
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerjarenbeleidsplan 

2021-2024 

Koninklijke Nederlandse 
Krachtsport en Fitnessbond 
 



 

Inhoud 
1 Voorwoord 3 

2 Trends in krachtsport en fitness 5 

3 Visie, missie, roadmap 9 

3.1 Visie  9 

3.2 Missie 9 

3.3 Roadmap 11 

4 Activiteiten 14 

4.1 Organisatie 14 

4.2 Marketing 15 

4.3 Opleidingen 16 

4.4 Sportscholen / gyms / verenigingen 17 

4.5 (Personal) trainers 19 

4.6 Wedstrijdsport 20 

4.7 Individuele sporters 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Voorwoord 
 

In dit meerjarenplan is een zeer ambitieuse roadmap beschreven voor de 
KNKF voor de periode 2020 - 2024. Vanaf de oprichting in 1903 is de focus 
gericht op de wedstrijdsport. De wedstrijdsport zien wij nog steeds als 
belangrijke pijler van de KNKF als sportbond.  

Het afgelopen decenium is er toegewerkt naar een belangrijke transformatie 
voor de KNKF. Een nieuwe belangrijke pijler wordt de ondernemende en 
innoverende KNKF met de focus op de sector en de samenleving. De 
belangrijkste taak is de ontwikkeling van de achterban en innovatie en 
vernieuwing van de sector. Hierbij moet de KNKF minder afhankelijk zijn van 
subsidie, maar de eigen diensten duurzaam ontwikkelen en financieren. 
Daarbij maakt de KNKF ook en transitie van organisatie van vrijwilligers naar 
een goede balans tussen professionals en vrijwilligers. De KNKF blijft een not-
for-profit organisatie, want we doen het voor de sport. Een ondernemende en 
commeciele mindset is wel noodzakelijk om deze pijler te realiseren. 

Naast het gedachtegoed van de vereniging 3.0 gebruiken we ook de lessen 
learned bij startups zoals verwoord in Lean Startup en Scaling up. Deze 
methodes helpen bij het behouden van focus en het uitvoeren van de missie. 
Deze transformatie is een geweldig avontuur, die we stap voor stap uitvoeren 
en een stijle leercurve vraagt. 

Samen met onze leden en partners werken we aan de ontwikkeling van de 
krachtsport & fitness en positioneren we de KNKF op kwaliteitem: expertise, 
autoriteit, innovatie en betrouwbaarheid.  

 

Ik heb er zin in! 

 

PauL Lengkeek 

Voorzitter 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Trends in krachtsport & fitness 
 



 

2 Trends in krachtsport en fitness 
Fitness staat met ca. 2,7 miljoen beoefenaren in de top 3 van de participatie 
monitor van meeste beoefende sporten. Fitness vindt echter nog grotendeels 
ongeorganiseerd plaats in een sterk commenciele omgeving. Het overgrote 
deel is een recreatieve sportbeoefenaar. De sport groeit nog ieder jaar. 

 

Bron: NOC*NSF Sportdeelname index, december 2019 (bijlage 1) 

Deze ontwikkeling biedt ook kansen voor de wedstrijdsport van krachtsport en 
fitness. Door bijvoorbeeld de groei van CrossFit zijn er steeds meer sporters 
die in aanraking komen met de halter en raken geïnteresseerd in 
krachtsporten, zoals powerliften en kettlebelsports. Het aantal powerliftleden is 
sterk gestegen.  

In 2019 waren de top 20 trends in fitness: 

1. Wearable technology 

2. High Intensity Interval Training (HITT) 

3. Group training 

4. Training with free weights 

5. Personal training 

6. Exercise is medicine 

7. Body weight training 

8. Fitness programs for older adults 

9. Health coaching 

10. Employing certified fitness professionals 

11. Execise for weightloss 

12. Functional fitness training 

13. Outdoor activities 



 

14. Yoga 

15. Licensure for fitness professionals 

16. Lifestyle medicine 

17. Circuit training 

18. Worksite health promotion and workplace well-being programs 

19. Outcome measurements 

20. Children and exercise 

Bron: American College of Sports Medicine (Link) 

 

Ook de worsteltak van de KNKF heeft te maken met een groeiende 
belangstelling. Door populaire mixed martial arts (MMA) evenementen, zoals 
UFC en Bellator is er nieuwe instroom voor worstelen, sambo en combat 
sambo. De kampioenen van de genoemde evenementen hebben een 
worstel/sambo achtergrond. Ook dit soort organisaties zijn commerciele 
aanbieders van evenementen. 

