
 

 

Aanbod workshops, cursussen en webinars 

Onderdeel van stedelijk programma ‘Inclusieve Stad’ 



 

Voorwoord 
“Sport verbroedert” is een bekende slogan. En gelukkig klopt dat ook vaak. Op het sportveld is 

iedereen gelijk, iedereen houdt zich aan dezelfde regels, in een team strijd je samen en we maken 

allemaal evenveel kans om te winnen. Maar helaas is dat niet altijd zo. Op het veld, maar ook 

daarbuiten, in de kantine of op de tribune, is het niet altijd prettig voor spelers, ouders, vrijwilligers of 

supporters. Belangrijk is het om met elkaar een positief sportklimaat bij je vereniging of sportaanbieder 

te creëren. 

 

We willen graag dat inwoners, van jong tot oud, zich thuis voelen in de gemeenschap van ’s-

Hertogenbosch. En zich dus ook thuis voelen bij de verenigingen en sportaanbieders die onze 

gemeente rijk is. Maar toch vindt er uitsluiting plaats. Bewust, maar ook onbewust. Zichtbaar, maar 

ook onzichtbaar. Uitsluiting vindt plaats op allerlei terreinen: etnische achtergrond, geaardheid, 

uiterlijk. Zelfs goed bedoelde opmerkingen van de één kunnen zorgen voor een gevoel van uitsluiting 

bij de ander. Tegen iemand met een buitenlandse achternaam zeggen “wat praat jij goed Nederlands” 

is een klein maar treffend voorbeeld.   

 

Voor sportaanbieders en verenigingen is dit een lastig verhaal. Vaak gebeurt dit ongemerkt: 

vrijwilligers en bestuurders kunnen niet alles zien. Niet alles wordt meteen herkend als ongewenst 

gedrag of uitsluiting. En als je het wel herkent, is het vaak erg lastig direct en passend te reageren. 

Want “een goede sfeer in de vereniging is ook belangrijk”.  

 

Daarom willen we verenigingen en aanbieders ondersteuning bieden. Verschillende partners kunnen 

helpen om stapjes te zetten richting een samenleving waar zoveel mogelijk mensen zich thuis voelen. 

Ieder in het eigen tempo en met eventuele ondersteuning die bij de club past. Deze ‘menukaart’ geeft 

een overzicht van het aanbod voor de verschillende doelgroepen, samengesteld uit het vele aanbod 

van onze partners die in de inleiding worden genoemd. Team Verenigingen bespreekt graag met u 

wat er past en hoe we hier samen stappen in kunnen zetten.    

 

Jan Bellemakers 

Hoofd Sport & Bewegen 

Programmamanager Inclusieve Stad  
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1. Inleiding  
In deze menukaart brengen we een divers aanbod van workshops, cursussen en webinars in beeld 

die gaan over het thema Inclusiviteit. Als bestuurder van een sportvereniging in de gemeente ’s-

Hertogenbosch kun je je aanmelden voor één of meerdere webinars. Denk na over thema’s als 

discriminatie en uitsluiting. Hoe gaat dat binnen jouw vereniging? Is iedereen even welkom? Wordt er 

wel eens gediscrimineerd?  

 

De workshops, cursussen en webinars worden aangeboden door de verschillende partners. 

Daarnaast is er ook een hulpaanbod vanuit de servicelijst van ´S-PORT. In deze menukaart is het 

aanbod opgenomen rondom de thema’s ‘Positief sportklimaat’ en/of ‘Inclusie’. Kies uit de omvangrijke 

lijst iets wat jou aanspreekt. Hieronder volgt een overzicht van de partners.  

 

KNVB 
 

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond slaat de handen ineens met de Anne 

Frank Stichting. Deze stichting houdt zich onder andere bezig met educatie in 

thema’s als discriminatie en gelijke rechten, antisemitisme en vooroordelen en 

stereotypen. Op en om de sportvelden wil de KNVB deze thema’s ook onder de 

aandacht brengen. Hiervoor hebben zij de workshop ‘Ons voetbal is van 

iedereen’ opgezet. 

 

JBF 
 

Sport is voor iedereen. Dat lijkt vanzelfsprekend maar voor een groot 

aantal LHBTI+ personen is dat niet zo. De seksuele geaardheid, 

gender identiteit en/of gender expressie kan wel degelijk van invloed 

zijn op de sportparticipatie. Veel LHBTI+’ers nemen afscheid van hun 

sportclub en stoppen met sporten als zij merken dat zij “anders” zijn 

dan hun teamgenoten en zij er binnen hun vereniging niet over kunnen 

of willen praten.  Soms omdat het niet veilig voelt en soms omdat het 

ook niet veilig is. De John Blankenstein Foundation (JBF) vindt dat iedereen hun sport moet kunnen 

uitoefenen waar en wanneer men dat wil. De JBF is expert op het snijvlak van sport en LHBTI+ en 

weet veel over stereotypering, pestgedrag en uitsluiting en weet dit, als men echt bereid is, om te 

buigen naar inclusie en een veilig sportklimaat waar iedereen zijn of haar talent kan ontplooien. 

 

RADAR 
 

RADAR bevordert gelijke behandeling en streeft naar 

een samenleving zonder uitsluiting. We vinden het 

belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf mag zijn en 

gelijke kansen krijgt in de samenleving. Daar zetten 

we ons elke dag voor in, samen met betrokken 

vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, overheid 

en bedrijfsleven. Samen maken we het verschil.  

 

HALT 
 

Halt richt zich al veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van 

jeugdcriminaliteit. Vanuit de overtuiging dat jongeren een tweede 

kans verdienen. Onder jeugdcriminaliteit verstaan wij: gedrag van 

jongeren van 12 tot 23 jaar waarmee bepaalde - in wetten 

vastgelegde - normen worden overtreden en waarop een straf staat.  



 

Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken, zonder dat de 

jongere een strafblad krijgt. Hiernaast zijn er ook nog veel jongeren die door de school, de 

sportvereniging of de gemeente worden doorverwezen na het vertonen van grensoverschrijdend 

gedrag. De jongeren worden doorgestuurd naar Halt voor één van de preventieve Halt-interventies. 

 
COC 
 
COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, 

homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). We 

zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van 

LHBTI’s in Nederland en het buitenland. We streven naar een diverse en 

inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen 

ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -

expressie en geslachtskenmerken. Het COC werd opgericht in 1946 en is 

daarmee de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld. Als één 

van de weinige LHBTI-organisaties beschikken we over een speciale 

raadgevende status bij de Verenigde Naties.  

 

Vragen? 
  
Heb je na het lezen van deze menukaart vragen over het aanbod? Of ben je op zoek naar informatie 

over een onderwerp dat er niet bij staat? Twijfel niet om contact op te nemen met Team Verenigingen 

via verenigingen@s-hertogenbosch.nl.  

 

Je kunt ook altijd een kijkje nemen op onze website: www.s-port.nl/voor-verenigingen.  
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2. Aanbodmatrix 
2.1 Partneraanbod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Servicelijst ´S-PORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Partneraanbod 
3.1 Ons voetbal is van iedereen 

Voor bestuurders, trainers/coaches, scheidsrechters, (jeugd)spelers/aanvoerders, 
ouders/toeschouwers, overig, zowel afzonderlijk als gezamenlijk. 
 

Doelstelling 

Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel. 
 

Omschrijving 

De KNVB biedt workshops op maat. Deze zijn gericht op:  

1. Bewustwording: van vooroordelen, bij jezelf en bij de ander. 

2. Sociale norm en grenzen stellen: binnen welke sociale normen leven we en hoe zien die 

eruit voor de vereniging? 

3. Rolbesef en handelingsbekwaamheid: wat is mijn rol en hoe kan ik (de vereniging) meer 

handelingsbekwaam worden in het omgaan met verschillen? 

 

Verwachting  

De ondersteuning start altijd met een intakegesprek/startgesprek met het bestuur, behoeftepeiling. 

