Talentprogramma modern besturen
Sterke sportverenigingen via jonge competente bestuurders
Modern besturen
Training voor jonge sportbestuurders
Veel verenigingsbestuurders worstelen met
de vraag hoe zij hun (bestuurlijk) kader
kunnen verjongen en kunnen aanvullen.
Veel jongeren weten echter niet wat het
besturen van een vereniging precies
inhoudt. Tijdens het talentprogramma
modern besturen gaan jongeren op zoek
naar de manier waarop de sport zich het
beste kan organiseren en hoe zij daar iets in
kunnen betekenen.

Jongeren in hun kracht
De nieuwe generatie aan zet
Hoe bouw je als jongere bestaansrecht op
voor jouw generatie in een snel
veranderende wereld? Geleerd wordt hoe
jongeren vanuit hun kracht de sport in
Nederland kunnen versterken en hun
omgeving in positieve zin kunnen
veranderen. Niet alleen de nieuwe generatie
topsporters, maar ook de toekomstige
topleiders bepalen of wij de komende
decennia nog meedoen om de medailles.

Transitie in de sport
De wereld verandert snel
Door veranderingen in de maatschappij en
de opkomst van nieuwe generaties wordt
het besturen van een sportvereniging
steeds lastiger. Modernisering van
sportorganisaties is noodzakelijk. Moderne
bestuurders zijn de verbinder in de
gemeente tussen de sportvereniging,
onderwijs en welzijn. De rol van jongeren,
de toekomstige leiders van de sport, is
daarin cruciaal.

Beweging bij jongeren en verenigingen
Uitdagen en uitgedaagd worden
Jongeren worden uitgedaagd om zichzelf
actief te ontwikkelen binnen een veilige en
dynamische leeromgeving. Samen met
andere jongeren wordt gewerkt aan
bestaande vraagstukken in de sport. Zo
leren jongeren oplossingsgericht denken
over bestaande uitdagingen in de sport.
Door jongeren binnen hun vereniging in
beweging te laten komen vernieuwen
sportverenigingen vanzelf.

Werkwijze
Beweging creëren op de vereniging
Tijdens het traject worden jongeren (18-30
jaar) getraind en bewust gemaakt in het
effectief inzetten van hun competenties en
leiderschapsvaardigheden. Ook wordt
uitgebreid stil gestaan bij omgaan met
weerstand en samenwerking, om
aansluiting met oudere bestuurders
mogelijk te maken. Door de inzet van
casuïstiek en rollenspellen wordt het
geleerde heel toepasbaar in de praktijk.
Daarnaast worden de jongeren intensief
ondervraagd op hoe zij naar de toekomst
kijken en welke rol zij kunnen spelen in
toekomstige veranderingen op de
vereniging.

Doelgroep
Onze toekomstige bestuurders
Dit talentprogramma is specifiek
ontwikkeld voor ambitieuze jongeren in de
leeftijd van 18 tot 30 jaar die bestuurslid
zijn bij een (sport-)vereniging, of die een
dergelijke bestuursfunctie ambiëren. Aan
een traject kunnen 12 tot 20 toekomstig
bestuurders deelnemen.

Het traject bestaat uit meerdere dagdelen.
Tussen de bijeenkomsten is er ruimte in
gesprek te gaan met de vereniging en zelf
aan de slag te gaan met het vormen van een
visie en persoonlijk plan.

De training en de bestuursfunctie die zij
zullen gaan bekleden zorgt voor relevante
ervaring op het CV, wat het
beroepsperspectief van de deelnemers
vergroot

Inhoud talentprogramma
Thema
Besturen: de basis

Trends en ontwikkelingen
Persoonlijke effectiviteit en
leiderschap
Samen veranderen

De praktijk

Tijdens de bijeenkomsten ontwikkelen
jongeren zich tot leiders en managers van
de toekomst die de sport in Nederland
verder gaan helpen. Na dit programma zijn
zij klaar voor een bestuursfunctie bij hun
vereniging en in staat om de vereniging
verder te ontwikkelen.

Inhoud
 Kennismaking en leerdoelen
 Wat is besturen?
 Effectief besturen van een moderne vereniging
 Trends en maatschappelijke thema’s
 Generaties en omgaan met generatieverschillen
 Wie ben ik en wat breng ik mee?
 Gesprekstechnieken en beïnvloeding
 Creërend leiderschap
 Organisatieverandering in sportverenigingen
 Omgaan met weerstand
 Toekomstplannen deelnemers
 De praktijk in jouw vereniging
 Intervisie op casuïstiek verenigingen
 Uitreiking bewijs van deelneming NOC*NSF

Interesse?
NOC*NSF organiseert in samenwerking met Brug8 namens de gehele sport het
talentprogramma. Hierbij is een lokale opzet cruciaal en geldt de gemeente als
belangrijkste partner.
Neem voor meer informatie contact op met Brug8.

Brug8 IJsclubstraat 13, 3061 GR Rotterdam
010-8467897 info@brug8.nl www.brug8.nl

