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Training Buurtsportcoach nieuwe stijl

Pak je kansen in jouw speelveld als adviseur en verbinder
Als buurtsportcoach zit je in
een bewegend en complex
speelveld, waarin jouw rol volop
verandert. Je groeit steeds meer
naar adviseur en verbinder. Dat
wordt ook van je verwacht. Maar
dat gaat niet vanzelf en vraagt
veel van je. Hoe ga je daar
gestructureerd en innovatief mee
om en hoe gebruik je je eigen
kwaliteiten optimaal? Ga mee in
deze nieuwe ontwikkeling en pak
je kansen als buurtsportcoach
nieuwe stijl!
Dit coach- en ontwikkeltraject
helpt jou op interactieve wijze en
met de juiste bouwstenen om je
eigen plan te trekken. Jouw plan
waarin pragmatisch zichtbaar
wordt hoe jij in jouw speelveld je
ambitie kunt waarmaken. Ontwikkel, vernieuw én leer van elkaar.

Meer informatie
Wil je meer informatie over dit coachen ontwikkeltraject en/of ben je
geïnteresseerd en wil je de mogelijkheden
voor jouw organisatie bespreken? Neem
dan contact op met Bas de Wit per mail:
bdewit@sportsupport.nl of 023 - 526 03 02.
Kijk op sportsupport.nl/academy voor
uitgebreide informatie over deze training.

Onderwerpen
Veranderende rol
buurtsportcoach + bijbehorend
krachtenveld
Wat betekent de veranderende rol
voor mij? Hoe ziet mijn speelveld
eruit? Waar liggen de kansen?
Hoe maak ik juiste verbindingen
en keuzes in het krachtenveld van
stakeholders.
Persoonlijke ontwikkeling en
profilering
Wat is mijn nieuwe rol, positie en
hoe vergroot ik mijn zichtbaarheid?
Wat is mijn visie? Hoe past dit?
Wat is mijn propositie? Mijn eigen
persoonlijke ontwikkelplan, ambitie en plan van aanpak. Mijn plan
in presentatievorm.
Teamontwikkeling
Wat maakt een team succesvol?
Samenwerking en relatiebeheer
Hoe ontwikkel ik duurzame relaties? Wat is de waarde van data
van mijn wijk/regio?

Resultaat
Inzicht in eigen aanpak en een
doortimmerd ambitieplan
Jaarplanning voor doorontwikkeling functie/werkplan
Visie opgesteld voor toekomstige invulling
Tips en tricks voor zichtbaarheid,
netwerkvorming, samenwerking
en inspelen op kansen/ontwikkelingen

Maatwerk
De training is maatwerk en wordt
precies afgesteld op jouw behoefte als buurtsportcoach of als team.
Hierdoor is er ook verschil in de
duur van de training. De mogelijkheden zijn van 1 dag(deel) tot
meerdere dagdelen. Er zijn verschillende variaties in zwaarte, van
een masterclass tot versneld maar
ook een intensieve training. De
intensieve variant duurt maximaal
5 maanden. Je volgt de training
altijd in een groep van minimaal 4
tot maximaal 8 collega buurtsportcoaches.

Dit programma is ontwikkeld door Willemstijn Consultancy en in
co-creatie doorontwikkeld met SportSupport Kennemerland.

