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1. Inleiding 
 
Het meerjarenbeleidsplan topsport van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) sluit aan 
bij het algemene meerjarenbeleidsplan en verwoordt de keuzes die gemaakt worden 
binnen het topsportbeleid. Nederland in de top 10 van de wereld; dat is de ambitie van 
NOC*NSF en de sportbonden. Mede door veranderende subsidie-inkomsten als gevolg 
van de Sportagenda 2016 van NOC*NSF, werd de NSkiV gedwongen keuzes te maken. 
Topsportprogramma’s welke niet meer presteerden op het allerhoogste internationale 
niveau kwamen niet langer in aanmerking voor een bijdrage in de programmakosten.  
 
Inmiddels hebben we te maken met de Sportagenda 2032, waarin NOC*NSF en de 
sportbonden nog steeds de ambitie hebben structureel om tot de 10 meest succesvolle 
landen van de wereld te horen. Het leveren van topsportprestaties en het excelleren in 
sport, vormt hierbij een belangrijk fundament, maar is ook een doel op zichzelf. De 
prestatie-eis is een plek bij de beste acht van de wereld met een reële kans op het 
mondiale podium.  
Grote veranderingen in het beleid rond de structuur van de topsport zijn er niet. Naast de 
topsportresultaten wordt wel de maatschappelijke waarde ervan steeds belangrijker.  
Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn de voorbereidingen getroffen voor de 
beleidsperiode 2022-2026. In hoofdstuk 2 wordt teruggeblikt op de afgelopen 
beleidsperiode 2018-2022.  
 
Het meerjarenbeleidsplan topsport 2022-2026 verwoordt de ambities, doelstellingen en 
strategische uitgangspunten vanuit het oogpunt ‘wintersport gericht op presteren’. 
Keuzes die zijn gemaakt om de doelstellingen te realiseren worden uitgewerkt en 
toegelicht in hoofdstuk 3: Ambitie, doelstelling en keuze. 
 
Hoofdstuk 4 Nationale selectie beschrijft de uitgangspunten voor het in aanmerking 
komen voor een plaats in de nationale selectie. Tevens staat omschreven welke 
uitgangspunten worden gehanteerd voor deelname aan grote internationale wedstrijden 
als wereldkampioenschappen (WK) en juniorenwereldkampioenschappen (JWK). 
 
In hoofdstuk 5 Infrastructuur topsportprogramma’s wordt ingegaan op hoe volgens de 
visie van de NSkiV de infrastructuur rondom een topsportprogramma moet zijn ingericht 
en waaraan een volwaardig topsportprogramma moet voldoen.  
Sinds 2015 worden alle focusprogramma’s op Papendal centraal georganiseerd. Sporters 
worden opgeleid binnen het TeamNL centrum (voorheen Centrum voor Topsport en 
Onderwijs (CTO). In het TeamNL centrum wonen, trainen en studeren topsporters fulltime, 
met de beste faciliteiten en begeleiding. Vanaf 11/12-jarige leeftijd trainen talenten mee 
in het TeamNL centrum op Papendal, instroom voor een fulltime programma gebeurt 
vanaf 14/15-jarige leeftijd.  
 
Tenslotte gaat hoofdstuk 6 Structuur en organisatie in op de wijze waarop de structuur 
rondom de topsportprogramma’s in elkaar zit en hoe dit wordt uitgevoerd. Als aanvulling 
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op dit meerjarenbeleidsplan topsport, is per discipline of project beschreven welke 
investeringen er nodig zijn. Deze investeringsplannen vormen samen met dit 
meerjarenbeleidsplan topsport de aanvraag bij NOC*NSF in het kader van de ‘Focus Top 
10 ambitie’ van NOC*NSF. 
 
Het is de nadrukkelijke ambitie om binnen een veilig sportklimaat de verhoging van 
kwaliteit van zowel coaches/begeleiders, als atleten en rendement hand in hand te laten 
gaan.  
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2. Terugbllik 2018-2022 
De ambitie van de NSkiV om vanaf 2010 iedere vier jaar een sneeuwmedaille te winnen op 
de Olympische of Paralympische Spelen, dateert uit het einde van de vorige eeuw. Deze 
doelstelling is gerealiseerd door de gouden medailles van Nicolien Sauerbreij (2010), 
Bibian Mentel (2014 (1x) en 2018 (2x)) en Jeroen Kampschreur (2018). In 2022 zijn er drie 
zilveren medailles behaald door Jeroen Kampschreur, Chris Vos en Niels de Langen. Niels 
behaalde bovendien nog een bronzen medaille. Michelle Dekker (4de), Melissa 
Peperkamp en Niek van der Velden (6de) kwamen dicht bij het podium in spannende 
wedstrijden.  
 
