
 

Platform Verenigingsadvies in Rotterdam 
 
Op vrijdag 15 september 2017 staat het Platform Verenigingsasdvies weer op de agenda. Dit jaar 
vindt de bijeenkomst plaats in Rotterdam, tijdens het WK Triathlon.  
 
Programma (9.30 – 17.30 uur) 
 
09.30-10.00    Ontvangst bij Hogeschool Inholland Rotterdam 
Let op: het gebied rondom Hogeschool Inholland Rotterdam (Posthumalaan en omgeving) is betaald 
parkeren. 
 
10.00-10.15    Opening  
 
10.15-12.15    WK Triathlon & NSW thema ‘Sport & beperking’  
In dit ochtenddeel wordt je meegenomen in de wereld van sport & beperking. Waarbij we een 
combinatie maken van het beleven van de ‘Para Open’ als onderdeel van het WK Triathlon én 
Grenzeloos Actief. Dit actuele programma op het gebied van aangepast sporten, heeft de ambitie 
om de sportparticipatie en toename in het sportplezier van mensen met een beperking te verhogen. 
Met een sprankelende sessie nemen we je mee in het netwerk van het aangepast sporten. Inmiddels 
is het aantal professionals dat zich bezighoudt met sporten voor mensen met een beperking, 
aanzienlijk gestegen. Kennen zij elkaar en weten ze elkaar te vinden? Weten zij wie welke rol heeft 
om een goede match tussen vraag en aanbod te realiseren? Onderlinge afstemming is nodig. We 
geven verenigingsadviseurs tips, trucs en het netwerk om sportclubs nog beter te adviseren over het 
opzetten of versterken van nieuw sportaanbod. 
 
12.15-13.00    Lunch  
Gezamenlijke lunch met de mogelijkheid om te netwerken met andere verenigingsadviseurs, 
(internationale) sportbestuurders, wethouders, beleidsverantwoordelijken sport en 
evenementenmanagers. 
                       
13.00-15.00    Plenaire sessie 
In de plenaire sessie neemt presentator Lars Sørensen ons mee op een dynamische reis door het 
verenigingsadvies-leven. Interactie staat centraal: korte zendtijd vs. langere interactietijd! Een 
optimale combinatie tussen netwerken en kennisdeling. 
 
Tijdens de plenaire sessie laten wij jou proeven aan de verschillende onderwerpen die terugkomen 
in de inspiratiesessie. We gaan eerst aan de slag met een vaardigheid die van belang is voor 
verenigingsadviseurs: creatief denken. Vervolgens laten wij jou inspireren over de kracht van 
verschillende type besturen. Daarna wordt ingezoomd op een middel voor het creëren van financiële 
middelen: crowdfunding mét tips en tricks. Ook staan we even stil bij het Sportclub Dashboard, een 
tool waarin de bestuurder in korte tijd inzicht krijgt hoe zijn sportclub scoort ten opzichte van andere 
sportclubs in Nederland. Ten slotte bespreken we samen met jou hoe je als 
verenigingsadviseur/vereniging de kans kan grijpen om in te spelen op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018! 
 
15.00-15.30    Pauze Erik Scherder – Het belang van (investeren in) sport en cultuur 
Erik Scherder (Amsterdam, 1 december 1951) is een Nederlandse hoogleraar neuropsychologie die 
verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU). Hij maakt regelmatig zijn opwachting in 
De Wereld Draait Door en heeft boeken over de invloed van bewegen en muziek op het brein 
geschreven. Hij zal op de hem kenmerkende wijze betogen hoe groot het belang van (investeren in) 
sport en cultuur is. Zowel voor het individu als voor de maatschappij.  
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15.30-16.30    Inspiratiesessies – ronde 1  

- Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Wat kan jij doen? 
De gemeente maakt het lokale sportbeleid en geeft in verhouding tot de rijksoverheid veel 
meer uit aan sport. Een goede relatie tussen de gemeente, lokale politieke partijen en 
sportclubs kan alle partijen dus veel opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid, inzet van vrijwilligers en werkgelegenheid of iedereen de kans geven om te 
sporten en te bewegen. Al veel gemeenten hebben een Sportcampagne Teams ingericht, die 
samen met de lokale sportorganisaties campagneacties op gaan zetten om sport onder de 
aandacht te brengen van de politiek. In deze sessie gaan we interactief kijken hoe jijzelf als 
verenigingsadviseur hier samen met de sportclubs een rol in kan spelen. Tevens krijg je 
inzicht in waarom, hoe en met welke onderwerpen je in gesprek kan gaan met de lokale 
politiek. 
NOC*NSF – Ester Helthuis 
 

