
 

VOOR CLUBS MET GOESTING
 

Sportclubs groeien en evolueren enorm. Naast de dagelijkse werking wil

je jouw sportclub ook in de juiste richting laten groeien. Maar hoe doe

je dat nu precies?

 

Clubgrade helpt jouw club op bestuurlijk niveau en versterkt waar

nodig. 

 

Zit je met een concreet probleem binnen jouw club? Zit je met vragen
rond de toekomst van jouw club? Of wil je een nieuwe wind laten waaien

door jouw club(bestuur)?

 

Samen met het team van Clubgrade ga je aan de slag. Je krijgt er de

nodige ondersteuning en alle tools aangereikt om jouw club naar een

hoger niveau te tillen.
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CLUBGRADE

Versterk je sportclub

 

Een sportclub besturen is anno 2020 complexer dan ooit. Bestuurders zijn

multitaskers en moeten niet alleen kennis hebben van de sport, maar ook

de financiële, organisatorische en bestuurlijke vaardigheden zijn

onmisbaar. 

 

En dat alles terwijl we vandaag minder tijd hebben, constant bereikbaar

moeten zijn en we graag flexibel willen sporten. Kortom: een gigantische
uitdaging. 

 

Hier ligt de basis van Clubgrade. Een project dat, samen met

sportfederaties en sportdiensten, het bestuur dichterbij de mensen in de

club brengt. Clubgrade gaat het bestuur ondersteunen waar nodig en
het potentieel dat in de club zit ten volle inzetten. 

 

Kortom... Voor clubs met goesting om te groeien!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

WAT?



 

De basis van Clubgrade is een 2.0 setting. Iedereen is van belang. 
Clubgrade betrekt alle stakeholders. Zowel bestuursleden, trainers,

vrijwilligers, ouders, leden en jeugd worden begeleid tijdens het

volledige verloop van het traject.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.0 setting
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HOE?

I E D E R E E N

I S  

V AN  B E L A N G



We zijn de voorbije jaren sterk gegroeid qua ledenaantal maar

we willen het familiale karakter van onze club graag

behouden zonder aan professionaliteit in te boeten. Hoe doen

we dat?

Hoe betrekken we de ouders en leden meer bij onze werking?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze communicatie

duidelijker verloopt?

...

DE CENTRALE VRAAG
 

 

Het bestuur draagt een centrale vraag naar voor. Die vraag gaat

over de uitdaging van een club en waar ze aan wil werken.

Dat kan zeer uiteenlopend zijn maar gaat steeds over

mensgerichte materie, dus geen sporttechnische zaken. 

 

Voorbeelden van centrale vragen zijn:

 

 

 

  

VOORBEELD: 
ROESELAARSE KAJAKVAARDERS
 

Bekijk hier een getuigenis van de Roeselaarse

Kajakvaarders. Zij stapten in het project om de

jeugdsporters meer inspraak te geven in hun

werking.
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CONCRETE  STAPPEN

https://youtu.be/oTYcLV4CErw
https://youtu.be/oTYcLV4CErw


VRAAGVERKENNEND GESPREK 
 

Tijdens het vraagverkennend gesprek

komt een extern persoon langs bij de

club. Die persoon (vraagverkenner)

zal het gesprek begeleiden. 

 

Clubgrade neemt alle stakeholders

mee aan tafel en we verkennen

samen de centrale vraag. 

Het is belangrijk om te weten hoe

iedereen naar die vraag kijkt, zowel

nu als in de toekomst. 
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EEN MOOI VOORBEELD VAN EEN 2.0 SETTING:
 

Centraal zie je Leona, 90 jaar geturnd, nog steeds actief als trainster en met een jeugdige visie. 

Samen aan tafel met Laura (uiterst rechts), 16 jaar, trainster en klaar voor de toekomst.



WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 

 

Na het vraagverkennend gesprek vullen de verschillende

stakeholders enkele vragenlijsten in. Het geeft een

duidelijk beeld over de manier waarop de leden, trainers,

ouders,... naar de club en het bestuur kijken. Clubgrade

staat in voor de verwerking van al deze gegevens.

