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Terugkijken en vooruitkijken
'Kijk vooruit, want die kant ga je op'

Het einde van het jaar is in zicht. Een mooi
moment om te terug te kijken op 2021. Waar
zijn we trots op? Wat hebben we geleerd?
Ook kijken we vooruit naar 2022, wat staat
er allemaal te gebeuren? Maar eigenlijk wil
ik veel liever weten hoe jij terugkijkt op
afgelopen jaar en waar je volgend jaar mee
aan de slag wil gaan.
2021 ging van start met de laatste maand
van
de
TOPopleidersparade.
We
organiseerden ook een TOPopleiders
Summit, waar we in coronatijd elkaar toch
even virtueel de hand konden schudden en
tijdens het bootje varen konden bijpraten.
In de zomermaanden organiseerden we een
Summer School met een voor jullie nieuwe
expert Tim Koning en lanceerden we onze
online community: TOPopleiders Huddle.
Het is daarna misschien wat stil aan onze
kant geweest, maar achter de schermen
hebben we niet stil gezeten en hebben we
twee grote mijlpalen behaald.
De eerste mijlpaal behaalden we van de
zomeer toen we van project naar een
stichting zijn gegroeid.
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De andere mijlpaal is voor ons het
toegekend krijgen van een subsidie
waarmee er op korte termijn veel meer
opleiders kunnen bedienen via onze
verschillende activiteiten dan in eerste
instantie begroot. De stichting staat op
eigen benen en moest het dus hebben van
geld dat binnenkomt van onze klanten. En
klanten is eigenlijk al niet het juiste woord.
Daar moeten we echt iets anders voor
verzinnen, wat beter voelt en past. Zeker
nu we ook kunnen werken vanuit de
subsidie kunnen we nóg meer aanbieden.
En nog harder van de daken roepen dat
we er zijn en wat we kunnen betekenen.
Daarom delen we op 16 december graag
onze plannen voor 2022 met jou en alle
opleiders, coördinatoren en TOPopleiders
vrienden.
Zie ik je daar? Aanmelden kan nog steeds
via de link op pagina 9 van dit e-magazine.

MARGOT KOUWENBERG
BESTUUR TOPOPLEIDERS IN DE SPORT

Van project naar stichting
Op 16 juni 2021 was het een feit: Stichting TOPopleiders in de sport is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze dag markeerde de overgang
van een door 13 sportbonden ondersteund en vanuit VWS gefinancierd project
naar een zelfstandig rechtspersoon. Voormalig projectleden Margot
Kouwenberg, Tineke Bosch en Jacqueline de Wit vormen het bestuur en nemen
de dagelijkse leiding op zich.
Waarom een stichting?
In het project TOPopleiders zijn een visie, producten en naamsbekendheid
opgebouwd. Onderdeel van het project was de borging van dit alles, zodat de
waarde niet verloren zou gaan. Sterker nog, dat deze waarde nog veel verder
uitgebouwd wordt. Tineke vertelt: “Daarbij was het belangrijk dat we niet alleen
naar de borging van de inhoud keken, maar zeker ook naar de borging van de
werkwijze. TOPopleiders is er voor de sport. Dat betekent niet alleen dat we geen
winst willen maken, maar ook dat we de kosten zo laag mogelijk willen houden
door echt samen te werken met de sport.”
Samenwerking
TOPopleiders in de sport is nu een zelfstandige organisatie, waar het voorheen
bestond uit een projectteam samengesteld uit mensen vanuit de bonden. Dat
betekent dat er een nieuwe organisatie gebouwd moet worden. Daarbij hanteert
de stichting dezelfde waarden als in haar dienstverlening. “Onze belangrijkste
pijler daarin is ‘van goed naar beter’.”, zegt Margot. “We kijken naar kwaliteiten en
competenties van mensen. Daarbij is de mindset belangrijker dan de kennis.
Juist omdat we aan het (her)opstarten zijn is het belangrijk dat de teamleden
zelfstandig kunnen werken vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Als
bestuursleden zijn wij op vrijwillige basis betrokken en we doen dit naast onze
baan in de sport. We kunnen en willen dan ook niet alles zelf doen.” Deze manier
van werken is een logisch vervolg op hoe het in het project werkte. De
organisatie wordt zo klein mogelijk gehouden.
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Werksessie
opleidersbazen
Van ronde-tafel-sessies naar actie! Dat is wat we op 28 september
hebben gedaan tijdens een werksessie voor opleidersbazen. Van
8 verschillende bonden waren er opleidingscoördinatoren
aanwezig die met concrete acties voor hun opleiders Papendal
weer verlieten.
Waar lopen de opleidersbazen tegen aan?
Niet alle opleidingscoördinatoren hebben nu al een duidelijk
beeld wat het gewenste profiel is van hun opleiders. Dit profiel is
belangrijk om per opleider (of voor de hele groep) te bepalen
waar de ontwikkelbehoefte ligt. Hiermee kan focus worden
aangebracht bij het kiezen van de juiste manier van begeleiding,
workshoponderwerpen en incompanytrainingen.
Wat zijn de actiepunten
van de opleidersbazen?
IN
COMPANY
TRAINING
ONDERPROFIEL
WERPEN WORKSHO
P
SCHETSEN
ONDEROPLEIDERS
WERPEN
FINANCIËLE
MIDDELEN
BEPALEN
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Waar kan TOPopleiders
bij helpen?

