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Naar een positief sportklimaat 
 
In het landelijke Sportakkoord is een positief sportklimaat een van de speerpunten 
voor de komende jaren. Gemeenten gaan daarmee aan de slag. Er is een concreet 
aanbod voor sportclubs dat gemeenten zó kunnen inzetten: de campagne  
‘Naar een positief sportklimaat’ van de stichting Positief Coachen. 
 
Wat is het? 
 
‘Naar een positief sportklimaat’ is een leuke en overzichtelijke campagne die sportclubs 
kunnen voeren om te werken aan een positief sportklimaat. 
 
Voor wie is het? 
 
Deze campagne is gericht op iedereen die actief is bij de club (de trainers / coaches en 
bestuurs- en commissieleden e.d.) en op de ouders van de jeugdleden. 
 
Waar vindt het plaats? 
 
De campagne vindt gewoon bij de sportclub zelf plaats. Heel laagdrempelig! 
 
Hoe lang duurt het? 
 
De campagne bij een sportclub duurt een jaar (maar is dus leuk en overzichtelijk!).  
 
Waarom is het nodig? 
 
Door de campagne realiseren mensen zich dat we in de sport met z’n allen – onbewust en 
onbedoeld – nog wel eens negatief zijn. Terwijl in een positiever klimaat kinderen: 
 
- minder met incidenten worden geconfronteerd (je schrikt je rot van de cijfers!); 

 
- minder snel afhaken (terwijl nu twee derde van de kinderen het lidmaatschap van de club 

opzegt voordat ze volwassen zijn) - waardoor ze overigens ook gezonder zijn,  
het beter doen op school, minder op straat hangen, etc.; 

 
- zich beter kunnen ontwikkelen; 
 
- en bovendien er meer trainers / coaches voor ze zijn (terwijl nu zo’n beetje iedere club 

met een chronisch vrijwilligerstekort kampt).  
 
Actuele en urgente thema’s in de sport! 
 
Vervolgens laten we ouders, coaches én kinderen met elkaar praten over sportplezier  
en zelf bedenken hoe ze het anders kunnen doen en dat kunnen vasthouden.  
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Hoe ziet de campagne er uit? 
 
1. Eerst houden we de mensen een spiegel voor. De campagne start namelijk met een 

echte theatervoorstelling, gewoon in de eigen kantine: ‘Dat schiet lekker op zo!’  
(omarmd door NOC*NSF en 42 sportbonden).  
Zodat ze snappen wat er aan hand is in de sport en zin krijgen om het anders te doen. 
 

2. Vervolgens zet de club een jaar lang allerlei campagnemiddelen in, zoals posters, 
cartoons, filmpjes, acties, etc. Zodat de mensen tips krijgen hoe zij het anders kunnen 
doen en er steeds weer aan herinnerd worden. Ook worden ouders, coaches én 
kinderen gestimuleerd om erover met elkaar in gesprek te gaan. Dat is nieuw! 

 
Wat maakt deze campagne zo bijzonder? 
 
1. Door de voorstelling bij de club worden mensen geraakt, zodat ze het ‘in hun lijf voelen 

in plaats van alleen in hun hoofd begrijpen’. Een belangrijke eerste stap! 
 
2. De campagne is ontzettend leuk (bijv. theater!) en kent een zeer innovatief onderdeel:  

ouders krijgen tijdens de wedstrijd - via hun smartphone - feedback van hun kinderen. 
 
Hoe werken we aan de borging? 
 
- De campagne duurt een langere periode: een heel jaar. (Ook laten we mensen daarbij 

zelf nadenken over de borging binnen de club). 
 

- De ambassadeur Positief Sportklimaat bij de club zorgt - met onze ondersteuning - dat 
de club er structureel mee bezig blijft. 

 
- De ambassadeurs bij de deelnemende sportclubs kunnen samen het platform Positief 

Sportklimaat in de gemeente vormen; zij wisselen – onder leiding van de lokale 
verenigingsondersteuner - tips en ervaringen uit, én organiseren vervolgactiviteiten. 

 
Hoe ziet de aftrap er uit? 
 
Een optie is om eerst een sportcafé te organiseren over het Sportakkoord voor de 
vertegenwoordigers van alle sportclubs in de gemeente. Zodat de sportclubs elkaar en de 
gemeenten over dit thema ontmoeten. 
 
We geven daar dan een voorvertoning van de voorstelling en leggen uit hoe de campagne er 
uit ziet. Vervolgens peilen we de interesse bij de sportclubs.  
 
Waar kunt u meer informatie vinden? 
 
Wij sturen u met veel plezier input voor een beleidstekst waarmee u bij uw gemeente aan de 
slag kunt. Ook informeren we u graag over de kosten (voor het sportcafé en de campagne). 
 
Meer informatie over de campagne is te vinden op www.positiefcoachen.nl/sportsector.  
 
Met vragen kunt u contact opnemen met Ewald van Kouwen, aanvoerder van de stichting 
Positief Coachen: telefoon 06 – 122 677 24, e-mail info@positiefcoachen.nl.  
 
Sport en onderwijs samen  
 
In sommige gemeenten werken sport en onderwijs samen aan een positief klimaat. Dan kan 
de aftrap een voorstelling in het theater zijn: ‘Pap, doe normaal!’. Eventueel gevolgd door 
voorstellingen (en een vervolgprogramma) bij de sportclubs en de scholen. 


