Wat te doen bij lastige situaties met spelers en/of ouders:
stappenplan voor trainers/coaches/teamleiders
FC De Bilt is trots op haar trainers, coaches en teamleiders. Zij zijn het fundament van de club en
zorgen ervoor dat onze jeugd kan voetballen. Daarom verdienen zij ondersteuning waar dat nodig is.
Een van de aandachtspunten is het bieden van ondersteuning aan trainers/coaches/teamleiders
wanneer er sprake is van een conflict of problemen omtrent gedrag van spelers (en/of ouders). Leren
voetballen is 1. Leren omgaan met regels, met emoties, met teamgenoten, scheidsrechters en een
tegenpartij is net zo belangrijk. Dat is niet altijd makkelijk en kan spanningen veroorzaken. En
spanningen kunnen leiden tot conflicten of problemen die een grote invloed hebben op de sfeer en
sportieve resultaten van een team. Dat kan dan weer tot gevolg hebben dat het voetbalplezier
afneemt.
Daarnaast is het belangrijk te erkennen dat sommige jeugdspelers complex gedrag tonen. Dit kan
allerlei oorzaken hebben (ADHD, gezinssituatie, andere problemen). Trainers/coaches/teamleiders
zijn niet geëquipeerd probleemgedrag op te lossen, dit is ook niet hun taak. Wel helpt het hen als ze
weten wat ze kunnen doen.
Stappenplan:
1. Trainer/coach signaleert en spreekt speler aan op het gedrag:
- Benoem gedrag
- Benoem welk effect het gedrag heeft op het team en het spel
- Benoem welk gedrag je verwacht te zien
- Benoem vervolg bij uitblijven gewenst gedrag
- Sancties als niet opgesteld worden in de volgende wedstrijd worden door trainer/coach
opgelegd en consequent toegepast
Trainer/coach signaleert probleem gedrag van ouders aan de teamleider. Die voert
vervolgens stap 1 uit.
Indien gewenst kunnen trainer/coach/teamleider een beroep doen op het coachtocoach programma
van FC De Bilt. Vanuit dit programma kan steun worden gegeven in het toepassen van bovenstaande
stappen, in het maken van teamafspraken en de manier waarop trainer/coaches dat kan vastleggen
met het team. Ook kunnen ze helpen bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
Contact: coachtocoach@fcdebilt.nl
Bij uitblijven gewenst gedrag:
2. Teamleider meldt het gedrag bij de coördinator

3. Coördinator meldt de situatie bij de Commissie Sportiviteit en Respect. Gezamenlijk wordt
een vervolg gepland wat in ieder geval een vervolg gesprek met speler, ouder(s),
trainer/coach en de coördinator bevat
Gesprek:
- Benoem gedrag
- Benoem welk effect het gedrag heeft op het team en het spel
- Benoem welk gedrag je verwacht te zien
- Benoem vervolg bij uitblijven gewenst gedrag
- Sancties als niet opgesteld worden in de volgende wedstrijd worden door trainer/coach
opgelegd en consequent toegepast
- Benoem vervolgtraject bij uitblijven gewenst gedrag (zie vervolgstappen)
Contact: sportiviteitenrespect@fcdebilt.nl
Bij uitblijven gewenst gedrag:
4. Indien bemiddeling van de Commissie Sportiviteit en Respect niet leidt tot een verbetering
van het gedrag, wordt de tuchtcommissie ingeschakeld die zich buigt over een sanctie (zoals
een mogelijke schorsing)