COACHING
EN
BEGELEIDING

ONTWIKKEL
BEHOEFTE
BEPALEN

IN
COMPANY
TRAINING

OPLEIDERS
IN ACTIESTAND
KRIJGEN

WORKSHOPS
ORGANISER
EN

“Slow
progress is
beter than
no
progress.”
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TOPopleiders reflectietool
Voor wie en waarom?

De zelfscan die TOPopleiders aanbiedt is een digitale
reflectietool en daarmee het startpunt van het
individuele ontwikkeltraject van de opleiders. De
reflectietool is ontwikkeld om de sterke punten en de
ontwikkelingsmogelijkheden van opleiders in de sport
beter in beeld te krijgen. Iedereen heeft immers sterke
kanten
en
ontwikkelmogelijkheden.
Vanuit
TOPopleiders in de sport dagen we de opleiders uit om
stil te staan bij de eigen kwaliteiten en de
mogelijkheden die ze nog kunnen verkennen.

TOPOPLEIDERS
COMMUNITY

De tool
Ongeacht in welke sport je actief bent en voor welke
sportbond je trainers en instructeurs opleidt, heb je
een aantal vaardigheden nodig om leuke, leerzame
lessen te geven en er voor te zorgen dat de
sportverenigingen straks goed opgeleid kader
hebben. Als uitgangspunt nemen we dat alle opleiders
in de sport goed bezig zijn, maar we willen ze helpen
ontwikkelen naar beter. Van Goed naar Beter dus.
Als opleider word je gevraagd om online 24 vragen te
beantwoorden. De vragen zijn opgedeeld in 4
categorieën met elk 6 vragen. De categorieën zijn:
Structureren
Regie overdracht
Individuele aandacht
Motiveren stimuleren

Na 24 vragen heb je een goed beeld van je eigen
voorkeursstrategie van het geven van de opleidingen
en wellicht ook inzicht in je minder sterke kanten.
Het grotere plaatje
De ingevulde reflectietool geeft inzicht, maar daarmee
ben je er als opleider nog niet. De uitkomsten van de
tool zijn bedoeld als gespreksdocument. Met de
uitkomsten ga je in gesprek met de opleidingscoördinator van jouw bond. In dit gesprek kun je
aangeven of je jezelf als opleider herkent, waarom je
bepaalde keuzes hebt gemaakt en waar de
ontwikkelkansen liggen. Ook kan je een adviesgesprek
met een coach van TOPopleiders inplannen.
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De ontwikkelkansen bespreek je met de bond en
je onderzoekt samen welke concrete acties of
professionaliseringsactiviteiten er nodig zijn om
jouw als opleider van goed naar beter te helpen.
Deze acties noemen we de ontwikkelbehoeften.
De reflectiescan is het startpunt van een
persoonlijke routekaart (zie afbeelding). Naar
aanleiding van de reflectiescan wordt de
routekaart voor jou persoonlijk uitgestippeld met
tools op maat die jou helpen in de ontwikkeling
als opleider van goed naar beter.
De sportbond
En natuurlijk ben je niet de enige opleider van
jouw bond. Samen met alle opleiders zorgen jullie
voor een goed opgeleid kader voor jullie bond.
De opleiingscoördinator voegt na de gesprekken
met de opleiders de ontwikkel-behoeften samen.
Alle ontwikkelbehoeften van de opleiders van
een bond leiden samen tot een ontwikkelplan
voor de bond. In dit plan wordt het aanbod
vormgegeven dat de bond uitvoert en aanbiedt
om zijn opleiders te faciliteren en ondersteunen
in hun eigen ontwikkeling.
Wil jij zelf de reflectietool invullen?
Dat
kan!
Stuur
jouw
gegevens
naar
info@topopleiders.nl
en
vermeld
in
het
onderwerp 'aanmelden reflectietool'.

