worldclass 

tosportexpertise voor 
clubtrainers

- Aanzuigende werking nieuwe 
(jeugd)leden

Hoe kun jij
bijdragen?
- Volg de atleten via de diverse 

media en deel ze in je eigen 
netwerk(en)

- Verspreid je trots en deel het 
atletiekvirus

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

- Bezoek de NK Atletiek, Dag 
van de Atletiek en/of andere 
kaderdagen en leer van de 
bondscoaches

Waarom deze
actie?
Topsportsucces zorgt voor 
exposure, trots en inspiratie. 
Topsportsucces is de unieke 
aantrekkingskracht die van 
gewone mensen atletiekfans 
maakt.

Daarom spannen we ons 
maximaal in om tot de 
verbeelding sprekende 
prestaties te realiseren en heel 
Nederland in de ban van atletiek 
te krijgen: van de WK Indoor in 
maart tot en met de EK Cross in 
december, jeugdtoernooien en 
para-atletiek inclusief, met 
natuurlijk de Olympische en 
Paralympische Spelen in Tokio 
als absolute hoogtepunt van 
2020.



4.4 Topatleten
In 2020 zijn onze topatleten actieve ambassadeurs voor de atletieksport

Wat doet het bondsbureau?

- Atleten treden op als 
ambassadeur van de 
atletieksport

- Ondersteuning in het 
uitdragen van de visie van de 
Atletiekunie (gezonde leefstijl, 
fairplay, dopingvrije sport en 
andere actuele thema’s)

- Ondersteunen van de atleten 
bij hun activiteit

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de sport
- Inspiratie voor de jeugd
- Trots op oranje en op onze 

sport
- Mogelijkheid voor je leden om 

een topatleet te ontmoeten
- Aanzuigende werking nieuwe 

leden

Hoe kun jij
bijdragen?
- Zet de toppers uit jouw 

omgeving en/of van jouw 
club in voor jouw activiteiten

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

Waarom deze
actie?
Als Atletiekunie willen we top- en 
breedtesport met elkaar in 
contact houden. Onze topatleten 
vormen daarbij zowel 
inspiratiebronnen als 
ambassadeurs voor onze sport.

Via massamedia, evenementen, 
clinics, trainingen en eigen 
(sociale) media hebben 
topatleten invloed op vele 
miljoenen mensen. 

(Oud-) Topatleten zetten zich in, 
op voor hen passende wijze, om 
de atletiek te laten groeien. 



4.5 Internationale events
In 2020 onderzoeken we de mogelijkheid van internationale events voor impact in de toekomst

Wat doet het
bondsbureau?
- Contacten onderhouden 

met de IAAF, EA en VWS
- Contacten onderhouden 

met evenementorganisaties 
en (sport)marketingbureaus

- Onderzoek doen naar 
mogelijk nieuwe 
atletiekevenementen met 
internationale allure

- Lobby voeren bij IAAF, EA 
en VWS

- Uitwerken van een 
potentieel side event 
programma

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de atletiek, 
waaronder afhankelijke van 
de mogelijkheden specifieke 
onderdelen als jeugd, 
loopsport of para-atletiek

- Breedtesportprogramma’s in 
aanloop naar het event

- Mogelijkheid voor je leden om 
een internationaal 
atletiekevent te bezoeken

- Inspiratie voor de jeugd

Hoe kun jij
bijdragen?
- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met de Atletiekunie

Waarom deze
actie?
Topsport succes samen 
beleven is (soms) lastig als het 
ver weg speelt. Topsport dichtbij 
brengen: dat willen we doen. 
Internationale 
atletiekevenementen in 
Nederland kunnen die inspiratie 
toegankelijk maken.

Naast toernooien en 
kampioenschappen kunnen 
andere topsportevenementen 
ook beleving dichtbij brengen 
en daarmee het atletiekvirus 
verder te verspreiden. We 
onderzoeken nieuwe events.





5.1 Ontmoeting
In 2020 brengen we clubs met elkaar in contact en sluiten we experts aan indien nodig

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van     
opleidingen, bijscholingen, 
evenementen, kaderdagen, 
bijeenkomsten en 
vergaderingen

- Uitwisselen van ideeën, 
opvattingen, uitdagingen en 
ambities met jouw club

- Clubs die elkaar kunnen 
helpen aan elkaar verbinden

- Input vertalen naar beleid, 
projecten en dienstverlening

Wat heeft je club
hieraan?
- Kennis en inspiratie ophalen 

die jouw club versterkt
- Ontwikkeling van kader in 

breedste zin van het woord
- Kwalitatief hoogwaardige 

trainingen, wedstrijden en 
clubs door goed kader

- Bijdragen aan het versterken 
van atletiek in Nederland

Hoe kun jij
bijdragen?
- Bezoek de activiteiten die 

de Atletiekunie organiseert
- Stimuleer anderen op deze 

activiteiten te bezoeken
- Laat je stem en mening 

horen
- Deel je ideeën, good 

practices en vragen met 
elkaar en met de 
Atletiekunie

Waarom deze
actie?
De atletieksport in Nederland 
zijn wij! Door samen de 
schouders onder onze ambities 
en uitdagingen te zetten kunnen 
we atletiek laten bloeien en 
groeien en héél Nederland 
daarvan laten genieten. 

