Uitnodiging online workshops
NOC*NSF Nationale Sportweek 2022
Beste Sportaanbieder,
Wil jouw sportclub of sportorganisatie zich ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van
verduurzaming, vrijwilligersmanagement of sociale veiligheid? Dan nodigen we je graag uit voor
onze online workshops tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek 2022.
De workshops vinden plaats van maandag 19 september t/m donderdag 22 september. Aan de hand
van praktijkvoorbeelden en oefeningen ga je samen met andere clubs en organisaties aan de slag
met een bepaald thema. Na je deelname kun je de inzichten meteen in de praktijk brengen!
Deze workshops worden aangeboden door NOC*NSF Nationale Sportweek, Sportakkoord en Rabo
ClubSupport.
Aanmelden
Klik hieronder op de inschrijflink van de workshop die je wilt bijwonen. Je kunt je aanmelden voor
meerdere workshops. We raden aan om met twee of drie personen van je club of organisatie deel te
nemen. Op die manier werk je samen aan je uitdaging of ambitie. Zit de workshop vol? Stuur dan
een e-mail naar rabobank@nocnsf.nl

Datum

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Maandag 19
september

Vrijwilligersmanagement
19:30 – 22:00 uur
Inschrijflink

Duurzame accommodatie
19:30 – 20:30 uur
Inschrijflink

Clubkadercoach
19:30 – 21:00 uur
Inschrijflink

Dinsdag 20
september

Ledenbinding
19:30 – 22:00 uur
Inschrijflink

Grensoverschrijdend gedrag
19:30 -20:30 uur
Inschrijflink

Positief coachen
19:30 – 20:30 uur
Inschrijflink

Woensdag 21
september

Sociale veiligheid
19:30 – 20:30 uur
Inschrijflink

Donderdag 22
september

Gezonde sportomgeving
19:30 – 20:30 uur
Inschrijflink

Open en veilige sport voor
iedereen (LHBTI+)
19:30 – 22:00 uur
Inschrijflink

Geld genereren
19:30 – 22:00 uur
Inschrijflink

Op de volgende pagina’s vind je meer informatie over de workshops.

Vrijwilligersmanagement
19 september 19:30 – 22:00 uur
Leer aan welke knoppen je kunt draaien om genoeg vrijwilligers te vinden, te houden én te zorgen
dat ze plezier hebben in wat ze doen. Tijdens de workshop leren we je creatief te denken en met
een nieuwe blik naar vrijwilligersmanagement te kijken.
Duurzame accommodatie
19 september 19:30 – 20:30 uur
Waar liggen voor sportaanbieders mogelijkheden voor het verduurzamen van de accommodatie?
Hoe kun je energie besparen? Of ga je misschien wel je eigen energie opwekken? Er zijn tal van
mogelijkheden om een duurzame toekomst tegemoet te gaan met jouw sportaccommodatie.
Clubkadercoach
19 september 19:30 – 21:00 uur
Een clubkadercoach kan op lokaal niveau trainers en coaches trainen en begeleiden bij het
realiseren van een positief en pedagogisch sportklimaat. De focus ligt op het vergroten van het
sportplezier, zonder het technische aspect uit het oog te verliezen. Tijdens de inspiratiesessie
leggen we de rol van een clubkadercoach uit.
Ledenbinding
20 september 19:30 – 22:00 uur
Wat kun je doen om leden aan je club te binden en de betrokkenheid te vergroten? Wat is ‘het
cadeau’ dat je als club te bieden hebt? Tijdens de workshop gaan we in op de specifieke uitdaging
van jouw club, kiezen we een strategie voor ledenbinding en leer je hoe je je aanbod afstemt op de
wensen van je doelgroepen.
Grensoverschrijdend gedrag
20 september 19:30 – 20:30 uur
Een groot deel van de Nederlanders krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend
gedrag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld agressie of seksuele intimidatie. Doortastend optreden van
een coach of trainer is noodzakelijk. Door op tijd te zien wat er gebeurt én de beschikking te hebben
over de juiste tools voor een gepaste reactie, kun je de schade beperken of erger voorkomen.
Positief coachen
Onder leiding van Ewald van Kouwen, 20 september 19:30 – 20:30 uur
In deze workshop leren bestuurders en professionals hoe je kunt werken aan een positief
sportklimaat. De workshop leert je wat er al uit het wetenschappelijk onderzoek is gekomen op dit
thema, hoe je in de praktijk kunt werken aan een andere cultuur in de sport en wat jouw rol als
bestuurder of professional daarbij is.
Sociale veiligheid
21 september 19:30 – 20:30 uur
Het is de kunst om je leden een veilig gevoel op de sportclub of binnen de organisatie te geven. Dat
ze hun zorgen uit kunnen spreken, zichzelf kunnen zijn en bovenal plezier hebben tijdens het
sporten. Hoe kan jouw sportclub of organisatie invulling geven aan een actief beleid op het gebied
van sociale veiligheid?

Gezonde sportomgeving
22 september 19:30 – 20:30 uur
Is het eigenlijk niet logisch om je als sportclub of organisatie in te zetten voor een gezonde
sportomgeving? Dat je sportomgeving voelt als een prettige gezonde plek waar je lekker en gezond
kunt eten en drinken? En waar jongeren geen ongezond gedrag aanleren, zoals roken of
problematisch alcohol drinken? De workshop geeft je inzicht in waarom dit voor een sportclub of
organisatie relevant is en hoe je dat kunt realiseren.
Open en veilige sport voor iedereen (LHBTI+)
22 september 19.30 – 22.00 uur
Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke
kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters
effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Je kunt je eigen
functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren. Deze workhop wordt
gegeven door de John Blankenstein Foundation. Deze organisatie stelt zich als doel om de sociale
acceptatie van homo's en lesbiennes in de top- en breedtesport te versterken.
Geld genereren
22 september 19:30 – 22:00 uur
Tijdens deze workshop leer je hoe je met minder moeite meer inkomsten kunt genereren voor de
ontwikkeling van je club. We nemen je mee in de kansen die je club heeft op dit gebied, denk aan
slimmere sponsoring of crowdfunding. Je krijgt ook advies over de manier waarop je bedrijven voor
je club kunt interesseren.
Laatste informatie
•

Na je aanmelding krijg je een link toegestuurd waarmee je toegang krijgt tot de workshop.

•

Om de workshops zo succesvol mogelijk te laten verlopen, heb je een goedwerkende
internetverbinding en een laptop of tablet met goede camera en microfoon nodig.

•

Wist je dat er nog veel meer mogelijkheden voor clubondersteuning zijn? Kijk bijvoorbeeld eens
naar het Sportakkoord en Rabo ClubSupport. Deze programma’s bieden volop kansen om jouw
club op allerlei vlakken een extra steuntje in de rug te geven.

We kijken uit naar je komst!

Met vriendelijke groet,
NOC*NSF Nationale Sportweek, Sportakkoord en Rabo ClubSupport

