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Vanuit de missie ‘Basketball: iedereen, altijd en overal’ zetten de medewerkers 

en vrijwilligers van de NBB zich in om zoveel mogelijk mensen basketball te 

laten ontdekken, te ervaren, ervan te genieten en worden de kansen geboden om 

jezelf te ontwikkelen. In dit jaarplan staat beschreven wat de NBB in 2020 gaat 

realiseren. 

 

De opbouw van het plan wijkt af van het meerjarenbeleidsplan 2017+ en de 

voorgaande drie jaarplannen. De reden hiervoor is dat het jaarplan, de begroting 

en het organogram met elkaar in lijn zijn gebracht. Alle drie zijn opgebouwd uit 

dezelfde blokken: breedtesport, topsport, marketing en support. Daarnaast 

betreft dit jaarplan alleen hetgeen gerealiseerd gaat worden. Voor 

meerjarendoelstellingen wordt verwezen naar het meerjarenbeleidsplan 2017+ 

(herijkte versie uit 2018). 

 

Het organogram van de NBB-werkorganisatie ziet er als volgt uit (beperkt tot de 

teams en de bijbehorende thema’s): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het realiseren van de doelstellingen in dit jaarplan, evenals het najagen van de 

missie en visie, kunnen het bestuur en de medewerkers van de NBB niet alleen. 

Hiervoor is de samenwerking met en inzet van verenigingen, leden, vrijwilligers 

en fans hard nodig. Samen streven we naar “Basketball: iedereen, altijd, 

overal”. Samen zijn we Basketball Nederland! 
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Eind 2020 heeft Team Breedtesport het volgende gerealiseerd: 

 

> Er is een nieuwe visie op competitie geformuleerd, waarbij de evaluatie van 

het huidige model als vertrekpunt is genomen. De opzet en voorwaarden van 

breedtesport- en talentontwikkelingcompetities worden in kaart gebracht, en de 

quick wins worden doorgevoerd vanaf 2020-2021. Hierbij is aandacht voor de 

pedagogische en motorische ontwikkeling bij kinderen.  

> Een landelijke 3x3 competitie wordt opgezet, vanuit de ervaringen die zijn 

opgedaan in de pilot in afdeling Noord, en deze wordt bij voldoende 

belangstelling georganiseerd vanaf seizoen 2020-2021. 

 

> Het arbitragehuis is aangepast, waarin de 3x3 en rolstoel arbitrage is 

gepositioneerd. Binnen dit arbitragehuis is het Masterplan Talentontwikkeling 

Toparbitrage (MTT) programma geëvalueerd en herzien, zodat het aansluit op 

alle niveaus en alle disciplines (5-5, 3x3 en rolstoel). 

> Een nieuw model voor doorstroming van toparbiters naar de Dutch Basketball 

League is opgesteld, omdat de huidige samenstelling van de groep in onbalans 

is. Deze kan nu worden getypeerd als een zandloper: een vergrijsde ervaren 

top en een grote groep nieuwkomers. De “middengroep” met enkele jaren 

ervaring is beperkt. De zandloper moet zich ontwikkelen tot een piramide 

waarin een brede basis wordt gelegd voor de toekomst. 

> Profielen van scheidsrechters, commissarissen en beoordelaren zijn 

geactualiseerd. Deze profielen worden gebruikt voor kwaliteitsbewaking - en 

beoordeling met ingang van seizoen 2020-2021 en sluiten aan bij de 

kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) 

2017. 

> Er wordt vanaf seizoen 2020-2021 gewerkt met één uniform 

beoordelingsformulier voor arbitrage, waarin de criteria op landelijk- en 

afdelingsniveau hetzelfde zijn en de beoordelaren in worden (bij)geschoold. 

> Inrichting van twee FIBA potential groepen voor 5-5 en 3x3, met als doel 

nieuwe FIBA scheidsrechters op te leiden. Hierbij wordt rekening gehouden met 

het vastgestelde licentie-window door FIBA (2021-2023). 

> Nieuw beleid voor de leveringsplicht van scheidsrechters is ontwikkeld.  

 

> Er is een verbeterslag gemaakt in de werkprocessen voor zowel de 

werkorganisatie als de deelnemers aan opleidingen, waarbij meer gebruik wordt 

gemaakt van digitale methodes en processen worden geautomatiseerd.  

> Een opleidersbeleid is gerealiseerd en geïmplementeerd. De benodigde 

competenties, verwachtingen en scholingen zijn vastgelegd in het 

opleidersbeleidsplan en zijn conform de profielen in de KSS.  

> Er is een basisopleiding voor trainers ontwikkeld, die in pilotvorm wordt 

aangeboden. 
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> De huidige trainers- en scheidsrechtersopleidingen zijn geëvalueerd en 

aangepast naar de KSS 2017. 