Desgewenst aangevuld met rondje langs de velden (schouw) door procesbegeleider. Vervolgens 

wordt met de club een programma op maat gemaakt. De aanleiding voor een eerste contactmoment 

kan divers zijn: een verzoek van een club zelf, er is een melding of klacht over een voorval bij de club 

ontvangen, een gemeente of andere partner heeft voor een interventie gekozen, etc. 

 

Fysiek / online  

De workshops worden fysiek aangeboden. Er zijn mogelijkheden om clubs digitaal te ondersteunen 

als er direct behoefte is. 

 

Tijdsinvestering 

Afhankelijk van de uitwerking van het programma (maatwerk). 

 

Praktische informatie 

Geen min-max deelnemers, (goede) interactie centraal, ook met meerdere clubs. Inzet twee 

procesbegeleiders mogelijk. 

 

Kosten 

Gratis  

 

Aanbieder 

KNVB  

Fairplay game 

(jeugd)spelers/aanvoerders 

via Anne Frank Stichting. 

 

Aanmelding 

Stuur een e-mail naar Harm 

van Hal  

(harm.vanhal@knvb.nl).  
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3.2 Basisworkshop John Blankenstein Foundation 

Voor alle stakeholders in de sport 

 

Doelstelling 

Bewustwording creëren over mechanismes van uitsluiting in de sport met 
focus op LHBTI+ acceptatie. 
 

Omschrijving 

De John Blankenstein Foundation verzorgt al ruim tien jaar workshops in de sportsector om sporters 

en hun directe omgeving meer bewust te maken van hoe in de sport kan worden toegewerkt naar een 

inclusieve omgeving voor LHBTI+ers. Een thema waar op sportverenigingen niet heel vaak over wordt 

gesproken. De workshop is een interactieve bijeenkomst waarin aan de hand van praktische 

werkvormen ervaringen worden gedeeld en meer begrip wordt opgedaan over seksuele voorkeur en 

van mechanismen van insluiting en uitsluiting in de sport. Altijd staat ook een ervaringsverhaal van 

een LHBTI+ (top-)sporter centraal. 

 

Het doel van de basisworkshop is dat deelnemers handvatten worden geboden waarmee ze zelf in 

staat zijn om op een proactieve wijze discriminatie op hun club tegen te gaan / te herkennen en 

kunnen bijdragen aan een positieve sociale norm binnen de club. Uit ervaring weten we dat dit 

bijdraagt aan het sportplezier en de prestaties binnen de lijnen! 

 

De workshop is voor alle stakeholders in de sport; bestuur, commissies, trainers, scheidsrechters, 

spelers, ouders, supporters en iedereen verder die te maken heeft met sport. 

 

Fysiek / online  

Beiden mogelijk 

 

Tijdsinvestering 

60 minuten 

 

Praktische informatie 

Minimaal 12 deelnemers 

Het kan ook een samengestelde groep zijn van trainers / coaches van diverse sportclubs. 

 

Kosten 

Gratis (financiering tot en met 2021 vanuit de Alliantie Gelijkspelen) 

 

Aanbieder 

John Blankenstein Foundation 

 

Aanmelding 

Stuur een e-mail naar Karin Blankenstein (karin.blankenstein@johnblankensteinfoundation.nl).  

 

Meer informatie: https://johnblankensteinfoundation.nl/vraag-een-gratis-workshop-aan/ 
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3.3 Verdiepende workshops John Blankenstein Foundation 

3.3.1 Voor trainers/coaches of studenten van sportopleidingen 

 

Doelstelling 

Bewustwording creëren over mechanismes van uitsluiting in de sport met 
focus op LHBTI+ acceptatie. 
 

Omschrijving 

De band tussen de docent en deelnemers wordt gevormd door een gedeelde passie: de sport. Dit 

zorgt voor de verbinding tussen de docent en de deelnemers. Welke trainer of coach was een 

voorbeeld voor jou? Hoe droeg de coach bij aan jou ontwikkeling en prestaties? Of: Waardoor werden 

deze juist belemmerd? Wanneer je deze vragen beantwoordt zal je er achter komen dat iedereen 

belang heeft bij het creëren van een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn, een inclusieve 

sportomgeving. 

 

In deze verdiepende workshop worden de mechanismes uitgelegd die werken bij het creëren van een 

inclusieve omgeving.  Deze mechanismes vormen het fundament van de workshop “Inclusief 

Coachen”. De deelnemers van de workshop ontwikkelen doormiddel van de theorie en werkvormen 

breed inzetbare vaardigheden om de normen en waarden in hun team of trainingsgroep te 

beïnvloeden.  

 

Module 1: Presteren en ontwikkelen 

Deze module is bedoeld om aan te sluiten bij de belevingswereld van trainers en coaches. Vanuit de 

eigen ervaring en met behulp van theorie worden de deelnemers bewust van het belang van een 

inclusieve omgeving als voorwaarde voor prestatie en ontwikkeling. Dit is van belang bij het individu, 

maar ook in belang van het team. Het is een win-winsituatie.  

 

Module 2: Empathie en inlevingsvermogen vergroten 

Door persoonlijke verhalen te delen kunnen de deelnemers zich inleven in bepaalde groepen.  Er kan 

empathie ontstaan. De deelnemers gaan hierdoor positiever aankijken tegen bepaalde groepen. 

 

Module 3: Bewustwording, privileges, vooroordelen en stereotypen  

Hoewel uitsluiting of discriminatie zich op veel verschillende manieren manifesteert is de 

onderliggende dynamiek die leidt tot in- en uitsluiting zijn vaak hetzelfde. Doormiddel van theorie en 

werkvormen worden de deelnemers bewust van privileges, vooroordelen en stereotypen.  

 

Module 4: Veranderen sociale norm 

Door het oefenen van interventies worden 

trainers handelingsbekwaam de sociale norm 

hun omgeving te veranderen. 

 

Module 5: Basiskennis 

In deze module worden de statistieken 

besproken en veel gebruikte begrippen zoals 

het genderspectrum, intersekse, gender fluïde 

etc. uitgelegd. Deze basiskennis helpt 

handelingsverlegenheid te verminderen. Het 

zal trainers en coaches beter in staat stellen 

gender sekse-, en seksueel diverse sporters te 

ondersteunen in hun ontwikkeling. 

 

 



 

Fysiek / online  

Beiden mogelijk 

 

Tijdsinvestering 

1,5 à 2 uur 

 

Praktische informatie 

Minimaal 12 deelnemers 

Het kan ook een samengestelde groep zijn van trainers / coaches van diverse sportclubs. 

 

Kosten 

Gratis (financiering tot en met 2021 vanuit de Alliantie Gelijkspelen) 

 

Aanbieder 

John Blankenstein Foundation 

 

Aanmelding 

Stuur een e-mail naar Karin Blankenstein (karin.blankenstein@johnblankensteinfoundation.nl) 

 

Meer informatie: https://johnblankensteinfoundation.nl/vraag-een-gratis-workshop-aan/ 
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3.3.2 Voor beleidsmedewerkers van sportclubs/gemeenten en buurtsportcoaches in de sport. 

 

Doelstelling 

Bewustwording creëren over mechanismes van uitsluiting in de sport met 
focus op LHBTI+ acceptatie. 
 

Omschrijving 

Via deze verdiepende workshop worden professionals, zoals buurtsportcoaches en beleidsambtenaren 

van gemeenten, meer bewust gemaakt van hoe zij in hun werk kunnen bijdragen aan een inclusieve 

omgeving in de sport. De focus in deze bijscholing ligt op een multidisciplinaire aanpak. Er wordt 

gekeken naar hoe LHBTI+ acceptatie vanuit verschillende invalshoeken kan worden verbeterd en hoe 

beleid naar de sportpraktijk kan worden vertaald. Door deze professionals meer bewust te maken van 

de mechanismen van insluiting en uitsluiting voor gender en seksueel diverse sporters, zijn zij in staat 

sportverenigingen in hun gemeente te begeleiden bij het versterken van een positieve en open 

verenigingscultuur. 

