
In deze brochure alles over het Platform Voetbalscouting. 

Hoe word ik (prof)scout? Wat doet hij allemaal? Met uniek kijkje achter de schermen.                                         

En zelf op stap als voetbalscout!  Een bredere kijk in het voetbal. Wat doet een zaakwaarnemer?                              

Hoe werkt een proforganisatie.  En zoveel meer. Uniek voor Nederland en Belgie. 

In het Platform Voetbalscouting 3 opleidingen! Voetbalscouting Level 1 BASIC., Level 2 PLUS en Level 3 PRO. 

En iedereen kan meedoen! Met professionele ondersteuning!

Via het Platform Voetbalscouting hebben reeds meer dan 250 deelnemers hun weg gevonden                                                                                               

in het (prof)voetbal. Velen in de prof- en jeugdscouting, als spelersbegeleider en tipgever van                                                      

spelers voor een spelersbegeleider of club. Maar ook in andere functies in (prof)voetbal.                                    

Zelfs scouts internationaal op pad en werken samen met (inter)nationale clubs en organisaties. 

EENMALIGE AANBIEDING! Geldig t/m 1 maart  2021. VERLENGD!

Meedoen met totale pakket t/m 1 juli 2022!  Dus anderhalf jaar lang!

249,00 euro i.p.v 349,00 euro. 

Wees er snel bij! Beperkt aantal deelnemers. Vol = Vol.         

Profiteer nu nog van alles wat het Platform Voetbalscouting te bieden heeft.

Met een vriendelijke groet, Henk Grim. Scoutingsboek

Met gratis 



1.   Inleiding (speciale eenmalige aanbieding)
2.   Inhoud
3.   Voorstellen
4.   Waarom Workshop  …het begin
5.   Verder met Platform 
6.   Workshop Voetbalscouting
7.   Voetbalscouting BASIC Level 1
8.   Voetbalscouting PLUS Level 2
9.   Voetbalscouting PRO Level 3
11. Certificaten
12. Begeleiding spelers
13. tot en met  18. Thema-dagen
19. Diversen Platform
20. Prijzen met eenmalige aanbieding
21. Totaal overzicht
22. Referenties
23. Spelregels / Samenvatting
24. Aanmelden en Vragen



Henk Grim, 1 april 1962, Groesbeek 

De Treffers jeugd 1968-1978
De Treffers 1 1978-1982
De Treffers 1 1992-1995 

Profvoetballer :    
NEC 1982-1987   
FC Den Bosch 1987-1989    
AZ 1989-1990
NEC 1990-1992  

348 wedstrijden profvoetbal - 150 wedstrijden TOPamateur - Topscorer 1e divisie NL  
Bekerfinale (NEC – Ajax) – Europees voetbal (o.a. Barcelona) – Landskampioen amateurs – Nederlands
amateurinternational – Elftal van de eeuw De Treffers. 

(De Treffers speelt al 49 jaar onafgebroken op hoogste amateur-niveau Nederland!)

Carrière als (Prof)voetballer

Functies in (Prof)voetbal
Verleden
Coördinatie Oud NEC 
Scout 1e elftal NEC
Fulltime Hoofdscout  1e elftal NEC

De Treffers: jeugdtrainer, assistent-trainer 
en technisch coördinator 1e elftal, Hoofdscout, 
voorzitter technische commissie jeugd

Heden
Internationaal scout Sankt Pauli 2e Bundesliga
HoofdScouting De Treffers (2e divisie)

Supervisor Live Scouting International (Sportradar)

Workshop/Opleiding Voetbalscouting
Advies in Scouting (BVO – amateur – intermediair)

PLATFORM VOETBALSCOUTING



Scouting is een belangrijk onderdeel binnen een vereniging. Of het nu gaat om de juiste teamindeling te 
maken of een speler te halen bij een profclub voor veel geld, de scout is altijd maar weer op pad om de 
juiste speler te vinden maar ook de juiste keuze te maken voor de teamindeling. Want scouten is niet 
zomaar “het ronselen van spelers” of eventjes “die ene speler ontdekken” . 

