


Waarom deze opleiding?
Dat atleten elke dag bezig zijn zich verder te
ontwikkelen vinden we heel normaal. Maar
het blijven ontwikkelen van vaardigheden en
competenties geldt niet alleen voor
(top)sporters. In een sector die continu
innoveert en beter wordt, wordt er namelijk
veel gevraagd van medewerkers. Wat doe jij
om jezelf elke dag een beetje meer te
ontwikkelen? Wordt nu coach van jouw eigen
ontwikkeling met de opleiding de Sport van
Morgen.

De opleiding is gericht op persoonlijke groei,
ondernemerschap en leiderschap voor
iedereen met een loopbaan in de sport. Na 3
succesvolle en impactvolle edities start in mei
2021 de volgende editie. Voor €1795 neem je
deel aan deze opleiding waarin je in 2
maanden jouw ontwikkeling versnelt. Schrijf
je voor 6 mei 18.00u in en ga individueel én
samen in kleine groepen met collega’s uit de
sport de uitdaging aan om jezelf verder te
ontwikkelen!

Gericht kunnen inzetten van competenties
om effectiever doelen te bereiken

Je bent duurzamer inzetbaar
Je toont ondernemerschap
Je hebt een duidelijke visie op jouw rol 
Je kunt je eigen competenties gerichter
inzetten
Je behaalt effectiever resultaten

Wat haal jij eruit?
Het volgen van de opleiding de Sport van Morgen
draagt bij aan het:

Krachtig omgaan met stressvolle situaties
Praktische handvatten om jouw team beter
samen te laten werken
Ontwikkelen van jouw leiderschapsprofiel
Ontwikkelen van de visie van jouw rol in de
organisatie
Vanuit ondernemerschap een bijdrage
leveren aan jouw organisatie

 
Wat haalt jouw organisatie eruit?
Na het volgen van de opleiding neem je dit mee
naar de organisatie:



Programma 
Slimmer werken, ondernemen en vernieuwen,
er wordt veel van ons gevraagd. Jij gaat voor
krachtige besluiten en wilt jezelf en jouw
team(s) constant naar een hoger niveau
brengen. Ben jij werkzaam bij een sportbond,
sportvereniging of een andere sport-
organisatie? Dan is de Sport van Morgen voor
jou de opleiding om je verder te ontwikkelen
op professioneel én persoonlijk vlak. In deze
opleiding ga jij actief aan de slag met
persoonlijke ontwikkeling en word je
gecoacht vanuit ervaring en kennis. De
opleiding biedt: 

 

Ervaring in topsport & defensie Fanbased
coaches zijn (ex-)topsporters of militair

 

Wetenschap als basis Inzicht in mentale,
sociale en fysieke uitdagingen vanuit
psychologie en neurowetenschappen 

 

Activatie van ontwikkeling Groei
stimuleren door écht te ervaren (actie!) 
 

Het programma is speciaal ontwikkeld voor
alle medewerkers in de sport. Twijfel je over
deelname? Neem dan contact op met het
team van Fanbased. Zij helpen je graag bij het
maken van de juiste keuze. Zij verzorgen de
opleiding, kennen het opleidingsaanbod van
haver tot gort en kunnen jou er daarom alles
over vertellen. Je kunt contact opnemen met
Fanbased via inschrijving@fanbased.nl of 
+31 6 502 745 56.
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6 mei 18.00 uur deadline inschrijvingen
Voor 12 mei online invullen ACT
assessment
17 - 21 mei Individuele coachinssessie 1
25 mei Groepsdag 1
1 juni Online masterclass 1
7 & 8 juni individuele coachingssessie 2
16 juni Groepsdag 2
21 juni Online masterclass 2
28 & 29 juni Individuele coachingsessie 2
8 juli Groepsdag 3 (afsluiting

Opleidingsdata 
De opleiding de Sport van Morgen doorloop je
in 3,5 maand. De opleiding wordt aangeboden
middels online masterclasses, groepsdagen en
individuele coaching sessies. Voor de opleiding
gelden de volgende data: 

Ps. Ben je enthousiast over de opleiding maar
kun je op één van de data niet? Geen probleem!
Neem contact op om de mogelijkheden te
verkennen.

joep.vanderloo@fanbased.nl 

Praktische informatie 
De opleiding is toegankelijk voor alle
medewerkers in de sport. De kosten worden zo
laag mogelijk gehouden en zijn €1795,- per
deelnemer (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief
alle studiematerialen en andere voorzieningen,
waardoor er geen extra kosten meer bijkomen.

Inschrijven 
Inschrijven kan via de website of door een mail
te sturen naar inschrijving@fanbased.nl met
daarin de volgende gegevens: 

Naam 
Geboortedatum 
Werkgever 
Beschrijving van je huidige functie
(leidinggevend ja/nee) 

Contact
Wil je meer informatie over de opleiding De
Sport van Morgen of sparren over jouw
persoonlijke ontwikkeling? Neem dan contact op
met Joep, Fanbased performance coach. 

Joep van der Loo | Fanbased Coach
+31 6 502 745 56 

http://www.sportwerkgever.nl/sportvanmorgen