 

3

 

        CASETAFEL
 

Een begeleider vanuit Clubgrade komt ter

plaatse en gaat samen met de club in 2.0

setting een projectplan opmaken. Hiervoor

wordt de informatie gebruikt die reeds

naar boven kwam tijdens het

vraagverkennend gesprek, de

ervaringen van de begeleider en de

resultaten van het wetenschappelijk

onderzoek.

 

Op het einde van de avond komt de club

zelf tot een concreet plan.
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Een tweedaagse met verschillende

stakeholders om tot een beleidsplan te

komen.

Een traject rond communicatie om de

interne communicatie in de club te

versterken.

Het opzetten van een adviesraad binnen

de club.

      PROJECTPLAN
 

Tijd om aan de slag te gaan met het

projectplan. Een clubbegeleider onder-

steunt waar nodig. Afhankelijk van de vraag

van de club voorziet Clubgrade een

opleiding of begeleiding op maat rond een

specifiek thema. De 2.0 setting blijft van
groot belang.

 

Voorbeelden van clubprojecten :

 

Essentieel:  de club bepaalt steeds hoe het

project er zal uitzien. De club beslist en

trekt het plan, waarbij Clubgrade steeds zal

ondersteunen.

 

 

5



HET  TEAM

 

VRAAGVERKENNERS
 

Een groep van gemotiveerde en ervaren mensen doorkruisen Vlaanderen en zijn

van groot belang.  

 

De vraagverkenners helpen de sportclubs vooruit door een gesprek aan te gaan

met verschillende profielen binnen de club, de juiste vragen te stellen en samen

met de club tot een analyse en actiepunten te komen.

 

Het is niet de bedoeling om oplossingen aan te reiken aan de club, maar om te

luisteren, te verbinden en verschillende standpunten met respect voor elkaar

naar boven te brengen.

 

Deze mensen nemen m.a.w. een neutrale faciliterende rol op.

 
 

 

WAT DENKEN DE VRAAGVERKENNERS VAN CLUBGRADE?
 

 

 

Met gepassioneerde mensen rond de tafel zitten, ideeën uitwisselen,
jong en oud laten brainstormen, samen werken aan de toekomst.

Het is zalig om dat te mogen begeleiden.
 
 
 

Een topervaring!

Een extern persoon brengt heel wat
andere inzichten naar een club.

 
 

Clubgrade is een bruisend en dynamisch gegeven, waarbij
sportclubbesturen vol enthousiasme aan de slag gaan met

acties van de stakeholders. De 2.0 context is een grote
meerwaarde!

 

 

 

 



HET  TEAM

Koen Vermeulen (Vrijwilligerswerk Werkt) brengt expertise in het

begeleiden van strategische veranderingsprocessen rond structuur

en cultuur in organisaties. 

Annemie Rossenbacker en Mark Hongenaert (Levuur) zorgen voor

kennis in het ontwikkelen en begeleiden van participatieve

processen. 

Prof. Annick Willem (UGent) is experte inzake strategisch beleid en

ontwikkeling van organisatiecapaciteit, 

Prof. Leen Haerens (UGent) stuurt effectmeting van interventies en

meting van autonomie-ondersteunend gedrag aan.

Tom De Clerck (UGent) voert het flankerend wetenschappelijke

onderzoek.

Ellen Mallezie (Vlaamse Sportfederatie) is projectcoördinator.

Pieter Hoof (Vlaamse Sportfederatie) stuurt mee het project in het

kader van sportclubondersteuning binnen de Vlaamse

sportfederaties en clubs. 

 

PROJECTTEAM
 

Het project wordt gecoördineerd door experten.

 

 

 

MEER INFORMATIE
 

Interesse of wil je meer informatie rond Clubgrade? Contacteer Ellen via

clubgrade@vlaamsesportfederatie.be. 

 
 

 

 

 

http://www.vrijwilligerwerkwerkt.be/
http://www.levuur.be/
http://www.vlaamsesportfederatie.be/
http://www.vlaamsesportfederatie.be/