Begin 2015 besloot ik mij eens te gaan oriënteren of er daadwerkelijk iets bestond voor een Opleiding (Prof) 
Voetbalscout en het verbaasde mij dat daarvan vrijwel niets op de voetbalmarkt was! De verdere oriëntatie 
liep langs diverse personen uit de voetbalwereld . Van trainer tot prof- en jeugdscout en van technisch 
directeur tot technisch coördinator in zowel het profvoetbal als amateurvoetbal, jeugd en senioren. 

Ze hebben allemaal een bijdrage geleverd aan het uiteindelijke product : Workshop Voetbalscouting in- en 
extern. En vervolgens ook aan het Platform Voetbalscouting met een verdieping in scouting en nog veel 
meer!

De Workshop Voetbalscouting 
maakt onderdeel uit van het  
Platform Voetbalscouting

UNIEK VOOR NEDERLAND EN BELGIE! Maar ook erkenning over de grenzen!

De Workshop Voetbalscouting is niet alleen in Nederland  en Belgie een toegevoegde waarde. Ook vanuit
grote voetballanden is de interesse groot. In Duitsland is de Workshop  Fussball Scouting met groot succes
ook al meerdere malen gegeven en blijkt ook daar een toegevoegde waarde te zijn! In München, Hamburg 
, Stuttgart, Hannover , Gelsenkirchen, Düsseldorf, Oberhausen waren er al Workshops.  

Maar niet alleen vanuit Duitsland is er belangstelling. Ook vanuit Engeland. En dat betekent dat we daar
ook dit jaat nog op speciaal verzoek Workshops gaan plannen. Jawel, de Workshop Football Scouting  
genaamd! En in de planning voor 2021 staan meerdere landen, want de verzoeken blijven binnenstromen. 
En dat betekent dus ook voor de deelnemers in Nederland en Belgie…. Een extra groot netwerk!  



Omdat de Workshop Voetbalscouting een groot succes was, werd er verder gekeken om Voetbalscouting
breder onder de aandacht te brengen. Dat resulteerde in een vervolg-opleiding : Opleiding Voetbalscouting.  
Het enthousiasme van de deelnemers was groot! En vandaar dat er een Platform Voetbalscouting ontstond.

Via het  Platform Voetbalscouting hebben reeds meer dan 250 deelnemers hun weg gevonden in het voetbal. 
Velen in de jeugd- en profscouting, als spelersbegeleider en tipgever van spelers  voor een intermediair of 
club. Er zijn zelfs scouts internationaal op pad en werken samen met (inter)nationale clubs en organisaties.

Maar dat is niet alleen de insteek van het Platform Voetbalscouting!

Vele verenigingen hebben de vergaarde info gebruikt om hun ex- en interne scouting een kwaliteitsimpuls te
geven. 

En natuurlijk krijgt iedereen een inzicht in het profwereldje ook! 

Vandaar de start van :

Platform Voetbalscouting



1. Scouting / beoordeling algemeen
Wat is scouting eigenlijk, wat doet een (interne- en externe) (jeugd)scout/technisch 
kaderlid en ook profscout. 
2. Hoe beoordeel je spelers van alle leeftijden?
Techniek, Tactiek ,Fysiek, Mentaal, Persoonlijkheid. We maken een spelersprofiel van 
alle spelers. Scouten, opleiden en begeleiden. 
3. Jeugdscouting (alle leeftijden, alle niveau’s)
Talentherkenning op alle niveau’s,leervermogen, zelfontwikkeling, geboorte-
maandeffect , groeispurt, puberteit, kalender- biologische leeftijd, rijpheid etc.
Stelling : “In de in- en externe jeugdscouting en teamindeling worden vaak appels met 
peren vergeleken!”
4. EXTRA : Teamindeling /Selectiesamenstelling
“Dit had echt iedereen in onze (jeugd)organisatie moeten horen, ook trainers en 
ouders!”
5. Op pad ! Het echte werk : een kijkje achter de schermen!
Hoe maakt een scout een planning en hoe bereidt  hij zich voor op een wedstrijd.
Wat schrijft een scout op over de jeugd-, amateur- en profspeler.
Wat rapporteert hij, wat verwerkt hij in de database.
Met veel voorbeelden uit zijn boekje! Heel open!
6. Scouting richting het 1e elftal 
Stelling : “We laten vaak jeugdspeelsters die senior worden aan hun lot over!”
“Daar valt zoveel meer uit te halen!”
7. Professionele scouting extra/ Wat komt daar allemaal meer bij kijken.
“Daar komt nog heel wat bij kijken, boeiend!”                                                           
8. Spelersbegeleiding
Hoe werkt dat? De rol van de club. Informatie voor ouders en trainers etc. Ik word 
gescout en dan. Ik wil gescout worden? En kan ik ook geld verdienen met 
spelersbegeleiding?
9. Hoe ga je scouten?
Uitleg voorbereiding / rapportage / formulier
10. Wedstrijd! 
We nemen een wedstrijd door. Wat doet de scout ook in de voorbereiding. Wat schrijft 
hij op.
11. Analyse / Beoordeling
Waar kijkt een scout naar vooral, hoe rapporteert hij etc ……
12. Organisatie in- en externe scouting
“ Prima tips en trucs om een goede organisatie neer te zetten”
13. Ook scout worden? 
“ Met passie en kennis kan je er heel veel uithalen” . 
14. Platform Voetbalscouting 
Het vervolg. Voetbalscouting PLUS Level 2 en PRO Level 3.
Extra mogelijkheden voor wie nog veel meer wil in scouting!