De uitdaging is hoe de KNKF als organisatie van vrijwilligers kan profiteren van 
de groeiende belangstelling als de omgeving/concurrentie sterk 
gecommercialiseerd is en veel (!) meer budgetten tot haar beschikking heeft. 

Een andere belangrijke uitdaging is het aantrekken van de ongeorganiseerde 
sporter. Dat is namelijk het overgrote deel van de krachtsport- en fitness-
beoefenaars.  

Verschillende initiatieven zijn door de KNKF en de secties ingang gezet, zoals 
het organiseren van beginnerswedstrijden (powerliften/worstelen), organiseren 
van opleidingen (via KNKF opleidingen) en  het oprichten van functional fitness 
om CrossFit beoefenaars aan te trekken. Daarnaast is de KNKF ook de 
nationale partner geworden van EuropeActive voor het voeren van het register 
van personal trainers en fitness professionals in Nederland. 

 

De sportwereld om ons heen 

We onderscheiden: 

 Georganiseerde sport: de aloude sportvereniging met leden, competitie etc. 

Het aantal sportverenigingen neemt af. Goedkoop lidmaatschap, veel 

vrijwilligers. Het aantal georganiseerde sporters blijft ongeveer stabiel (maar 

wisselend per sport). Levenslange clubliefde neemt af. 

 Commerciele sport: fitnesscentra, sportscholen, maar ook zwemscholen, 

roeischolen etc. Sterke toename zowel in aantal aanbieders als aantallen 

deelnemers. Sterk concurrerende markt. Beroepskrachten. 

 Ongeorganiseerde sport: individuele sporters  (fietsers, hardlopers, skaters, 

homefitness). Wandelen neemt toe. Ander individuele sporten stabiel of iets 

afnemend 

 Anders georganiseerde sport: geen geformaliseerde structuur. Wel 

gedeelde passie. Twee groepen: i) social media en andere groepen zoals 

stravafietsgroepen, loopgroepen. Dit is stabiel. ii)evenementen: dit neemt in 

https://journals.lww.com/acsm-healthfitness/Fulltext/2019/11000/WORLDWIDE_SURVEY_OF_FITNESS_TRENDS_FOR_2020.6.aspx


 

de breedte af, maar evenementen buiten accommodaties zoals obstacle 

runs/mudruns, hardlopen op bijzondere locaties (bijv de berenloop) nemen 

in omvang toe. 

 

Het is van belang deze posities goed te kennen, want er is sprake van een 
dynamisch landschap waarin steeds veel verandert. Het is van belang, voor 
verenigingen én voor bonden om deze wereld te zien en op in te spelen. 

 

Waarom lid van een bond 

In een dynamische omgeving is het belangrijk goed zicht te hebben op de 
beweegredenen voor leden (individuen en verenigingen/sportscholen) om zich 
aan te sluiten bij de KNKF.  

a. Sportspecifiek kwaliteitskeurmerk. Sport zelf staat bij bonden en 

verenigingen vaak op hoger niveau dan bij commerciële aanbieders  

b. Unieke portal voor toegang tot officiele wedstrijden en 

regionale/landelijke kampioenschappen; 

c. Unieke portal voor uitzending naar Europese en 

Wereldkampioenschappen en World Games / Olympische Spelen; 

d. Als vereniging ben je aangesloten bij bond, die aangesloten is bij 

NOC*NSF. Aansluiting bij een erkende sportbond vaak een 

voorwaarde om als vereniging/sportschool in aanmerking te komen 

voor overheidssubsidie. Bovendien kun je voor olympische sporten 

ook toelages krijgen voor sporters zelf (A-sporters); 

e. Enkele voordelen, zoals korting op aanschaf materiaal en 

collectieve verzekering (zoals de skibond of de klim- en 

bergsportvereniging). 

f. Deel van een community   

g. Carriere/ontwikkeling binnen de sport 

Op elk van deze onderdelen zou je als bond moeten afwegen wat je kunt 
betekenen, waar je meerwaarde ligt en hoe je je kunt onderscheiden. KNKF  
levert (nog) geen trainingsschema’s of andere adviezen aan leden over de 
fitness en krachtsport beoefening. De KNKF zou kunnen leren van 
bijvoorbeeld de Atletiekunie, de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie of de 
Koninklijke Nederlandse Zwembond.  

De KNKF neemt ook deel aan evenementen zoals het Olympic Festival, de 
INVICTUS games en de World Police and Fire Games om de fitness en 
krachtsport in het algemeen te promoten. 

NOC*NSF erkent KNKF als enige vertegenwoordiger van de bij de KNKF 
aangesloten sporten. Er zijn  echter ook andere (commerciële) aanbieders van 
de sport.  

