
Campagne ‘Naar een  
positief sportklimaat’ 
Een positieve sportcultuur is een van de speerpunten in het 
sportakkoord. Een gemeente kan daarom de campagne 
‘Naar een positief sportklimaat’ mogelijk maken bij een 
aantal sportclubs. Leuk en overzichtelijk. 

De campagne begint op een wel heel bijzondere manier: 
met een theatervoorstelling. Gewoon bij de deelnemende 
clubs. Heel laagdrempelig, zodat iedereen kan komen.  

Na die voorstelling zetten de clubs een jaar lang iedere  
week een campagnemiddel in en houden een aantal  
acties. Om de aandacht voor dit thema ook echt te borgen 
binnen de vereniging. 

De kosten voor de gemeente zijn beperkt. Want voor de 
voorstelling is budget vanuit het landelijke sportakkoord. 

www.positiefcoachen.nl

De campagne wordt  
uitgevoerd door:

in samenwerking  
met:

De voorstelling wordt  
omarmd door:

http://www.positiefcoachen.nl


Actueel en urgent 
Te fanatieke ouders.  

Een tekort aan (goed opgeleide) trainers en coaches.  

Veel kinderen die in de puberteit afhaken.  

Incidenten op en rond het veld, het bad, de mat.  

Veel sportclubs herkennen dit! Het is daarom verstandig  
om te werken aan een positief klimaat.  

Een van de speerpunten in het landelijke Sportakkoord,  
waarmee gemeenten lokaal aan de slag kunnen gaan. 

En zo’n klimaat helpt ook om te zorgen dat kinderen zich  
optimaal kunnen ontwikkelen (in en door sport). We gaan  
dus op weg naar sterkere clubs én betere prestaties! 

Twee derde (!) van de kinderen zegt het lidmaatschap van de sportclub op voordat ze volwassen zijn. Terwijl kinderen die in de structuur van een club blijven - en dus in beweging -  gezonder zijn, het beter doen op school,  
minder op straat hangen. 



Het kind centraal 
In de sport moet het kind centraal komen te staan.  
Maar dan moeten we het kind wel laten zien en horen! 

Dat doen we nu, met deze campagne voor sportclubs  
‘Naar een positief sportklimaat’.  

- In de voorstelling zie je een kind en wat de huidige cultuur  
in de sport met hem doet. 

- In de vervolgcampagne vertelt een kind wat hij graag  
anders zou willen zien.  

- Ook laten we via die campagne ouders, coaches én kinderen  
met elkaar in gesprek gaan over sportplezier. Dat is uniek!  
En we doen dat op een innovatieve manier. 
 
Ze gaan ook zelf bedenken hoe ze het anders kunnen doen  
én dat kunnen vasthouden. Want dan is de kans het grootst  
dat er ook écht iets gaat veranderen.

Het pedagogisch kompas,  

waarin het kind centraal staat,  

is bij de campagne het uitgangspunt.
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Theatervoorstelling 
Wat is het?  

Humoristisch theatervoorstelling voor sportclubs:  
‘Dat schiet lekker op zo!’. Gebaseerd op de bekende 
schouwburgversie ‘Wel winnen, hè!’, maar nu 
geschikt om bij de verenigingen te spelen.  

Na de voorstelling kunnen mensen voor slechts €5 het 
boekje kopen met de tips uit de voorstelling.  
Ook krijgen ze vervolgens een jaar lang iedere week 
een filmpje in de mail, waardoor ze er steeds weer 
aan herinnerd worden.  

Voor wie is het?  

Voor alle vrijwilligers bij de deelnemende clubs: 
trainers / coaches en bestuurs- en commissieleden. 

Vaak is er vervolgens nog een uitvoering, maar dan 
voor de ouders van de jeugdleden.  

Wat zijn de doelen? 

Doelen zijn ‘bewustwording’ en ‘inspiratie'. Door de 
voorstelling snappen ze wat er aan de hand is in de 
sport en krijgen ze zin om het anders te doen.  

We raken de mensen bij de clubs op gevoelsniveau; 
een belangrijke eerste stap op weg naar ander 
gedrag. Ook geeft het ze een ankerpunt, waar ze 
aan kunnen refereren als ze het later binnen de 
vereniging over een pedagogisch klimaat hebben. 