“Yes! Ik wil ook (prof)voetbalscout worden!”

Scoutingsboek

Met certificaat

Iedereen welkom!



Bij de Voetbalscouting PLUS Level 2 gaan we meer de praktijk in! Je ontvangt alle 
scoutingsformulieren en andere hulpmiddelen! En ook op pad als voetbalscout!

1. Maken van een eigen analyse met ondersteuning  2-1
Bezoeken van minimaal 4 wedstrijden naar keuze bij je in de buurt! Het betreft hier wedstrijden van de O21en 
O18  van alle profclubs in Nederland en België.  
Deze kan je zelf inplannen. Dus altijd in de buurt!
Je kan de wedstrijden alleen bezoeken maar ook met andere deelnemers samen! En uiteraard overleg mogelijk!

2. Analyse wedstrijden gezamenlijk. 2-2
Bezoeken van wedstrijden gezamenlijk. Na de wedstrijd volgt er dan een live-analyse! Minimaal 3 wedstrijden. 
Een schema met meerdere wedstrijden en locaties wordt samengesteld gedurende het gehele jaar dus altijd wel 
in de buurt….. Dit zijn wedstrijden op allerlei niveaus en ook (jeugd)interlands! Nederland en België! Vrije keuze!

3. Thema – Netwerkdagen 2-3
Bezoek verplicht aan twee Thema-Netwerkdagen. Deze worden in Nederland en België op een centrale plaats 
gehouden en altijd op een zondag! Van 10.00 uur-14.00 uur. Dus filevrij.  Ca 5x per jaar.
Uiteraard mag je ALLE Thema-en netwerkdagen GRATIS bezoeken. Zoveel als je maar wilt.



Bij de Voetbalscouting PRO Level 3 gaan we nog dieper in op de materie van 
scouting.  Als extra komt hier ook Spelersbegeleiding bij maar is niet verplicht om 
te volgen. 

1. Rapporteren  5 wedstrijden / toernooien 
Je maakt rapporten op met verschillende opdrachten die je ontvangt. Dit kan een heel team zijn maar ook een 
individuele speler. Opdrachten zijn LIVE en enkele ook gezamenlijk ! Je mag er een heel seizoen dus over doen.

2. Begeleiding en intermediair
Er worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij we ingaan hoe het wereldje van een intermediair of 
zo je wil voetbalmakelaar in elkaar zit.  Maar ook begeleiding op andere fronten! Spelers die afvallen bij een BVO, 
de multiculturele voetballer etc. En kan ik ook zelf talenten aangeven bij een club of zaakwaarnemer? En daar
dan van mee profiteren?

3. Thema – Netwerkdagen
Bezoek verplicht aan twee Thema-Netwerkdagen. Deze worden in Nederland en België gehouden. Meerderen 
per jaar!  Uiteraard mag je ALLE Thema-en netwerkdagen GRATIS bezoeken. Zoveel als je maar wilt.
In totaal met LEVEL 2 dien je dus 4 thema-dagen per seizoen te volgen.