Voor de beleidsperiode 2018-2022 was het doel om het aantal podiumplaatsen én het 
aantal finaleplaatsen bij internationale wedstrijden te vergroten door te investeren in een 
volwaardige topsportomgeving. Sinds 2015 trainen, wonen en studeren de beste talenten 
onder regie van de technische stafleden van de NSkiV en externe experts binnen het 
TeamNL op Papendal. Alle benodigde begeleiding en voorzieningen zijn voor de 
topsporters voorhanden.  
We refereren hier aan de randvoorwaarden voor het Nederlandse topsportklimaat, de 
omgeving die het mogelijk maakt om te kunnen excelleren en winnen. De omgeving bevat 
trainingsaccommodaties, onderwijsbegeleiding en medische voorzieningen. Ook 
sportwetenschappelijke ondersteuning, begeleiding bij de fysieke (kracht)training en 
mentale begeleiding worden centraal georganiseerd. Daarnaast zijn er diverse andere 
expertgebieden zoals diëtiek en sporteducatie aan het programma van de atleten 
toegevoegd en is de monitoring en de (analyses van) diverse testen uitgebreid.  
 
Om binnen het beperkte budget een volwaardige topsportomgeving te realiseren was het 
nodig creatief te investeren, plausibele keuzes te maken en innovatief te denken. Elk jaar 
hebben we de minimale kwaliteitseis voor de programma’s kunnen waarmaken, zelfs 
tijdens de COVID-19 pandemie en daarbij horende sportieve en financiële uitdagingen. De 
pandemie heeft daarnaast een impact gehad op atleten en begeleiding voorafgaand en 
tijdens het verblijf in Bejing. De afgelopen jaren hebben van iedereen veel veerkracht, 
flexibiliteit en volharding gevraagd. 
 
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de dagelijkse kwaliteit van de 
trainingsprogramma’s. Het begrip rendement speelt hierbij continu een belangrijke rol. De 
financieringsstructuur vanuit o.a. NOC*NSF waarmee wij te maken hebben dwingt ons er 
terecht toe om ook in termen van rendement te denken. Anders gezegd: leveren wij 
voldoende aantallen gekwalificeerde sporters en trainers afgemeten aan de 
investeringen? 
 
De ontwikkelde programma’s en topsportomgeving vormen nu een stevige basis zodat 
bestaande en nieuwe talenten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen binnen de 
mogelijkheden die de NSkiV kan bieden. Voor kansrijke ‘high potentials’ is sinds 2015 een 
fundament gelegd. Na het behalen van de beschreven criteria (zie hoofdstuk 3) is er een 
mogelijkheid om gebruik te maken van de expertisegebieden en programmagelden. 
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Gezien de resultaten van de afgelopen beleidscyclus 2018-2022 die behaald zijn in 
turbulente en uitdagende tijden mogen we concluderen dat Nederland in de zomer- en 
wintercyclus ‘Top 10’ waardig is. Er heerst een topsportcultuur die inspiratie brengt voor 
het kunnen excelleren op belangrijke momenten. 
 
De prestaties van de paralympische disciplines zijn op wereldtopniveau gebleven, tijdens 
de Paralympische Spelen in Beijing (2022) stonden maar liefst 8 sporters met diverse 
medaillekansen aan de start. De ontwikkeling van de olympische disciplines en het vinden 
van aansluiting bij de (absolute) wereldtop vergde een langer traject, maar met name in 
de snowboarddisciplines is de aansluiting met de wereldtop gerealiseerd.  
 
De kwalificatie van Niek van der Velden, Melissa Peperkamp, Glenn de Blois, Maarten 
Meiners, Adriana Jelinkova en Michelle Dekker voor de Olympische Spelen in Beijing 2022 
is een resultaat van de investeringen die we de afgelopen 8 jaar hebben gedaan. 
 
De gerealiseerde topsportomgeving en de betere prestaties op internationaal niveau 
geven aanleiding tot optimisme. Conclusie is dat het beleid van de afgelopen vier jaar 
ertoe heeft geleid dat er structureel beter gepresteerd wordt door steeds meer atleten op 
de internationale wedstrijden. We verwachten met dit fundament de prestaties te kunnen 
consolideren en te kunnen uitbouwen. De huidige leerlijnen, sporttechnische en 
strategische keuzes zorgen voor een volwaardig competitief topsportklimaat. 
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3. Ambitie, doelstelling en strategie 
De keuzes die de afgelopen jaren op allerlei niveaus binnen het topsportbeleid van de 
NSkiV gemaakt zijn, maken duidelijk waar we als NSkiV waar het gaat om topsport voor 
willen staan. Deze kernwaarden laten zich samenvatten tot:  
- brede, onderbouwde visie op ‘wintersport gericht op presteren’;  
- betrokken en met aandacht;  
- initiatiefrijk en ondernemend;  
- verstand van het vak;  
- professionaliteit, denken in topsport;  
- zelfreflectie toepassen;  
- verandervermogen; 
- continue innovatie;  
- kansen zien en durven excelleren.  