 

Deze workshop leert de professionals nog eerder problemen of uitdagingen te signaleren en ook hoe 

zij hoe daar in proactief kunnen handelen. De bijscholing van deze professionals wordt als vliegwiel 

gezien voor het verder vergroten van de handelingsbekwaamheid van bestuurders en trainers / coaches 

van sportverenigingen.  

 

Ook zijn er mogelijkheden voor het onderwijs. Denk hierbij aan studenten van opleidingen als Sport & 

Bewegen, Sportkunde of Sportmanagement. De studenten van deze opleidingen zijn de toekomstige 

professionals bij gemeenten of sportverenigingen en kunnen dus in de toekomst het verschil maken 

voor een meer inclusieve sportsector (zie ook verdiepende workshop voor studenten). 

 

Fysiek / online  

Beiden mogelijk 

 

Tijdsinvestering 

1,5 à 2 uur 

 

Praktische informatie 

Minimaal 12 deelnemers 

Het kan ook een samengestelde groep zijn van trainers / coaches van diverse sportclubs. 

 

Kosten 

Gratis (financiering tot en met 2021 vanuit de Alliantie Gelijkspelen) 

 

Aanbieder 

John Blankenstein Foundation 

 

Aanmelding 

Stuur een e-mail naar Karin Blankenstein (karin.blankenstein@johnblankensteinfoundation.nl).  

 

Meer informatie: https://johnblankensteinfoundation.nl/vraag-een-gratis-workshop-aan/ 
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3.4 Workshop herkennen van en omgaan met discriminatie 

Voor professionals en vrijwilligers met een doorverwijsfunctie. 
 

Doelstelling 

Kennis vergroten over het onderwerp discriminatie. 
 

Omschrijving 

De workshop bestaat uit twee onderdelen; een presentatie en een casuïstiekbespreking.  

- Tijdens het eerste deel van de workshop maken de deelnemers kennis met RADAR, wat 

discriminatie is, de discriminatiegronden en de discriminatiewetgeving.  

- In het tweede deel bespreken we discriminatiekwesties aan de hand van waargebeurde 

casussen. We leggen verbanden naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Wat is wél en 

wat is géén discriminatie? 

 

Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Discriminatiewetgeving 

- (Voor)oordelen en discriminatie 

- Herkennen van en omgaan met discriminatie 

- Discriminatiekwesties in eigen praktijk 

- Hoe je goed kunt doorverwijzen naar RADAR 

 

Fysiek / online  

Beiden mogelijk 

 

Tijdsinvestering 

1,5 uur 

 

Praktische informatie 

Er is plek voor 8 tot 

maximaal 16 deelnemers. 

 

Kosten 

In overleg 

 

Aanbieder 

RADAR 

 

Aanmelding 

Telefoon : 010 411 39 11  

E-mail: info@radar.nl  

Website: www.radar.nl  
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3.5 Training effectief reageren op discriminerende opmerkingen 

Voor bestuurders, scheidsrechters en trainers. 
 

Doelstelling 

Leren omgaan met discriminerende uitlatingen op het sportveld en ontwikkelen 
van handvatten om adequaat te reageren in toekomstige situaties. 
 

Omschrijving 

Deze training leert bestuurders, trainers of scheidsrechters hoe ze kunnen omgaan met 

discriminerende opmerkingen van sporters of supporters. De praktische workshop is gericht op het 

oefenen met herkenbare situaties. Terugkomende vraagstukken in deze trainingen zijn: hoe geef je 

jouw grens aan bij discriminerende vragen en opmerkingen van een ander? Wat vinden wij zelf van 

het thema en hoe moeten wij hiermee omgaan? De nadruk in deze training ligt op oefenen, 

uitproberen en ‘zelf ervaren’. 

 

Fysiek / online 

Beiden mogelijk 

 

Tijdsinvestering 

Eén of twee dagdelen 

 

Praktische informatie 

Aantal deelnemers in overleg. 

 

Kosten 

In overleg 

 

Aanbieder 

RADAR 

 

Aanmelding 

Telefoon : 010 411 39 11  

E-mail: info@radar.nl  

Website: www.radar.nl 
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3.6 Sensitiviteitstraining seksuele en genderdiversiteit 

Voor bestuurders, scheidsrechters, trainers en sporters. 
 

Doelstelling 

De handelingsbekwaamheid vergroten. 
 

Omschrijving 

Hoe ga je ermee om als een sporter homoseksueel is? Ligt dat gevoelig? Iedereen weet: we zijn 

allemaal gelijkwaardig. En toch wordt iemand snel beoordeeld op zijn seksuele gerichtheid. Terloopse 

opmerkingen en grappen hoeven geen probleem te zijn, maar waar ligt de grens? Daarmee gaan 

bestuurders, scheidrechters, trainers of sporters aan de slag tijdens deze sensitiviteitstraining. 

 

Waar ligt de grens? Daarmee gaan scheidrechters, trainers of sporters aan de slag tijdens deze 

sensitiviteitstraining. Professionals krijgen informatie over genderdiversiteit en seksuele diversiteit en 

inzicht in handelingsperspectief. 

 

Fysiek / online 

Beiden mogelijk 

 

Tijdsinvestering 

Eén of twee dagdelen 

 

Praktische informatie 

Aantal deelnemers in overleg. 

 

Kosten 

In overleg 

 

Aanbieder 

RADAR 

 

Aanmelding 

Telefoon : 010 411 39 11  

E-mail: info@radar.nl  

Website: www.radar.nl 
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3.7 Training Sport en Gedrag I 

Voor jonge voetballers tot 23 jaar 
 

Doelstelling 

Het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag onder jongeren in de sport. 
 

Omschrijving 

Training Sport en Gedrag I wordt aangeboden wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, 

zoals slaan, spugen of uitschelden op of rond het voetbalveld. Wanneer er sprake is van een 

uitsluiting van vijf tot tien wedstrijden krijgen spelers door de aanklager van de KNVB het aanbod deze 

training te volgen. Als de speler het aanbod aanvaardt, worden vier wedstrijden van de uitsluiting 

omgezet in een voorwaardelijke uitsluiting. De speler kan dus vier wedstrijden eerder weer voetballen. 

 

In twee bijeenkomsten wordt de speler zich bewust van zijn gedrag en krijgt hij inzicht in de gevolgen 

van zijn gedragingen. Door opdrachten, gesprekken en aandacht voor excuus en herstel leren jonge 

spelers voorkomen dat ze opnieuw een grens overgaan. 

 

Fysiek / online 

Beiden mogelijk 

 

Tijdsinvestering 

Twee bijeenkomsten 

 

Praktische informatie 

Aantal deelnemers in overleg. 

 

Kosten 

In overleg 

 

Aanbieder 

Halt 

 

Aanmelding 

Telefoon: 088 115 35 00  

E-mail: info@halt.nl  

Website: www.halt.nl  
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3.8 Training Sport en Gedrag II 

Voor jonge voetballers tot 23 jaar 
 

Doelstelling 

Het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag onder jongeren in de sport. 
 

Omschrijving 

Training Sport en Gedrag II wordt aangeboden bij ernstige overtredingen, bijvoorbeeld slaan van een 

scheidsrechter, uitdelen van een kopstoot of grove bedreigingen. Wanneer sprake is van een 

schorsing van enkele maanden tot drie jaar, kan door de aanklager of de tuchtcommissie een training 

Sport en Gedrag II aangeboden worden. Doorgaans wordt, als de speler de training aanvaardt en 

succesvol uitvoert, de helft van de schorsing voorwaardelijk opgelegd. 

 

De interventie beslaat 8 tot 11 bijeenkomsten, bestaande uit de componenten uit de training Sport en 

Gedrag I aangevuld met een boosheidcontroletraining (gebaseerd op de ART-methodiek van 

Goldstein). De speler moet ook activiteiten op zijn club vervullen. Naast bewustwording en inzicht 

krijgen in de gevolgen van het gedrag wordt in de training gewerkt aan het reguleren van eigen 

emoties en het vergroten van sportieve gedragsvaardigheden. Hierdoor neemt de kans op recidive 

van het grensoverschrijdende gedrag af. 

