Opleiding Verenigingsontwikkeling
professionalisering van sportverenigingsondersteuners
Brug8

Opleiding voor Sportprofessionals
Sportprofessionals bieden ondersteuning en begeleiding aan sportverenigingen. Zij zijn de schakel en
maken sportverenigingen krachtig. Zij zijn voorbereid op de huidige vraagstukken in de sportsector
en maken de sportvereniging toekomstgericht.

Kennis en vaardigheden
Kennis van de wereld van de sportvereniging en
de maatschappelijke context van sport dient de
professional te combineren met specifieke adviesvaardigheden, interventiekunde en kennis van
verandermanagement.

De Verenigingsontwikkelaar

Opleiding Verenigingsontwikkeling

De verenigingsontwikkelaar begeleidt de
bestuurder bij het opzetten van een pad
waarin de vereniging keuzes maakt om vanuit de
eigen rol de doelen te realiseren. Daarnaast helpt
deze een heldere aanpak te formuleren.

In de opleiding wordt aandacht gegeven voor
ontwikkelingen in de sport en wordt uitgebreid
ingegaan op het besturen van een club, strategisch
management en marketing. Daarnaast maakt men
kennis met alle facetten van het adviesproces.

Programma: Zesdaagse opleiding

Werkwijze: Persoonlijke ontwikkeling centraal

Deze praktijkgerichte opleiding is opgebouwd uit zes modulen en opledingsdagen en onder meer gebaseerd op het
door Brug8 geschreven boek: ‘Verenigingen Veranderen’. De
dagen worden begeleidt door de volgende vaste docenten:
Daniel Klijn en Robbert de Leeuw.

Door te oefenen, te doen en te proberen brengen deelnemers middels tussentijdse opdrachten het ‘geleerde’ ook
in praktijk. Deelnemers bespreken de casuïstiek en geven
elkaar feedback en tips. Interactie is belangrijk voor het
resultaat. De maximale groepsgrootte is 16 deelnemers.

Programma:
1 Adviseur in de sportsector

•
•
•
•
•
•
•
•

Het adviesproces en rollen van een adviseur
Besturen van een club
Beleidsproces en structuur
Maatschappelijke trends en ontwikkelingen
Strategisch management
Inzicht in wat niet besproken wordt
Voorkeurstijl persoonlijk leiderschap
De ‘echte’ vraag en sportieve dialoog

4 Verandermanagement

•
•
•
•
•
•
		

Verandering in organisaties
Omgaan met weerstand
Positionering en profilering
Effectieve marketingcampagne in de sport
Vernieuwing stimuleren
In adviesteams oplossen van een bestaand
probleem bij een sportvereniging

Besturen van een
sportvereniging
2 Strategisch speelveld van de
sportprofessional
Observatietechnieken
3 Persoonlijke stijl en
gesprekstechnieken

5 Marketing en innovatie
6 Praktijkopdracht

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor professionals in de
verenigings- en sportbranche waaronder: consulenten bij sportbonden, verenigingsadviseurs
en managers bij gemeenten en servicepunten of
adviseurs. De opleiding start 10 oktober te Utrecht.
Per deelnemer bedragen de opleidingskosten
€ 1800 en de catering- en accommodatiekosten
met overnachting € 450. Prijzen zijn excl. BTW.

Meer weten?

Mail: info@brug8.nl, of bel 010-8467897.
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