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Intro 
 
Trainers zijn de draaischijf van de club en in de beleidsperiode 2021-2024 willen we daar nog meer op 
inzetten. Maar we zien een grote drop-out van trainers, clubs zijn steeds op zoek naar (nieuwe) trainers en 
de opleidingsgraad blijft laag. 
 
Daarom willen we de belangrijkste problemen/wensen/verwachtingen in kaart brengen en daarvoor een 
trainersbeleid uitwerken. We willen daarbij steeds focussen op zowel de clubs als de trainers zelf en sturen 
hiervoor een bevraging uit naar 3 doelgroepen (enquêtes worden gemaakt met Survey Monkey) 

• Clubs (reacties van 101 verschillende clubs) 

• Actieve trainers (910 unieke en volledige ingevulde bevragingen) 

• Recent gestopte trainers (300 unieke en volledig ingevulde bevragingen) 
 
Hieronder vind je de meest interessante resultaten en conclusies per doelgroep. 
 
 

Clubs 
 
 
 
Hebben jullie binnen de club een tekort aan trainers? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bevragingen trainersbeleid 
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Hoe komen nieuwe trainers bij de club terecht (%)? 

 
 
Wie neemt initiatief om (ex)sporters als trainer aan de club te binden? 

 
Nemen nieuwe trainers eerst de rol van hulptrainer op alvorens zelfstandig les te geven? 

 
 
Heeft de club een uitgewerkt en uitgeschreven trainersbeleid? Zo ja, op welke domeinen? 
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Worden trainers actief betrokken bij uitwerken van het beleid in de club? 

 
 
 
OPLEIDING 
 
Worden trainersopleidingen door de club betaald?     

 
 
 
Worden bijscholingen (clinics, workshops, technische sessies,…) door de club betaald? 
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Worden er intern (in eigen club) opleidingen of bijscholingen georganiseerd? 

 
 
 
Bieden jullie als club tools aan die de trainers kunnen gebruiken (Gymstars, Kidies, Coach@Home,...)? 

 
 
Worden er structureel evaluatie- of functioneringsgesprekken gevoerd met trainers? 
 

 
 
Welke criteria worden gebruikt om een trainer te evalueren? 
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VERGOEDING 
 
95% van de respondenten geven al hun trainers een vergoeding. De grootte van deze vergoeding wordt 
bepaald door: 

 
 
Krijgen trainers van bepaalde groepen een hoger bedrag (omwille van de groep en niet zozeer van hun 
persoon) 

 
Wanneer we kijken over welke groepen dit gaat, dan is dat in de helft van de gevallen de groepen met 
wedstrijdgymnasten en in de andere helft groepen dans of volwassenen. 
 
 
Worden onderstaande taken extra vergoed? 

  Nee 
Ja, forfait 
bedrag 

Ja, 
'uurloon' 

Ja, onkosten 
(vb: km's) 

Niet van 
toepassing 

Extra trainingen tijdens vakanties 15,84% 4,95% 65,35% 2,97% 10,89% 

Extra trainingen ifv turnshow,... 41,58% 4,95% 43,56% 0,99% 8,91% 

Als trainer mee naar wedstrijd of 
recreatoernooi 30,69% 30,69% 8,91% 18,81% 10,89% 

Materiaal/klaarzetten vóór aanvang van 
de training 89,11% 1,98% 0,00% 0,00% 8,91% 

Lesvoorbereiding maken 95,05% 0,99% 0,00% 0,00% 3,96% 

Overleg/vergaderingen met ouders of 
externen 91,09% 0,99% 0,00% 0,00% 7,92% 

Kosten voor deelname (als trainer) aan 
internationale wedstrijden 22,77% 12,87% 2,97% 13,86% 47,52% 

Aanwezigheid op 
(trainers)vergaderingen 93,07% 3,96% 0,00% 0,00% 2,97% 
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Wordt er jaarlijks een activiteit (etentje, teambuilding,...) georganiseerd voor de trainers - op initiatief 
van de club? 