 

Fysiek / online 

Beiden mogelijk, waarbij het echter wenselijk is het tweede deel van de training fysiek te geven. 

 

Tijdsinvestering 

Acht tot elf bijeenkomsten  

 

Praktische informatie 

Aantal deelnemers in overleg. 

 

Kosten 

In overleg 

 

Aanbieder 

Halt 

 

Aanmelding 

Telefoon: 088 115 35 00  

E-mail: info@halt.nl  

Website: www.halt.nl  

 

mailto:info@halt.nl
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3.9 Controle is winnen 

Voor jeugdteams en hun trainer(s) 
 

Doelstelling 

Een teaminterventie om agressie en grensoverschrijdend gedrag binnen 
jeugdteam terug te dringen. 
 

Omschrijving 

‘Controle is winnen’ is een interventie specifiek gericht op groepen die grensoverschrijdend gedrag 

laten zien. Deze teaminterventie maakt dat er meer zicht en grip komt op situaties die tot 

grensoverschrijdend gedrag leiden. Doel is het team elkaar leren te coachen om sportief en pro-

sociaal gedrag te laten zien. De interventie is gebaseerd op de effectief gebleken werkzame principes 

uit het programma Aggression replacement training. Tevens zitten er onderdelen in van werkzame 

principes uit EQUIP; een positieve peer-group interventie. De interventie maakt gebruik van 

methodische principes die na onderzoek goed blijken te werken om agressieve attitudes en 

gedragingen te verminderen en pro-sociaal gedrag te bevorderen. 

 

Het team en de trainer krijgen in drie bijeenkomsten van een uur door diverse interactieve oefeningen 

handvatten om te voorkomen dat zij in de problemen komen door agressief gedrag. Voor de 

zogeheten ’korte lontjes” binnen het team, jongeren die individueel vaak in beeld komen wegens 

agressief gedrag, wordt naast de teaminterventie een aparte boosheidscontrole training gegeven. 

Deze bestaat uit acht individuele bijeenkomsten van 45 minuten. 

 

Fysiek / online 

Fysiek 

 

Tijdsinvestering 

Drie tot elf bijeenkomsten  

 

Praktische informatie 

Aantal deelnemers in overleg. 

 

Kosten 

In overleg 

 

Aanbieder 

Halt 

 

Aanmelding 

Telefoon: 06 22 69 85 40  

E-mail: r.quint@halt.nl  

Website: www.halt.nl  
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3.10 Herstel en bemiddeling 

Voor verenigingen die betrokken zijn geweest bij een incident 
 

Doelstelling 

Met de methode ‘Herstel en bemiddeling’ streeft Halt naar herstel tussen twee 
partijen na een incident. 
 

Omschrijving 

Vaak hebben beide partijen een deel van de verantwoordelijkheid bij een incident. Dit aandeel kan 

groot of klein zijn. Ook is er niet altijd duidelijkheid over wie dader is en wie slachtoffer. Straffen 

kunnen in dergelijke gevallen door beide partijen als onrechtvaardig worden ervaren, waardoor de 

emotionele schade toeneemt en herstel juist lastiger wordt. Met elkaar in gesprek gaan, onder 

begeleiding van een neutrale professional, is vaak effectiever. Doel is het verkrijgen van inzichten, het 

herkennen en erkennen van verantwoordelijkheid en het komen tot afspraken zodat de sportieve 

relatie hersteld wordt. 

 

Op hoofdlijnen zijn er drie trajecten die Halt in kan zetten om tot herstel te komen na een incident: 

TRAJECT A: Beide teams zijn bereid met elkaar in gesprek te gaan. Voorafgaand aan de 

herstelbijeenkomst kan een gesprek nodig zijn tussen individuele spelers uit beide teams. 

 

TRAJECT B: Een herstelbijeenkomst heeft geen meerwaarde of is niet wenselijk. De Halt-

medewerker ‘pendelt’ tussen de twee teams en laat de teams weten wat zij over en weer besproken 

hebben. Een schriftelijke uitwisseling of excuus behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

TRAJECT C: De schuld ligt duidelijk bij één partij 

In het geval er duidelijk één team verantwoordelijk is voor het incident wordt een passende wijze van 

excuus besproken en uitgevoerd. Ook kijkt de Halt-medewerker hoe de emotionele en/of fysieke 

schade hersteld kan worden. 

 

Fysiek / online 

Fysiek 

 

Tijdsinvestering 

Drie tot elf bijeenkomsten  

 

Praktische informatie 

Aantal deelnemers in overleg. 

 

Kosten 

In overleg 

 

Aanbieder 

Halt 

 

Aanmelding 

Telefoon: 06 22 69 85 40  

E-mail: r.quint@halt.nl  

Website: www.halt.nl  
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3.11 Presentatie Gedrag, Respect en Sportiviteit 

Voor juniorenteams binnen een sportvereniging 

 

Doelstelling 

Jongeren/junioren inzicht geven in wat sportief en onsportief gedrag is, welke 
regels horen bij sportief gedrag en wat de gevolgen zijn van overtredingen. 
 

Omschrijving 

In de presentatie Gedrag, respect en sportiviteit van circa 1 uur staan gedrag, respect en sportiviteit 

op een interactieve manier centraal. Pro-sociaal en sportief gedrag bij jeugdspelers wordt besproken 

en gestimuleerd. 

 

Fysiek / online 

Beiden mogelijk 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van 1 uur 

 

Praktische informatie 

Minimaal 5 deelnemers en maximaal 40 deelnemers 

 

Kosten 

Gratis na aanmelding via het Bosch Sportakkoord (zie H.4 voor meer informatie) 

 

Aanbieder 

Halt  

 

Aanmelding  

Telefoon: 088 115 35 00  

E-mail: info@halt.nl  

Website: www.halt.nl  
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4. Servicelijst ´S-PORT 
De servicelijst is een lijst die behoort tot het Bosch Sportakkoord. In de lijst staat een groot aanbod 

van webinars, trainingen en bijeenkomsten vanuit (overkoepelende) sportbonden. De bonden bieden 

dit aan alle sportaanbieders. Voor veel webinars, trainingen en bijeenkomsten kunnen 

sportaanbieders zich gratis aanmelden. 

 

De lijst hieronder is een greep uit de totale servicelijst. Het is een overzicht van het aanbod rondom de 

thema’s ‘Positief sportklimaat’ en/of ‘Inclusie’. 

 

Om gebruik te maken van het aanbod moet je als sportaanbieder partner zijn van het Bosch 

Sportakkoord. Ben je dit nog niet? Meld je dan aan als partner. 

 

Wil je meer informatie over het Bosch Sportakkoord? Wil je partner worden? Of wil je je aanmelden 

voor één van webinars, trainingen of bijeenkomsten? Neem contact op met Evy Pappot. 

 

Evy Pappot 

Coördinator Bosch Sportakkoord en Verenigingsondersteuner 

e.pappot@s-hertogenbosch.nl / 06 15 89 20 87 

 

Of ga naar www.s-port.nl/boschsportakkoord  
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4.1 NOC*NSF 

4.1.1 Vertrouwenscontactpersoon – individuele deelname 

Voor vrijwilligers  

 

Omschrijving 

Seksuele intimidatie en/of ander ongewenst gedrag is geen nieuw begrip meer in Nederland. Ook 

binnen de sport komt het voor. Al snel denken we hierbij aan jonge sporters die slachtoffer zijn 

geworden van volwassen begeleiders. Maar het komt ook voor tussen sporters onderling, of tussen 

begeleiders. 

 

Leerdoelen 

De VCP-er kan o.a. informatie geven over het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie, 

een vertrouwelijk gesprek voeren met klager of beschuldigde en omgaan met eigen emoties en die 

van beschuldigde, slachtoffer en omgeving.  

