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Volg een (bij)scholing via de Academie voor Sportkader!
Binnenkort worden er weer een aantal interessante (bij)scholingen georganiseerd. Lees verder voor
meer informatie en schrijf je snel in, want vol=vol!
Sporters met gedragsproblematiek
Jonge sporters met gedragsproblematiek worden soms ondergebracht in een apart team of G-team.
Vaak zijn ze hier niet helemaal op hun plaats en kunnen ze met de juiste begeleiding beter in
reguliere teams meespelen. De rol van de trainer-coach is daarom van groot belang. In deze
(bij)scholing leer je dat jij als trainer-coach veel invloed hebt op het sturen of ombuigen van
probleemgedrag bij sporters.
Je leert je gedragingen, die voortkomen uit gedragsproblematiek, te herkennen en vooral te
begrijpen in relatie tot jouw manier van handelen als trainer-coach. Observeren en reflecteren van je
eigen gedrag is daarom erg belangrijk. Je leert bijvoorbeeld je eigen communicatie en training aan te
passen aan de sporter met gedragsproblematiek en zodoende een veilige en gestructureerde
sportomgeving te creëren. Je kunt er – kortom – voor zorgen dat sporters met gedragsproblematiek
zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.
Volg de scholing “sporters met gedragsproblematiek” in Eindhoven! Schrijf je in en start op 9 mei.
Vertrouwenscontactpersoon
Seksuele intimidatie en ongewenst gedrag zijn al lang geen nieuw begrippen 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 vindt ook plaats tussen sporters onderling, of tussen
begeleiders. Het is niet gemakkelijk voor mensen om melding te maken van ongewenste intimidatie,
laat staan voor kinderen. Het kan daarom heel erg nuttig zijn om een vertrouwd aanspreekpunt te
hebben binnen de vereniging of sportbond.
Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de vertrouwenscontactpersoon
inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen
die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische
gesprekstechnieken geoefend. Al met al een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van
het werk van de vertrouwenscontactpersoon worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt
afgesloten met een certificaat. Je kunt je nu nog aanmelden voor de cursus
vertrouwenscontactpersoon.
Deze (bij)scholing wordt op 13 mei in Eindhoven georganiseerd. Klik hier!

Help, ik zoek vrijwilligers
Iedere vrijwilliger krijgt een auto van de club, kan elke week gratis uitgebreid dineren en kan
onbeperkt bloemen bestellen voor zichzelf! Klinkt dit je absurd in de oren? Kom dan naar de avond
‘Help, ik zoek vrijwilligers!’. Met absurde oefeningen en creatief denken helpen we je met een
vernieuwde blik naar vrijwilligersbeleid te kijken. We schuiven functieprofielen, takenlijsten en uren
ter zijde. We doorbreken het traditionele denken en laten je kritisch kijken naar je eigen systeem. We
spiegelen, we maken je aan het lachen en zetten je aan het denken. Deze workshop over het werven
en behouden van vrijwilligers geeft je praktische tools waarmee je meteen mee aan de slag wil na
deze avond.
Deze workshop voor bestuurders wordt op 24 mei in Weert georganiseerd. Schrijf je nu in!

