.

Audit door double pass
i.s.m.

Voetbal Vlaanderen heeft de ambitie om de kwaliteit van de jeugdopleiding binnen
de Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren, dit i.s.m. double pass. Hoe? Door middel
van een objectieve evaluatie, adviesverstrekking en een erkend kwaliteitslabel. Double
pass maakt hierbij gebruik van een eigen ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd
en praktijk getoetst model. Dit brengt de kritieke succesfactoren, zowel op sportief als
op organisatorisch vlak, van de jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart.

1511

958

Training sessies
geanalyseerd

764

Audits
uitgevoerd

80%

Wedstrijden
geanalyseerd

Klantentevredenheid

Het resultaat van onze audit maakt deel uit van de voorwaarden om deel te nemen
aan de provinciale of interprovinciale jeugdcompetitie georganiseerd door Voetbal
Vlaanderen.

HET DOUBLE PASS MODEL:

Club
management
Beleid en strategie
Organisatie
Communicatie
en HR

Operationeel
management

Effectiviteit
PASS

Omkadering
Accommodatie
Staf

Voetbalopleiding
Team
Individueel

Wenst jouw club in te stappen in dit project?
Indien jouw club zich wenst in te schrijven voor een audit in een bepaald kalenderjaar
én jouw club heeft géén audit gehad in de voorbije twee kalenderjaren, dan kom je in
aanmerking voor een door Voetbal Vlaanderen gesubsidieerde audit.
• Indien u inschrijft tussen 15 oktober en 15 april dan zal uw audit
volgend najaar (augustus-december) plaatsvinden
• Indien u inschrijft tussen 15 april en 15 oktober dan zal uw audit
volgend voorjaar (januari-maart) plaatsvinden
Schrijf je nu online in op www.doublepass.com/vlaanderen

Welk type audit past het best bij mijn club?
Als club scoor je altijd wanneer je deelneemt aan een double pass audit. Bij volledige
deelname ontvangt de club een Basic Quality label. Het moet echter de ambitie zijn
van elke club om te streven naar een sterrenlabel.
Interprovinciaal

Provinciaal

Gewestelijk/
Indoor/Dames

Uploaden documentatie door de club

√

√

√

Documentaire analyse door
een auditor van double pass

√

√

√

Interviews op de club

√

√

√

Trainingsevaluaties

√

√

√

Wedstrijdevaluaties

√

√

°

Rapport bij de club

√

√

√

Ontvangst kwaliteitslabel tijdens
de Quality in Sports Happening

√

√

√

***(*)

Basic Quality of **

Basic Quality of *

Totale prijs

€ 2.870

€ 2.870

€ 1.798

Bijdrage Voetbal Vlaanderen

€ 1.435

€ 2.009

€ 1.618

Eigen inbreng club

€ 1.435

€ 861

€ 180

Kwaliteitslabel

*Bedragen exclusief btw

Hoe verloopt een Gewestelijke audit
door double pass?
Inschrijving

www.doublepass.com/vlaanderen

Toegang platform

Bij inschrijving krijg je toegang tot het platform
om de audit voor te bereiden.

Contactnames

8 en 5 weken voor de audit neemt de auditor
contact op met de auditverantwoordelijke van de club.

Deadline indienen
dossier

3 weken voor de audit wordt er automatisch een kopie
gemaakt van de tool opdat de auditor zich kan voorbereiden.

Audit

Interviews in de club en het volgen van twee
trainingsmomenten voor 5v5 en 8v8.

Rapportering

Maximum 2 maanden na de audit ontvangt u een draftrapport.
In mei daaropvolgend ontvangt u het definitieve rapport.

QISH

Quality in Sports Happening:
uitreiking van de labels en speciale awards.

Quality in Sports Happening door double pass
De happening waarin we de schijnwerpers richten op clubs die zich dagelijks inzetten
voor het jeugdvoetbal. Clubs die tijdens het afgelopen jaar door double pass werden
doorgelicht in opdracht van Voetbal Vlaanderen, nodigen we graag uit om hun double
pass label in ontvangst te nemen. Is je club bij één van de best scorende, dan maakt
ze bovendien kans op een double pass award of een best practice award.

www.doublepass.com/vlaanderen

vlaanderen@doublepass.com

Baron R. de Vironlaan 130A / 102 - 1700 Dilbeek

T +32 2 521 63 66