 

Tijdsinvestering 

Meerdere sessies, twee dagdelen 

 

Praktische informatie 

1 deelnemer 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland i.s.m. NOC*NSF Academie voor Sportkader 

 

Meer informatie: www.sportopleidingen.nl  

 

 

4.1.2 Terugkomdag Vertrouwenscontactpersoon 

Voor vrijwilligers 

 

Omschrijving 

De afgelopen jaren zijn er bijeenkomsten georganiseerd om vrijwilligers op te leiden tot 

vertrouwenscontactpersoon. Speciaal voor deze groep is er een terugkomdag georganiseerd om de 

kennis en kunde actueel en actief te houden en praktijkervaringen uit te wisselen. Tijdens deze 3 uur 

durende bijeenkomst werk je aan jouw positie, zichtbaarheid en aan het verder ontwikkelen van 

preventie voor de vereniging. 

 

Leerdoelen 

Opfrissen en aanscherpen van de eerder opgedane kennis, waarbij casuïstiek is besproken met mede 

VCP-ers.  

 

Tijdsinvestering 

Eenmalige sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

Individuele deelname: 1 deelnemer 

Groepsdeelname: minimaal 6 deelnemers en maximaal 20 deelnemers 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland i.s.m. NOC*NSF Academie voor Sportkader 

 

Meer informatie: www.sportopleidingen.nl  

http://www.sportopleidingen.nl/
http://www.sportopleidingen.nl/


 

4.1.3 Workshop Sociale Veiligheid 

Voor de hele vereniging 

 

Omschrijving 

Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van bestuursleden 

wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. In geval van (vermoedens van) seksuele 

intimidatie hebben bestuursleden meldplicht. Er wordt stilgestaan bij wat een vereniging kan doen als 

er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, en hoe de kans hierop zoveel mogelijk in de toekomst 

kan worden verkleind. Met behulp van interactieve werkvormen wordt ook ingegaan op de benodigde 

vaardigheden van bestuurders. 

 

Leerdoelen 

O.a. kennis opdoen over verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, het stappenplan 

High5, meldplicht en maatregelen die jouw vereniging kan treffen. 

 

Tijdsinvestering 

Eenmalige sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland i.s.m. NOC*NSF Academie voor Sportkader 

 

Meer informatie: www.sportopleidingen.nl  

 

4.1.4 Procesbegeleiding Sociale Veiligheid 

Voor de hele vereniging 

 

Omschrijving 

Sociale veiligheid in de vereniging is van belang voor behoud van plezierbeleving in de sport. Een 

bestuur van een vereniging kan een veilig klimaat creëren door bepaalde maatregelen te treffen. 

Bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Door gedragsregels voor leden en 

vrijwilligers in te voeren en aannamebeleid voor nieuwe trainers of vrijwilligers op te stellen. Van gratis 

VOG-regeling zou gebruik gemaakt kunnen worden. Een inhoudelijk expert helpt de vereniging met 

het opstarten en implementeren van preventief beleid. Met behulp van dit verenigingstraject beperkt 

de vereniging de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet zij evengoed adequaat te handelen bij 

incidenten. 

 

Leerdoelen 

O.a. kennis opdoen over verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, het stappenplan 

High5, meldplicht en maatregelen die jouw vereniging kan treffen. 

 

Tijdsinvestering 

Meerdere sessies, drie dagdelen 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 20 deelnemers 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland i.s.m. NOC*NSF Academie voor Sportkader 

 

Meer informatie: www.sportopleidingen.nl  

http://www.sportopleidingen.nl/
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4.1.5 Aangepast sporten, hoe doe je dat? 

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

Wil jij weten welke sportmogelijkheden er zijn voor mensen met een beperking? Hoe ontwikkelen we 

passend sport- en beweegaanbod en welke goede voorbeelden zijn er? Sport is gezond, fantastisch 

om te doen en brengt veel plezier en ontspanning. Het is daarom ook geweldig dat er in ons land 

zoveel mensen aan sport doen. De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft echter 

achter. In deze workshop leer je welke activiteiten nodig zijn om een positieve bijdrage te leveren aan 

het sportplezier en de sportparticipatie van mensen met een beperking in Nederland te verhogen. 

 

Leerdoelen 

• Je hebt geleerd welke activiteiten nodig zijn om een positieve bijdrage te leveren aan het 

sportplezier en de sportparticipatie van mensen met een beperking in Nederland te verhogen.  

• Na afloop van deze introductie hebben je inzicht in de doelgroep. Filmpjes en goede 

voorbeelden laten zien hoe je kunt starten om passend sport- en beweegaanbod op te zetten 

voor mensen met een beperking. 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 20 

deelnemers 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Academie voor Sportkader 

Meer informatie: www.sportopleidingen.nl  

 

4.1.6 Sporters met auditieve/communicatie beperking 

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

De meeste sporters met een auditieve en/of communicatieve beperking sporten bij een gewone 

sportvereniging. Om ook deze sporters veilig te laten sporten, moet de coach een aangepaste en 

stimulerende sportomgeving kunnen creëren. In deze bijscholing reiken we hiervoor kennis en 

handvatten aan. Ook voor begeleiders in het onderwijs, bestuurders van sportverenigingen en ouders 

& verzorgers. 

 

Leerdoelen 

• Inzicht krijgen in de kenmerken en belevingswereld van mensen met een auditieve beperking. 

• Visie kunnen verwoorden op sporters met een auditieve beperking. 

• Op basis van inzicht in de doelgroep weten hoe je deze sporters kunt begeleiden. 

• Trainingen of lessen kunnen afstemmen op sporters met een auditieve beperking. 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 20 deelnemers 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Academie voor Sportkader   Meer informatie: www.sportopleidingen.nl  

http://www.sportopleidingen.nl/
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4.1.7 Sporters met verstandelijke beperking 

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

Sporters met een verstandelijke beperking vragen niet om een speciale-, maar wel om een 

aangepaste benadering. Als trainer-coach is het je taak om voor al je pupillen – met of zonder 

beperking – een veilig sportklimaat te creëren. Het geeft enorm veel voldoening als je je kunt 

verplaatsen in de belevingswereld van sporters met een verstandelijk handicap en daar op een 

passende manier mee om weet te gaan. 

 

Leerdoelen 

• Inzicht krijgen in de kenmerken en belevingswereld van mensen met een verstandelijke 

beperking. 

• Visie kunnen verwoorden op sporters met een verstandelijke beperking. 

• Op basis van inzicht in de doelgroep weten hoe je deze sporters kunt begeleiden. 

• Trainingen of lessen kunnen afstemmen op sporters met een verstandelijke beperking. 

• Wedstrijdmogelijkheden kennen voor sporters met een verstandelijke beperking. 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 20 deelnemers 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Academie voor Sportkader   

Meer informatie: www.sportopleidingen.nl  

 

4.1.8 Sporters met gedragsproblematiek  

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

Je hebt het ongetwijfeld al eens meegemaakt: een sporter misdraagt zich tijdens training of wedstrijd 

zó dat andere sporters in jouw team balen, minder plezier beleven en misschien zelfs overwegen te 

stoppen. Dat zijn kritische momenten: Wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat iedereen plezier 

beleeft in jouw team? Die vraag beantwoorden wij in de scholing ‘Sporters met gedragsproblematiek’. 

 

Leerdoelen 

• Je herkent en begrijpt gedragingen die voortkomen uit gedragsstoornissen. 

• Je weet een sociaal veilig, positief en stimulerend sportklimaat creëren voor de kinderen die je 

traint. 

• Je hebt geleerd effectief om te gaan met ongewenst gedrag. 

• Je bent gewend je eigen gedrag als trainer tijdens een wedstrijd of training te analyseren. 

• Je weet hoe je je gedrag, communicatie en training aan kan passen aan een sporter met 

gedragsproblematiek. 