Een algemene ontwikkeling is dat deelname aan georganiseerde sport op z’n 
best op peil blijft, maar over het algemeen licht naar beneden zakt, terwijl 
commerciële sport en ongeorganiseerde sport groeit. Zoals in de 



 

bovengenoemde uitdaging moeten we als bond een antwoord vinden op de 
gecommercialiseerde sportorganisaties.  

Bij de KNKF zijn zowel verenigingen (25%) als sportscholen (75%) 
aangesloten. De verwachting is dat de komende jaren het aandeel van de 
vereningen zal dalen. Steeds meer verenigingen zitten in zwaar weer vanwege 
dalende leden, te weinig vrijwilligers en een vergrijsd bestuur. 

  

 



 

3 Visie, missie, roadmap 
 

Tijdens de Covid-19 crisis leek het erop dat onze sector als een van de laatste 
open kon gaan. Een ondernemen in fitness & gezondheid verzuchtte op 
Linkedin: “Er is blijkbaar een vertekend beeld van wat wij doen voor de 
gezondheid van mensen. Wij werken met klanten aan leefstijl. ... Er liggen op 
preventie kansen voor onze sector om te laten zien dat wij geen zweethokken 
zijn, maar vooral als professionals klanten begeleiden”. 

3.1 Visie 

Er zijn nog een hoop stereotype beelden over krachtsport & fitness, terwijl dit 
een van de meeste beoefende sporten is in Nederland.  

Binnen de krachtsport&fitness is steeds meer aandacht voor sport&beweging , 
voeding en leefstijl. De (para)medische wereld en krachtsport&fitness groeien 
naar elkaar toe. Mensen waarvan de (para)medische behandeling is afgerond 
zouden uit oogpunt van volledige herstel en preventie meer moeten bewegen. 
Voor deze rol van krachtsport&fitness aanbieders is het van belang dat zij 
gezien worden als kwalitatief goede aanbieders met gecertificeerde trainers.  

Onze partners NOC*NSF en EuropActive herkennen ook het belang van 
sporten & bewegen. NOC*NSF omarmt de ambitie dat Nederland in 2040 de 
gezondste generatie van de wereld heeft. Sport als aanjager van een gezonde 
leefstijl. EuropeActive heeft als credo: More People, More Active, More often. 

Voor de reikwijdte van dit meerjarenplan vinden we het van belang dat de 
KNKF een externe focus heeft en een bijdrage levert aan de kwaliteit en 
perceptie van de sector. Het gaat dan om gave en inspirerende wedstrijdsport, 
kwalitatief goede gyms en trainers, het bevorderen van een loopbaan in de 
sector en een positieve bijdrage aan de leefstijl van krachtsport en 
fitnessbeoefenaren.  

De KNKF kan als sportbond een belangrijke bijdrage bieden door zich niet 
alleen te richten op de wedstrijdsport, maar ook impact te hebben om de 
maatschappelijke waarde van krachtsport&fitness. 

3.2 Missie 

Deze visie betekent dat de KNKF zich niet alleen gaat richten op de 
wedstrijdsport, maar ook op de sportaanbieders, (personal) trainers, opleiders 
en recreatieve sporters. Het overgrote deel van de krachtsporters en fitnessers 
beoefenen de sport niet in wedstrijdverband, maar voor andere doelen. Dat 
betekent dat de KNKF zich ook richt op het betrekken en aantrekken van deze 
stakeholders en nadrukkelijk op zoek gaat naar het aansluiten van gyms en 
leden die niet aan wedstrijden deelnemen. 

De KNKF wil door deze stakeholders herkend worden door een profiel dat 
bestaat uit de eigenschappen: 

Expertise, Autoriteit, Innovatie, Betrouwbaarheid. 



 

Hierbij maakt de KNKF  een ontwikkeling naar het concept van vereniging 3.0, 
zoals dat beschreven is door Iwan Pouwels van CooperatioNext.  

Een moderne professionele vereniging kenmerkt zich door: 

1. Duidelijke visie op toekomst van het eigen speelveld 

2. Focus op maatschappelijke vraagstukken/dossiers en pro-actieve wijze 

van belangenbehartiging 

3. Autoriteitspositie op kennis en data 

4. Intermediaire rol in innovatie 

5. Dienstverlening in lijn met strategie of verzelfstandigd 

6. Slagvaardige en flexibele verenigingsorganisatie 

7. Hybride verdienmodel 

In de onderstaande tabel van Ivan Pouwels zijn de kenmerken van een 
vereniging 3.0 afgezet tegen de oudere typeringen van verenigingen.  

 

De kenmerken van een vereniging 3.0 zal de KNKF gebruiken als nadere 
vertaling van het bovengenoemde profiel naar de kerntaken, organisatie en 
financiën. 