> Er zijn vier BT3-opleidingen, vijf BS3-opleidingen, een BS4-opleiding, een 

RBS3 (rolstoelbasketbalscheidsrechter), een RBS4 en een 3x3S3 (3x3 

scheidsrechter) georganiseerd. 

> Er is een bijscholingskalender ingericht waar workshops en trainingen worden 

aangeboden voor coaches, scheidsrechters, officials en opleiders. 

> Er zijn inhoudelijke presentaties per workshop gerealiseerd om te komen tot 

kwalitatief gelijke opleidingen in Nederland en eenduidige uitstraling van 

Basketball Nederland. 

 

> Accountmanagement is ingericht; iedere vereniging heeft een aanspreekpunt 

binnen de NBB-werkorganisatie en de accountmanager heeft jaarlijks contact 

met zijn verenigingen. 

> Tenminste 100 verenigingen zijn bezocht door bestuursleden en/of medewerkers 

van de NBB. Dit kunnen bezoeken zijn aan één vereniging of aan een cluster 

van verenigingen. 

> De Basketball Masters versie 2.0 heeft verder bijgedragen aan de campagne 

voor het beheersen van de spelregels. Dit heeft als resultaat dat er  

tenminste 2.000 spelregelbewijzen zijn uitgereikt. 

  

 

  



 

JAARPLAN 2020 | VERSIE OKTOBER 2019 

  

 

De doelstellingen voor 2020 voor Team Topsport zijn als volgt: 

 

> Het Nederlands Vrouwenteam en het Nederlands Mannenteam hebben als doel zich 

te kwalificeren voor het Europees Kampioenschap 2021, waarvoor belangrijke 

stappen worden gezet in 2020. De Mannen hebben een window in februari en 

november, de vrouwen alleen in november. Met nog één window te gaan in 

februari 2021, is het doel dat beide teams na de windows in november op het 

punt staan zich te kwalificeren voor het EK 2021. 

> De Orange Lions Academy Vrouwen neemt in seizoen 2019-2020 deel aan de EGBL 

(European Girls Basketball League) en het doel is het behalen van de finale. 

> De doelstelling voor de jeugdselecties is promotie naar de A-divisie voor de 

Mannen U18 en U20 en Vrouwen U18 en U16. Voor de Mannen U16 en Vrouwen U20 

wordt handhaving in de A-divisie verwacht.   

 

> Zowel de vrouwen als de mannen 3x3 hebben zich geplaatst voor de Olympische 

Kwalificatietoernooien 1 en 2, die in maart en april 2020 worden gespeeld. Op 

het eerste toernooi zijn drie plaatsen te vergeven, op het tweede toernooi 

slechts één. Het doel is uiteraard een van de tickets naar Tokyo 2020 te 

bemachtigen. Bij plaatsing is het doel het behalen van de top zes.  

 

> De vrouwen hebben zich geplaatst voor de Paralympische Spelen in Tokyo 2020 

doordat ze in 2019 Europees Kampioen zijn geworden. In 2020 ligt de focus 

voor dit team maar op één doel en dat is een gouden medaille in Tokyo.  

> De mannen hebben zich niet geplaatst voor de Paralympische Spelen door niet 

bij de eerste vier te eindigen op het Europees Kampioenschap in 2019. De 

mannen draaien derhalve een beperkt programma in 2020, waarbij ontwikkeling 

van jeugdige spelers voorop staat. De pijlers worden na de zomer langzaam 

gericht op het EK in 2021. 
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Team Marketing heeft eind 2020 het volgende gerealiseerd:  

 

> Er is een marketingstrategie geformuleerd en deze is vertaald naar 

sponsorproposities. In deze proposities wordt nu ook het Nederlands 

Mannenteam meegenomen. Nu dit team vanaf 2020 weer onderdeel uitmaakt van de 

NBB, biedt dit kansen de sponsorproposities voor potentiële partners verder 

uit te breiden en nog aantrekkelijker te maken. 

> Er zijn nieuwe partnerships afgesloten, waarbij wordt gestreefd naar een 

samenwerking met partners waarin een win-winsituatie wordt gecreëerd. Hiermee 

wordt een duurzame basis gelegd onder de partnerships. 

 

> De campagne rondom Basketball Nederland is verder uitgerold, door niet alleen 

het tonen van het verhaal en de drive van de (oud) international, maar juist 

ook het verhaal van de scheidsrechters, de bestuurder, coach, recreatieve 

speler, ouder en al die anderen die verslingerd zijn aan de sport. 

> Er is een campagne geweest rond de interlands van de Oranje Lions (mannen en 

vrouwen), gericht op zowel de prestaties, het steunen van de Lions bij de 

thuiswedstrijden als op verhalen achter de spelers, speelsters en stafleden. 

> In 2019 is een content team gevormd, een team van professionals en 

vrijwilligers dat zorgt voor de online content van Basketball Nederland. Dit 

team is in 2020 uitgebreid, zodat alle benodigde expertises zijn ingevuld en 

het platform basketball.nl het hele jaar door up-to-date wordt gehouden. 