 

Tijdsinvestering 

Meerdere sessies, twee dagdelen 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 20 deelnemers 

 

Aanbieder NOC*NSF Academie voor Sportkader Meer informatie: www.sportopleidingen.nl 

http://www.sportopleidingen.nl/
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4.1.9 4 inzichten over trainerschap  

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn vier belangrijke 

kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om je sporters 

effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Je kunt je eigen 

functioneren als trainer of coach in korte tijd aanscherpen en verbeteren! 

 

Leerdoelen 

• Je weet wat de 4 inzichten voor jou in je rol als trainer/coach kunnen betekenen. 

• Je hebt helder wat jouw sterke en ontwikkelbare kwaliteiten zijn. 

• Je beschikt over praktische handvaten om een sociaal veilig, inspirerend en stimulerend 

sportklimaat te creëren. 

• Na afloop neem je een arsenaal aan praktijkcasussen van collega’s mee naar huis. 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 20 deelnemers 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Academie voor Sportkader 

 

Meer informatie: www.sportopleidingen.nl  

 

 

4.1.10 Trainen/coachen vanuit pedagogisch perspectief: pubers 

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

Jongeren in de puberleeftijd zijn druk bezig een eigen identiteit te ontwikkelen. Hormonen gieren door 

het lijf, ze spiegelen zich constant aan anderen, ze zoeken grenzen op en ze zijn altijd op zoek naar 

het nut van de opdrachten die ze krijgen. Het lichaam verandert, maar ook hun ideeën en identiteit. De 

zoektocht naar zelfstandigheid levert soms harde confrontaties op met de mensen om hen heen. De 

fase waarin ze zitten is anders dan die van jonge kinderen en dat vraagt om een heel andere 

benadering, ook door jou als trainer. Betrokkenheid, doelstellingen en doorzettingsvermogen zijn 

belangrijke thema’s in de ontwikkeling. Hier kun jij als trainer of coach een grote bijdrage aan leveren! 

 

Leerdoelen 

• Je bent je bewust van jouw visie op de rol van een trainer. 

• Je bent in staat om tijdens trainingen plezier en betrokkenheid te bevorderen. 

• Je bent in staat om sporters zelf-ontdekkend te laten leren tijdens trainingen. 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van 60 minuten 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Academie voor Sportkader   Meer informatie: www.sportopleidingen.nl  

http://www.sportopleidingen.nl/
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4.1.11 Een open en veilige sport voor iedereen (LHBTI+) 

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

De Alliantie Gelijkspelen/JBF staat een veilige sportomgeving voor. Dat betekent dat alle sporters 

open en kwetsbaar moeten kunnen zijn, als zij daar behoefte aan hebben. Hoe krijg je 

sportbestuurders, coaches en aanvoerders zo ver dat ze zich bewust worden van de aanwezigheid 

van de vaak onzichtbare groep van LHBTI+’ers? En hoe maken zij de acceptatie van LHBTI+’ers 

bespreekbaar en hoe dragen zij die uit op sportgerichte momenten?  

 

Door middel van het geven van workshops wil de JBF dit thema bespreekbaar maken. In gesprek 

gaan met de aanwezigen, tips geven en vragen beantwoorden. Deze workshops worden altijd 

gegeven door 2 personen; een gespreksleider en een sporter. 

 

Leerdoelen 

Kennis en inzichten opdoen om de 

acceptatie van LHBTI+’ers binnen een 

sportvereniging of -omgeving 

bespreekbaar te maken. 

 

Tijdsinvestering  

Eén sessie van 90 minuten 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Alliantie Gelijkspelen i.s.m. 

John Blankenstein Foundation 

 

Meer informatie: www.sportopleidingen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportopleidingen.nl/


 

4.1.12 Herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of 

grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander 

grensoverschrijdend gedrag. Op school, in de werkomgeving óf binnen de sport. Een sociaal veilig 

klimaat creëren en zo nodig het doortastend optreden van een coach of trainer is noodzakelijk. Door 

op tijd te kunnen signaleren én de beschikking te hebben over de juiste tools en competenties kan je 

grensoverschrijdende situaties bijsturen of erger voorkomen. 

 

Leerdoelen 

• Kan je (de aanloop naar) grensoverschrijdend gedrag signaleren. 

• Weet je wat te doen bij een onthulling van grensoverschrijdend gedrag door een slachtoffer of 

omstander. 

• Weet je hoe je betrokkenen kan aanspreken op ongewenst gedrag. 

• Heb je inzicht in het ‘hoe en wat’ rond melden, advies en hulp vragen als er een incident is 

van grensoverschrijdend gedrag. 

• Ben je je bewust van je rol en je invloed ten aanzien van een veilig sportklimaat. 

• Ken je de gedragsregels van NOC*NSF én die van jouw eigen bond om grensoverschrijdend 

gedrag te voorkomen.  

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers 

 

Aanbieder 

NOC*NSF Centrum Veilige Sport Nederland i.s.m. NOC*NSF Academie voor Sportkader en 

Nederlandse Ski Vereniging 

 

Meer informatie: www.sportopleidingen.nl  

 

http://www.sportopleidingen.nl/


 

4.2 Start2Create 

4.2.1 Welkom op de club – fysieke bijeenkomst 

Voor commissieleden 

 

Omschrijving 

Door Welkom op de Club kijk je met andere ogen naar gastvrijheid. Je ziet in waar kansen liggen voor 

je vereniging. Je doet nieuwe inzichten op en komt tot concrete ideeën voor je vereniging, door middel 

van creatief en anders denken. 

 

Leerdoelen 

Komen tot nieuwe inzichten en meerdere praktisch uitvoerbare ideeën voor de vereniging m.b.t. 

beleving op de club en gastvrijheid, ontvangst van sporters en het binden van (potentiële) leden en 

vrijwilligers. 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van 2,5 uur 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 25 deelnemers 

 

Aanbieder 

Start2Create 

 

Meer informatie: www.start2create.nl/welkom-op-de-club  

 

 

4.2.2 Welkom op de club – online bijeenkomst 

Voor commissieleden 

 

Omschrijving 

Door de online sessie Welkom op de Club kijk je met andere ogen naar gastvrijheid. Je ziet in waar 

kansen liggen voor je vereniging. Je doet nieuwe inzichten op en komt tot concrete ideeën voor je 

vereniging, door middel van creatief en anders denken. 

 

Leerdoelen 

Komen tot nieuwe inzichten en meerdere praktisch uitvoerbare ideeën voor de vereniging m.b.t. 

beleving op de club en gastvrijheid, ontvangst van sporters en het binden van (potentiële) leden en 

vrijwilligers. 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van 2 uur 

 

Praktische informatie 

Minimaal 6 deelnemers en maximaal 25 deelnemers 

 

Aanbieder 

Start2Create 

 

Meer informatie: www.start2create.nl/welkom-op-de-club  

 

 

 

http://www.start2create.nl/welkom-op-de-club
http://www.start2create.nl/welkom-op-de-club


 

4.3 Stichting Positief Coachen 

4.3.1 Positief coachen  

Voor commissieleden 

 

Omschrijving 

In de webinar kunnen bestuurders en/of professionals deelnemen aan een sessie over hoe je werkt 

aan een positief sportklimaat. De webinar leert je wat er al uit het wetenschappelijk onderzoek is 

gekomen op dit thema, hoe je in de praktijk kunt werken aan een andere cultuur in de sport en wat 

jouw rol als bestuurder / professional daarbij is. Het kent concreet de volgende onderdelen: - Wat 

wordt precies bedoeld met een positief klimaat? - Waarom is het eigenlijk belangrijk om te werken aan 

een positief sportklimaat? - Wat blijkt wel en niet effectief te zijn als het gaat om werken aan een 

positief klimaat bij sportclubs? - Wat is het pedagogisch kompas en hoe kun je dat inzetten? 

 

Leerdoelen 

Kennis opdoen over wat een positief sportklimaat is en hoe daaraan gewerkt kan worden. Theorie is 

gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek.  