 



 

3.3 Roadmap 

De bovenstaande missie en visie betekent een belangrijke strategische 
herorientatie, die in samenhang moet plaatsvinden met ontwikkelingen binnen 
de sector. De ontwikkelingen over vier jaar zijn moeilijk te voorspellen. Dat 
vraagt van de KNKF dat het een lerende en ondernemende organisatie is. 

De aanpak die we hiervoor willen inzetten maakt gebruik van het 
gedachtegoed van Lean Startup (Eric Ries) en Scaling Up (Verne Harnish).  

 

Visie gedreven focus, prioriteren Lean Startup, Scaling Up 

Teambuilding, vergaderitme, vieren Scaling up 

Leren, experimenten, meten, 
bijstellen, innovatie 

Lean Startup 

Data, meten, gegevens Lean Startup, Scaling up 

Financien Scaling up 

  

De gecombineerde aanpak heeft de volgende elementen: 

 

Visie gedreven focus, prioriteren 

Alle te ondernemen activiteiten worden gewogen in hoe verre ze bijdragen aan 
de visie en missie van de KNKF. Op deze wijze vindt prioritering plaats. Niet 
alle activiteiten kunnen we tegelijkertijd opstarten. 

 

Teambuilding, vergaderritme, vieren 

De gehele KNKF organisatie (bestuur, secties, commissies, bondsbureau) 
moeten meer als een team gaan functioneren. Ieder met een duidelijk 
omschreven taken en verantwoordelijkheden. Een duidelijke overlegstructuur 
om te zorgen dat de focus op het behalen van resultaten blijft en activiteiten in 
samenhang worden uitgevoerd. Behaalde resultaten gaan we ook vieren. 
Sporters, professionals en vrijwilligers moeten erkend worden om hun 
belangrijke bijdrage aan successen. 

De verschillende onderdelen moet herkenbaar gelieerd zijn aan de KNKF. Dat 
geld voor de aangesloten sporten en sporters, maar ook voor de aangesloten 
gyms en partners. Daarmee vormen we meer een team en maken daarmee 
meer impact. 

 

Leren, experimenteren, meten, bijstellen, innovatie 

De tijdhorizon die we kunnen overzien is beperkt. Onduidelijk is bijvoorbeeld 
hoe de Covid-19 crisis zich ontwikkeld in de richting van 2021 en verder. 
Nieuwe innovatie heeft de crisis ook opgeleverd doordat veel aanbieders 



 

online gaan. Het is de opdracht van de KNKF open te staan voor innovatie en 
deze aan te jagen en te ondersteunen. Hiermee samenwerken met de sector 
en kennispartners. Te leren wat werkt en bijsturen als dat nodig is. 

 

Data, meten, gegevens 

Het is van belang de sector, de stakeholders, aangesloten gym, leden en niet 
leden goed te kennen. Door samenwerking met organisaties, zoals NOC*NSF, 
EuropeActive, Internationale sportfederaties, opleiders, onderzoek & 
wetenschap en de leden zelf kan de KNKF een unieke kennisbron zijn van en 
voor de sector.  

 

Financien 

De uitgesproken ambitie en strategie kan niet door een pure 
vrijwilligersorganisatie worden uitgevoerd. Er moet een gezonde balans 
ontstaan tussen professionals en vrijwilligers. Dat betekent dat er meer en 
andere inkomsten nodig zijn, zodat professionals gefinancierd kunnen worden.  

Een hybride verdienmodel moet ontwikkeld worden met balans tussen 
verenigingen en commerciele sportscholen.  Een combinatie van contributie, 
subsidie, sponsoring en inkomsten uit diensten en projecten. 

 

Hieronder is een overzicht van de beoogde roadmap opgenomen: 

 

 

 

  



 

  

 

4 Activiteiten 
 



 

4 Activiteiten 
Met de onderstaande activiteiten wordt invulling gegeven aan de ambitie in de 
missie en visie van de KNKF. De roadmap die hierdoor ontstaat wordt 
gedurende de looptijd van dit meerjarenplan steeds verder uitgewerkt. Zo 
ontstaat er een backlog van projecten, die geprioriteerd worden in relatie tot de 
ambitie. De aanpak van Scaling up en lean startup worden gebruikt om de 
projecten verder in te richten. 

4.1 Organisatie 

 

Doel 

Doelstelling 1: Het is belangrijk dat de verschillende onderdelen van de KNKF 
met meer samenhang opereren. De secties en het bondsbureau kunnen 
daarmee elkaar versterken. Voor de buitenwereld is de KNKF dan ook 
herkenbaarder en kunnen we gezamelijk meer impact maken in de krachtsport 
en fitness sector. De huidige statuten en reglementen bieden hiervoor al het 
raamwerk. De operationale governance en teambuilding wordt versterkt scherp 
stellen en sturen op de onderlinge taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. 