TOPopleiders Huddle
Samen leren is zoveel leuker
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Afgelopen jaar lanceerden wij de TOPopleiders Huddle: dé backbone van onze
organisatie. Dit is een community-omgeving waarin deelnemers kennis kunnen
delen, intervisie kunnen doen en al hun informatie over workshops en activiteiten
kunnen terugvinden.
We hebben gekozen voor Huddle als community platform, omdat deelnemers daar
online makkelijk samen kunnen komen met opleiders van andere bonden. Hiermee
ontstaat een kruisbestuiving en worden kennis en inzichten veel breder gedeeld. Dit
levert veel meer op dan dat iedere deelnemer op een eilandje alleen workshops
volgt. Ook betekent dit dat bonden minder zelf hoeven te doen, wat de kosten weer
laag houdt. Dit bondoverstijgend samenwerken en kennis uitwisselen is dé
belangrijkste toegevoegde waarde van TOPopleiders in de Sport.
Uiteraard is het in de Huddle ook mogelijk om, naast toegang voor de gezamenlijke
community, een besloten community per bond voor haar opleiders en
opleiderscoördinator aan te vragen.
Meld je aan en stel jezelf meteen hier voor aan de andere leden!

BOND
OVERSTIJGEND
WERKEN

SAMEN
LEREN

KENNIS
UITWISSELEN

INSPIRATIE
OPDOEN
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Vooruitkijken naar 2022
We staan voor een uitdaging om als Stichting de
ontvangen subsidie te vertalen naar een volledig
nieuw jaarplan en het team op te schalen. Met een
bestuur dat het ‘erbij’ doet worden we flink
gestretcht. Aan de ene kant hebben we de
zekerheid dat we qua financiering goed zitten,
tegelijkertijd moeten we ontzettend veel op poten
zetten om de organisatie draaiend te krijgen.
We kunnen nu zoveel meer gaan bieden en onze
plannen heel veel sneller realiseren. We waren al
goed onderweg vanuit de overgang van het
project, maar nu kunnen we echt meters gaan
maken en veel sneller veel meer opleiders gaan
bereiken. En daarmee de sport echt beter gaan
maken.
De droom waar we nu drie jaar aan werken kan nu
echt werkelijkheid worden. De afgelopen jaren
hebben we al mooie producten neergezet, maar nu
gaan we echt los. Daarin dagen we onszelf als
bestuur flink uit. En we nodigen iedereen uit om
mee te doen.
Jacqueline, Tineke & Margot
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Agenda
Donderdag 16 december 20:00 - 21:30 uur
TOPopleiders Café: informeel terugkijken op 2021 en vooruitkijken
naar 2022
Aanmelden kan in de TOPopleiders Huddle

December
Jaarplan 2022 gereed met o.a. besteding van de ontvangen subsidie.

Januari
Start nieuwe teamleden in verschillende rollen als procesbegeleider,
operationeel assistent en ontwikkelaar.

Dinsdag 18 januari 15:00 - 17:30 uur
Workshop: verdieping online werken
Aanmelden kan in de TOPopleiders Huddle

Begin februari
Nieuw workshop aanbod voor 2022
Nieuw aanbod vind je in de TOPopleiders Huddle
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Wie zijn wij?

TINEKE BOSCH
Vrijwillig bestuur
Korfbal Verbond

MARGOT KOUWENBERG
Vrijwillig bestuur
NOC*NSF
Go-learning!

JACQUELINE DE WIT
Vrijwillig bestuur
NEVOBO

FRANK OEBEN
Operationeel Coördinator

ILJA DIJKSTRA
Marktingcommunicatie coördinator
KNVB
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Wil jij jouw opleiders laten groeien en een volgende
stap laten maken of wil je als opleider jezelf nog meer
ontwikkelen, neem dan contact op:
info@topopleiders.nl
www.topopleiders.nl
Wil je op de hoogte blijven, meld je dan hier aan en
dan ontvang je elke update!

COPYRIGHT
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DE INHOUD VAN DIT E-MAGAZINE IS EIGENDOM VAN
TOPOPLEIDERS IN DE SPORT. GEEN ENKELE PASSAGE, ONDERDEEL,
FOTO OF ARTIKEL MAG ZONDER DE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VAN DE EIGENAAR GEKOPIEERD, GEDISTRIBUEERD OF DOOR
DERDEN GEBRUIKT WORDEN VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN
EIGEN LERING EN LEES DOELEINDEN.
AAN DE INHOUD VAN DIT E-MAGAZINE KUNNEN GEEN RECHTEN
ONTLEEND WORDEN.

