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Double Pass heeft de ambitie om, samen met Voetbal Vlaanderen, de kwaliteit van de 
jeugdopleiding binnen de Vlaamse voetbalclubs te optimaliseren. 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 organisa-
torisch vlak, van de jeugdopleiding objectief en gestructureerd in kaart.
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HET DOUBLE PASS MODEL:

Op basis van onze audits gebeurt de competitie-indeling voor de provinciale en 
interprovinciale jeugdcompetitie in samenwerking met Voetbal Vlaanderen.



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 aanmerk-
ing 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

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

√ √ √

Kwaliteitslabel ***(*) Basic Quality of ** Basic Quality of *

Totale prijs € 3.027 € 3.027 € 1.901

Bijdrage Voetbal Vlaanderen € 1.435 € 2.009 € 1.711

Eigen inbreng club € 1.529 € 1.018 € 190

*Bedragen exclusief btw

Schrijf je nu online in op www.doublepass.com/vlaanderen

°



HOE VERLOOPT EEN GEWESTELIJKE AUDIT  
DOOR DOUBLE PASS? 

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.

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.

www.doublepass.com/vlaanderen    vlaanderen@doublepass.com    T +32 2 521 63 66

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