Klik hier voor de trailer!

TIP VOOR CLUBS:  start ieder seizoen met de theatervoorstelling.  Zo krijgen steeds alle nieuwe ouders en alle nieuwe trainers / coaches het verhaal mee! 

https://vimeo.com/287251732


- Zeer actueel en urgent thema, 
verwerkt in een professionele 
theaterproductie. 

- Wij zorgen met toneelspots e.d. 
voor een echte theatersfeer.  
Een unieke belevenis.

- Bij ons geen volwassene die een 
kind speelt, maar een echt kind.  
Dat raakt mensen! 

- Het toneelspel zorgt dat mensen 
het ‘in hun buik voelen in plaats 
van alleen in hun hoofd 
begrijpen’.

- De volwassen acteur is tevens de 
inhoudsdeskundige en kan dus na 
afloop met het publiek in gesprek. 

- De voorstelling wordt omarmd door 
o.a. NOC*NSF en 42 sportbonden 
en ondersteund door Hogeschool 
Windesheim. 

Wat maakt deze voorstelling zo onderscheidend? 

De voorstellingen van de stichting Positief Coachen zijn al meer dan tien jaar bewezen succesvol.  
Bezoekers geven gemiddeld een 8, blijkt uit onderzoek. ’Zo grappig!’. ‘Heel herkenbaar!’



Vervolgcampagne 
Wat is het?  

Een jaar lang acties, posters, filmpjes, cartoons, etc.  
Iedere week iets nieuws. Leuk en overzichtelijk! 

Voor wie is het?  

Voor iedereen bij de sportclubs die de 
theatervoorstelling hebben gezien:  
trainers / coaches, bestuurs- en commissieleden  
en ouders van jeugdleden. 

Wat zijn de doelen? 

Door de voorstelling snappen mensen wat er aan 
de hand is in de sport en krijgen ze zin om het 
anders te doen; via de vervolgcampagne leren ze 
hoe ze het anders kunnen doen én dat kunnen 
vasthouden. 

We inspireren de clubs om, na onze 

krachtige aanzet, door te pakken.  

Bijvoorbeeld door workshops van  

NOC*NSF / eigen bond / lectoraat 

Sportpedagogiek in huis te halen.  

En/of lokale verenigingsondersteuning  

op dit thema te krijgen c.q. vrijwilligers te 

scholen.  Daar hebben we dan een goede 

bodem voor neergelegd!



De ambassadeur 
De ambassadeur bij de club is een vrijwilliger die zorgt dat de 
campagnemiddelen - die wij periodiek aanreiken - daadwerkelijk 
worden ingezet.  
Ook is de ambassadeur intern de vraagbaak (hij of zij kan zo nodig 
bij ons voor advies terecht). 

Sommige clubs hebben meerdere ambassadeurs, die dan met 
elkaar de commissie Positief Sportklimaat vormen.

Het platform 
Als in een gemeente meerdere sportclubs meedoen, kunnen de 
ambassadeurs een enkele keer per jaar bij elkaar komen, onder 
leiding van de lokale verenigingsondersteuner.  
Samen vormen zij dan het platform Positief Sportklimaat in die 
gemeente (i.s.m. het lectoraat Sportpedagogiek). 

Zij wisselen tips en ervaringen uit, en organiseren eventueel zelf 
vervolgactiviteiten. Wij inspireren ze daarvoor.



- De club heeft een ‘ambassadeur’, 
die de campagnemiddelen uitrolt 
bij de club. 

- Het bestuur staat er achter en 
ondertekent een ‘pledge’.

- De trainers / coaches en bestuurs- en 
commissieleden beleven de 
voorstelling met z’n allen. 

- De informatie over de campagne is 
te vinden op de website van de club.

Wat zijn de voorwaarden voor een deelnemende club? 

- De ambassadeur koppelt aan ons terug 
hoe de campagnemiddelen zijn  
ingezet. 

- De club doet mee aan (online) enquêtes 
over het effect van de campagne.

De uitkomsten van de enquêtes gebruiken we om 
de campagne zo nodig tussentijds bij te stellen. 
Hogeschool Windesheim doet in een aantal 
gemeenten meer uitgebreid onderzoek. 



Samenvattend, hoe 
werken we aan borging? 
- De campagne duurt een langere periode: een heel jaar.  

