T
x

ONDERSTEUNING VAN
TALENTEN
Door Olympische Netwerken en topsportsteunpunten

NOC*NSF is vanaf 2004 druk bezig een ondersteuningsstructuur in Nederland op
te zetten voor talenten en topsporters. Een belangrijke rol in ondersteuning is weggelegd voor de elf zogenaamde topsportsteunpunten die deel uitmaken van de regionale Olympische Netwerken. In dit artikel wordt de werkwijze uitgelegd.
Door: Bert Boetes

Een Olympisch Netwerk is een samenwer-

nele begeleiding op maat.’ Zegt Ton Markink, faciliteitenma-

kingsverband van lokale sportpartners:

nager van het Topsport Steunpunt regio Zwolle. ‘Vanaf het

gemeente(n), provincie, provinciale sport-

moment van de ontdekking van een talent tot en met de

raad(/sportserviceorganisatie), topsportor-

afbouw van de topsportcarrière kunnen sporters ondersteu-

ganisatie en het onderwijs. Doelstelling van

ning verwachten.’

de Olympische Netwerken is het tot stand
brengen van samenwerking tussen lokale

Het Topsport Steunpunt ondersteunt het talent of de topspor-

sportpartners en de sportbonden op de

ter door:

volgende thema’s:

• het ondersteunen en coördineren bij het opzetten van

• faciliteren van topsporters
• talentontwikkeling

samenwerkingsverbanden tussen bonden en regionale
clubs op het gebied van talentontwikkeling

• versterken van de verenigingen.

• het onderhouden en uitbreiden van een erkend netwerk

Door het samenwerkingsverband worden

• het adviseren van topsporters, talenten en topsportvereni-

van sportfaciliteiten
lokale middelen en energie gericht op de
doelstellingen van de georganiseerde sport
(Sportagenda 2005 - 2008) en het
Olympisch plan voor de jaren daarna. In
2008 is het Olympisch Netwerk landelijk
dekkend geworden.

gingen over hoe ze gebruik kunnen maken van de voorzieningen van het Topsport Steunpunt
• het ondersteunen van de Stichting Sporttalent Zwolle e.o.
bij het opzetten van talentcentra voor diverse takken van
sport
• het organiseren van cursussen en thema/voorlichtingsbij-

Topsporters, talenten, sportbonden en ver-

eenkomsten voor sporters, trainers, coaches, ouders en

enigingen kunnen rechtstreeks contact

begeleiders en het bieden van informatie door middel van

opnemen met de topsportsteunpunten

de website en digitale nieuwsbrief.

binnen de Olympische Netwerken.
Aan de hand van een beschrijving van de

FACILITEITEN

activiteiten van één Topsport Steunpunt,

Het Topsport Steunpunt heeft als partner binnen het

dat van de regio Zwolle, willen we een

Olympisch Netwerk IJssel-Vecht/Noord-Veluwe een hele reeks

indruk geven van de werkwijze van deze

aan faciliteiten en dienstverleners. De faciliteiten voldoen aan

steunpunten. Het Topsport Steunpunt

de eisen zoals die door NOC*NSF zijn gesteld. Sporters met

Regio Zwolle is partner binnen het

een status die in overleg met NOC*NSF verstrekt is door het

Olympisch Netwerk IJssel-Vecht/Noord-

Topsport Steunpunt kunnen van deze faciliteiten gebruikma-

Veluwe.

ken.
In principe zijn deze faciliteiten bedoeld voor sporters met

WAT BETEKENT HET ONDERSTEUNEN VAN

een A-, B- of high potentialstatus. (Zie ook het artikel over de

TOPSPORTERS EN TALENTEN?

Stichting LOOT.)