Doelstelling 2: Om de ambities van dit meerjarenplan waar te maken zijn meer 
mensen nodig. Vooral binnen het bondsbureau moeten meer medewerkers 
geworven worden. De verwachting is dat dit niet alleen door vrijwilligers 
gedragen kan worden. Hiervoor ontwikkelt de KNKF een verdienmodel die het 
aantrekken van professionals mogelijk maakt. 

 

Projecten 

Naam Omschrijving 

Versterken operationele 
governance 

De statuten en reglementen worden nader 
uitgewerkt in operationele afspraken, zodat de 
samenhang wordt vergroot. Versterken 
teambuilding.  

Ontwikkelen 
verdienmodel 

De verwachting is dat de ambitie niet alleen door 
vrijwilligers gedragen kan worden. Hiervoor 
ontwikkelt de KNKF een verdienmodel die het 
aantrekken van professionals mogelijk maakt. 

Werven medewerkers Het invullen van vacatures. Een balans van 
vrijwilligers en betaalde mederwerkers. Betaalde 
medewerkers zodra daar budget voor 
beschikbaar is. 

Organisatie ontwikkeling Nieuwe sportdisciplines zijn toegevoegd aan de 
KNKF. Met de ambities worden ook nieuwe 
diensten ontwikkeld. De bondsorganisatie moet 



 

hier in meegroeien. Daarnaast aandacht voor 
talentontwikkeling van kader, zodat mensen 
kunnen doorgroeien binnen de KNKF 
organisatie. 

Partners Werven van partners die de KNKF organisatie 
en de leden kunnen ondersteunen. 

Teambuilding Vergroten van de samenwerking gaat niet alleen 
door governance, maar ook door samen te 
werken, succesen gezamelijk vieren, inzet te 
erkennen, samen optrekken. 

Innovatie De sportwereld in het algemeen en de 
krachtsport&fitness sector ontwikkeld zich snel. 
Als KNKF willen we inzetten op innovatie om de 
sport te kunnen ontwikkelen. In de organisatie 
moet hier speciale aandacht voor zijn. 

Opstellen verdienmodel Verder uitwerken van verdienmodel en 
afspraken over inzet financien. 

Anti-dopingbeleid • In samenwerking met Dopingautoriteit verder 

ontwikkelen van voorlichting voor 

wedstrijdsport en recreatieve sport; 

• Samenwerken in BeProud; 

• Samenwerken met Eigen Kracht. 

Beleid 
grensoverschrijdend 
gedrag 

Ontwikkelen van producten om aangesloten 
sportscholen en de sector te ondersteunen bij 
het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. 

 

4.2 Marketing 

 

Doel 

De krachtsport&fitness sector is een commerciele sector. Het aantal 
sportverenigingen neemt sterk af, terwijl de commerciele sportscholen en 
gyms sterk groeien. Daarnaast zijn er talloze commerciele aanbieders van 
opleidingen, materialen, etc.  

De KNKF moet een meer ondernemende organisatie worden om hierin positie 
te houden. De KNKF als verbindende en onafhankelijke koepelorgansatie kan 
een sterk merk zijn in het borgen van kwaliteit in de sector en invulling geven 
aan het profiel Expertise, Autoriteit, Innovatie, Betrouwbaarheid. Hiervoor is 
marketing noodzakelijk. 

 

 



 

Projecten 

Naam Omschrijving 

Opstellen marketingplan Het merk KNKF moet in samenhang met de 
sporten en diensten sterk neergezet worden. 

Ontwikkelen materialen In uitingen van de KNKF en de secties en tijdens 
evenemenenten moet de KNKF naam 
terugkomen. Daarnaast ook bij aangesloten 
verenigingen, sportscholen en de sporters. 
Kledinglijn opzetten. 

Verbeteren website / 
social media 

Momenteel zijn er diverse websites en social 
media kanalen in gebruik. Een duidelijke visie op 
het bereiken van de verschillende doelgroepen 
en het positioneren van de KNKF moet 
ontwikkeld worden en vormgegeven in de social 
media marketing 

Opzetten CRM Het is van belang de sector, de stakeholders, 
aangesloten gym, leden en niet leden goed te 
kennen. 

Deelnemen aan 
fitnessbeurs 

Naast digitale marketing, digitaal en fysiek 
contact met onze leden/doelgroep lijkt het 
deelnemen aan een fitnessbeurs een goede 
gelegenheid om onze sporten&diensten nader 
toe te lichten aan de sector. 

