Missie, visie, ambitie, waarden en cultuur TopTriathlon.NL
Naast het hogere doel ‘topsport als inspiratiebron van een gezonde samenleving’ is de missie:
‘De Nederlandse Triathlon Bond is de organisatie die voor getalenteerde atleten faciliteiten creëert en
activiteiten organiseert om een geselecteerde groep op het hoogste niveau te kunnen laten acteren en
presteren.
Voor alle topsportonderdelen is het doel het winnen van medailles op EK, WK, WPE, WTS, Para- en
Olympische Spelen’.
De visie van ‘TopTriathlon.NL is:
‘Nederland is een land om rekening mee te houden binnen de internationale triathlonwereld. Het elite
team Tokyo OS/PS is jaarrond aanwezig in de WTS (WK elite series), op het WK landenteams, op het
EK / WK paratriathlon en de resultaten geven een gemeenschappelijk TROTS voor atletenteam,
coachteam en begeleidingsteam’.
Belangrijke waarden die gehanteerd worden bij de realisatie van de missie en visie zijn:
• Teamwerken, samenwerken en uitwisselen van kennis en ervaringen; “denk win win”
• Professioneel handelen door alle ‘toptriathlon’-betrokkenen. Op een positieve oplossings-gerichte
manier denken en handelen; “denk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden”
• Eerlijkheid naar elkaar. Duidelijk en transparant communiceren; “praat met elkaar en niet over
elkaar”
• Respect en sociaal naar sporters, begeleiding, medewerkers, sponsors, media, supporters e.a.;
• Passie tonen aan en plezier delen met elkaar. TOPSPORT uitstralen; “Passie > Perfectie >
Prestatie”
• Trots zijn om uit te komen voor team TOPTRIATHLON.NL. Trots zijn als begeleider om een
‘steen’ bij te dragen aan het succes van team TOPTRIATHLON.NL; “wij zijn triathlonNL”
• Ambitie, Bereidheid en volledig Commitment (het ABC) aan de sportieve ambities; “never ever
give up”
• Normen en waarden hanteren binnen en buiten de sport. Sporters en begeleiders zijn bewust
van de voorbeeldfunctie en zijn het ‘visitekaartje’ van de triathlon-sport;
• Sporters nemen de verantwoording voor hun topsportcarrière. De coach moedigt de sporter aan
om verantwoording voor eigen beslissingen te nemen; “de sporter als ondernemer van zijn / haar
merk”
• De coach heeft geen favorieten in het team en werkt volgens beroepscode NL coach.
Om de missie en visie te volbrengen voert het NTC Triathlon een World Class Performance programma
uit.
De werkvelden luiden in het kort:
• Het opsporen van beloftevolle sporters
• Het opleiden van toptalent
• Het leveren van topprestaties
Op het gebied van talentonwikkeling werkt de NTB volgens de doorlopende leerlijn t.w. van scouten naar
opleidingsvereniging en regionaal trainen (=tevens OPSPOREN) naar fulltime RTC naar fulltime NTC
(=OPLEIDEN) naar het elite team Tokyo (=PRESTEREN).
Er wordt binnen het NTC gewerkt met het model ‘atleet centraal, coach gestuurd, begeleidingsteam
ondersteunt en prestatiegericht.’ Met andere woorden, met elke beslissing of activiteit wordt gekeken:
• wat de impact is voor de atleet ten aanzien van zijn sport en persoonlijke ontwikkeling (atleet
centraal)
• is er qua communicatie slechts één stem richting de atleet nl. die van de coach (coach gestuurd)
• De experts uit het begeleidingsteam communiceren naar de coach en zijn ondersteunend aan de
coach (begeleidingsteam ondersteunt)
• Het topsportprogramma is prestatiegericht en vindt plaats in een omgeving waar de sporter op
een flexibele wijze aan onderwijs kan deelnemen terwijl hij de trainingsprogramma kan blijven
volgen richting internationaal podium.
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Ambities - Sportieve prestaties olympisch
Het doel is dat Nederland met een team van 4 atleten aanwezig is op OS Tokyo op het individuele medal
event en het team medal event.
de prestatie doelen voor het traject tot 2020 zijn: - Rachel Klamer jaarlijks op het WTS podium, - Maaike
Caelers consistent in top 8 WTS, - de nieuwe lichting vrouwen door ontwikkelen tot goede WTS atleten
die Rachel en Maaike tijdens de wedstrijd op de fiets kunnen ondersteunen, - de mannen ontwikkelen
zich richting top 8 WTS en het mixed team zal elk jaar top 8 WK niveau zijn.
Ambities - Sportieve prestaties paralympisch
Het doel is dat Nederland met een team van 6 atleten aanwezig is op PS Tokyo op minstens 4 medaille
evenementen en 3 medailles behaald. In de tussenjaren neemt ParaTriathlon.NL steeds met minstens 8
atleten deel aan het WK en staat ook 3 keer op het podium.
Cultuur binnen de NTB
‘TopTriathlon.NL’ in Nederland staat synoniem voor Ambitie, Teamwerken, Ondernemen, Commitment,
Passie, Confrontatie bereidheid, Trendsetter. Door ook werkelijk een ‘golden standard’ programma uit te
voeren, met een streven naar kwaliteit, verbetering en vernieuwing en het daadwerkelijk leveren van
topprestaties en het organiseren van internationale evenementen, krijgen de triathlonsport en de NTB de
gewenste uitstraling.
Die ontwikkeling van de sporters en het maken van een extra kwaliteitslag binnen het programma zal
gaan lukken door sterk teamwork binnen het begeleidingsteam en binnen de atletengroep. Iedere
individuele begeleider zal zijn/haar ‘kwaliteitssteentje’ bijdragen aan de ontwikkeling van de atleet.
Iedere begeleider is voor een deel verantwoordelijk voor het uiteindelijke totaalresultaat. Elke individuele
atleet wordt ook sterker door een goede ‘teamcultuur’.
De NTB stimuleert zijn medewerkers en het NTC begeleidingsteam om verantwoording te nemen, vanuit
hun eigen kwaliteiten te handelen, te excelleren en te realiseren wat ze zeggen en willen. Binnen de
NTB en haar medewerkers bestaat er bezieling en passie voor de triathlonsport. Binnen de NTB werken
we proactief en is er, dankzij de korte lijnen, slagkracht. De NTB-medewerkers willen graag
samenwerken, denken win-win, zijn proactief en gaan voor de ‘Tien Cultuur’.
Door te functioneren binnen de zogenaamde Sportzone Limburg, waar een sportomgeving wordt
gecreëerd waar op het allerhoogste (olympische) niveau kan worden gepresteerd, waar internationale
kennis en sportinnovatie wordt vergaard, ontwikkeld en ontsloten, kan de NTC-cultuur worden versterkt
en ontstaat synergie met haar omgeving.
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