‘Het Topsport Steunpunt helpt topsporters

Talenten kunnen echter ook incidenteel gebruikmaken van de

en talenten via een perfecte en professio-

faciliteiten voor sporters met een A- B- en HP-status. Het

LICHAMELIJKE OPVOEDING

햿

november 2008

11

niveau en perspectief van het talent is dan wel ter beoordeling van NOC*NSF. De Steunpunten laten die beoordeling dus
altijd lopen via NOC*NSF.
Uiteindelijk bepaalt het Topsport Steunpunt aan de hand van
de criteria of een sporter in aanmerking komt voor een
NOC*NSF-status. De LOOT-scholen bieden alleen op grond
van een dergelijke status de LOOT-faciliteiten aan de sporters
op school.
MAATSCHAPPELIJKE FACILITEITEN
Anje Boogerd, medewerkster van het Topsport Steunpunt en
staflid van het Zwolse Center for Sports & Education, geeft
aan dat een consulent van NOC*NSF bij sporters met een status samen met de sporter zijn/haar sportieve en maatschappelijke loopbaan ‘bewaakt’. Wanneer het zinvol is, krijgt de
sporter hierbij ondersteuning van het Olympisch Netwerk.
Ook wordt een sporter door deze consulent gedurende twee
jaar ondersteund en begeleid als de actieve sportcarrière is
beëindigd.
over individuele sporters.
ONDERSTEUNING BIJ HET VOLGEN VAN ONDERWIJS
De topsportsteunpunten hebben altijd onderwijsinstellingen
in hun faciliteitennetwerk. Het gaat dan om LOOT-scholen

FOTO: ARCHIEF TABOR

De consulenten staan in contact met de bond voor overleg

80 LOOT-leerlingen van het Tabor uit Hoorn met prominente sporters

voor trajecten in het voortgezet onderwijs, maar ook om roc’s
als het gaat om beroepsopleidingen. Daarnaast zijn er afspra-

In het Olympisch Netwerk IJssel-Vecht/Noord-Veluwe zijn de

ken met WO en hbo.

LOOT-school Thomas à Kempiscollege in Zwolle, Landstede

‘In Zwolle wordt ook nauw samengewerkt met het

(mbo) en Hogeschool Windesheim (hbo) de onderwijsvoor-

Trajectbureau van Landstede’, vertelt Anje. ‘Als er vragen of

zieningen. Daarnaast is er een aantal topsportvriendelijke

problemen zijn die de voortgang van de schoolopleiding van

scholen in de regio die talenten ook faciliteiten bieden (het

een sporter belemmeren, kan het Trajectbureau ondersteu-

Carmel college in Raalte onder andere voor het daar gevestig-

ning bieden op het gebied van loopbaanbegeleiding, sociaal-

de Carmel Handbal Talent Centrum).

emotionele problemen en moeilijkheden met leren en studeren.’
Zowel in Harderwijk als in Zwolle is een Trajectbureau

In het faciliteitennetwerk van een topsportsteunpunt zijn ver-

gevestigd. Het bureau kan onder meer ondersteunen:

der te vinden: fitnesscentra, centra voor krachttraining, medi-

• bij het kiezen van een (vervolg)opleiding die bij de sporter

sche begeleiding, voorzieningen voor sportmassage, opti-

past

ciens, sporttechnische begeleiding, voedingsadviezen en

• wanneer er problemen thuis zijn waardoor het op school
niet goed gaat

mentale begeleiding. De sporters kunnen tegen een geringe
vergoeding gebruikmaken van deze voorzieningen.

• wanneer een sporter moeite heeft met leren en studeren

Het steunpunt organiseert daarnaast ook bijeenkomsten in

• als een sporter niet lekker in zijn/haar vel zit.

het kader van deskundigheidsbevordering van de sporters en
hun ouders en trainers. Thema’s als voeding, blessurepreven-

De begeleiding van het Trajectbureau kent vele vormen, zowel

tie of mentale training komen dan aan de orde.

individueel als in groepsverband:
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• loopbaanoriëntatie en -begeleiding

SPORTTALENTFONDS

• psychosociale begeleiding

Om talentvolle sporters financieel te kunnen ondersteunen

• psychodiagnostisch onderzoek

heeft het Topsport Steunpunt regio Zwolle in samenwerking

• steunpunt Allochtone Deelnemers

met NOC*NSF een SportTalentFonds in het leven geroepen.

• voortraject Scholing en Beroep (VSB)

Het SportTalentFonds is erop gericht om regionaal toptalent

• uitstroompreventie en -begeleiding

met landelijke tot internationale potentie financieel te onder-

• trainingen.

steunen op hun weg naar de top.

