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STAPPENPLAN VOOR VERNIEUWEND
PROJECTMANAGEMENT BIJ SPORTFEDERATIES

Beleid & Management in Sport

STAP 1: Analyseer je innovatiemogelijkheden
Analyse (probleem)situatie
Organisatieniveau

Innovatiebereidheid en -capaciteit

Ledenniveau

Huidig beleidsplan sportfederatie

Mappingtool

*

(Probleem)situatie

*

Belangrijkste conclusies
uit de analyse van de
(probleem)situatie

Optioneel: (drop-out) bevraging
bij de leden *

Belangrijkste doelstellingen
en speerpunten in ons beleidsplan?
Wat zijn onze sterktes?
Wat zijn onze zwaktes?

Innovatiebereidheid
(willen we?)
Voorleggen op een
interne vergadering
van de federatie

Innovatiecapaciteit
(kunnen we?)

Bereidheid om
erop in te spelen?
NEE

JA

Evalueer de (probleem)situatie op basis van
feedback van collega’s en RvB
Cfr. Change management VSF *

Omschrijving van de (probleem)situatie
Indien van toepassing:
afbakening doelgroep waar men wenst
op in te zetten met het nieuw project

Voorleggen op de
Raad van Bestuur

Ga op zoek naar *
bijkomende fondsen
NEE

Bereidheid om
erop in te spelen?

NEE

JA

Mogelijkheden om een
vernieuwend project op
te zetten?

JA

STAP 2: Zoek en selecteer een innovatiestrategie
>

>
Voorbereiding en inspiratie

ClubSportInnovatie (CSI)
*
brainstormsessie

Bepaal de deelnemers voor de
brainstormsessie en nodig ze uit

Praktische voorbereidingen

Presentatie als inleiding

*

Ronde 1: Genereren van ideeën

Zoek een geschikte facilitator
voor de brainstorm

Ronde 2: Selecteren van ideeën

*

*

Breng de voorkeur
van de deelnemers
van de denkcel in rekening
Samenstelling en
*
samenkomst denkcel

*

Bepaal de trends of uitdagingen

Ga op zoek naar inspiratie

Finale selectie innovatiestrategie

Ronde 3: Uitwerken van ideeën

Betrokkenheid
sportclubs

Bepaal de centrale vraagstelling
i.f.v. de (probleem)situatie

Projectfiches

Maak de finale selectie
met het management
van de federatie
Opstellen projectfiches
voor top-x van ideeën

*
Leg de geselecteerde innovatiestrategie
voor op de RvB
voor officiële goedkeuring

*

Verslag opstellen

STAP 3: Stel een projectplan op en voer het uit
>

Stap 3.1 Opstellen projectplan *

*

Stel een projectteam samen

Taakverdeling tussen de federatie
en de sportclubs?

Samenwerking

Promotie en communicatie

Middelen en financiering

Welke partners
betrekken bij het project?

Wijze van interne communicatie?

Vereiste middelen?

WIE wil je bereiken
met dit project?

Leg de prestatie-indicatoren vast

*

Welke ondersteuning voor
sportclubs vanuit de federatie?

Wijze van communicatie naar sportclubs?

Interne financiering?

WAAROM wordt
dit project opgestart?

Stel een actieplan op
(incl. timing)

*

Hoe sportclubs stimuleren
om deel te nemen?

Wijze van externe promotie
en communicatie?

Externe financiering?

*

*

Interactie met
sportclubs

WAT wil je bereiken
met dit project?

Link met sportclubs

Inhoudelijke uitwerking en timing

Doelstelling

Stap 3.2 Actie
Testfase

Gedragenheid
sportclubs

Uitrol en lancering
Oproep sportclubs
voor deelname aan project

Selectie pilootclubs

Feedback sportclubs
en bijsturing project

Uitvoering projectplan bij pilootclubs

Implementatie (bijgestuurd) projectplan
bij deelnemende clubs

>

Feedback pilootclubs en
bijsturing projectplan

STAP 4: Streef duurzaamheid na en ontwikkel een innovatiecultuur
Innovatiecultuur

Duurzaamheid
Evaluatie project o.b.v. prestatie-indicatoren
NEGATIEF

NEE

Wenst de federatie het project
bij te sturen / in aangepaste vorm
verder te zetten?
JA

POSITIEF

Project verankeren in
basiswerking federatie?
Bijkomende tijd en middelen?

Bijsturing project(plan)
o.b.v. evaluatie

Maak tijd en
middelen vrij

Aftoetsing noden en draagvlak sportclubs
NEGATIEF

Bijsturing project(plan)
o.b.v. evaluatie

Zorg voor een creatieve
en innovatieve
omgeving

POSITIEF

Verderzetting
(bijgestuurd) project
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