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dagdeel 

 

Aanbieder 

Stichting Positief Coachen 

 

Meer informatie: www.positiefcoachen.nl 

 

 

4.3.2 Theatervoorstelling ‘Naar een positief sportklimaat’ 

Voor commissieleden 

 

Omschrijving 

De theatervoorstelling is een krachtige aanzet voor een positief klimaat bij de club. Gewoon in de 

eigen kantine; heel laagdrempelig, zodat iedereen kan komen. De voorstelling wordt omarmd door 

NOC*NSF en 42 sportbonden.  

 

Stichting Positief Coachen bouwt - met zwarte theaterdoeken, toneelspots en professionele 

geluidsversterking - de kantine van de sportclub om tot een theatertje. Dat kan ook een grotere ruimte 

zijn, zoals in een sporthal (zodat de mensen zo nodig 1,5 meter uit elkaar kunnen zitten, maar ook 

zodat meerdere clubs samen van de voorstelling kunnen genieten).  

 

Leerdoelen 

Het doel van de theatervoorstelling is bewustwording en inspiratie: mensen krijgen op een leuke 

manier een spiegel voorgehouden en krijgen energie om met het thema positief sportklimaat aan de 

slag te gaan. Ook is het een ‘ankerpunt’ waar je binnen je club later aan kunt refereren. 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

Afhankelijk van de locatie 

 

Aanbieder 

Stichting Positief Coachen    Meer informatie: www.positiefcoachen.nl  

http://www.positiefcoachen.nl/
http://www.positiefcoachen.nl/


 

4.4 Nationaal Ouderenfonds 

4.4.1 OldStars Sport opstartcursus 

Voor coaches en begeleiders 

 

Omschrijving 

Tijdens de OldStars Sport opstartcursus maken begeleiders/trainers/vrijwilligers laagdrempelig kennis 

met het verantwoord trainen van ouderen binnen de sportvereniging. Hiermee leveren zij een 

positieve bijdrage aan het verenigingsleven en de toekomstbestendigheid ervan. Het verzorgen van 

OldStars trainingen zorgt voor een toename in de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van ouderen.  

 

Tijdens de opstartcursus maken de trainers en begeleiders kennis met de opstartfase van OldStars 

Sport. De speerpunten ‘leren bewegen’ en ‘sociale activatie’ binnen OldStars Sport staan daarbij 

voorop. Ook krijgen begeleiders en/of trainers inzicht in hoe ouderen verantwoord bewegen. Zij leren 

hoe zij dit toepassen in hun beweeg- en spelvormen.  

 

De cursus is voor begeleiders en/of trainers uit het hele land met verschillende achtergronden en 

niveaus. Het doel is nieuwe OldStars begeleiders en/of trainers kennis laten maken met een 

theoretisch kader, zodat zij verantwoorde, creatieve en leuke trainingen voor ouderen kunnen 

begrijpen en onderbouwen. De cursus is laagdrempelig, waardoor ook deelnemers zonder 

trainerservaring kunnen meedoen. 

 

Leerdoelen 

• De cursist leert tijdens de opstartcursus hoe de opstartfase van OldStars opgebouwd is.   

• De cursist begrijpt dat de speerpunt ‘leren bewegen’ en ‘sociale activatie’ binnen OldStars 

Sport voorop staan.   

• De cursist heeft inzicht om meer ouderen met meer plezier te laten bewegen binnen de 

vereniging en een structurele bijdragen te leveren aan het sociale netwerk en de 

zelfredzaamheid.  

• De cursist heeft inzicht in de gezondheid en fitheid van ouderen en leert de kernwaarden 

(ontmoeten, meedoen en deelnemen, zelfredzaamheid en bewegen) te vertalen naar de 

trainingen.  

• De cursist is in staat om het belang van veiligheid altijd voorop te houden.  

• De cursist heeft inzicht wat veelzijdigheid van bewegen is en hoe dit terug te laten komen in 

de trainingen.  

• De cursist leert in de praktijksessies dat spel- en oefenvarianten op gedifferentieerd niveau 

aangeboden kunnen worden, zodat alle senioren op hun eigen niveau mee kunnen doen.   

• De cursist is in staat om beweegvormen in te zetten om ouderen fitter en gezonder te houden 

en te maken, daarbij is er aandacht voor plezier, cognitieve uitdagingen, sociale competenties 

en staat prestatie niet voorop.   

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dag (8 uur)  

 

Praktische informatie 

Maximaal 20 deelnemers 

 

Aanbieder 

Nationaal Ouderenfonds 

 

Meer informatie: www.oldstars.nl  

Het advies is om na de opstartcursus ook andere cursussen of workshops te volgen: ASM-OldStars 

trainerscursus, ASM-workshop, ASM-introductiemodule. 

http://www.oldstars.nl/


 

4.5 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 

4.5.1 Hockey voor iedereen 

Voor de hele vereniging 

 

Omschrijving 

Hoe zorg je ervoor dat iedereen op jouw vereniging plezier heeft in hockey en zichzelf kan zijn 

ongeacht religie, achtergrond, huidskleur of seksuele voorkeur? En hoe zorgen we er met elkaar voor 

dat hockey een sport voor iedereen wordt én blijft? Het antwoord is: “maak het onderwerp 

bespreekbaar en begin bij jezelf”. 

 

Leerdoelen 

Kennis en inzichten opdoen over hoe iemand binnen een sportvereniging of -omgeving volledig 

zichzelf kan zijn en weten hoe het onderwerp inclusie bespreekbaar te maken. 

 

Tijdsinvestering 

Eenmalige sessie van 60 minuten 

 

Praktische informatie 

Minimaal 12 deelnemers en maximaal 15 deelnemers 

 

Aanbieder 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 

 

Meer informatie: KNHB – Veilige sportomgeving 

 

 

4.5.2 Pubers zijn leuk! 

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

Een workshop over het omgaan met pubers op en om het hockeyveld. Hoe motiveer je een puber en 

welke benadering heeft de meeste kans van slagen? Een workshop vol met herkenbare voorbeelden, 

humor, inzichten en praktische tips en adviezen.  

 

Leerdoelen 

--- 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

15 tot 35 deelnemers 

Zowel fysiek als online mogelijk 

 

Aanbieder 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 

 

Meer informatie: KNHB - Pubers zijn leuk 

 

 

 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/veilige-sportomgeving#sportiviteit-respect-workshops-top
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/veilige-sportomgeving#sportiviteit-respect-workshops-top


 

4.5.3 Workshop Een beetje opvoeder – fysieke bijeenkomst 

Voor hockeytrainers 

 

Omschrijving 

Training geven en coachen van een team of individu is leuk én een hele uitdaging. Van dartelende 

dromerige jonge huppelmeisjes in een mooie nieuwe outfit en wild rondrennende mannetjes bij de 

jongste jeugd, tot ongemotiveerde, niet goed luisterende of niet te sturen oudere kinderen. 

Meidenvenijn, grote emoties of grote monden, gedoe in het team, het kan allemaal voorkomen met 

een groep kinderen. Het begeleiden van jonge sporters is een hele kunst. Inspiratie en hulp is daarbij 

soms heel handig. In deze online scholing gaan we daarmee aan de slag, zodat jij vol energie en 

ideeën kan coachen en training geven. 

 

Leerdoelen 

Kennis en inspiratie opdoen voor het trainen van kinderen 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

Maximaal 25 deelnemers 

Zowel fysiek als online mogelijk 

 

Aanbieder 

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 

 

Meer informatie: KNHB – Workshop ‘Een beetje opvoeder’ 

Promo workshop: YouTube video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/4646
https://www.youtube.com/watch?v=hY33Rukwmhc&t=2s


 

4.6 Atletiekunie 

4.6.1 Assistent Baanatletiektrainer 2 

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

Een opleiding om aan de slag te gaan als Assistent Baanatletiektrainer. De opleiding bestaat uit een 

e-learning en 5 workshops. Het accent van de opleiding ligt op het pedagogisch en didactische vlak. 