- Community-aanpak om op energielasten te besparen, doe ook mee! 
Dertig sportclubs in Utrecht met eigen accommodaties hebben de afgelopen drie jaar flinke 
besparingen geboekt. In totaal zijn er 2000 zonnepanelen geplaatst, is er door 6 clubs LED 
veldverlichting toegepast en zijn er mooie besparingen bereikt op koeling, binnenverlichting 
en verwarming. Mooi is dat de voorlopers hun kennis hebben gedeeld met de clubs die zich 
aan het oriënteren zijn. Irene Mobach (VSU) praat je graag bij over de aanpak, technische 
bijzonderheden, aandachtspunten, inspirerende voorbeelden en handige regelingen. 
VSU – Irene Mobach 
 

- De kracht van verschillen! 
Als verenigingsondersteuner krijg je te maken met besturen in allerlei soorten en maten. Zie 
jij kansen voor bestuurlijke vernieuwing en verbetering en wil je tips en trucs over hoe je een 
verenigingsbestuur kan motiveren voor zo'n traject? In deze workshop passeren motieven 
en acties voor bestuurlijke vernieuwing de revue. Een krachtig en divers bestuur kan het 
verschil maken! Daar wil jij als verenigingsondersteuner toch graag aan bijdragen? We gaan 
aan de slag met argumenten, van smoezen naar oplossingen en met een praktisch 
instrument om een bestuur inzicht te geven in huidig functioneren en met elkaar in gesprek 
te gaan over het gewenste functioneren. Een gemakkelijke binnenkomer! Deelnemers aan 
de workshop ontvangen 'gereedschappen voor bestuurlijke vernieuwing', met tips en tools 
om dit proces te begeleiden. 
Kenniscentrum Sport – Willy Westerhof 
 

- Creatief denken 
Doe eens gek! Spring eens uit de band! Verzin eens iets absurds! 
Door middel van creatieve en absurde oefeningen trekken wij deelnemers uit hun 
‘cirkeldenken’.  Want als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Je komt dus niet op nieuwe 
inzichten of je vindt geen andere oplossingen. Maar hoe doorbreek je die cirkel en hoe kom 
je tot nieuwe inzichten. Ieder mens is anders, maar hoe ga jij om met die altijd kritische 
collega? Hoe kun je op een verrassende wijze vrijwilligers, sponsors, leden of trainers 
meekrijgen in jouw ideeën? Of kan je je creatieve ei wel kwijt in de organisatie waarin je zit? 
Met de Creatief Denken tools maken we je niet alleen bewust van het cirkel denken en de 
‘paarse krokodillen’ binnen je organisatie, maar ook hoe je kansen kunt aangrijpen op een 
praktische manier. We ontdekken samen nieuwe, gekke of nooit bedachte wegen.  
Start2Create - Etienne Verhoeff en Kyra van Leeuwen 
 

  



 

16.30-17.30    Inspiratiesessies – ronde 2  
 

- Crowdfunding voor sportclubs 
Crowdfunding is sterk groeiend in Nederland. Ook sportclubs zijn vaak op zoek naar geld, 
vrijwilligers of andere hulp; ze weten alleen vaak niet hoe of krijgen hierbij niet voldoende 
ondersteuning. Crowdfunding is niet alleen een instrument om te zoeken naar innovatieve 
(co)financiering, het versterkt lokaal ondernemerschap en vergroot lokaal draagvlak en de 
betrokkenheid bij initiatieven.  Hoe werkt crowdfunding eigenlijk en wat zijn de 
mogelijkheden voor sportclubs? Hoe start men een campagne en wat kunnen 
verenigingsondersteuners hierbij betekenen? 
Clubtotaal - Ed Noordhuis 
 

- De kracht van samenwerking 
De term Veilig Sportklimaat is inmiddels een begrip binnen het verenigingsleven en iedereen 
heeft daar ook een bepaald beeld bij. Je kunt het belang ervan ook moeilijk ontkennen. 
Want wie wil er nou geen plezierige sportomgeving zonder ernstige conflicten waar het 
gewoon leuk is om te sporten en trainingen te geven? Echter, het daadwerkelijk aan de slag 
gaan met dit thema blijkt in de praktijk nog vaak best wel lastig. Het zorgt toch weer voor 
extra werk en waar haal ik de vrijwilligers vandaan? Het mooie is: een vereniging hoeft dit 
niet alleen te doen. Een vereniging staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een wijk, 
buurt of gemeenschap. Waarom dan niet samenwerken en gebruik maken van de expertise 
en aanpak die er in de wijk of op school voorhanden is? 
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit de gemeente Venlo laten we je de 
kracht van samenwerking zien en wat dit kan opleveren.  
Clubtotaal – Marc Orval 
 