In dat licht willen we de 
ontmoeting maximaal faciliteren 
zodat we met elkaar in gesprek 
kunnen over hoe dat samen te 
realiseren, over ervaringen hoe 
dat goed werkt en over ideeën 
die er leven.



5.2 Nederlandse Kampioenschappen
In 2020 zijn de ASICS NK Atletiek in Den Haag een echt belevingsevenement met volle 
tribunes in festivalsferen

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van het sport- en 
city event

- Organiseren van sfeer 
verhogende side events voor 
kinderen en publiek

- Vaststellen van de 
wedstrijdbepalingen die in het 
belang zijn van de atleet en de 
beleving van de wedstrijden

- Faciliteren van de inschrijving 
en verwerken van de 
uitslagen

- Vereenvoudigen van het 
volgen van de prestaties op 
het NK

- PR en mediawaarde voor het 
event en de sport genereren

- Huidige en potentiële partners 
een warm thuis geven tijdens 
de NK Atletiek

Wat heeft je club hieraan?

- Meer promotie en exposure 
voor de sport

- Inspiratie voor de jeugd als 
topsporters dichtbij zijn

- Het aantrekken van nieuwe 
doelgroepen

- Het hoogste podium voor 
eigen atleten om zich te 
meten met anderen in de 
strijd om de nationale titel

Hoe kun jij
bijdragen?
- Bezoek de ASICS NK Atletiek 

en neem je clubgenoten mee
- Stimuleer je jeugdleden om de 

NK te bezoeken
- Help mee als vrijwilliger om 

het NK tot een succes te 
maken

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

Waarom deze
actie?
Een prachtig Nederlands 
Kampioenschap waar de beste 
atleten strijden voor de 
nationale titel is de belangrijke 
basis voor een sportevenement. 
Om een ‘uitverkocht huis’ te 
creëren ̀en het evenement en 
atletiek daarmee nog meer in de 
picture te krijgen, organiseren 
we aanvullende side events.

Door een onderdeel van de NK 
naar een high traffic locatie te 
brengen en de NK te 
positioneren als een sfeervol 
festival willen we meer 
bezoekers trekken en de 
topsport met breedtesport 
verbinden.



5.3 Atletiek communicatie
In 2020 groeit de interactie op atletiekcommunicatie (inclusief emailnieuwsbrieven en sociale media)

Wat doet het
bondsbureau?
- Content creëren in diverse 

vormen (artikelen, fotografie, 
video’s) en delen via de 
diverse kanalen (website, 
social media, emailings)

- Content van clubs en derden 
delen via de kanalen

- Richting kader en bestaande 
doelgroepen de 
communicatie en interactie 
innoveren

- Promotie van de platformen 
en de content 

- Creëren en promoten van 
atletiekaanbod zoals clinics en 
evenementen

- Acquireren van nieuwe 
(media)partners

Wat heeft je club
hieraan?
- Alle informatie is online te 

vinden en wordt proactief 
aangeboden op basis van je 
profiel

- Informatie is eenvoudig te 
delen met de eigen leden en 
fans

- Kennisuitwisseling en 
interactie

- Groei van de community
- Vergroten van de trots op de 

helden van de sport
- Landelijke bekendheid 

genereren voor jouw 
activiteiten

Hoe kun jij
bijdragen?
- Bezoek en deel de website 

en like de sociale kanalen
- Lever content over jouw 

club aan voor Atletiek.nl en 
Atletiekunie.nl

- Deel relevante content in 
jouw netwerk(en) en 
kanalen

- Interacteer, geef feedback 
en laat je mening horen

- Benut de content voor PR in 
jouw omgeving

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

Waarom deze
actie?
Via de online kanalen willen we 
nog meer Nederlanders 
informeren en enthousiasmeren 
voor atletiek – van topsport tot 
breedtesport. Daarom streven 
we naar grote kanalen waar we 
fans ontmoeten, en hen 
betrekken in onze activiteiten.

Atletiekunie.nl is onze 
belangrijkste kennis- en 
informatiebron voor kaderleden. 
Hen informeren en inspireren is 
van belang om alle ambities 
voedingsbodem te laten vinden. 
Interactie is belangrijk om te 
weten of we slagen.

Atletiek.nl is onze 
belevingswereld voor sporters 
en fans van atletiek.



5.4 Hardlopen.nl
In 2020 groeit Hardlopen.nl naar 1.000.000 unieke bezoekers (2019: 650.000)

Wat doet het bondsbureau?