 

Leerdoelen 

De opleiding Assistent Baanatletiektrainer 2 leidt assistenten op. Het accent van de opleiding ligt op 

het pedagogische en didactische vlak in plaats van op het technische deel aspect. Deelnemers leren 

onder meer hoe ze het beste voor een groep staan, hoe ze de 4 inzichten voor trainers toepassen en 

hoe ze om kunnen gaan met emoties en lastig gedrag. 

 

Tijdsinvestering 

Meerdere sessies, vijf dagdelen 

 

Praktische informatie 

Maximaal 20 deelnemers 

 

Aanbieder 

Atletiekunie 

 

Meer informatie: Atletiekunie – Assistent baanatletiektrainer 2 

 

4.6.2 Trainersbegeleiding op de club 

Voor trainerscoördinatoren 

 

Omschrijving 

Een trainersbegeleider helpt trainers s om hun vaardigheden op pedagogisch vlak verder te 

ontwikkelen. Trainersbegeleiders geven begeleiding in de praktijk, langs de veld (baan) zodat een 

trainer direct met de tips aan de slag kan. 

 

Leerdoelen 

Trainers hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge sporters. Om 

trainers te ondersteunen leidt het verenigingstraject Trainersbegeleiding op de club 

trainersbegeleiders op. Een trainersbegeleider helpt trainers om hun vaardigheden op pedagogisch 

vlak verder te ontwikkelen. 

 

Tijdsinvestering 

Meerdere sessies, vijf dagdelen 

 

Praktische informatie 

Maximaal 20 deelnemers 

 

Aanbieder 

Atletiekunie 

 

Meer informatie: Atletiekunie – 

Trainersbegeleiding  

 

 

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/trainer-en-coach/opleidingen/assistent-baanatletiektrainer-2
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/kwaliteit-kader/trainersbegeleiding-op-de-club/wat-is-trainersbegeleiding-op-de-club
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/kwaliteit-kader/trainersbegeleiding-op-de-club/wat-is-trainersbegeleiding-op-de-club


 

4.7 Badminton Nederland 

4.7.1 Cursus ShuttleTime 

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

Eendaagse cursus om (beginnende) trainers kennis en vaardigheden te geven om veilige en leuke 

badmintontrainingen voor kinderen te verzorgen aan de hand van de ShuttleTime methode. 

 

Leerdoelen 

Het hoofddoel van het uitrollen van ShuttleTime is dat beginnende trainers de beginselen van training 

geven bijleren. Het uitgangspunt is dat een les veilig moet zijn op verschillende vlakken, fysiek en 

mentaal. Door deze opleiding te verzorgen kunnen meer kinderen kennis maken met de sport en 

vervolgens de stap maken naar een lidmaatschap bij een badmintonvereniging waardoor continuïteit 

gewaarborgd wordt.   

 

Tijdsinvestering 

Eenmalige sessie, twee dagdelen 

 

Praktische informatie 

Maximaal 20 deelnemers 

 

Aanbieder 

Badminton Nederland      

 

Meer informatie: Badminton Nederland - Trainersopleidingen  

 

 

4.8 Nederlandse Handbal Verbond 

4.8.1 Spelvisie jeugd 

Voor startende trainers 

 

Omschrijving 

Jeugdhandbal is anders dan volwassen handbal met aangepaste regels. De jeugdspelvisie zorgt voor 

veel meer plezier bij de deelnemers, maar hoe kan je dit als volwassene goed begeleiden? De 

spelvisie en speelwijze wordt uitgelegd. Daarnaast praktijkvoorbeelden waar de deelnemers direct 

mee aan de slag kunnen. 

 

Tijdsinvestering 

Eén sessie van één dagdeel 

 

Praktische informatie 

Minimaal 10 deelnemers en maximaal 40 deelnemers 

 

LET OP! Eigen bijdrage van de sportclub! De maximumvergoeding bedraagt  €550,- euro per dagdeel 

met een maximum van 4 dagdelen. 

 

Aanbieder 

Nederlands Handbal Verbond     

 

Meer informatie: www.handbal.nl/jeugdhandbal 

 

https://www.badminton.nl/opleidingen/trainersopleidingen
http://www.handbal.nl/jeugdhandbal


 

4.9 Nederlandse Basketball Bond 

4.9.1 STAR – Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie, Respect 

Voor trainers 

 

Omschrijving 

De workshop is voor iedere lesgever of spelbegeleider die in aanraking komt met jeugd en die de 

jeugd op een positieve en laagdrempelige manier bewust wil maken van gedrag. 

 

Leerdoelen 

Kennis opdoen over hoe jeugdteams bewust 

gemaakt kunnen worden van hun gedrag. 

 

Tijdsinvestering 

Meerdere sessies, drie dagdelen 

 

Praktische informatie 

Minimaal 8 deelnemers en maximaal 20 

deelnemers 

 

Aanbieder 

Nederlandse Basketball Bond 

 

Meer informatie: www.basketball.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.basketball.nl/


 

4.10 Nederlandse IJshockey Bond 

4.10.1 IJshockeycoach 2 

Voor trainers 

 

Omschrijving 

Een coach heeft een belangrijke rol in het sportplezier van de jeugd. De rol wordt vaak, bij gebrek aan 

gekwalificeerd kader ingevuld door een goed bedoelende ouder. Deze ouder heeft geen kennis van 

de sport en is ook niet van plan zelf de sport te gaan beoefenen en zijn onzeker om de rol op zich te 

nemen, vanwege het ontbreken van inhoudelijke kennis. Deze niveau 2 cursus geeft de coach 

handvatten om voldoende te weten van het jaarplan van de trainer, de trainingsinhoud, de rol van de 

scheidsrechter en de communicatietechnieken om de sporters in de lijn van de trainingsopbouw aan 

de wedstrijd te laten deelnemen. Deze cursus is opgezet volgens de basisprincipes van het veilig 

sportklimaat en de 4 inzichten van trainerschap. 

 

Leerdoelen 

De opleiding voor Coachend kader zonder sporttechnische kennis is een opleiding op niveau 2. De 

doelstelling is coaches zonder sporttechnische kennis opleiden om een jeugdteam veilig en met 

sportplezier een wedstrijd te laten spelen waarbij rekening wordt gehouden met de 

beweegvaardigheden en ontwikkeling die is ingezet bij de training.  

• Meer spelplezier voor de spelers. 

• Trainers worden ontlast. 

• Dat maakt de vereniging toekomstbestendiger. 

• Een positieve sportcultuur. 

• Jeugd is vaardiger in bewegen doordat hetgeen ze in de trainingen leren wordt doorgezet in 

de wedstrijd. 

 

Tijdsinvestering 

Meerdere sessies, vier dagdelen 

 

Praktische informatie 

Minimaal 5 deelnemers en maximaal 10 deelnemers 

 

LET OP! Eigen bijdrage van de sportclub! De maximumvergoeding bedraagt  €550,- euro per dagdeel 

met een maximum van 4 dagdelen. 

 

Aanbieder 

Nederlandse IJshockey Bond 

 

Meer informatie: www.ijshockeynederland.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijshockeynederland.nl/


 

5. Tot slot 
Met deze menukaart geven we een alomvattend aanbod van diverse workshops, cursussen en 

webinars die je kunnen helpen inclusiviteit binnen jouw vereniging te vergroten. We moedigen je dan 

ook aan met het thema Inclusie aan de slag te gaan. Sport is van iedereen! 

 
Vragen? 
  
Heb je na het lezen van deze menukaart vragen over het aanbod? Of ben je op zoek naar informatie 

over een onderwerp dat er niet bij staat? Twijfel niet om contact op te nemen met Team Verenigingen 

via verenigingen@s-hertogenbosch.nl.  

 

Je kunt ook altijd een kijkje nemen op onze website: www.s-port.nl/voor-verenigingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:verenigingen@s-hertogenbosch.nl
http://www.s-port.nl/voor-verenigingen