 
 
Hoe worden trainers toegewezen aan een bepaalde groep? Waarmee hou je rekening (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
 

 
 
 
OPEN VRAAG: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor jouw club op vlak van trainers? 
Antwoorden die meerdere keren terugkwamen: 

- Trainers vinden en houden – goede mix tussen ervaring en nieuwe input 
- Trainers motiveren om diploma te halen 
- Voldoende opleiding en ondersteuning voorzien 
- Goede sfeer tussen trainers 
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OPEN VRAAG: Hoe zou de federatie jullie als club op vlak van trainersbeleid beter kunnen ondersteunen? 
Antwoorden die meerdere keren terugkwamen: 

- Database van (gediplomeerde) trainers 
- Info over beleid/good practices – ondersteuning trainersverantwoordelijke in de club 
- Meer flexibiliteit in volgen van trainersopleiding (periodes, stage, ervaring,…) 
- Regionale bijscholingen 
- Niets extra nodig, alles ok 

 
 
OPEN VRAAG: Wil je nog iets kwijt? 
Antwoorden die meerdere keren terugkwamen: 

- Concurrentie tussen functie als hulptrainers en mogelijkheid om studentenarbeid te doen 
(financieel) 

 
 
 
CONCLUSIE BEVRAGING CLUBS 
 

- Slechts 1/3 van de respondenten is sporttechnisch coördinator, hoewel bevraging gestuurd naar 
emailadres dat ze opgeven in ledenbeheer. Werkpunt om per club iemand te voorzien de deze taak 
(en bijhorende trainersbeleid) specifiek op zich neemt? 

- Meer dan 60% van de clubs heeft een tekort aan trainers 
- Trainers komen bijna altijd (84%) uit eigen club, maar manier van recruteren is niet overal even 

gestructureerd. Hou ook rekening dat je voldoende leden moet hebben van 15 jaar (om te kunnen 
recruteren). 

- Eerst inschakelen van nieuwe trainers als hulptrainer is vaak goedbedoeld (velen willen het wel 
doen onder bepaalde voorwaarden), maar in slechts 18% van de clubs is iedereen eerst hulptrainer 
alvorens zelfstandig voor een groep te staan. 

- Op vlak van vergoedingen is er vaak een beleid, maar er is ruimte voor uitwerken van trainersbeleid 
op de andere domeinen. 

- Clubs doen grote inspanningen van vlak van (terug)betalen van opleidingen en bijscholingen. 
o volledige terugbetaling van de opleiding bij inschrijving kan misschien een extra stimulans 

zijn, en niet enkel terugbetaling bij slagen.   
o Er worden ook veel interne opleidingsmomenten geoganiseerd. 
o in 70% van de gevallen worden tools standaard aangeboden aan de trainers. Dit is een heel 

belangrijk gegeven voor de trainers, vermits zij aangeven (zie bevraging actieve trainers) 
dat ze veel extra input halen uit het (online) leren en opzoeken van inspiratie/oefenstof. 

- Meeste trainers worden vergoed, maar de extra zaken meestal niet. 
- Er wordt vanuit de clubs geluisterd naar de trainers en hun input (op vlak van beleid, keuze 

groepen,…) Bijna de helft van de clubs doet jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken met de 
trainers en richt zicht hierbij voornamelijk op het gevoel/welbevinden en niet zozeer op objectieve 
gegevens. 

- Trainers vinden én houden is belangrijkste uitdaging voor de clubs – samen met ervoor zorgen dat 
trainers een opleiding willen volgen. 

- Grote tevredenheid naar federatie toe, blijven aanbieden van regionale opleidingen én vraag naar 
ondersteuning bij beleid (uitwisselen good practices).  

- Een database met (gediplomeerde) trainers waar de clubs uit kunnen zoeken zou ideaal zijn. Als we 
echter zien in de bevragingen bij de trainers is tijd de belangrijkste reden om niet meer training te 
geven. Vermoedelijk is vraag en aanbod niet helemaal in evenwicht en zal een database dit niet 
meteen oplossen. 
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Actieve trainers 
 
Hoe lang geef je al training? 
 

 
 
Hoeveel sporters worden er (per training)    Vind je dat… 
specifiek aan jou toegewezen? 

