NetwerkFUNdamentals:
10 goede praktijken

1. Maak de sportclub intern breed bekend
2. Betrek jongeren én personeel: sport als gelijkmaker
3. Zorg voor een draagvlak in/samenwerking met
stad/gemeente
4. Sluit als nieuwkomer aan bij bestaand overleg
5. Gebruik sportdag voor informeel contact
6. Creatief met sportaccommodatie
7. Zorg voor eigen naam en logo
8. Versterk elkaar in sportieve samenwerking
9. Trial and error
10. Zorg voor maatwerk

1. Maak de sportclub intern breed bekend
bvb. Op een tweedaagse van het personeel kwam de vraag aan Sportify om
sportactiviteit aan te bieden aan 100 personen. Belangrijk om de sportwerking voor
alle collega’s op de kaart te zetten.

2. Betrek jongeren én personeel: sport als gelijkmaker
bvb. De sportactiviteiten van Schwung staan open voor jongeren die in de
voorziening verblijven/verbleven, personeelsleden en vrijwilligers.

3. Zorg voor een draagvlak in/samenwerking met stad/gemeente
bvb. Sportdienst Gent besteedt aandacht aan geestelijke gezondheid in charter
Onbeperkt Sporten. Het label Geestig Gezond Sporten werd hierin verwerkt.

4. Sluit als nieuwkomer aan bij bestaand overleg
bvb. CANO-groep op Praktijkdag: meer ervaren clubs inspireren andere organisaties
om eerste stap(jes) te zetten

5. Gebruik sportdag voor informeel contact
bvb. Move it! XS is meer dan een sportdag. Werd ook gebruikt om banden met
gemeenschapsinstellingen aan te halen, kennis te maken met lesgevers en nieuwe
sportvormen (innovatie), informele babbels met (sport)collega’s,…

6. Creatief met sportaccommodatie
bvb. OPZ Geel biedt sportzaal aan voor reguliere clubs op voorwaarde dat hun leden
ook deel kunnen nemen. Schwung gebruikte persoonlijk netwerk sportclub om zaal
te regelen.

7. Zorg voor eigen naam en logo
bvb. Schwung van De Wissel, Vulcano van Pieter Simenon en Sportify van
Oranjehuis. Naam en logo zorgen voor eigen dynamiek en ‘eigen werkwoord’

8. Versterk elkaar in sportieve samenwerking
bvb. Al enkele jaren organiseren enkele CANO-organisaties, met en zonder
‘sportclub’ een gezamenlijke skireis die behalve sportieve ook veel andere doelen
nastreeft.

9. Trial and error
bvb. Probeer kleine dingen uit, hoe klein ook. Eén positieve stap kan een mooie start
betekenen. Als je het niet probeert, weet je ook niet of het kan lukken. Via intervisie
worden geleerde lessen, positief en negatief, gedeeld.

10. Zorg voor maatwerk
bvb. Elke jongere is anders, haal uit intakegesprek de prikkels om mee aan de slag te
gaan: American Football in Lommel, bokstraining Junior Bauwens Kerhoek en
fietsverhaal Oranjehuis.

