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Visie OAT 

OAT in de praktijk 

Wie zijn OAT? 

Wat doet OAT? 

Waarom OAT? 
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Binnen de vereniging Olde Veste hebben we te maken met een 
veelheid aan kinderen/jongeren/volwassenen die graag voetballen. 
De opvatting van Olde Veste is dat onze taak meer inhoudt dan 
alleen opleiden tot technisch goede voetballers. Wij zien dat er ook 
een begeleidende taak bij de vereniging ligt.  
 
Het gaat hier om de kernwaardes:  
 
 samenwerken 
 respect tonen 
 heldere en open communicatie 
 exploreren/ontwikkelen op ieders eigen niveau 
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Dit betekent dat trainers en leiders werken met allemaal spelers met 
verschillende ontwikkelmogelijkheden en eigenaardigheden.  
 
Deze spelers moeten tijdens trainingen en wedstrijden optimaal 
samenwerken. 
 
Tijdens trainingen en wedstrijden levert dit soms knelpunten op.  
Dit kan te maken hebben met individuele problemen en 
groepsprocessen. 
 
Olde Veste erkent de complexiteit en de veelzijdigheid van het 
trainer/leider zijn en heeft daarom het OAT samengesteld. 
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Het OAT is een ondersteunings- en adviesteam bestaande uit 3 
mensen met ieder een eigen werkterrein.  
 
Deze mensen hebben kennis en ervaring op het gebied van 
ontwikkelingsproblemen, groepsprocessen en het managen van 
teams.  
 
Mocht een trainer/leider ervaren dat hij er alleen niet uitkomt met 
een groep of speler dan kan het OAT gevraagd  worden mee te kijken 
of te denken.  
 
De vraag van de trainer/leider zal eerst onderzocht en verhelderd 
worden alvorens er een actieplan gemaakt wordt door de 
betreffende personen. Dit actieplan kan gericht zijn op 
ondersteuning van de trainer/leider of de speler/het team. 
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Het OAT is aanwezig bij voortgangsbesprekingen van de 
verschillende afdelingen binnen Olde Veste.  
 
Tijdens deze besprekingen worden de technische vorderingen van 
spelers/teams besproken maar ook het spelplezier, houding en 
teamsamenwerking.  
 
We hopen dat dit bijdraagt aan vroeg signalering van bepaalde 
knelpunten die ervaren worden.  
 
De ervaring is dat hoe eerder ondersteuning plaatsvindt hoe kleiner 
het incident/knelpunt blijft. 
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De trainer/leiders zal gevraagd worden aan het eind van het 
voetbal seizoen een korte beschrijving te geven van het team naar; 
sfeer, inzet, samenwerking, extra activiteiten en het omgaan met 
eventueel tegenslag of tegenwerking. 
 
Het doel van de inzet van het OAT zal zijn: het zorgdragen voor een 
prettige voetbalsfeer waarin talenten kunnen exploreren en 
plezier in voetbal hoofdzaak is voor iedereen die met de club te 
maken heeft.  
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Voorbeelden: 
 
 … 
 … 
 … 
 … 
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Leo Mulder 
 
 begeleiding negatief gedrag in en om het veld 
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Willem Bos en Feije Meijer 
 
 individuele begeleiding speler en trainer  
 groepsprocessen positief begeleiden 
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                 Annet Wiersema  
 
 
 
 

 
 
awiersema@xs4all.nl 
 
06-54655735 
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