- Content creëren in diverse 
vormen (artikelen, 
fotografie, video’s) en delen 
via de diverse kanalen 
(website, social media, 
emailings)

- Content van clubs en 
derden delen via de 
kanalen

- Promotie van het platform 
en de content via (digitale) 
programma’s en 
marketingcampagnes 

- Doorontwikkelen van 
Hardlopen.nl

- Creëren en promoten van 
loopsportaanbod 
waaronder lokale 
initiatieven

- Acquireren van nieuwe 
(media)partners

Wat heeft je club
hieraan?
- Alle informatie op één 

platform, voorzien van het 
kwaliteitskeurmerk van de 
Atletiekunie

- Profilering en promotie van 
jouw club en 
loopevenementen

- Landelijke bekendheid 
genereren voor jouw 
activiteiten

- Kennisuitwisseling en 
interactie

- Groei van de community
- Vergroten van de trots op de 

sport

Hoe kun jij
bijdragen?
- Bezoek en deel de website en 

like de sociale kanalen
- Lever content over jouw club 

aan voor Hardlopen.nl
- Deel content van Hardlopen.nl 

in jouw netwerk(en) en kanalen
- Interacteer, geef feedback en 

laat je mening horen
- Benut de content voor PR in 

jouw omgeving
- Deel je ideeën, good practices

en vragen met elkaar en met 
de Atletiekunie

Waarom deze
actie?
Het bereiken van potentiele 
leden en deelnemers is 
belangrijk voor onze clubs. Door 
krachten te bundelen is 
Hardlopen.nl de plek waar 
recreatieve lopers hun 
zoektocht naar informatie 
beginnen. Zo kunnen we meer 
hardlopers helpen met 
deskundige informatie en onze 
clubs profileren richting de 
doelgroep.

Betrouwbare content, 
praktische informatie, de meest 
complete 
evenementenkalender en een 
grote groep volgers op sociale  
media maken van Hardlopen.nl 
dé portal voor de hardloper om 
zijn sport met plezier te 
beoefenen.



5.5 Partners
In 2020 verlengen we de belangrijke partnerships voor een nieuwe Olympische periode en 
acquireren we drie nieuwe partners

Wat doet het
bondsbureau?
- Optimaliseren van de 

sponsorpropositie 
- Maximaliseren van de 

waarden van de 
sponsorrechten

- Sales strategie 
ontwikkelen en uitvoeren

- Partnerships met (lokale) 
publieke sector initiëren

- Partnerships uitvoeren, 
laden en activeren ten 
behoeve van tevreden 
partners

Wat heeft je club hieraan?

- Meer exposure voor de 
sport

- Additionele 
investeringen in (nieuwe) 
programma’s en 
activiteiten

- Voordelen voor clubs
- Voordelen voor leden

Hoe kun jij
bijdragen?
- Denk mee over potentiële 

partners en deel je netwerk
- Vertaal de sponsorpropositie 

naar jouw club
- Zoek lokale partners (publiek 

en privaat) voor jullie activiteiten
- Doe mee met activaties

Waarom deze
actie?
Om in de toekomst invulling te 
kunnen (blijven) geven aan alle 
uitdagingen, is het essentieel 
verbinding te zoeken met de 
juiste partners. De afloop van 
een Olympische periode 
betekent dat we de 
belangrijkste partnerships 
verlengen voor de periode tot 
en met de Spelen van 2024.

Dit zijn organisaties die zich met 
de Atletiekunie kunnen 
identificeren en waarmee 
wederdiensten tot meer impact 
van onze activiteiten leiden.



5.6 Ledentevredenheid
In 2020 inventariseren we de grootste knelpunten van onze clubs en nemen ze weg

Wat doet het
bondsbureau?
- Het 

meerjarenbeleidsplan 
(‘Atletiek 2024’) evalueren 
en waar mogelijk 
aanpassen

- Ontwikkelen en uitvoeren 
van een jaarplan op basis 
van prioriteiten en impact

- De grootste knelpunten 
die clubs ervaren 
inventariseren en 
wegnemen

- Informatie ontsluiten op 
de websites en via 
emailings

- Vragen van clubs 
beantwoorden 

- Organiseren van 
bijeenkomsten en 
activiteiten om clubs te 
helpen

Wat heeft je club
hieraan?
- Een sterke visie voor de 

atletieksport helpt ook 
jouw club richting te 
houden

- De dienstverlening van 
de bond helpt ook jouw 
club vooruit

- Je krijgt snel antwoord 
op vragen of wordt 
doorverwezen naar 
experts die je verder 
kunnen helpen

- Je bent en blijft 
enthousiast bij het 
uitvoeren van jouw 
taken

Hoe kun jij
bijdragen?
- Stel je vragen
- Geef je feedback aan de 

Atletiekunie
- Deel je ideeën hoe zaken (nog) 

beter kunnen
- Deel je good practices met de 

Atletiekunie om elkaar te 
helpen

Waarom deze
actie?
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. 




