
Slagvaardig Organiseren Sport
Zorgt voor blĳvende verandering

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport helpt sportbonden te anticiperen op 
de snel veranderende sportwereld en behoeftes van de sporter van vandaag.

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport 
bestaat uit drie onderdelen: 

Het fundament

Slagvaardig Organiseren Sport start met het 
doorlopen van de Fundamentals. Binnen deze 
training activeren we deelnemers aan de hand 
van zes bouwstenen om succesvol te verande-
ren. Deze aanpak zorgt voor een duurzaam 
resultaat. De aanpak zorgt er ook voor dat 
veranderingen daadwerkelĳk worden doorge-
voerd. De deelnemers beginnen klein; bĳ 
succes geeft dit energie om door te gaan met 
de volgende verandering naar groei. De deelne-
mers worden hierdoor ‘groeiversnellers’ in hun 
organisatie en geven leiding aan dit proces.

Binnen de Fundamentals training gaan de deelnemende sportbonden aan de slag met zes bouwstenen.

Training toegespitst op een specifiek 
verandervraagstuk van de deelnemer.

Begeleiding van de deelnemer 
in de praktĳk.

Coaching op de eigen rol van 
de deelnemer.
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Acties en resultaten

Aan het SOS-project (Slagvaardig Organiseren van Sport) 
hebben 22 bonden meegedaan. De resultaten zĳn divers. 

In verschillende sporten is nieuw aanbod ontwikkeld. 
Een nieuwe vorm van de sport of een manier om voor 
'ongeorganiseerde' sporters aan een evenement mee te 
doen. Nieuwe competities, nieuwe vormen van buitensport 
en daglicenties zĳn hier voorbeelden van.

Bĳ andere bonden is de besluitvorming slagvaardiger 
geworden door meer focus aan te brengen bĳ bestuur-
ders, verenigingen en medewerkers. Het ging om leren 
door doen. Eerst in kleine groepen kennis opdoen over de 
zes bouwstenen van dynamisch projectleiderschap: 
Ambitie, Analyse, Slagvaardig, Routekaart,Business Case 
en Besturing. Vervolgens gingen de verschillende bonden 
in de praktĳk met begeleiding aan de slag.

Bĳ een groot aantal bonden zĳn naast de projectleiding 
meerdere medewerkers meegenomen in het denken en 
werken met de zes bouwstenen.

De bonden in actie!

Hippisch – KNHS

Badminton Nederland

Basketball – NBB

Cricket – KNCB

Handbal – NHV

Jeu de Boules – NJBB

Judobond Nederland

Roeien – KNRB

Nederlandse Ski Vereniging

Watersportverbond

Rugby Nederland:

Biljart – KNBB

Squash Bond Nederland

Autosport – KNAV

Basebal & Softbal – KNBSB

Handboog - NHB:

Onderwatersport – NOB

Reddingsbrigade Nederland

Schermen – KNAS

Tafeltennis – NTTB

Bowlen – NBF

Bridge – NBB

Vertrekpunt van iedere 
verandering is een duidelĳ-
ke ambitie.

Ambitie

Met een analyse van de huidige 
situatie bepaal je de route die je 
moet lopen om aan die ambitie 
te werken.

Analyse

Je kunt niet voorkomen dat er 
elementen zĳn die je verande-
ring beïnvloeden, wel hoe je hier 
slagvaardig mee omgaat.

Slagvaardig

Een duidelĳke routekaart 
die je overzicht geeft.

Routekaart Business Case

Een effectieve besturing 
om in beweging te blĳven 
en bĳ te sturen.

Besturing

Een business case met 
verwachte inkomsten en 
kosten van het project. 

Kort op de bal 
operationeel niveau: zorg 
ervoor dat je dagelĳks in 
beweging blĳft.

Van afstand 
tactisch niveau: door 
regelmatig de voortgang 
te bekĳken. 

Helikopterview 
strategisch niveau: is de 
ambitie actueel en is het 
project nog steeds zakelĳk 
gerechtvaardigd?

De aansturing:

22 deelnemende 
sportbonden 3 onderdelen

6 bouwstenen

Meer weten? Kĳk op 
www.detransitieindesport.nl/
slagvaardig-organiseren-sport/achtergrond

Deelnemende bonden leren hoe ze slagvaardig 
en blĳvend kunnen veranderen.
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https://detransitieindesport.nl/slagvaardig-organiseren-sport/achtergrond