WPFG, Invictusgames, 
Olympic festival 

In 2021 worden grote (internationale) 
evenementen georganiseerd waarmee we onze 
sporten en diensten kunnen promoten. De KNKF 
is al enige jaren betrokken bij de organisatie van 
deze evenementen zoals de World Police & Fire 
Games (Politie, Douane, DJI, Brandweer), 
Invictus games (Defensie), Olympic Festival 
(Breed publiek).  

E-zine Het ontwikkelen van een digitale nieuwsbrief / 
magazine m.b.t. krachtsport & fitness, om onze 
doelgroep op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen in de sector en bij de KNKF. 

 

4.3 Opleidingen 

 

Doel 

Om invulling te geven aan het profiel van expertise en de kwaliteit binnen de 
krachtsport & fitness te bevorderen gaat de KNKF investeren in opleidingen en 
het afnemen van examens. Daar waar nodig zal de KNKF zelf opleidingen 



 

ontwikkelen. Samenwerking met andere opleiders wordt ook aangegaan. De 
KNKF kan als onafhankelijke organisatie de kwaliteit bewaken. Hierbij wordt 
ook REPS-NL als register van beweegprofessionals betrokken. Samenwerken 
met MBO opleidingen, HBO instellingen en universiteiten borgt de goede 
ontwikkeling van professionals in de sport. 

 

Projecten 

Naam Omschrijving 

Sterk in afvallen Reeds ontwikkelde opleiding, die opnieuw wordt 
gelanceerd. Past goed binnen de ontwikkeling 
van een gezonde leefstijl. 

Krachttrainer De krachttrainer opleidingen staat centraal voor 
de KNKF.voor de specifieke krachtsporten en 
het gebruik van krachttraining voor het 
uitoefenen van andere sporten en beroepen. 

Functional fitnesstrainer Functional fitness trainer opleiding richt zich op 
personal trainers en professionals in 
sportscholen en gyms voor de begeleiding van 
groepen en specifieke doelgroepen zoals 
kinderen en ouderen. 

Kickboks, sambo, 
worsteltrainer 

Mixed Martial Arts (MMA) is een groeiende 
vechtsport die leunt op combinatie van 
kickboksen, worstelen en (combat) sambo. 

Scheidsrechter / 
technische official / judge 
opleiding 

Goede scheidsrechters, technische officials en 
judges zijn essentieel voor een kwalitatief goede 
en veilige wedstrijdsport. 

Samenwerking met 
MBO, HBO en 
universiteiten 
ontwikkelen 

Samenwerken met MBO opleidingen, HBO 
instellingen en universiteiten borgt de goede 
ontwikkeling van professionals in de sport. 

 

4.4 Innovatie 

Door de Covid-19 crisis hebben verenigingen en sporscholen versneld digitalisering 
van hun aanbod moeten doorvoeren. Talloze online lessen zijn gegeven om de leden 
aan zich te binden. 

Ook zijn diverse secties bezig met het ontwikkelen van online of aangepaste 
competities. Het kunnen streamen van beelden is daarbij essentieel om de 
deelnemers en (online) bezoekers te ondersteunen. Vanaf 2021 wil de KNKF zorgen 
dat krachten gebundeld worden om innovatie in onze sporten te ondersteunen. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is het gebruikmaken van data over de sector. 
Hiervoor willen we een samenwerking aangaan met experts op dit terrein. 



 

Partijen als de Europese unie, maar ook  de NOC*NSF hebben (grote) budgetten 
beschikbaar voor innovatie. De KNKF wil investeren om hier aanspraak op te kunnen 
maken. De Innovatie Studio is een partner voor het sparren oven innovatie binnen de 
sport. 

 

Projecten 

Naam Omschrijving 

Organiseren van online 
competities 

Covid-19 crisis heeft aangetoond dat er een 
markt is voor online competities 

live streamen van 
wedstrijden 

Het livestreamen van wedstrijden en scheppen 
van beeld marteriaal wordt steeds meer 
gemeengoed. Onze sporten moeten daarin mee. 

Inzet van data Sportbonden kunnen een belangrijke bron zijn 
van data en informatie over de sport en de 
sector.  

Innovatievoorstel bij 
innovatiefondsen 

Er zijn diverse innovatiefondsen die onze 
plannen kunnen ondersteunen. Het maken van 
deze voorstellen is tijdrovend, maar geven wel 
mogelijkheid to extra financiering. 

Innovatie organisatorisch 
borgen binnen de KNKF 

Eigenaarsschap voor innovatie moet in het 
bestuur worden belegd om mijlpalen te kunnen 
behalen.  

