
Platform VA 2018 te Utrecht, Kampong 

Op donderdag 5 november 2018  stond het Platform Verenigingsadvies weer op de agenda. Na een 

succesvolle editie tijdens de ITU World Triathlon Grand Final in Rotterdam in 2017, vond de dag dit 

jaar plaats in Utrecht bij omnisportvereniging SV Kampong. Tegelijkertijd was er de mogelijkheid voor 

Regionale Verbinders om onder leiding van Coen van den Bemt (NOC*NSF) bijeen te komen om de 

verenigingsondersteuners uit de regio (beter) te leren kennen. De bijeenkomst tijdens Platform 

Verenigingsadvies 2018 heeft geresulteerd in de ontwikkeling en organisatie van Regionale 

Platformen in 2019. 

De dag bestond uit twee rondes van vier workshops. 

• 4 Inzichten voor bestuurders; de vertaling naar verenigingsondersteuners. Door Astrid 

Cevaal, Veilig Sport Klimaat (VSK).   

 Alles vanuit het besturen staat of valt met gedrag: weten is 1 maar doen is 2! Van de 

workshop 4 inzichten voor bestuurders is een vertaling gemaakt naar 

verenigingsondersteuners. Tijdens deze workshop nam Astrid Cevaal de aanwezige 

verenigingsadviseurs mee in de wereld van bestuurders. Met een aantal stellingen werd 

er gediscussieerd over hoe de adviseurs denken over hoe het er gemiddeld aan toe gaat 

bij verenigingsbestuurders. Vervolgens werd ingegaan op de methodiek van de 4 

inzichten: 

1. Samen doen; 

2. Meenemen; 

3. Eigenaarschap; 

4. Support 

In het boekje “4 inzichten voor bestuurders” die alle deelnemers meekregen staan deze 

inzichten mooi uitgewerkt. Al met al goede tips voor verenigingsbestuurders en 

verenigingsadviseurs om met elkaar in gesprek te gaan. Via een rollenspel werd dit door 

de deelnemers ook al gedaan. 

• Adviesvaardigheden. Door Hans van Egdom, mede oprichter Back2Basics. 

Bij de workshop adviesvaardigheden werd stil gestaan bij het verschil tussen leiden 

en begeleiden binnen ondersteuning. Het alleen zenden van informatie/kennis vanuit de 

ondersteuner is vaak niet toereikend. Het gaat om de "denk en doe knop" aanzetten bij 

de verenging. De centrale vraag was: Hoe (bege)leidend ben jij op de inhoud en hoe 

(bege)leidend op het proces? Tijdens de interactieve workshop werden de 

verenigingsondersteuners aan de hand van twee vragen ingedeeld in groepen. 

Vervolgens gingen zij onderling in gesprek over hoe zij hun rol als 

verenigingsondersteuner invullen. Ten slotte gingen de verenigingsondersteuners aan de 

slag met de vraag in welke richting zij zich de komende jaren willen ontwikkelen. 

• Methode: vinden en binden van diverse doelgroepen binnen de sportvereniging. Hoe 

pak je dat aan als verenigingsondersteuner? Door Heleen Moes & Peet Mercus 

(NOC*NSF). 

In de methodeworkshop gingen de deelnemers actief aan de slag om een gericht plan 

te maken die aansluit bij de wensen van verenigingsondersteuners. Centraal in deze 

workshop stond het delen van praktijkervaringen met als doel: bewustwording omtrent 

de eigen invloed & rol in contact met clubs ten aanzien van sportstimulering jeugd, 

mensen met een beperking, millenials en gepensioneerden.  

 



 

Het aansluiten op de wensen van specifieke groepen helpt (sport)clubs in de keuze voor 

activiteiten en om mensen te bereiken, dus ook om sporters te behouden.  

• Sportprofessional 3.4. Door Start2Create.  

In de workshop creatief denken haalden Kyra van Leeuwen en Etienne Verhoeff 

(Start2Create) vraagstukken op uit de groep. Zij gingen daarna met de groep met 

creatieve tools aan de slag. Kenmerkend aan de sessies was veel interactie, snelheid, een 

hoop energie en er werd veel gelachen. Wat gebeurde er? Speeddaten, out of the box 

denken, een vraag andersom stellen en denken zonder beperkingen. Doel van de sessies 

was de vaste denkpatronen doorbreken en nieuwe oplossingen bedenken voor 

vraagstukken uit de sport.  

 

Start2Create traint sportclubs en (sport)organisaties in creatief denken. In de 

Start2Create Academy leer je hoe je de tools zelf kan inzetten in je rol als 

verenigingsondersteuner of -adviseur. 

 

Platform Verenigingsadvies 2018 werd afgesloten met een borrel. Tijdens deze borrel was er 

gelegenheid om ervaringen uit te wisselen omtrent de workshops en de dagelijkse praktijk. 

We hopen dit jaar weer een mooie en leerzame dag neer te zetten!  

 

Meer weten? Mail dan naar suzanne.vedder@nocnsf.nl.  

 

 

 

https://www.start2create.nl/opleiding/
mailto:suzanne.vedder@nocnsf.nl