4. Overige opdrachten
Gedurende het seizoen door mij aan te geven. Bijvoorbeeld cursus voetbaltaal Engels / Workshop 
Meiden/Vrouwenvoetbal etc etc !

5. Examen
Einde van de opleiding een korte evaluatie / examen persoonlijk.



Mochten we niet de velden op kunnen gaan voor live-wedstrijden door de 
maatregelen i.v.m. het coronavirus dan doen we een alternatief programma. 
Zie hier de wedstrijden voor februari en maart.
Professionele begeleiding! Vertrouwelijk en persoonlijk .

Je kan dus gelijk mee gaan doen! En niet verplicht om alle wedstrijden te doen!

De wedstrijden tellen ook al mee voor LEVEL 2!



De certificaten worden 
opgemaakt in het 
Nederlands en Engels. 

Dus ook internationaal te 
gebruiken! Wel zo handig!



Dat zou ik ook wel willen. Talenten ontdekken en dan begeleiden. Die vraag krijg ik ook heel veel. Maar hoe werkt 
dat nu allemaal? Moet ik dan zaakwarnemer worden? Of beter gezegd geregistreerd intermediair? Want dat is 
sinds 2015 de officiële titel. Maar er zijn zoveel meer titels in de omgang, agent, spelersbegeleider, bemiddelaar,
makelaar etcetera…. Wat is het verschil? 

In het Platform Voetbalscouting komt dat allemaal aan de orde. De afgelopen jaren hebben we daarover ook al de 
nodige sessies gehad. Zie ook de volgende pagina met voorbeelden. Ervaren intermediairs en andere personen die 
bij hun club te maken hebben met aanbieden spelers en uiteraard de scouting daarvan. Een kijkje in de wereld. En 
ook dat voor dit wereldje geldt, netwerken en samenwerken!

Tijdens deze sessies komen bijvoorbeeld de volgende onderdelen aan bod :

-Hoe bouw ik een spelers-portefeuille op?
-Hoe doet een intermediair de scouting /welke hulpmiddelen heeft hij?
-Wat verdiend een spelersbegeleider nu aan een speler?
-Hoe gaat een transfer in zijn werk?
-Hoe zitten opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdragen nu precies in elkaar?
-Hoe belangrijk zijn reglementen als geregistreerd intermediair bij de KNVB?
-Hoe bouw ik een netwerk op in het voetbal?
-Hoe werk ik samen en wie zijn de beste partners?
-Welk persoonlijk plan maak ik met de speler?
-Hoe verloopt de communicatie met clubs, technisch directeuren, enzovoort?
-Hoe kan ik beste samenwerken met andere intermediairs?
-Kunnen wij ook zelf spelers aanbieden? Wat mag wel en wat niet?

Maar ook sluiten we onze ogen niet voor begeleiden die bijvoorbeeld afvallen bij een BVO, de multiculturele 
voetballer, hoe gaan we daarmee om. Want dat hoort er ook bij. Niet alleen maar successtories maar dus oog voor 
die spelers.  



Begeleiding prof- en jeugdvoetballers!

Mooi voorbeeld van een sessie die we al gehad 

hebben op gebied van spelersbegeleiding. Op 

verschillende vlakken ook!  Heel boeiend!



Meer voorbeelden van themadagen.  Deze zullen dus in 

2021 veelvuldig weer gehouden gaan worden. Op een 

zondagmorgen, centrale plaats Nederland! 

Filevrij op pad. Carpoolen met andere deelnemers. En op 

tijd weer naar huis. 



Themadagen met ook nog analyse van een wedstrijd 

gezamenlijk! Met daarbij aanwezig ervaren profscouts 

van  een topclub. Altijd weer zeer leerzame en vooral 

boeiende dagen. En je kan gelijk netwerken. 



2 topdagen in Nederland en België. Hoofdscout Carlos 

Aalbers van AZ die alle ins en outs vertelde hoe ze gaan 

scouten. En daarbij met zijn ervaring als Technisch directeur 

boeiend kan vertellen over het binnenste in het profvoetbal.