- Trainingsbegeleiding in de sportvereniging 
Analyse leert dat veel uitval bij de sportvereniging veroorzaakt wordt door (het gebrek aan) 
kwaliteit van de begeleiding. Hier gaat het om het primaire proces van de sportclub. 
Namelijk het begeleiden van trainingen en wedstrijden door de trainers en coaches. Door 
sportbonden wordt hier veel energie in gestoken door goede opleidingen te ontwikkelen en 
licentiebeleid in te stellen. Echter misschien nog wel veel belangrijker is het begeleiden van 
de trainers op de club. Zeker bij de grotere teamsporten worden de training en de coaching 
verzorgd door over het algemeen goedbedoelende ouders en door de oudere jeugd. Tijdens 
deze sessie nemen we je mee in hoe jij als verenigingsondersteuner hier een belangrijke rol 
in kan spelen. 
Made2Sport – Danny Meuken 
KNVB – Jens van der Kerk 
 

- Rol van de vereniging in het sociale domein 
Sinds 2015 zijn (onderdelen van) de AWBZ, het participatiebeleid en de jeugdzorg een 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze decentralisatie van het sociaal domein is voor 
gemeenten een enorme uitdaging. De sportclub kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
succes van deze grootscheepse beleidstransitie. Hoe kunnen zij hun rol innemen in het 
sociale domein? Je kunt de sportvereniging bijvoorbeeld zien als een community of mini-
samenleving die zeer geschikt is voor verschillende verbindingen met het domein werk.  
Kenniscentrum Sport – Patrick Rijnbeek 

 
  



 

17.30-19.00    Netwerkborrel en finish WK Triathlon 
Na het inhoudelijke gedeelte is er de mogelijkheid om na te borrelen op het VIP-deck van het WK 
Triathlon. Met een kleine borrelhap heb je hier zicht op het wisselpunt (fietsen-lopen) en de finish 
van de mannen <23 jaar. 
 
Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. 
 
Talentontwikkeling sportbestuurders 
Houd jij je binnen je werk bezig met zowel verenigingsadvies en het versterken bestuurlijk kader, 
dan vindt van 13.00 - 15.00 uur speciaal voor jou de sessie Talentontwikkeling Sportbestuurders 
plaats. We hebben de mogelijkheid gecreëerd om een combinatie te maken tussen deze sessie en 
het Platform Verenigingsadvies. Hierdoor kan je wel het ochtenddeel en de inspiratiesessies volgen, 
maar niet de plenaire sessie van 13.00 uur. Let op er zijn beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
 
Aanmelden 
Je kunt je via deze link aanmelden. Aanmelding voor het Platform Verenigingsadvies kost €65,00 per 
persoon. Je ontvangt hiervoor een factuur. Tot 31 augustus is het mogelijk jouw aanmelding 
kosteloos te annuleren door een e-mail te sturen naar matthijs.debruin@nocnsf.nl. Bij annulering na 
1 september wordt het totale bedrag van €65,00 in rekening gebracht. 
 

Vragen? 
Voor vragen kun je terecht bij Manon Vroon via m.vroon@knltb.nl . 
Zorg dat je erbij bent op 15 september door je aan te melden voor deze inspirerende bijeenkomst. 
 
We hopen je op vrijdag 15 september in Rotterdam te zien! 
 
Met sportieve groet, 
 
Manon Vroon, KNLTB 
Matthijs de Bruin, NOC*NSF 
Judith de Keijzer, VSU 
Kelly Tiggelman, Sportservice Noord-Holland 
Floor Popken, Gemeente Amsterdam 
Bibeth Gerretsen, Stichting Platform Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 
Jaap Litjens, Clubtotaal Limburg 
Egbert Bakker, Huis voor de Sport Groningen 
Sonja Kuper, KNGU 
Michel van Ginkel, KNVB 
 
 
Dit relatie-event wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Triathlon Bond, gemeente 
Rotterdam, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF.  
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