                   
 
 
Hoeveel tijd (minuten) besteed je aan de per week (gemiddeld) aan volgendet taken? 
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OPLEIDING 
 
Eerder zagen we al dat meer dan de helft (nog) geen trainersdiploma heeft. Van die respondenten  is 53% 
van plan om dit binnenkort te doen, maar 47% dus niet. Als belangrijkste reden geven ze aan 
 

 
Onder ‘overige’ zagen we voornamelijk ‘einde carrière’ als antwoord, net als ‘voldoende ervaring’. 
 
Eenzelfde tendens zien we wanneer we aan de gediplomeerden vragen of ze willen gaan voor een hoger 
diploma. Hier komt wel ook een sterkere groep die vindt dat het huidige diploma afgestemd is op de groep 
waar ze training aan geven en aan de noden. 

 
 
 
Heb je reeds specifieke bijscholingen      Betaalt de club? 
of workshops gevolgd? 
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Zoek je op andere manieren extra info of inspiratie om een betere trainer te worden? (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
 

 
 
 
 
Wat zijn voor jou redenen om training te (blijven) geven 
 

  
Totaal 

niet Niet Wel 
Zeker 
wel N.v.t. 

Gewogen 
gemiddelde 

Leuke bijverdienste 8,86% 14,38% 41,08% 29,01% 6,68% 2,97 

Ik vind training geven gewoon 
leuk 0,00% 0,00% 18,36% 80,36% 1,28% 3,81 

Ik voel me verplicht door mijn 
club 52,50% 34,92% 8,86% 1,28% 2,44% 1,58 

Ik wil graag iets terugdoen voor 
mijn sport/club 3,08% 10,78% 43,90% 35,04% 7,19% 3,2 

Ik vind het aanzien tov sporters 
en ouders wel leuk 4,36% 10,91% 45,83% 30,55% 8,34% 3,12 

Mijn vrienden en vriendinnen 
geven ook training 17,59% 24,26% 34,79% 15,53% 7,83% 2,52 

Ik ga graag met mensen om 0,13% 0,77% 24,01% 74,33% 0,77% 3,74 

Ik leer graag anderen iets bij 0,13% 0,39% 16,94% 81,26% 1,28% 3,82 

Met mijn sporters kunnen 
deelnemen aan wedstrijden of 
recreatoernooien 9,37% 17,33% 25,16% 27,60% 20,54% 2,89 

 
 
Ben je van plan om in de (nabije) toekomst te stoppen met training geven? 
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Voor de groep die (misschien) wil stoppen: Wat zou je kunnen overtuigen om training te blijven geven? 
 

  
Totaal 

niet Niet Wel 
Zeker 
wel N.v.t. 

Gewogen 
gemiddelde 

Een (hogere) financiële 
vergoeding 18,18% 25,00% 28,41% 21,59% 6,82% 2,57 

Training geven aan een andere 
(soort) groep 37,50% 37,50% 10,23% 3,41% 11,36% 1,77 

Meer waardering van de 
club/bestuur 18,18% 28,41% 22,73% 19,32% 11,36% 2,49 

Een 'duobaan' met een andere 
trainer om de belasting te spreiden 19,32% 26,14% 25,00% 11,36% 18,18% 2,35 

Geen extra taken meer moeten 
doen (vergaderingen, 
voorbereidingen,...) 20,45% 37,50% 23,86% 10,23% 7,95% 2,26 

Een andere thuis-/werk-/studie-
situatie 5,68% 13,64% 31,82% 43,18% 5,68% 3,19 

Zelf mijn uren of groep kunnen 
kiezen 19,32% 30,68% 26,14% 10,23% 13,64% 2,32 

 
Voor de groep die niet aan stoppen denkt: Wat zou eventueel een reden kunnen zijn om te stoppen? 
 

  
Totaal 

niet Niet Wel 
Zeker 
wel N.v.t. 