Het doorvoeren van een verregaande integrale ontwikkeling is omvangrijk en niet zonder 
risico’s. Toch hebben we binnen ons topsportbeleid gekozen voor een versnelde invoering 
van centralisering van de topsportprogramma’s op Papendal. Die versnelde, discipline 
brede invoering is naar tevredenheid gelukt. Het stijgende rendement, in combinatie met 
de positieve reacties uit de eigen organisatie, van stakeholders en andere betrokkenen, 
geven voldoende basis om vertrouwen te hebben in de ingeslagen weg. 
 
3.1 Ambitie 

In het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 is vastgelegd dat het de ambitie van de NSkiV blijft 
om podiumplaatsen op het allerhoogste niveau na te streven. Concreet in doelstellingen: 
minimaal één medaille op de Olympische en twee medailles op de Paralympische 
Winterspelen van 2026 in Italie. We kunnen niet om het gegeven heen dat subsidies onder 
druk staan en er dus steeds minder middelen beschikbaar zijn om onze ambities waar te 
maken. Daarom richt de NSkiV zich de komende jaren op disciplines en/of sporters die in 
hoge mate kansrijk worden geacht de top te behalen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
in programma’s en projecten.  
 
Uitgangspunt is dat ieder uitzonderlijk talent in elke discipline de kans krijgt zich met 
behulp van de mogelijkheden die er zijn optimaal te ontwikkelen tot topsporter. De huidige 
gerealiseerde situatie biedt voldoende kansen en mogelijkheden om deze ambities te 
realiseren. Vanzelfsprekend moeten we daarbij steeds opnieuw weloverwogen keuzes 
maken waar het gaat om investeringen die gedaan moeten worden. Extra middelen zijn 
daarom zeker welkom.  
Door de inzet van de afgelopen jaren is zich een nieuwe topsportcultuur aan het 
ontwikkelen. Een cultuur die gekenmerkt wordt door realiteitszin, deskundigheid en de 
noodzakelijke eigen ruimte voor de teams/disciplines.  
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Deskundigheid heeft in dit verband altijd betrekking op inhoudelijk vakmanschap van de 
trainer/coaches en op procesmatige begeleiding. Het blijft onze keuze om bekend en 
erkend te zijn als bond die tevens staat voor ontwikkeling van topsport met als doelstelling 
‘wintersport gericht op presteren’. 
 
3.2 Doelstellingen 

Onderstaand overzicht geeft voor de Olympische én Paralympische disciplines aan bij 
welk evenement met hoeveel sporters welk resultaat behaald moet worden om onze 
ambities waar te kunnen maken: 

Evenement Aantal sporters Resultaat 
Olympische Spelen 2026 6 1x podium/3x top 8 
Paralympische Spelen 2026 8 2x podium/4x top 6 
WK 2025 10 1x podium/3x top 8 
WK 2025 (para) 8 2x podium/4x top 6 
Jeugd Olympische Spelen 2024 4 Finaleplaatsen 
WK 2023 10 1x podium/3x top 8 
WK 2023 (para) 8 2x podium/4x top 6 
World Cups - Podiumplaatsen / 

finaleplaatsen 
Junioren WK - Finaleplaatsen 

 
Om bovenstaande doelstellingen en ambities te kunnen realiseren, stelt de NSkiV ook 
hoge eisen aan de begeleiding van de topsporters uit de nationale selectie. Een trainer 
moet in het bezit zijn van minimaal een trainersdiploma niveau 4 dan wel in een 
opleidingstraject zitten met als doel dat diploma binnen een vooraf overeengekomen 
periode te behalen. Uiteindelijk moeten alle trainer/coaches in het bezit zijn van een 
diploma op niveau 5 (toptrainer/coach NOC*NSF). 
 
3.3 Strategie 

Wintersport gericht op presteren is te zien als een driehoeksrelatie tussen topsporter (bij 
jeugd tevens zijn/haar ouders), trainers/coaches/begeleiding van de NSkiV en begeleiding 
vanuit NOC*NSF/TeamNL centrum, dan wel begeleiding vanuit het (buitenlandse) project 
waarbij een topsporter is ondergebracht. In een goede wisselwerking tussen deze drie 
actoren komt de ontwikkeling van de topsporter het meest tot zijn recht en ontwikkelt de 
topsporter zich tot een volwaardig atleet die meekan op het hoogste niveau.  
Ter verhoging van de kwaliteit en het rendement van dit proces en om het aantal 
podiumplaatsen bij internationale wedstrijden te vergroten, dan wel te behouden, komen 
we tot de volgende koersuitspraken: 
- Blijven verbeteren van de basisvoorwaarden van de Nederlandse 

wintersportinfrastructuur als uitgangspunt voor de ontwikkeling van talent; 
- Uitbouwen van een volwaardige topsportcultuur; 
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- Intensiveren van de samenwerking met NOC*NSF op basis van een partnership; 
- Focus op kansrijke programma’s en kansrijke individuele atleten. Voor deze 

kansrijke programma’s en individueel kansrijke atleten dient een volwaardig 
topsportprogramma te worden georganiseerd. Indien blijkt dat het te kostbaar is 
of waar de benodigde expertise ontbreekt om een eigen programma te 
organiseren en op te zetten, wordt voor individueel kansrijke atleten aansluiting 
gezocht met buitenlandse programma’s; 

