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• Ondersteuning vanuit eigen netwerk

• Beperkt aantal professionele verenigingsondersteuners

• Behoefte aan ondersteuning groeit

O.a. vanwege herstelsteun OCW en Rabo ClubSupport

Huidige situatie



• Verenigingsondersteuning moet efficiënt, toegankelijk

en van hoge kwaliteit zijn

• Professionaliseren beroep van verenigingsondersteuner

Uitgangspunten platform



• Sport Professionals Netwerk (SPN)

• Koppelt sportorganisatie aan professional

• Gebruikers: NOC*NSF, 15 koepels en Rabo ClubSupport

Voorbeeld uit de sport



Hulpvraag Intake Matching Ondersteuning

Van hulpvraag naar ondersteuning



Persoon X
Werkgebied:

Brabant, Limburg, Zeeland, midden-Nederland

werkzaam vanuit Tilburg

Expertises:

ervaring met coaching of begeleiding amateurkunstgroepen, creëren van een veilige 

sfeer, enthousiasmeren, structuur aanbrengen, out-of-the-box denken

Inhoudelijke thema’s:

inclusie, positionering, toekomstvisie, vrijwilligersbeleid, fondsenwerving, ledenwerving

Kunstdisciplines:

alle disciplines

Over mijzelf:

“Als ervaren procesbegeleider heb ik al meerdere organisaties begeleid rondom hun 

toekomstvisie en organisatieontwikkeling. Ik ben goed in het verbinden van partijen met 

verschillende standpunten, en in het stimuleren van innovatie en vernieuwing.”

Referentie:

Zoek even contact op met: Persoon Y (Organisatie Z) 



➢ Wat voor type ondersteuner zoek je?

➢ In welke regio?

➢ Rondom welk thema zoek je een professional?

➢ Binnen welke kunstdiscipline?

Ik zoek een procesbegeleider of cursusleider

Selecteer een provincie (uitklapmenu)

Selecteer een thema (uitklapmenu)

Selecteer een discipline (uitklapmenu)

Procesbegeleider Workshop- of cursusleider



• Selectie op basis van vaardigheden en ervaring

• Training ‘Procesbegeleiding’ van Back2Basics & LKCA

• ?

Ingangseisen procesbegeleiders

Ingangseisen workshop- of cursusleiders



1. (Werving van) de professionals

2. De gebruikers

3. Kwaliteitsniveau platform

Ideeën verzamelen!



1. (Werving van) de professionals

• Welke types ondersteuners willen we op het platform? 

(procesbegeleiders, workshop- en cursusleiders, 

anders?)

• Rondom welke vragen zou je professionals zoeken op 

het platform? Hoe zorgen we dat het daarop aansluit?

• Hoe gaan we de professionals werven?

Ideeën verzamelen!



2.  De gebruikers

• (Bij wie) is er belang bij? Draagkracht? 

• Hoe zorgen we ervoor dat het platform ook gebruikt 

wordt?

• Hoe zorgen we ervoor dat het platform zich blijft 

verbeteren?

Ideeën verzamelen!



3.  Kwaliteitsniveau platform

• Willen we een kwaliteitsniveau, en hoe handhaven we 

dat?

• Welke ingangseisen voordat je op het platform 

zichtbaar bent?

• Mag iedereen professionals aandragen?

• Wie gaat er over toelating?

Ideeën verzamelen!



1. (Werving van) de professionals

• Welk type ondersteuners?

• Hoe werven?

2. De gebruikers

• Draagkracht? 

• Hoe zorgen we voor gebruik en ontwikkeling?

3. Kwaliteitsniveau platform

• Hoe handhaven we kwaliteit?

• Ingangseisen

Ideeën verzamelen!



• Help je mee bij de werving van professionals?

• Weet jij een goede naam voor het platform?

• Feedback / tips / ideetjes

Oproep!