Gewogen 
gemiddelde 

Financiële vergoeding te laag 35,54% 35,80% 18,81% 5,06% 4,80% 1,93 

Tijdsgebrek 6,36% 11,67% 45,78% 34,63% 1,56% 3,1 

Slechte sfeer in de club 33,98% 26,98% 23,48% 11,54% 4,02% 2,13 

De groep(en) waaraan ik training 
geef 44,23% 36,58% 13,23% 2,72% 3,24% 1,74 

Gebrek aan waardering 27,76% 27,63% 29,05% 11,54% 4,02% 2,25 

Een andere thuis-/werk-
/studiesituatie 7,00% 10,51% 45,78% 32,56% 4,15% 3,08 

Gezondheidsproblemen 25,94% 23,61% 29,18% 15,56% 5,71% 2,36 

Leeftijd 30,61% 30,61% 26,72% 9,08% 2,98% 2,15 

Geen plezier meer 28,02% 22,57% 29,18% 17,51% 2,72% 2,37 

Te veel administratie 
(inschrijvingen, communicatie met 
ouders, aanwezigheden 
bijhouden,...) 36,45% 41,25% 13,75% 3,50% 5,06% 1,83 

Gebrek aan goed (sport)materiaal 
of slechte accommodatie 37,09% 33,33% 20,23% 5,71% 3,63% 1,94 

Te grote groep(en) 32,81% 44,62% 14,66% 4,02% 3,89% 1,89 

Prestatiedruk 38,65% 39,30% 14,66% 3,37% 4,02% 1,82 

 
In welke mate vind je dat volgende groepen respectvol met jou omgaan? 
 

  Totaal niet Niet Wel Zeker wel N.v.t. 
Gewogen 

gemiddelde 

Club/bestuur 0,78% 5,84% 40,73% 51,36% 1,30% 3,45 

Sporters 0,13% 0,91% 37,87% 59,92% 1,17% 3,59 

Ouders 0,13% 2,98% 46,04% 46,95% 3,89% 3,45 

Collega trainers 0,26% 2,08% 33,98% 62,78% 0,91% 3,61 

Gymfed 0,65% 2,98% 49,29% 29,05% 18,03% 3,3 
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Hoe tevreden ben jij met   Voel jij je betrokken bij de             Wordt er rekening gehouden 
jouw functie als trainer   club waar je training geeft             met je wensen (uren, groep) 
(schaal op 5)?    (schaal op 5)?               (schaal op 5)? 
 

                                                   
 
 
Open vraag: Hoe zou de club of de federatie jou als trainer nog beter kunnen ondersteunen? 
Aantal opmerkelijke zaken: 

- Tevreden, alles OK 
- Hogere vergoeding of betere verdeling van de financiën 
- Betere accommodatie, meer (klein) materiaal 
- Meer opleidingen en bijscholingen 
- Opleidingen in zelfstudie/online 
- Communicatie (tussen groepen) en duidelijke clubstructuur 
- Meer voorbeeldmateriaal en oefenstof 
- Feedback over training geven (door anderen) 
- Luisteren naar mijn meningen/ideeën en eens komen kijken (interesse 

 
 
SLOTCONCLUSIE BEVRAGING ACTIEVE TRAINERS 
 

- In vergelijking met een aantal jaren geleden, wordt er wel rekening gehouden met kleinere groepen 
of worden er meer trainers ingezet per groep, zodat het aantal sporters per trainer kleiner wordt. 
De trainers kunnen dit appreciëren. 

- Er wordt gemiddeld 3u per week training gegeven en zelf iets meer dan deze tijd gebruikt voor de 
omkadering (voorbereiden, verplaatsing, klaarzetten materiaal en andere activiteiten). Wanneer 
we echter aan de respondenten vragen wat ze daar van vinden, antwoordt 75% dat deze 
tijdsbesteding prima is. 15% wil meer tijd besteden aan z’n rol als trainer en 10% minder.  

- Eerder zagen we al dat meer dan de helft (nog) geen trainersdiploma heeft. Van die respondenten  
is 53% van plan om dit binnenkort te doen, maar 47% dus niet. Tijdsbebrek is hier de belangrijkste 
factor voor hen. De andere obstakels (locatie, inhoud,…) hebben we wel zoveel mogelijk kunnen 
wegwerken. Strookt dit tijdsgebrek helemaal met bovenstaande punt of wordt het alleen ‘ervaren’ 
als een probleem? 

- Trainers volgen wel bijscholingen en zoeken inspiratie op het internet. Extra tip voor de clubs om 
ook niet-Gymfedbijscholingen (vb: VTS-plus,…) te vergoeden en/of abonnement aan te kopen voor 
de trainers en dit uit eigen beweging doen. 