- Kritische bewaking van de balans en rendement van investeringen op de korte en 
lange termijn. 

3.4 Keuzes en uitvoering 

Voor wat betreft het realiseren van onze ambities, doelstellingen en strategie, gaan we 
door met initiatieven om de kwaliteit en kwantiteit van onze topsportprogramma’s te 
verhogen.  
 
De NSkiV maakt keuzes in welke disciplines en atleten wordt geïnvesteerd. De keuzes 
worden gemaakt naar aanleiding van de uitkomst van het stroomschema NSkiV topsport. 
Dit stroomschema, de toelichting en het bijbehorende meetinstrument staan in de 
bijlagen. 
 
Op basis van de analyse uit het voorjaar van 2014, heeft de NSkiV in de beleidsperioden 
2014-2018 en 2018-2022 geïnvesteerd in drie totaalprogramma’s: snowboard freestyle, 
paraskiën en parasnowboarden. Daarnaast heeft de NSkiV geïnvesteerd in diverse 
individueel kansrijke atleten en heeft de discipline alpineskiën ondersteuning gekregen 
vanuit het maatwerkprogramma. 
In het voorjaar van 2022 zal de NSkiV opnieuw een analyse doen op basis waarvan de 
investeringen voor de beleidsperiode 2022-2026 worden bepaald. 

 
3.5 Uitkomst 

De uitkomst van het stroomschema laat zich vertalen naar vier pijlers: 
A) Totaalprogramma 
B) Maakbare kansrijke topsportprogramma’s 
C) Individueel kansrijke atleten 
D) Maatwerkprogramma 
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3.5.A TOTAALPROGRAMMA 
Binnen een totaalprogramma van de NSkiV wordt een volledig programma (van jeugd tot 
senioren) georganiseerd, met als doel het verzorgen van een structurele opleiding voor de 
atleten. De structuur bestaat uit helder uitgesproken en geformuleerde verwachtingen en 
een duidelijke dag-, week-, en periodeplanning. De NSkiV draagt zorg voor de organisatie 
van het topsportprogramma en creëert de randvoorwaarden voor de desbetreffende 
discipline voor het borgen van een goede jeugdopleiding. Topsport is binnen de NSkiV op 
dit gebied leidend en andere afdelingen volgen en zullen keuzes maken en prioriteiten 
stellen op basis van het topsportbeleid. Dit geldt met name voor de afdelingen 
verenigingsondersteuning, wedstrijdzaken en opleidingen. Atleten komen in aanmerking 
voor deelname aan het programma wanneer ze aan de door de Commissie Topsport 
vastgestelde selectiecriteria voldoen (zie tevens hoofdstuk 4 Nationale selectie). 
 

3.5.B MAAKBARE KANSRIJKE TOPSPORTPROGRAMMA’S 
Onder maakbare kansrijke topsportprogramma’s worden disciplines verstaan die een 
relatief korte geschiedenis hebben. Bij een relatief jonge discipline met goede faciliteiten 
en een goede infrastructuur in Nederland kan besloten worden om discipline te herkennen 
en erkennen als kansrijk onderdeel om vervolgen5 nauwgezet de ontwikkelingen te 
volgen. 
 

