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Hoe werken wij?

• Zorgen voor beweging 
• Creatief, efficiënt en betrokken 
• Met de voeten in de klei; vanuit de praktijk, voor de praktijk 
• Breed scala aan diensten 
• Integraal 
• Maatwerk

Projecten: 
Advies en 
onderzoek

Verenigingen: 
Ondersteunen 
en ontwikkelen

Professionals: 
Ontwikkelen en 

opleiden

Waar ligt onze kracht?

Brug8 - Begeleiders van Verandering en Vernieuwing



• Buurtsportcoach

Wat is een sportprofessional of -adviseur?

• Combinatiefunctionaris

• Verenigings-
begeleider

• Verenigings-
ondersteuner

• Verenigingsadviseur

• Sportpedagoog

• Verenigings-
manager

• Sportplus 
adviseur

• Sportcoördinator • Sportwerker

‘Een adviseur is 
een persoon die door 

een organisatie 
wordt gevraagd om 
verandering in een 
bepaalde situatie te 

bewerkstelligen.  

De adviseur voert 
deze opdracht uit 

middels een advies- 
of verandertraject of 

door een tijd 
werkzaamheden voor 

de organisatie te 
verrichten.’

• Accountmanager

• Etc. etc. etc.



Verenigingsondersteuner
• ‘Hands-on’ mentaliteit 
• Kennis van sportverenigingen 
• Passie voor sport 
• Goed kunnen organiseren 
• Sociaal vaardig

Competenties en vaardigheden

• Projectmatig werken 
• Presenteren 
• Adviesvaardigheden 
• Aansturen 
• Gesprekstechnieken

Verenigingsadviseur

• Trainen en coachen van bestuurders 
• Verandermanagement 
• Groepsprocessen 
• Analyse- en observatietechnieken 
• Kennis van samenleving, trends en 

ontwikkelingen

Verenigingsontwikkelaar



Ons opleidingsaanbod voor verenigingsprofessionals

• Waarom nodig? 
• Huidige vraagstukken in de sportsector vragen om een 

andere aanpak 
• Gericht op verenigingsontwikkeling 
• Van ondersteunen naar begeleiden en in beweging krijgen 

• Hoe? 
• Maatwerk per doelgroep & thema’s op maat 

• Waarover? 
• Gericht op diverse facetten van het adviesproces 
• Accent op vaardigheden, zoals gesprekstechnieken, 

adviesvaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden 

• Wat willen we bereiken? - Leerdoelen 
• Heeft inzicht in het werken als professional in een 

vrijwilligersorganisatie 
• Is in staat te adviseren in de verenigingspraktijk 
• Heeft inzicht in persoonlijke stijl en ontwikkeling 
• Kan op juiste wijze de dialoog aangaan en weet wat hij/zij    

wil bereiken



De opleiding is op maat, 
zit goed in elkaar

Heel erg gericht op het 
in de praktijk doen

Veel interactie en 
discussie, echt van 
elkaar leren

Voor mij een eye opener

Inzicht in het hebben 
van invloed zonder 
macht

Ik begrijp mijn beroep 
beter, weet waar ik 
mee te maken 
krijg

Ik sta nu sterker in mijn 
schoenen als adviseur

De puzzelstukjes zijn in 
elkaar gevallen;  
ik heb een vak

Veel nieuwe inzichten

Leren doorvragen

Prettige begeleiding

Breed scala aan handvatten

Goed afgestemd op 
de doelgroep

Ervaringen tot nu toe



Ons aanbod



Activiteiten

Doelgroep: Aankomende professional

• Gastcollege 

• Introductie Adviseren in verenigingscontext (1 dagdeel) 

• Maatwerk traject Verenigd veranderen 
• Blokken: 

• Professional in vrijwilligersorganisatie & rollen adviseur 
• Adviseren in de verenigingspraktijk 
• Je neemt jezelf mee 
• De dialoog 

• Opleidingstrajecten



Activiteiten

Doelgroep: Docent

• Inspiratie sessie sector ontwikkelingen 

• Maatwerk traject Verenigd veranderen 
• Blokken: 

• Professional in vrijwilligersorganisatie & rollen adviseur 
• Adviseren in de verenigingspraktijk 
• Je neemt jezelf mee 
• De dialoog



Activiteiten

Doelgroep: Buurtsportcoach/ combinatiefunctionaris

• Algemene introductiedag deelnemers 
• Onderwerpen: 

• Introductie in adviseren in de verenigingscontext 
• Persoonlijke stijlen 
• Sportieve dialoog 
• Plus > een wisselend nieuw thema 

• (Korte) introductie op maatwerk traject voor leidinggevenden 

• Maatwerk traject Verenigd veranderen 
• Blokken: 

• Professional in vrijwilligersorganisatie & rollen adviseur 
• Adviseren in de verenigingspraktijk 
• Je neemt jezelf mee 
• De dialoog 
• Plus > keuze uit blok verandermanagement, 

projectmanagement, individuele coaching (op leerdoelen), 
praktijkdag of terugkomdag



Activiteiten

Doelgroep: Verenigingsadviseur

• Adviesopleiding (7 daagse) > ook in company op maat! 
• Thema’s 

• Adviseur in de sport 
• Het adviesproces 
• Strategisch ondernemen 
• Observatietechnieken 
• Persoonlijke stijl 
• Gesprekstechnieken 
• Verandermanagement 
• Onderhandelen 
• Marketing in de sport 
• Innovatie 
• Praktijkopdracht 

• Netwerkbijeenkomst 
• Elk jaar met een wisselend thema



Wat staat ons binnenkort te wachten?

• Adviesopleiding najaar 
• Start 12 oktober 2016 

• Netwerkbijeenkomst 
• 22 september 2016

Meer weten? 

Neem contact op met Brug8 via 010-8467897 of mail naar 
info@brug8.nl 

mailto:info@brug8.nl


Brug8 - Begeleiders van Vernieuwing en Verandering

Het opleidingsaanbod voor verenigingsprofessionals is 
ontwikkeld door organisatieadviesbureau Brug8 

• Brug8 
IJsclubstraat 13 
3061 GR Rotterdam 
Tel. 010-8467897 
info@brug8.nl  

www.brug8.nl 

mailto:info@brug8.nl
http://www.brug8.nl