 

4.5 Sportscholen / gyms / verenigingen 

 

Doel 

Tot nu toe zijn sportscholen, gyms, vereningingen aangesloten bij de KNKF 
vanwege de deelname aan de nationale competitie. Er zijn echter vele 
sportscholen waarin krachttraining & fitness wordt beoefend zonder het 
oogmerk om aan competitie deel te nemen. Voor deze doelgroep, maar ook de 
reeds aangesloten sportscholen en verenigingen, kan de KNKF meer 
betekenen. In lijn met de vereniging 3.0 gaat de KNKF zich richten op de 
ontwikkeling van de achterban en innovatie en vernieuwing in de sector. 

Daarnaast zijn deze sportscholen de werkgevers van (personal) trainers en 
kunnen sportscholen een belangrijke bijdrage leveren aan de veilige 
beoefening van de sport. 

 

 

 

 



 

Projecten 

Naam Omschrijving 

Onderzoek naar 
behoefte 

Onderzoek naar behoefte bij deze doelgroep, 
maar ook naar nieuwe ontwikkelingen 

Hulp bij opstart Kennis opbouwen om startende sportscholen en 
verenigingen te ondersteunen en in te zetten op 
kwaliteit 

Gym ondersteuning Het opzetten van ondersteuning van 
aangesloten sportscholen, gyms en verenigingen 
op specifieke thema’s. 

Promoten veilige 
sportbeoefening 

Promoten van veilige sportbeoefening door o.a. 
voorlichting over terugdringen van dopinggebruik 
en grensoverschrijdend gedrag. 

Verzekeringen Financiele voordelen bieden bij collectieve 
verzekeringen 

Aansluiten gyms Om bovenstaande impact te kunnen maken is 
het nodig dat meer sportscholen, gyms en 
verenigingen zich aansluiten. 

Keurmerk Het werken aan de kwaliteit van de sector is 
belangrijk. De wereld van sport en 
gezondheidszorg groeien naar elkaar toe. 
Hiervoor is een kwaliteitskeurmerk noodzakelijk. 

 

4.6 (Personal) trainers 

 

Doel 

Trainers en personal trainers is een belangrijke doelgroep. Dit zijn de 
vrijwilligers en professionals die de beoefenaren van krachtsport & fitness 
ondersteunen. De KNKF vindt het noodzakelijk dat trainers een goede 
opleiding hebben, ondersteuning ontvangen in het uitoefenen van hun beroep, 
zich kunnen ontwikkelen en een loopbaan kunnen opbouwen. 

 

Projecten 

Naam Omschrijving 

Start REPS-NL Het register voor beweeg (exercise) profesionals 
Nederland is gelieerd aan het Europese register 
EREPS. REPS-NL heeft tot doel de 
beweegprofessionals, fitnesstrainers en personal 



 

trainers te ondersteunen bij hun kwalitatieve 
ontwikkeling en hun loopbaan. 

Evenementen voor PT’s Naast het voeren van het register zullen REPS-
NL en de KNKF samen optrekken in het 
organiseren van evenementen, clinics voor deze 
doelgroep om de doelstelling van REPS-NL te 
bevorderen.  

 

4.7 Wedstrijdsport 

 

Doel 

De wedstrijdsport is de kern van de KNKF en een belangrijke inspirator van de 
recreatieve sporter. Voor de komende Olympische cyclus zullen worstelen, 
sambo, powerliften, paralympisch bankdrukken en armworstelen erkent zijn als 
topsport of internationale wedstrijdsport. Dat vereist een kwalitatief goede 
organisatie van de sport. Andere sporten zoals functional fitness en 
kettlebellsports kunnen zich in deze periode ontwikkelen. De internationale 
federatie van funtional fitness (iF3) heeft als doelstelling erkent te zijn door het 
IOC in 2028 (Olympische spelen in Los Angeles). Erkening door Global 
Association of International Sports Federations (GAINF) wordt in 2021 
verwacht. 

Nieuwe sporten ontstaan binnen de krachtsport&fitness. De KNKF volgt deze 
ontwikkelingen. Daarbij ondersteunt en initieerd de KNKF innovatie. 

 

Projecten 

Naam Omschrijving 

Topsport & talentplan per 
sport 

Kwalitatief inrichten van topsport & 
talentontwikkeling per aangesloten sport 

IT ondersteuning Sporter en evenementen hebben goede 
ondersteuning nodig voor hun “customer 
journey”.  

Online competitie De corona crisis maakte het noodzakelijk, maar 
de  ontwikkeling van online trainen was al 
gaande. De verwachting is dat onlne competitie 
ook steeds meer een vlucht zal nemen. De 
KNKF wil deze innovatie ondersteunen. 