De mogelijkheden van de sporter zijn uitgangspunt voor de

Sporttalenten kunnen via het SportTalentFonds een financiële

begeleiding.

ondersteuning krijgen. Het gaat hierbij om een vergoeding
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voor incidentele

uit de regio samen frequenter te laten trainen. Hierdoor moet

extra uitgaven. Denk

het niveau stijgen met de bedoeling de individuele spelers

bijvoorbeeld aan een

beter te maken voor zowel nationale selecties als voor moge-

trainingsstage in het

lijke doorstroming naar regionale topsportteams. Om dit te

buitenland, een

realiseren heeft het Topsport Steunpunt een initiërende en

belangrijk sporttoer-

stimulerende taak en legt en onderhoudt contacten met de

nooi en speciale

betreffende sportorganisaties. Landstede/Thomas à Kempis

medische begelei-

College biedt faciliteiten op het gebied van onderwijs en

ding, die niet wordt

begeleiding in de combinatie onderwijs/topsport.

vergoed binnen het

De talentcentra in de regio Zwolle zijn georganiseerd onder de

eigen ziektekosten-

paraplu van de Stichting Sporttalent Zwolle en omstreken.

pakket. Het gaat om

Deze stichting selecteert in samenwerking met de sportbon-

incidentele kosten,

den de grootste sporttalenten in deze regio en brengt ze onder

dus niet om de basis-

in professionele talentcentra. De organisatie draagt bij aan

lasten van een spor-

een verdere ontwikkeling van de topsport in de regio en sti-

ter, zoals bijvoor-

muleert samenwerkingsverbanden tussen regionale clubs. Zo

beeld kosten voor

ondersteunen activiteiten op het gebied van breedtesport en

kleding, materiaal en

talentontwikkeling elkaar. De stichting wil zo het regionale

reis-, wedstrijd- en

sportleven op een hoger peil brengen en sporters opleiden die

verenigingslasten die

nationaal en internationaal een toonaangevende rol spelen.

iedere sporter in de
betreffende sport

IETS TERUGDOEN

maakt, maar geen

De sporters en talenten die bij het topsportsteunpunt zijn aan-

specifieke kosten zijn

gesloten worden ook ingezet bij projecten op basisscholen,

voor topsport. De

waar ze hun verhaal vertellen en kinderen enthousiasmeren

talentvolle sporter,

om te gaan sporten. Naast deze sportstimulering, die plaats-

die in aanmerking

vindt in samenwerking met de Sportraad Overijssel en sport-

wil komen voor een vergoeding, staat geregistreerd bij het

service Zwolle, (beide partner in het Olympisch Netwerk),

Topsport Steunpunt regio Zwolle en heeft een T1-status toe-

leren de sporters daar hoe ze zichzelf kunnen presenteren en

gewezen gekregen. Het sporttalent komt slechts voor een ver-

ook hoe ze kunnen omgaan met het feit dat ze door kinderen

goeding in aanmerking als hij/zij kan aantonen dat de acti-

worden gezien als rolmodel. ‘Basisscholen in Overijssel maken

viteit(en), waarvoor een vergoeding wordt gevraagd, niet zelf

graag gebruik van deze mogelijkheid’, besluit Ton Markink,

of uit andere bronnen gefinancierd kunnen worden.

‘waaraan je kunt zien hoe talentontwikkeling ook weer een

Bovendien dient het sporttalent aannemelijk te maken dat de

brug kan slaan tussen topsport en breedtesport.

sportcarrière gebaat is met de activiteit(en).
Het aanvragen van een financiële vergoeding vanuit het

Voor meer informatie: www.topsportsteunpunt.nl

SportTalentFonds kan worden gedaan door een sporttalent
uit de regio IJssel-Vecht/Noord-Veluwe. Indien de talentvolle
sporter jonger is dan 16 jaar, dienen de ouders/verzorgers de
aanvraag te plaatsen. De beoordeling van een aanvraag vindt
plaats door Topsport Steunpunt regio Zwolle. Een bijdrage uit
het SportTalentFonds is maximaal 75% van de totale kosten-

ADVERTENTIE

post, oplopend tot maximaal € 750.
TALENTCENTRA
In verschillende regio’s zijn in de Olympische Netwerken ook
talentcentra ontstaan. Zo ook in de regio rond Zwolle.
Een talentcentrum is geen fysieke plek, maar een organisatievorm waarvan de activiteiten op verschillende plaatsen kunnen worden uitgevoerd. In de regio Zwolle zijn talentcentra
voor basketbal, volleybal, handbal en voor hippische sport.
De grootste talenten uit de wijde regio krijgen daar de faciliteiten en begeleiding aangeboden die noodzakelijk zijn om
de top te halen. De jeugdopleiding van FC Zwolle is ook te
beschouwen als een regionaal talentcentrum voor voetbal.
Een talentcentrum heeft als doel om talenten van sportclubs
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