(En we laten de mensen daarbij zelf nadenken over de borging 
binnen de club.) 

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

- Het lokale platform Positief Sportklimaat organiseert na het jaar 
vervolgactiviteiten. Wij reiken daarvoor ideeën en toolkit aan.  

Ook inspireren we de clubs om na onze krachtige aanzet  
workshops en/of verdere verenigingsondersteuning in huis te halen. 

Sportcafé 
Een project in een gemeente begint vaak met een ‘sportcafé’ over het sportakkoord. Voor vertegenwoordigers van alle sportclubs geven we een 
voorvertoning van de voorstelling.  
Ook leggen we de campagne uit  

en peilen we de behoefte. 



Wat kost het? 

Theatervoorstelling 

Voor de voorstelling is nu budget. Het staat op de 
serviceslijst van NOC*NSF in het kader van het 
sportakkoord. Waarde: €2.000 ex btw per uitvoering, 
inclusief acteurs/technicus, licht/geluid, communicatie-
plan, organisatie, reiskosten, videofeuilleton, etc. 

De adviseur lokale sport kan dus een of meerdere 
uitvoeringen in de gemeente aanvragen.  

Bijvoorbeeld voor clubs die met elkaar samen op een 
sportcomplex zitten of van dezelfde sporthal gebruik 
maken / in dezelfde wijk of in hetzelfde dorp gevestigd 
zijn, of met elkaar een convenant hebben. 

Vervolgcampagne 

De gemeente / gemeentelijke sportservice e.d. betaalt 
de campagnemiddelen bij de deelnemende clubs:  
een jaar lang acties, posters, filmpjes, cartoons, etc.  

De kosten zijn €750 ex btw per club. (Als er meerdere 
uitvoeringen van de voorstelling in een gemeente zijn, 
krijgt de gemeente korting op de vervolgcampagne.) 

Dit kan bijvoorbeeld via het uitvoeringsbudget 
sportakkoord van de gemeente worden gefinancierd. 



Vraag het nu aan! 

De gemeente kan via de adviseur lokale sport een aanvraag doen 
bij NOC*NSF voor uitvoeringen van de theatervoorstelling voor 
sportclubs. Want de voorstelling - nu te boeken voor na de zomer 
2021 - staat dus op de serviceslijst van het sportakkoord. 
Na corona iedereen bij de clubs weer vrolijk en betrokken! 

Weet u niet wie dat is of hoe het gaat? Of heeft u eerst nog vragen?
Dan helpen we u graag.  
De campagne wordt uitgevoerd door stichting Positief Coachen. U 
kunt ons mailen (info@positiefcoachen.nl) of bellen (06 - 122 677 24). 

Coronagarantie 

In deze coronaperiode mag je  

de theatervoorstelling kosteloos verplaatsen, 

 als een uitvoering vanwege de  

overheidsmaatregelen op dat moment niet door 

kan gaan. U kunt dus met een gerust hart boeken! 

mailto:info@positiefcoachen.nl


stichting 
Positief Coachen

Hogeschool 
Windesheim

sportkoepel 
NOC*NSF 

‘De start van het 
nieuwe seizoen is een 

slim moment om te 
beginnen. Na corona 

iedereen weer vrolijk en 
betrokken.’

‘De resultaten van ons 
onderzoek maken we 

graag toegankelijk  
voor iedereen.  

In het belang van de 
kinderen.’

‘NOC*NSF omarmt  
de voorstelling.  

Want het is zó belangrijk 
dat zoveel  

mogelijk sportclubs  
dit verhaal meekrijgen.’

Dorien Vrolijk Jan Minkhorst
Nicolette Schipper  
- van Veldhoven



In het theater voor ouders 
én hun kinderen 
Naast de voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’ voor bij de sportclub 
is er een ook voorstelling voor in het theater: ‘Pap, doe normaal!’. 

Deze voorstelling - voor de sportclubs én de scholen - is voor ouders. Zij 
mogen hun kind van tien jaar en ouder meenemen om het samen te 
beleven. Zodat zij er later in het gezin over na kunnen praten. 
Maar ook voor iedereen die kinderen begeleidt, zoals leraren en coaches. 

K
lik hier voor m

eer inform
atie
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