Verslaglegging Sportief Verbinden
Tourstart - 1 t/m 5 juli 2015
Verslag bijeenkomst 2 juli UTRECHT
Tijdens de start van de Tour de France organiseerden het ministerie van VWS, G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en
Eindhoven), VSG, NBTC, Sport & Zaken, NISB en NOC*NSF verschillende bijeenkomsten.
De onderwerpen en vraagstukken die daar werden besproken willen we niet alleen met de deelnemers van de eigen bijeenkomst
delen, maar ook met andere doelgroepen voor wie de inhoud interessant kan zijn. Daarom heeft NISB de verslagen van
verschillende bijeenkomsten gebundeld en ook de verbinding gelegd tussen de afzonderlijke bijeenkomsten en interessante links
naar theorie, beleid en praktijk.
In deze nieuwsbrief vind je het verslag van de bijeenkomst Platform verenigingsadvies: voor verenigingsadviseurs sportbonden,
provinciale sportraden en gemeenten.

Verslag bijeenkomst Platform Verenigingsadvies 2 juli 2015
Op donderdag 2 juli jl. vond bij Nieuw
Welgelegen in Utrecht het Platform
Verenigingsadvies plaats. Honderd
verenigingsadviseurs werkzaam bij een
diversiteit aan werkgevers namen deel aan de
bijeenkomst. De hoofdmoot van de dag
vormden de rondetafelgesprekken geënt op
netwerkvorming (onder leiding van Carlijn van
Houselt van NISB) en kennisontwikkeling en –
deling (naar aanleiding van een presentatie
van René van den Burg van Brug8 over
Verenigingen Veranderen). Hein Veerman van
NOC*NSF heeft de dag ‘aan elkaar gepraat’.
Verenigingsadviseurs hebben veel verschillende
titels, zoals accountmanagers, consulenten en
ondersteuners, en werken bij veel verschillende
organisaties, zoals sportbonden, sportraden,
sportservices etc. Tijdens de aftrap
concludeerden de aanwezigen dat men,
ongeacht deze verschillen in functietitels en
werkgevers, veelal een zelfde rol vervult.
Onder (bege)leiding van Carlijn van Houselt van
NISB zijn de aanwezigen op zoek gegaan naar
gezamenlijke ambities, eigen en gedeelde
belangen en inzichten in onderlinge relaties. Het
gemeenschappelijk doel is om de verenigingen
sterker en gezonder te maken. De invalshoeken
verschillen echter doordat de ambities per
organisatie verschillen. Zo wil de ene organisatie
de vereniging ‘gebruiken’ voor re-integratie van
langdurig werklozen in de buurt en geeft de

andere de voorkeur aan bijvoorbeeld sportiviteit
en respect of een gezonde sportkantine.
Ondanks deze verschillende doelen en ambities
met verenigingen willen de verenigingsadviseurs
met elkaar kennisdelen en netwerken om zo van
elkaar te leren en elkaar te versterken in hun
werkzaamheden. Iedere verenigingsadviseur
heeft een ander expertgebied: dit kan
sportspecifiek zijn (voornamelijk bij bonden) of
meer op het gebied van financiën of
accommodatie (misschien meer bij de
gemeente). Wanneer de verschillende
verenigingsadviseurs elkaar kennen in de regio
wordt het makkelijker om elkaar te benaderen en
te vragen om tips of feedback. ClubTotaal in
Noord-Limburg en het Platform
Verenigingsondersteuning Noord-Nederland
gelden hierin als voorlopers in het land.

Binnen de uitvoering van het verenigingsadviesvak is het vaak de grootste uitdaging om clubs in
beweging te krijgen, om verenigingen mee te
helpen te veranderen. Hiertoe heeft de workshop
van René van den Burg van Brug8 over
‘Verenigingen Veranderen’ diverse handvatten
gegeven aan de deelnemers.
NOC*NSF evalueert de bijeenkomst met de
deelnemers en inventariseert behoeften aan
mogelijke vervolgsessies, trainingen, etc. In het
‘seizoen 2015-2016’ volgen dus meer initiatieven
om verenigingsadviseurs te versterken!

Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen over de sessie of
over dit verslag? Neem vooral contact op met:

Hein Veerman
Sportparticipatie NOC*NSF | expertise
Sportaanbieders
T: +31(0)622745116
hein.veerman@nocnsf.nl

Links naar theorie en praktijk:
Achtergronden over
Sportverenigingen & bonden (Mulier
Instituut)
Achtergronden over Sportdeelname
(Mulier Instituut)
Achtergronden over Sportbeleid en
regelgeving (Mulier Instituut)
Diverse praktijkvoorbeelden Sport
en Bewegen in de Buurt
Goede voorbeelden binden &
behouden jongeren door sport
(NISB)
De plus van de Open Club (NISB)

Colofon
I.s.m. NOC*NSF coördineert NISB de
verslaglegging van de bijeenkomsten van Sportief
Verbinden.
dorien.dijk@nisb.nl
06-21 64 95 93
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
info@nisb.nl
telefoon: 0318 - 490 900