Daarnaast is het platform verder doorontwikkeld, zodat het doel dat 

basketball.nl the place to be is voor al het basketbalnieuws van de 

Nederlandse velden wordt bereikt. 

 

> De opzet van Streetball Masters is veranderd, het is de 3x3 NL Masters Tour 

geworden, waarbij andere en nieuwe doelgroepen zijn bereikt (zie 

basketbalontwikkeling). In zes steden (vijf voorronden en één finale) is een 

meerdaags evenement georganiseerd en verenigingen zijn ondersteund om zelf 

(meer) 3x3 toernooien te organiseren. De 3x3 NL Masters Tour is 

kostenneutraal georganiseerd, er is zelfs dekking voor een deel van de 

personele inzet. 

> Er zijn drie interlands georganiseerd voor het Nederlands Mannenteam. Op 24 

februari, 26 november en 29 november spelen de Orange Lions thuis in een 

uitverkochte hal in Almere, tegen respectievelijk Kroatië, Zweden en Turkije. 

Deze interlands zijn kostenneutraal georganiseerd, exclusief de inzet van 

personeel. 

> Aan het einde van het competitieseizoen 2019-2020 zijn The Finals (zeventien 

finales van landelijke competities) kostenneutraal, exclusief inzet 

personeel, georganiseerd.  

> Er is geparticipeerd met rolstoelbasketbal aan de Invictus Games in Den Haag 

en 3x3 basketball aan het Olympic Festival op Scheveningen. 



JAARPLAN 2020 | VERSIE OKTOBER 2019  

> Er zijn nieuwe doelgroepen bereikt via 3x3 basketball. In lijn met de WK 3x3 

breedtesportactivatie worden in de zes steden waar de 3x3NL Masters 

plaatsvinden, in de aanloop naar de Masters, in samenwerking met verenigingen 

en gemeenten diverse clinics, toernooien en competities georganiseerd. De 

activiteiten worden zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs 

georganiseerd, waarbij in het bijzonder aandacht is voor meisjes als 

onderdeel van het FIBA Europe programma ‘Her World, Her Rules’. 

> In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation, maatschappelijk partner van 

de NBB, is nieuw aanbod ontwikkeld voor kinderen met een beperking om kennis 

te maken met rolstoelbasketbal. Plezier is het belangrijkste doel van deze 

dagen, die gericht zijn op ledenwerving. Vanuit deze kennismakingsmomenten 

kunnen kinderen doorstromen naar verenigingen op een voor hen gepast moment 

en/of de 3x3NL Masters. 
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Eind 2020 heeft Team Support onderstaande gerealiseerd: 

> Nieuw vrijwilligersbeleid, passend bij de huidige maatschappij i.r.t. de 

basketbalsport. Dit beleid wordt in lijn met het in 2019 ingerichte 

functiehuis van de NBB-werkorganisatie opgesteld. De uitgangspunten van het 

beleid zijn waardering, behoud en ‘vrijwillig is niet vrijblijvend’.  

> De eerste vrijwilligersactiviteit is georganiseerd voor alle vrijwilligers en 

dit wordt een jaarlijks terugkerend evenement. 

> Het nieuwe financieel pakket, Finance Matters, is vanaf 1 januari in werking 

getreden. Hierdoor is een aantal financiële processen verbeterd en versneld, 

waaronder het debiteurenbeheer. Het crediteurenbeheer is efficiënter gemaakt, 

omdat het pakket de mogelijkheid biedt vrijwilligers die regelmatig een 

declaratie indienen, dit online te doen. 

> De Sportlink app is omgezet naar versie 5.0, waarin diverse technische 

verbeteringen zijn meegenomen die cruciaal zijn om een stabiele app voor de 

toekomst te kunnen garanderen. Het aantal gebruikers sportbreed blijft immers 

groeien. Sportlink heeft nu zo’n 1,6 miljoen app-gebruikers.  

> De rekening courant in Sportlink voor vereniging is ingevoerd. Hierdoor is 

zichtbaar en duidelijk voor verenigingen welke boetes en heffingen zijn 

opgelegd. Gekoppeld aan deze rekening courant is gestart met het uitvoeren 

van tien maandelijkse incasso’s om de bedragen te innen. 

> Vanaf seizoen 2020-2021 is het mogelijk bij de planning van de competitie 

automatisch rekening te houden met de niet-zondagverenigingen.  

> Het thema vitaliteit heeft het hele jaar centraal gestaan voor medewerkers, 

onder andere in workshops en inspiratiesessies.   

> Het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat eerder in 2018 is gedaan, is 

herhaald. De belangrijkste uitkomst is dat de beleving van werkdruk 

aanzienlijk lager is dan in 2018. 

  

 