En uiteraard ook aandacht voor video-analyse! Docent Hans  

van Dijkhuizen van de KNVB zal een introductie video-analyse 

doen en laten zien wat daar allemaal mee kan. Met een 

mogelijkheid om ook een uitgebreide cursus Video Analist 

Voetbal te gaan doen.

THE MOST ACCURATE DATA & BIGGEST PLAYER DATABASE
Platform with videos, statistics and interactive charts. Information on over 960,000 players from 
all over the world. A user can select the required statistics. Every number is clickable and linked to 
a video.
Coaches, players, scouts, agents, journalists and other football professionals can get information on 
any player or team from any part of the world in just a couple of clicks. Statistics, full matches, video 
summaries of any actions, interactive shot charts and even links to players’ profiles in social media –
all of these features are available in the InStat Scout platform. Over 6000 matches are uploaded to 
the database every month. Information in player and team profiles is updated in real time or within 
several hours after the match.

En nieuw bij Platform Voetbalscouting! 

Uitleg : hoe werkt data-scouting? 



Bezoek internationale toernooien in Nederland en 

België. En ook thuis voor de buis analyse van 

grote jeugdtoernooien! Op stap als een echte 

voetbalscout dus. 



Wie? Wat? Waar? Welke wedstrijden zijn er vandaag? O.A. :

Netwerken via Social Media, Whatsapp-groepen en Live.

Een eigen YouTubekanaal speciaal voor de deelnemers.

In ontwikkeling! Database om al jouw rapportages bij te houden!



Er is een gewijzigde situatie in verband met de gevolgen van het coronavirus.  We hebben er 
dan ook voor gekozen om te gaan starten met een beperkte groep deelnemers met het 
Platform Voetbalscouting en dan de mogelijkheid om deel te nemen tot en met 1 juli 2022! 
Dus anderhalf jaar! En mochetn de omstandigheden dar toe aanleiding geven dan gaan we 
door tot 31-12-2022!

Alle 3 de opleidingen zitten in het Platform Voetbalscouting. Maar ook alle themadagen! En 
ook de andere extra diensten zoals in deze brochure vermeld zijn. Gewoon één totaal pakket 
en je kan daar dus tot en met 1 juli 2022 aan deelnemen. 

De normale prijs voor een heel jaar is vastgesteld op : 349,00 euro.   Dus inclusief :

Voetbalscouting BASIC Level 1  

Voetbalscouting PLUS Level 2 
Voetbalscouting PRO  Level 3 
Alle Themadagen en meer ………………..

EENMALIGE AANBIEDING
All-inn! Anderhalf jaar lang, nu slechts 249,00 Euro!  
Geldig tot  1 maart 2021.
Vanaf  1 maart 2021 : 349,00 euro

Al een Workshop Voetbalscouting gevolgd?
Dan zijn de deelnamekosten  :  219,00 euro! All-In  
Vanaf  1 maart 2021 : 319,00 euro

Let op! Belangrijk!
Er geldt een beperkt aantal deelnemers .Ook vervalt deze 
aanbieding als maximaal aantal deelnemers bereikt is.

VOLGENDE PAGINA TOTAAL SCHEMA!

EENMALIGE AANBIEDING!



Van 349,00 euro voor 249,00 euro samen!

Tot en met 1 maart 2021 een EENMALIGE ACTIE!

Deelname tot en met 1 juli 2022!

Level 1 Basic, Level 2 Plus en Level 3 PRO.

Inclusief de themadagen en meer!

Themadagen 2021
Gratis voor deelnemers Platform Voetbalscouting.

-Spelersbegeleiding, hoe werkt dat? Alle ins en outs.
-Een dag naar een profclub : de organisatie van binnenuit.
-Jeugdscouting extra : live wedstrijden met expert.
-Profscout : wat doet die nu precies?
-Datascouting : hoe maken we analyse van een speler?
-Blik op de transfermarkt. Wat gebeurd daar allemaal?
-Wat doet een hoofdtrainer van een profclub allemaal?
-Video-analyse, een must in het voetbal.

En nog veel meer thema’s! GRATIS!



