
Hoe vind jij die plek die jou na de topsport voldoening geeft?
Wat heb je in huis dankzij, of ondanks, jouw sportcarrière?
Hoe maak je dit relevant voor je toekomstige baan? 
Welke organisaties sluiten aan bij je toekomst?

Het Krachtprogramma is een praktijkgericht opleidingstraject dat
je  structuur en handvatten geeft om stappen  richting de
arbeidsmarkt te zetten.  En dat in een unieke samenstelling;
samen met andere (oud)topsporters waarmee en waarvan je leert.

Op weg naar een nieuw podium voor jouw ambities.

Wat biedt het
Krachtprogramma

MODULE 1
9 en 10

september
Ontdek:
Wat je drijft / waar je passie ligt
Wat je belangrijk vindt
Waar je kwaliteiten liggen
Waar je energie van krijgt

Praktijk ervaring
binnen relevante
organisaties

Individuele begeleiding
via coaching en
mentorship

Praktijkgericht
opleidingstraject via
on- en offline kennis,
tools inspiratie, tips

Persoonlijke
identiteits test

Over De SportMaatschappij:
Bij het vinden van hun nieuwe doel, focus en kracht sta je er als topsporter vaak alleen voor
na je  sportcarrière. Terwijl je als mens beschikt over de juiste mindset om te groeien en
presteren, is de transfer naar de arbeidsmarkt een uitdaging.  
Daar helpen wij bij. 

Krachtprogramma
Traineeship voor (oud) topsporters

PRAKTISCH

MODULE 3
11 en 12

november
16 december

JEZELF 
POSITIONEREN

MODULE 2
14 en 15
oktober

RICHTING 
ARBEIDSMARKT

IDENTITEIT ALS MENS
vs SPORTER

Hoe ziet de maatschappij eruit?
Hoe vertaal je jouw verhaal naar de wereld?
Hoe presenteer je jezelf in woord en daad?
Hoe zet je jouw stappen richting de arbeidsmarkt?

Hoe benut je je netwerk optimaal?
Waar ga je ervaring opdoen? (duur naar wens)
Hoe zet je je talenten optimaal in.
En hoe ga je om met jouw valkuilen.

Tijd:       
Kosten:  

Uitgebreide
verzorging tijdens
de opleidingsdagen

9.00 - 18.00, omgeving Amsterdam
Deelnemers komen in aanmerking voor vergoeding vanuit
ons Fonds. In overleg besluiten we hoe je iets terug kunt
doen, dat bijdraagt aan de doelen van het Fonds.
(Oud)sporters met een A-, HP- en Selectiestatus (tot 2 jaar
na beëindiging status) komen in aanmerking voor een
vergoeding vanuit NOC*NSF

Heb je interesse?  Neem contact
op voor een vrijblijvend gesprek!
info@desportmaatschappij.nl
- www.desportmaatschappij.nl

Samen met andere
(oud)topsporters, leren
mét en van elkaar. Min
6, max 10 deelnemers

3 modules met  7
opleidingsdagen op
inspirerende plekken