3.5.C INDIVIDUEEL KANSRIJKE ATLETEN 
Met een individueel kansrijke atleet wordt diegene bedoeld die bewezen potentie heeft om 
zich binnen acht jaar te ontwikkelen tot een atleet met podiumkansen bij de Olympische 
of Paralympische Spelen. Een atleet waarvan dit verwacht wordt, wordt opgenomen in de 
selectie richting OS/PS in 2030 (talentontwikkeling). Een atleet die potentie heeft de 
ambitie binnen vier jaar te realiseren wordt opgenomen in de selectie richting OS/PS in 
2026 (topsportprogramma). Doordat het zich moeilijk laat voorspellen of een atleet over 
acht jaar tot een olympische kanshebber behoort, worden pas na twee jaar in de 
beleidscyclus (dus zes jaar voor de Spelen) atleten aangewezen voor de selectie richting 
PS/OS in 2030. 
Het programma voor individueel kansrijke atleten richt zich op de ontwikkeling van de 
individuele atleet en niet op de discipline als zodanig. Deze aanpak biedt ruimte om 
rekening te houden met de verschillen tussen individuele atleten. Het ontwikkelingsproces 
wordt succesvoller naarmate het beter aansluit op de individuele mogelijkheden van de 
atleten. Met iedere atleet op een adequate manier het hoogst haalbare bereiken, vraagt 
deskundigheid en flexibiliteit van begeleiders en organisatie. De discipline waarin de atleet 
gespecialiseerd is heeft, in tegenstelling tot de totaalprogramma’s, geen prioriteit binnen 
de diverse afdelingen van de NSkiV. Concreet betekent dat, dat het geen prioriteit heeft 
om wedstrijden te organiseren in deze disciplines en/of trainersopleidingen te verzorgen. 
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3.5.D MAATWERK 
Voor disciplines die niet in aanmerking komen voor een totaalprogramma kan worden 
besloten deze toch te ondersteunen vanuit de NSkiV. In een dergelijk geval, waar voor de 
betreffende discipline een andere doelstelling dan topsport leidend is, zal 
maatwerkondersteuning worden geboden. Afhankelijk van de behoefte vanuit de 
achterban zullen activiteiten worden georganiseerd vanuit de diverse afdelingen. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan het organiseren van een wedstrijdcircuit voor een brede 
vertegenwoordiging van onze achterban of ondersteuning van de organisatie van een 
wedstrijdteam of van wedstrijden. 
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4. Nationale selectie 
Om in aanmerking te komen voor de nationale selectie en deelname aan met name 
wereldkampioenschappen of Olympische Spelen moeten atleten voldoen aan 
vastgestelde criteria. Deze criteria worden jaarlijks opgenomen in het selectiedocument 
(‘Limietenboekje’) en gepubliceerd op de website van de NSkiV. De criteria vormen een 
leerlijn richting het podium bij de senioren. 
 
4.1 Vaststellen Nationale Selectie  

Het niveau van atleten die worden uitgenodigd voor de nationale selectie moet aansluiten 
bij de ambitie en doelstellingen van de NSkiV. Concreet kan dit betekenen dat atleten 
binnen acht jaar een reële kans hebben op podiumplaatsen bij de Olympische of 
Paralympische Spelen.  
Leden van de nationale selectie ondertekenen een selectieovereenkomst met de NSkiV 
waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. 
 
 

4.2  Uitzending 

Internationale wedstrijden hebben een logische opbouw qua niveau. Dit sluit aan bij de 
ideale ontwikkeling van een atleet. Deze wedstrijden worden zodanig opgenomen in het 
meerjaren opleidingsplan (MJOP). Op hoofdlijnen gaan atleten van deelname aan 
nationale junioren kampioenschappen, via internationale junioren en nationale senioren 
kampioenschappen richting deelname aan de internationale seniorenkampioenschappen 
zoals WK’s en Para- en Olympische Spelen. 
 
Deelname aan het WK is het hoogtepunt van een seizoen. Een WK wordt door de 
Internationale Skifederatie (FIS) iedere twee jaar in de oneven jaren georganiseerd. De 
Internationale Biatlonunie (IBU) organiseert ieder jaar een WK, met uitzondering van een 
olympisch jaar.  
Voor deelname aan de internationale kampioenschappen hanteert de NSkiV als algemeen 
uitgangspunt dat de leerlijn tot het senioren podium centraal staat. 
De NSkiV verwacht van atleten die deelnemen WK’s, dat ze optimaal voorbereid en met 
een duidelijke doelstelling deelnemen.  
 
De limieten voor de nationale selectie en deelname aan WK’s en JWK’s worden ieder jaar 
geëvalueerd en aan het begin van het seizoen (zie voor de exacte datum per seizoen het 
limietenboekje) door de Commissie Topsport vastgesteld en gepubliceerd op de website 
van de NSkiV. 
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5. Infrastructuur Topsportprogramma’s 
 

5.1 Topsport Is Een Vak 

Topsport is een vak op zich, topsporter ben je fulltime. Voor de uitvoering van de 
topsportprogramma’s (zie hoofdstuk 3.4) volgt de NSkiV de inhoudelijke pijlers die 
NOC*NSF heeft uitgewerkt in de Sportagenda 2032. Veelal in samenwerking met 
NOC*NSF wordt invulling gegeven aan de volgende inhoudelijke pijlers: 
- Talentontwikkeling 
- Topsportinfrastructuur 
- Topsportkader 
- Medisch 
- Anti-doping 
- Positie topsporter 
- High performance services 
- Topsport en onderwijs 
- Sport science and innovation 
- Athlete Services 
- Coaches educatie 
-  

Voor de inhoudelijke uitwerking van deze pijlers wordt verwezen naar de Sportagenda 
2017+ 2032 van NOC*NSF (te downloaden via www.nocnsf.nl). Naast deze ‘opgelegde’ 
focus, heeft de NSkiV een eigen visie op de infrastructuur van haar topsportprogramma’s. 
Deze wordt uitgewerkt in paragraaf 5.3 en vormt de basis voor het opstellen van het 
meerjarenplan door de technische staf. 
 