Jean, droomde ervan om voetbalscout te worden! :

“ Dit is een droombaan daar ga ik voor! Echt geweldig om steeds  
wedstrijden te  bezoeken en spelers te beoordelen.  En jawel! Begonnen 
bij een BVO! “

Herman,  technisch coordinator bij een amateurclub : 
“Eerlijk gezegd dacht ik, ik weet al zoveel zou er nog meer nieuws 
onder de  zon zijn betreffende scouting en teamindeling. 

Nou, volmondig JA dus!  De  Workshop Voetbalscouting is een must
voor iedereen die betrokken is bij  dit mooie spelletje!”

Kees, een echte voetballiefhebber :

“ Ik was gek van voetbal maar nu ben ik nog veel gekker van het spelletje 
geworden. Geleerd om ook op een andere manier naar spelers te kijken. 
Ben nu aan een stage begonnen bij een profclub! ”. 

“Hans, scout bij een profclub

“Wat een enorme kennis deelt hij op zijn Workshop. Belicht echt alles. 
Prachtige kijk ook in hoe een profscout werkt. Dat is vaak 
geheimzinnig maar hij is heel open”.

Jaap, jeugdscout bij een profclub :

“ Loop al jaren mee en dacht niet veel meer bij te leren. Maar toch geeft 
Henk nog zoveel extra info waar ik wat mee kan en zeker vele tips en 
trucs nog. Iedere jeugdscout aan te bevelen! “

Ruud , hoofdtrainer Profclub :

“Wat een passie voor zijn vak heeft Henk. Geweldig hoe hij scouting 
belicht en hier en daar de vinger op de zere plek legt. Ook in 
profvoetbal! Prima Henk.”

Karel, belast met de teamindeling bij amateurclub

“Een absolute must voor een ieder die belast is met teamindeling. 
Zoveel extra informatie. Onmisbaar! Wij kijken nu veel anders en 
maken gretig gebruik van Henk zijn kennis”.

Peter, en Agnes, voetbalouders en teamleider

We hebben een zoon en dochter en vroegen  ons af hoe ze nu 
spelers en speelsters beoordelen. Maar ook begeleiden! Daar komt 
heel wat bij kijken dus”! En zo boeiend de Workshop!”

Namen gewoon verzonnen. Opmerkingen volledig juist en alle referenties ter inzage!



1) De eenmalige aanbieding  is geldig tot en met 1 maart 2021. 

2) Ex-deelnemers van de Workshop Voetbalscouting kunnen zich ook nu al aanmelden 

voor het Platform Voetbalscouting. Met korting. 

3) Na aanmelding deelnemer tot en met 1 juli 2022. 

4) De betalingen zijn voor het gehele jaar verschuldigd! Vanaf betaling gaat het jaar in.

5) Tussentijds opzeggen is mogelijk. Er wordt echter geen betaling gerestitueerd. 

6) Kortingen / acties aangeboden door deelname aan Platform voetbalscouting 

vervallen als men niet meer deelneemt.

7) Voor deelname aan Platform Voetbalscouting geldt een beperkt aantal deelnemers. 

Samenvatting

Platform Voetbalscouting duurt tot 1 juli 2022!
Iedereen kan meedoen. 

Volgens de schema’s van Level 2 en Level 3 kan je een en ander volgen.
Zelf veel plannen! Niet verplicht alles bij te wonen. Maar mag wel!

De themadagen zijn meestal op een zondag. Centraal in Nederland. Aanvang rond 
10.00 uur, einde ca 14.00 uur. Ca. 5 per jaar.

Gezamenlijke wedstrijd afhankelijk van planning aanvangstijden van bijvoorbeeld 
jeugdinterlands. Max 1x per maand.

Je kan zelf al de O21 en O18 competities in Nederland en Belgie volgen.  

Gratis deelname aan werkgroepen die gevormd gaan worden. Thema’s o.a. Video 
Analyse, Spelersbegeleiding, Datascouting, Database ontwerpen. Niet verplicht.

Alle deelnemers worden door middel van een gezamenlijke appgroep en nieuwsbrief 
op de hoogte gehouden!

De spelregels zijn van toepassing op alles
vermeldt in deze brochure!



Vragen en aanmelden kan via :

App  : 06-33088999 (Henk Grim) 
Mail : info@platformvoetbalscouting.nl

(App en mail zal persoonlijk en vertrouwelijk behandeld worden!)

www.platformvoetbalscouting.nl