- Wanneer we peilen naar mogelijke redenen om te stoppen, blijft tijdsgebrek (door thuis-werk-
studie) de belangrijkste reden. Op enige afstand zou ook een hogere financiële vergoeding (trainers 
die misschien stoppen) of meer waardering of plezier (trainers die nog niet meteen willen stoppen) 
een trigger kunnen zijn. 

- Over het algemeen zien we bij de trainers een grote intrinsieke motivatie, training geven is gewoon 
leuk – trainers voelen zich goed en betrokken! 
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Recent gestopte trainers 
 
 
Wat is de hoofdreden waarom je gestopt bent met training geven? 

 

 % 

Tijdgebrek 44 

Ik vond het niet leuk meer 6 

Ik kreeg niet de groep(en) die ik wilde 2 

Te lage (financiële) vergoeding 5 

Ik ben verhuisd 9 

Geen connectie meer met de club (vb: kinderen of vrienden gestopt) 5 

Conflict met ouders/bestuur/ouders 12 

Te hoge eisen van club/mede-trainers/ouders 3 

Mijn leeftijd 8 

Mijn gezondheidssituatie 6 

 
 
 
Wat zou je kunnen overtuigen (hebben) om training te blijven geven? 
 

  Totaal niet Niet Wel Zeker wel N.v.t. 
Gewogen 

gemiddelde 

Een (hogere) financiële 
vergoeding 18,15% 15,66% 29,18% 18,15% 18,86% 2,58 

Training geven aan een andere 
(soort) groep 34,88% 32,03% 8,19% 2,85% 22,06% 1,73 

Meer waardering van de 
club/bestuur 20,28% 18,15% 16,01% 22,06% 23,49% 2,52 

Een 'duobaan' met een andere 
trainer om de belasting te spreiden 19,57% 24,56% 19,57% 6,76% 29,54% 2,19 

Geen extra taken meer moeten 
doen (vergaderingen, 
voorbereidingen,...) 19,57% 30,60% 16,73% 6,76% 26,33% 2,14 

Een andere thuis-/werk-/studie-
situatie 14,95% 11,74% 27,76% 30,25% 15,30% 2,87 

Zelf mijn uren of groep kunnen 
kiezen 18,51% 29,18% 21,35% 6,05% 24,91% 2,2 

Een vaste turnhal (geen materiaal 
meer moeten plaatsen) 21,00% 22,42% 14,59% 8,19% 33,81% 2,15 
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Ben je nog actief in de club in een andere rol? 

 
De mensen die aangeven waarom ze niet meer verbonden zijn, halen zoals verwacht tijdsgebrek, maar ook 
vaak ‘conflicten/gebrek aan waardering’ aan als reden 
 
 
CONCLUSIE BEVRAGING RECENTE GESTOPTE TRAINERS 

- Tijdsgebrek is veruit belangrijkste reden om te stoppen, maar op 2de plaats conflicten. Iets waar de 
clubs en wij meer ‘grip’ op hebben dan de factor tijd. Een aandachtspunt dus. 

- Een andere thuis/werk/studie-situatie en een (hogere) financiële vergoeding zijn zaken die hadden 
kunnen helpen om toch training te blijven geven. De situatie is gelinkt aan het tijdsgebrek (zie 
vorige vraag). Maar hoewel financiële vergoeding in eerste instantie geen reden was om te 
stoppen, geven ze nu wel aan dat het had kunnen helpen om eventuele andere obstakels weg te 
werken en toch training te blijven geven. Ook meer waardering had een hulp kunnen zijn om toch 
training te blijven geven. 

- Over een aantal aspecten hebben trainers vermoedelijk ook nog niet zoveel nagedacht of zien ze 
dit niet als een mogelijke optie (duobaan, vaste zaal) om functie als trainer aantrekkelijker te 
maken. 

- Jammer dat na het training geven er zo weinig connectie met de club overblijft. Zelf occasioneel, 
(vermits tijdsgebrek wel een belangrijke reden was om te stoppen). Misschien zijn er in een latere 
fase van het leven wel weer mogelijkheden en dan is de band met de club wel belangrijk. 
 

 
 
 
 


