Naam service

Opmerking

Korte omschrijving

Sport in Perspectief

Meerdere
sessie/Traject

Flow Mentale Training heeft voor Sport in Perspectief de Nationale Sportinnovator Prijs
gewonnen. Sport in Perspectief is een pedagogische methodiek waarmee trainers, ouders en
sporters samen mentale vaardigheden trainen op het veld, de mat of de baan voor een
positieve beleving van sport.

Lang leve de
sportouder

Eenmalige
sessie

Ouders langs de lijn, het bad, het veld, de bak, ze vormen een issue bij alle sporten. Ouders
lijken vaak teveel ingesteld op winnen en hebben daardoor een verkeerde impact op het
sportplezier van hun kind en op de sfeer rondom wedstrijden. Het gevolg is dat kinderen
ophouden met sporten en verenigingen het moeilijk vinden om de ouders de plaats te geven
die zij verdienen. Dit, terwijl we weten, dat een positief ondersteunende ouder juist enorm
kan bijdragen aan de sportbeleving van het kind en het verenigingsleven.

Workshop Sociale
Veiligheid

Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van bestuursleden
wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. In geval van (vermoedens van)
seksuele intimidatie hebben bestuursleden meldplicht. Wat houdt dit in? Enerzijds wordt
stilgestaan bij wat een vereniging kan doen als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag,
anderzijds hoe de kans hierop zoveel mogelijk in de toekomst kan worden verkleind. Het
stappenplan High5 komt uitgebreid aan bod. Met behulp van interactieve werkvormen wordt
ook ingegaan op de benodigde vaardigheden van bestuurders.

Procesbegeleiding
Sociale Veiligheid

Sociale veiligheid in de vereniging is van belang voor behoud van plezierbeleving in de sport.
Een bestuur van een vereniging kan een veilig klimaat creeren door bepaalde maatregelen te
treffen. Bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Door gedragsregels
voor leden en vrijwilligers in te voeren en aannamebeleid voor nieuwe trainers of vrijwilligers
op te stellen. Van gratis VOG-regeling zou gebruik gemaakt kunnen worden. Een inhoudelijk
expert helpt de vereniging met het opstarten en implementeren van preventief beleid. Met
behulp van dit verenigingstraject beperkt de vereniging de kans op grensoverschrijdend
gedrag en weet zij evengoed adequaat te handelen bij incidenten.

Inspiratiesessie Sociale
Veiligheid

In een korte inspiratiesessie krijgen bestuurders van verenigingen mee welke maatregelen ze
kunnen treffen om de vereniging sociaal veilig te maken. Wat gebeurt er al in de vereniging
op dit gebied en wat nog niet? Waar is de vereniging verantwoordelijk voor? Het high5
stappenplan passeert de revue en ook de gratis VOG-regeling.

Presentatie gedrag,
respect en sportiviteit

In de presentatie Gedrag, respect en sportiviteit van circa 1 uur staan gedrag, respect en
sportiviteit op een interactieve manier centraal. Pro-sociaal en sportief gedrag bij
jeugdspelers wordt besproken en gestimuleerd.

Herstel en bemiddeling

De interventie Herstel en bemiddeling heeft als doel het herstel van de sportieve relatie
tussen twee partijen na een incident. Halt faciliteert een gesprek tussen partijen waarbij het
herstellen van de sportieve relatie centraal staat. Het kan hierbij gaan om individuele spelers
maar ook om teams. In de interventie wordt gewerkt aan inzicht in gedrag, het herkennen en
erkennen van verantwoordelijkheid en het komen tot afspraken.

Theatervoorstelling
"Naar een positief
sportklimaat"

Door de theatervoorstelling snapt iedereen bij de club wat er aan de hand is in de sport en
krijgen ze zin om het anders te doen. Gewoon in de eigen kantine; heel laagdrempelig, zodat
iedereen kan komen. Een krachtige aanzet voor een positief klimaat bij de club.
Deze voorstelling wordt omarmd door NOC*NSF en 42 sportbonden en is destijds in het
kader van hun project ‘Veilig SportKlimaat’ (VSK) ontwikkeld.
Stichting Positief Coachen bouwt - met zwarte theaterdoeken, toneelspots en professionele
geluidsversterking - de kantine van de sportclub om tot een theatertje (wat het een unieke
belevenis maakt). Maar dat kan ook een grotere ruimte zijn, zoals in een sporthal, school,
kerk, cultureel centrum, bedrijf, e.d. (zodat de mensen zo nodig 1,5 meter uit elkaar kunnen
zitten, maar ook zodat meerdere clubs samen van de voorstelling kunnen genieten).