Nieuwe competities 
toevoegen 

De krachtsport & fitness ontwikkelt zich. Steeds 
meer sportscholen bieden bijvoorbeeld 
strongman trainingen aan. “De sterkste man” 
bestaat al lang, maar kent geen amateur 



 

competitie. De KNKF kan zo’n competitie 
faciliteren. 

Powerliften • Toename van aantal wedstrijden; 

• Ontwikkelen handboek wedstrijdorganisatie; 

• Beleid ontwikkelen clubtoernooien en 

officieuze wedstrijden; 

• Formalisering proces internationale 

wedstrijddeelname; 

• Implementeren coach licentie; 

• Sportspecifieke sponsoren aantrekken; 

• Vernieuwen en uitbreiden wedstrijdtechniek 

en ICT. 

Functional fitness • IF3 groeit snel wereldwijd en biedt EK, WK 

en mogelijke een Olympische route. De 

competitie in Nederland moet verder groeien 

en samenhang met bestaande evenementen 

en de commerciele CrossFit ontwikkelingen; 

• Aantrekken van de toptalenten; 

• Inrichten van sectie met alle relevante 

functies en commissies; 

• In samenwerking met KNKF opleidingen 

ontwikkelen van opleidingen voor 

trainer/coach, technical officals; 

• Naast NK ook doorlopende (online) 

competitie. 

Worstelen Sportief 

• Kwalificatie OS dames; 

• Deelname senioren WK en EK 

doorgestroomde jeugd talenten; 

• Verder uitbouwen en faciliteren RTC (wellicht 

omdopen tot NTC); 

• Structuur rondom jeugdteams en 

verenigingen vorm geven en verstevigen. 

Organisatorisch 

• Invullen bestuurlijke functies; 

• Organiseren competities jeugd en senioren; 

• Organiseren scheidsrechters en voorzitter 

wedstrijd bureau opleidng; 



 

• Opleiden coaches. 

(Combat) Sambo • Deelname van Nederland aan de 

Olympische Spelen (mits sambo een 

Olympische sport wordt); 

• Professionalisering bestuur en kader; 

• Uitbreiding van sambo in zowel topsport als 

breedtesport; 

• Aansluiting van KNKF bij vechtsportautoriteit 

tbv combat sambo. 

Kettlebellsport • Uitbreiden aanbieders kettlebellsport. 

Armworstelen • Armworstel aanbod in iedere provincie; 

• Implementeren aangepast armworstelen. 

 

4.8 Recreatieve sporters en maatschappij 

 

Doel 

Traditioneel heeft de KNKF zich gericht op de wedstrijdsporter. De 
krachtsport&fitness sector kenmerkt zich echter doordat het overgrote deel van 
de beoefenaren andere doelen nastreven dan meedoen aan een competitite. 
In Nederland beoefenen meer dan 2,5 miljoen mensen wekenlijks de 
krachtsport & fitness. De KNKF vindt het belangrijk ook deze groep te 
ondersteunen en daarmee invulling te geven aan de ontwikkeling van de 
sector en de samenleving. Dit is een nieuwe rol waarmee veel sportbonden 
worstelen. Via de aanpak van Lean startup zal de KNKF zich hierin 
ontwikkelen. 

 

Projecten 

Naam Omschrijving 

Leden aangesloten gyms Via de aangesloten sportscholen, gyms en 
verenigingen kunnen we methoden ontwikkelen 
om de individuele sporters te bereiken 

Veilige sportbeoefening Veilige sportbeoefening is belangrijk. 
Dopinggebruik en grensoverschrijdend gedrag 
moet worden teruggedrongen. 

Sportparticipatie Inactiviteit voor verschillende leeftijdsgroepen 
wordt in toenemende mate een probleem. De 
KNKF gaat een bijdrage leveren aan de 



 

sportparticipatie. Innovatie van (online) 
beweegaanbod is ons inziens belangrijk. 

Bereiken van recreatieve 
leden 

De recreatieve beoefenaren van 
krachtsport&fitness is veruit de grootste groep. 
Veel ondernemers richten zich op deze 
doelgroep. In samenwerking met deze 
ondernemens ontwikkelt de KNKF instrumenten 
om deze groep te bereiken, zonder concurent te 
worden van deze ondernemers, maar wel met 
kwaliteit in het vaandel. 

Doelgroepen NOC*NSF richt zich op de gezondste generatie 
van 2040. De KNKF sluit zich bij deze 
ontwikkeling aan. Daarnaast is het van belang 
programma’s te ontwikkelen voor de senioren 
van nu. Gezonde leefstijl en krachttraining 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
gezond oud zijn. 

 

.  

 