Het meerjarenopleidingsplan (MJOP) wordt het komende jaar herzien en aangepast aan 
de huidige situatie. Dit MJOP moet een gestructureerde, eenduidige en inzichtelijke 
opleidingsweg bieden, waarin handvatten zijn opgenomen voor alle trainers en coaches 
van al onze disciplines. Om daarmee talentvolle sporters binnen hun discipline te 
stimuleren en te helpen ontwikkelen naar de top. De MJOP’s van diverse Nederlandse 
sportbonden zijn deels gebaseerd op het Long-Term Athlete Development model (LTAD), 
zo ook de meerjarenopleidingsplannen van de verschillende disciplines van de NSkiV.  
 
Het LTAD gaat uit van een indeling van een sportloopbaan in zeven verschillende 
ontwikkelingsfasen (figuur 1). Het is een leidraad voor het organisatieniveau in het nemen 
van de juiste beslissingen in het belang van talentontwikkeling in de sport. Ook voor 
trainers/coaches is het een uitgangspunt voor het begeleiden van sporters en bij het 
ontwikkelen van jaarplannen en meerjarenopleidingsplannen. Het streeft naar maximale 
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ontwikkeling van alle sporters om uiteindelijk podiumprestaties neer te zetten en bovenal 
het bevorderen van levenslang plezier in het sporten. 
 

 
Figuur 1: LTAD Canada (Balyi, 2013) 
 
 5.2 Plan en planning 

De coach van een totaalprogramma is vanuit het meerjarenopleidingsplan 
verantwoordelijk voor het totale programma van zijn of haar discipline, inclusief de 
talentherkenning en –ontwikkeling. Indien een coach enkel met een individuele atleet 
werkt, is hij/zij ook verantwoordelijk voor de sportinhoudelijke bijdrage richting 
verenigingen en clubs binnen de discipline. De coach is verantwoordelijk voor het maken 
van een plan, planning en budgettering. De planning betreft de van dag-tot-dag-agenda 
(wie traint en verblijft waar). Het plan is een dynamisch document met daarin de vertaling 
van doelstelling naar plan, naar periodisering. Hierin zijn alle andere onderdelen 
opgenomen. Coaches zijn hier samen met de technisch directeur van de NSkiV 
verantwoordelijk voor. 
 
5.3 Infrastructuur topsportprogramma’s 

De talentontwikkelingsprogramma’s worden zoveel mogelijk uitgevoerd bij diverse 
steunpunten in binnen- en buitenland. Er zijn gecertificeerde talententeams (alpine) en 
deels zijn de programma’s onderdeel van de topsportprogramma’s. De NSkiV faciliteert 
de steunpunten in kennis en kunde zodat de leerlijn voor talenten en trainers aansluit bij 
de topsportprogramma’s. 
 
Sinds 2015 maakt de NSkiV gebruik van de faciliteiten van het TeamNL centrum 
(voorheen Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) op Papendal. Op het TeamNL 
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centrum kunnen atleten met minimale reistijd een fulltime programma volgen dat gericht 
is op de combinatie topsport en onderwijs (www.papendal.nl). 
 
Fysiek                                                                                                   
Voor het maken en uitvoeren van het fysieke programma kan de coach een beroep doen 
op de kennis en inzet van de diverse specialisten binnen de NSkiV en NOC*NSF. Er is 
vanuit het TeamNL centrum een fysieke trainer aangesteld voor het ondersteunen van de 
coach in het maken en uitvoeren van deze programma’s. Naast het fysieke programma 
zijn algemeen fysieke en sportspecifieke testen onlosmakelijk verbonden met het 
opstellen van het programma en de uitvoering hiervan. Deze testen worden structureel 
uitgevoerd bij atleten vanaf 14-jarige leeftijd. 
 
Mentaal                                                                                                    
Atleten met een topsportstatus vanuit NOC*NSF hebben toegang tot mentale 
ondersteuning vanuit het netwerk van NOC*NSF via Athlete Services. Op verzoek van de 
coach of de atleet kan in samenspraak met de technisch directeur van de NSkiV naar de 
beste invulling worden gezocht. Binnen het TeamNL centrum is er ook sprake van een 
(para)medische staf voor niet-statushouders. 
 
Paramedisch                                                                                        
De coach is verantwoordelijk voor het (para)medisch programma en voor de 
procesbewaking bij blessures en revalidatie. Er is tijdens trainingskampen volledige 
aandacht voor de verzorging van atleten. Paramedische begeleiding is standaard 
opgenomen in het budget. 
 