Positief coachen online webinar

In de online live webinar kunnen bestuurders en/of professionals deelnemen aan een sessie
over hoe je kunt werken aan een positief sportklimaat. De webinar 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 / professional daarbij is. Het
kent concreet de volgende onderdelen: - Wat wordt precies bedoeld met een positief
klimaat? - Waarom is het eigenlijk belangrijk om te werken aan een positief sportklimaat? Wat blijkt wel en niet effectief te zijn als het gaat om werken aan een positief klimaat bij
sportclubs? - Wat is het pedagogisch kompas en hoe kun je dat inzetten?

Een open en veilige
sport voor iedereen
(LHBTI+)

Eenmalige
sessie

De Alliantie Gelijkspelen/JBF staat een veilige sportomgeving voor. Dat betekent dat alle
sporters open en kwetsbaar moeten kunnen zijn, als zij daar behoefte aan hebben. Hoe krijg
je sportbestuurders, coaches en aanvoerders zo ver dat ze zich bewust worden van de
aanwezigheid van de vaak onzichtbare groep van lhbt’ers? En hoe maken zij de acceptatie
van lhbt’ers bespreekbaar en hoe dragen zij die uit op sportgerichte momenten? Middels het
geven van workshops wil de JBF dit thema bespreekbaar maken. In gesprek gaan met de
aanwezigen, tips geven en vragen beantwoorden. Deze workshops worden altijd gegeven
door 2 personen nl. een gespreksleider en een sporter.

Herkennen en
voorkomen van
(seksueel)
grensoverschrijdend
gedrag

Eenmalige
sessie

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst
of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander
grensoverschrijdend gedrag. Op school, in de werkomgeving óf binnen de sport. Een sociaal
veilig klimaat creëren en zo nodig het doortastend optreden van een coach of trainer is
noodzakelijk. Door op tijd te kunnen signaleren én de beschikking te hebben over de juiste
tools en competenties kan je grensoverschrijdende situaties bijsturen of erger voorkomen.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland.
Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die
slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen
sporters onderling, of tussen begeleiders.

Individuele inschrijving
Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland.
Ook binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die
slachtoffer zijn geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen
sporters onderling, of tussen begeleiders.

Terugkomdag
Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De afgelopen jaren zijn er bijeenkomsten georganiseerd om vrijwilligers op te leiden tot
vertrouwenscontactpersoon. Speciaal voor deze groep is er een terugkomdag georganiseerd
om de kennis en kunde actueel en actief te houden en praktijkervaringen uit te wisselen.
Tijdens deze 3 uur durende bijeenkomst werk je aan jouw positie, zichtbaarheid en aan het
verder ontwikkelen van preventie voor de vereniging.

Aanvullend op ledenbinding en vrijwilligersmanagement:

Ledenbinding

Eenmalige
sessie

Wil je meer leden? Dus jongeren behouden en meer volwassenen erbij? Zie jij ook dat
veel Millenials en ouderen nu niet meer sporten, maar dat best zouden willen? Als
verenigingen aan de slag gaan om te versterken - zowel vanuit knelpunten als vanuit
kansen - komt altijd de vraag: Voor wie doen we dit? Hoe kunnen we beter aansluiten
op motieven van (nieuwe) leden? Alles draait om hét cadeau, dat je als vereniging hebt
te bieden. Welk aanbod met welke waarde en voor wie?

Ledenbinding: nu we
elkaar nog niet of juist
wel weer op de club
kunnen ontmoeten

Online module

‘Ledenbinding, nu we elkaar niet op de club kunnen ontmoeten’. In dit webinar, onder leiding
van gastspreker Danny Meuken (procesbegeleider en dagvoorzitter bij Made2Sport),
bespreken we hoe jouw vereniging betrokkenheid kan creëren en leden actief kan blijven
binden.

Vrijwilligersmanagement

Meerdere
sessie/Traject

Ken jij dat sprookje van die vereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft? Dat is
geen sprookje. Het is echt geen wonder om vrijwilligers voor je vereniging te vinden/ houden
die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om te ontdekken hoe je hier als
(totale) vereniging concreet invloed op hebt én om dat ook echt te verankeren in je
vereniging.

