
In slechts 4 maanden tijd krijg inzicht in wie je bent, wat de sport je heeft

opgeleverd én wat je nog nodig hebt om weer vol voor een nieuw doel te gaan. 

Bovendien ontdek je hoe je je kennis en topsportvaardigheden leert inzetten.  
  

Dit doe je samen met een groep van maximaal 10 andere (oud) topsporters,

geïnspireerd op een succesvol Internationaal programma voor ondernemers. 
 Met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Samen sta jíj sterk!

 

Voor iedere (oud) topsporter (met óf zonder baan), op zoek naar een nieuw podium voor

hun ambities in het leven na de sport. Zodat je óók hierin het beste uit jezelf haalt.
 

Stichting De SportMaatschappij

zet zich in voor maatschappelijk

sterkere topsporters door het

bieden van passende begeleiding

aan topsporters in alle fasen van

hun topsportcarrière
 

Praktijkervaringen en mentor:

kennis en ervaring opdoen in

de praktijk
 

PIT test: je krijgt inzicht in je

persoonlijke voorkeuren om het

beste uit jezelf te halen
 

2 Individuele coach-sessies:

je gaat aan de slag met je

persoonlijke hulpvraag
 

Nieuwe doelen: Wat heb je al in huis

aan vaardigheden, kennis en

kwaliteiten en wat heb je nog nodig?
 

Wie ben je, wat vind je leuk en

waar ligt jouw kracht?  

En hoe kom je daarachter?
 

Energie en purpose: krijg een beeld bij

je energiehuishouding en waarom dat

zo belangrijk is om doelen te bereiken
 

 Authenticiteit: Hoe breng jij 

overtuigend je boodschap over
 

Hoe ziet jouw boodschap eruit en

hoe breng je dit onder woorden?
 

Praktijksessie: hoe stap je de

maatschappij in en wie of wat heb

je daarbij nodig?
 

7 dagen waarin je leert van

kennis en inzichten van

deskundigen en elkaar
 

Krachtprogramma onderdelen

Welke stappen heb je gemaakt

en wat worden nu jouw concrete

vervolgstappen? 
 

Het programma is ontwikkeld voor topsporters mét en zonder baan  

Ben je geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op www.desportmaatschappij.nl  

Of neem contact op via info@desportmaatschappij.nl 
 

"Ik ben doelgerichter, heb meer

zelfvertrouwen, heb mn

persoonlijke WHY én kwaliteiten

in kaart. Ik benut mn netwerk

door zelf uit te spreken wat ik wil" 

- oud-waterpoloer
 

"Bijzonder om samen de

transitie door te maken, ik

ben weer trots op wat ik

deed, doe en ga doen" 

- oud-beachvolleybalster
 

"Erachter komen wat je naast je

sport leuk vindt om te doen en

daar weer een carrière van

maken, dat leerde ik van De

SportMaatschappij" 

- golfer
 

Praktische informatie Wanneer: 

Tijd:  

Locatie: 

Kosten:
 

11 oktober, 1 november, 22 november, 13 december, 17 januari, 7 februari, 7 maart
 10.00 - 17.30 

Olympisch Stadion, Amsterdam 
 Het Krachtprogramma kost EUR 2000,- (excl. BTW). Topsporters kunnen aanspraak maken op ons Fonds voor

een gedeelte van de kosten. Oud-topsporters met een A-, HP- en Selectiestatus (tot 2 jaar na beëindiging status)

komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit NOC*NSF. We lichten de mogelijkheden graag toe. 
 

"Dit programma gun ik iedere

(ex)topsporter die de hulp kan

gebruiken om zijn of haar

kwaliteiten in te zetten binnen het

bedrijfsleven in het leven na de

topsport" - oud-tennisster
 