Blessures                                                                                              
In het geval van een blessure zoekt de coach direct afstemming met de bondsarts van de 
NSkiV. In overleg wordt er een plan voor behandeling van de blessure en revalidatie 
gemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van de medische voorzieningen van het TeamNL 
centrum. Er is een directe lijn tussen arts, atleet en coach. In samenspraak tussen coach 
en arts wordt er gerapporteerd aan de technisch directeur. 
 
Alle atleten (talentontwikkeling en topsport) dienen aan het begin van het seizoen 
sportmedisch te worden getest. Deze testen worden uitgevoerd door instanties die 
verbonden zijn met NOC*NSF, in overleg met de bondsarts. Alle atleten worden tevens 
regelmatig getest op algehele gesteldheid. 
 
Materiaal                                                                                              
Atleten dienen zelf zorg te dragen voor aanschaf en verzorging van hun persoonlijke 
sporttechnische trainings- en wedstrijdmaterialen zoals ski’s/snowboards, schoenen en 
andere gerelateerde hulpmiddelen.  
De coach is verantwoordelijk voor de sporttechnische trainingsmaterialen. 
 
Iedere atleet krijgt aan het begin van het seizoen een selectieovereenkomst aangeboden 
met daarin zijn/haar rechten en plichten, deze overeenkomst moet voor aanvang van het 
seizoen zijn ondertekend door de atleet en de NSkiV.  



 

 16 

 
 
 

6. Organisatie en leiderschap 
De organisatiestructuur zoals die de afgelopen beleidsperiode is ingezet door het 
opzetten van een integrale benadering en centralisatie van de topsportprogramma’s op 
Papendal behoeft geen grote aanpassing: de uitvoering van de programma’s en projecten 
wordt vanuit overzichtelijke teams vormgegeven en concentreert zich op Papendal. Voor 
individuele atleten worden hoogwaardige trainingsprogramma’s ingekocht in bijvoorbeeld 
het buitenland. 
 
 
6.1 NSkiV 

De eindverantwoordelijkheid van de afdeling topsport ligt bij de technisch directeur. De 
technisch directeur geeft leiding aan de technische staf en de afdeling topsport en is 
verantwoordelijk voor het technisch beleid en de uitvoering daarvan. 
 
6.2 Technische staf 

De technische staf staat in direct contact met de technisch directeur en onderhoudt een 
functionele directe lijn door periodiek (wekelijks), indien nodig dagelijks kort en bondig te 
rapporteren. Op basis van deze informatie wordt de rapportage met betrekking tot de 
voortgang gerapporteerd aan het hoofdbestuur, het managementteam en de Commissie 
Topsport. 
Bij de samenstelling van de technische staf wordt gekeken naar de opdracht van de 
technische staf en welke competenties hiervoor noodzakelijk worden geacht. Het 
competentieprofiel van de TC 5/Mastercoach-opleiding vormt hiervoor de basis.  
In algemene zin zijn bij de samenstelling van de technische staf de volgende 
uitgangspunten van toepassing: 
- Sportspecifieke kennis passend bij het niveau van de atleten; 
- Kennis van topsport en topsportprogrammering; 
- HBO, TC5 of Mastercoach werk- en denkniveau, minimaal in het bezit van een 

diploma TC 4. 
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6.3 Bestuurlijk / commissie topsport 

 
Leden van de NSkiV en de bij de NSkiV aangesloten verenigingen worden 
vertegenwoordigd door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur legt in de algemene 
vergadering verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid en de voortgang. 
Het hoofdbestuur bepaalt het beleid van de organisatie vanuit een grote betrokkenheid 
maar houdt zeer nadrukkelijk afstand van de dagelijkse gang van zaken. Dit is ingegeven 
door de filosofie ‘besturen op hoofdlijnen’. De voorbereiding en uitvoering van het beleid 
zijn gedelegeerd aan de algemeen directeur die kan beschikken over een professioneel en 
deskundig bondsbureau.  
Ter ondersteuning van het hoofdbestuur is de Commissie Topsport ingesteld. Het 
hoofdbestuur heeft een portefeuillehouder topsport, welke tevens voorzitter is van de 
Commissie Topsport. De Commissie Topsport bestaat derhalve uit een voorzitter 
(portefeuillehouder topsport in hoofdbestuur) en één of twee personen waarvan bij 
voorkeur een ex-atleet. De commissie Topsport wordt ambtelijk ondersteund door de 
technisch directeur en de coördinator topsport & talentontwikkeling. 
 
De Commissie Topsport heeft formeel een gedelegeerde taak vanuit het hoofdbestuur om 
een aantal zaken vast te stellen of te besluiten. De formele rol van de Commissie Topsport 
bestaat uit: 
- Vaststellen limieten nationale selectie; 
- Vaststellen limieten voor deelname aan grote internationale toernooien (JWK en 

WK); 
- Vaststellen nationale selectie; 
- Sanctioneren bij overtredingen van het gedragsreglement; 
- Toekennen van een blessurestatus. 

De Commissie Topsport komt jaarlijks aan het begin van het seizoen bijeen om de limieten 
voor de nationale selectie en voor deelname aan grote internationale wedstrijden vast te 
stellen. Aan het einde van het seizoen komt de commissie bijeen voor evaluatie en 
vaststelling van de nationale selectie voor het daaropvolgende seizoen. In de 
tussenliggende periode vinden tweemaandelijkse bijeenkomsten plaats om de voortgang 
te bewaken.  
Naast de formele rol vanuit het hoofdbestuur, fungeert de Commissie Topsport tevens 
vanuit een adviserende rol in de vorm van een denktank. Aanvullend kunnen vanuit dit 
kader aparte sessies worden georganiseerd waarbij externe specialisten worden 
uitgenodigd mee te denken over het topsportbeleid van de NSkiV. De technisch directeur 
fungeert als ambtelijk secretaris van de Commissie Topsport. De technisch directeur 
wordt hierbij ondersteund door de coördinator topsport.  
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Bijlage 1. Stroomschema en toelichting topsport 2022 – 
2030 
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Toelichting stroomschema 
Stap 1: Is er potentie voor erkenning als NOC*NSF topsportprogramma? Het gaat om het 
beantwoorden van de vraag of er als discipline een reële mogelijkheid is om door 
NOC*NSF als programma te worden erkend. Om voor deze erkenning in aanmerking te 
komen moet, volgens Sportagenda 2017+ 2032 CHECKEN (het meerjarenbeleidsplan van 
NOC*NSF, nocnsf.nl) aan de volgende minimale voorwaarden worden voldaan: 
- Olympische of paralympische status; 
- Bij geen olympische of paralympische status: een WK met meer dan 18 

deelnemende landen. 

Stap 2: Zijn er minimale basisvoorwaarden waaraan we moeten voldoen?        
Een discipline wordt door de NSkiV als topsportonderdeel erkend wanneer het aan de 
kwantitatieve elementen voldoet uit het meetinstrument voor de periode ³ 2026. Wanneer 
hieraan wordt voldaan, komt de discipline in aanmerking voor een totaalprogramma. 
 
Stap 3a: Is de discipline kansrijk als onderdeel?                                              
Om door de NSkiV als discipline als kansrijk programma te worden erkend, moet het 
voldoen aan alle elementen uit het meetinstrument. De mate in hoeverre een programma 
als potentieel kansrijk wordt beschouwd hangt af van de mate waarin de betreffende 
discipline voldoet aan de beschreven elementen uit het meetinstrument. 
Stap 3b: Is de discipline maakbaar als onderdeel?                                         
Vraag die beantwoord moet worden is of de discipline als relatief nieuw kan worden 
beschouwd en de potentie heeft om met voldoende middelen, op relatief korte termijn, 
zich te ontwikkelen tot succesvol totaalprogramma. 
 
Stap 4: Is de individuele atleet kansrijk?                                                  
Gevraagd wordt of zich atleten in de talentontwikkelings- en/of topsportfase bevinden die 
een bijdrage kunnen leveren aan de topsportdoelstelling. Een atleet is tevens kansrijk als 
hij of zij als maakbaar wordt beschouwd. Uitgangspunt voor het bepalen van de mate 
waarin een atleet als kansrijk wordt beschouwd zijn de elementen uit het meetinstrument 
voor de periode 2022-2026 en daarna. 
 
Stap 5: Kansrijk voor 2026 of 2030?                                                          
Vraag die gesteld wordt is of kansrijke atleten potentie hebben om in 2022 of 2026 bij te 
dragen aan de topsportdoelstelling van de NSkiV. Om de mate waarin een atleet als 
kansrijk wordt beschouwd voor deelname aan de Olympische Spelen van 2022 te meten, 
wordt gekeken naar de periode 2018-2022 uit het meetinstrument, voor een potentiële 
atleet voor 2026 wordt gekeken naar de periode 2022-2026 en daarna. 
 
Stap 6: Is er een organisatiebelang?                                                     
Wanneer een discipline of atleet op basis van sportinhoudelijke gronden niet in 
aanmerking komt voor ondersteuning, is de laatste te beschouwen stap of er een 
organisatiebelang is. Er wordt gesproken van een organisatiebelang indien een discipline 
sterk vertegenwoordigd is door de achterban, wanneer er sprake is van een politiek belang 
of in geval van commerciële afspraken.  
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Bijlage 2: Meetinstrument topsport 2022-2030 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


