
Gebruik jij de mogelijkheden die er zijn om je leven naast en na je sport vorm te leven? 
 Weet jij wat je wilt bereiken en welke stappen je kunt zetten om daar te komen?   

Met jouw persoonlijke MASTERPLAN kom je erachter hoe je het meeste uit jezelf haalt!
 

Gebruik jij de mogelijkheden die er zijn om je leven na(ast) je sport vorm te geven?  

Weet jij welke stappen je moet nemen om je voor te bereiden op je topsportpensioen en

wat je wilt bereiken na je sport? Kom erachter door het opdoen van inzichten en nuttige

bedrijfservaringen tijdens of na je topsportcarrière. 
  

Samen met een coach ga je op zoek naar jouw interesses en kwaliteiten. Wanneer je deze

in kaart hebt kan je bewuste keuzes maken waardoor je je niet alleen als sporter maar ook

als mens ontwikkelt. Zodat je onbezorgd kunt sporten, en hierdoor wordt de overgang naar

het leven na de topsport bovendien makkelijker.
  

Naast de individuele coaching doe je praktijkervaring op, afgestemd op jouw inzichten,

interesses en sportagenda. Ervaar hoe het er in verschillende organisaties aan toe gaat.

Een mentor denkt met je mee, helpt je op weg en vormt een bron van inspiratie waar je uit

kunt putten.
 

Intakegesprek Persoonlijke
identiteitstest

 

5 coach gesprekken
 

Werkinspiratieplekken Begeleiding rond de
bedrijfservaringen

Onderdeel van De
SportMaatschappij,

uitnodiging voor
bijeenkomsten

Koppeling aan een
mentor uit bedrijfsleven

Persoonlijk Masterplan

Wat levert het je op? Je komt achter je voorkeuren, sterke kanten en ontwikkelpunten 

De nuttige ervaringen en ontmoetingen geven je richting en inspireren 

Met een gericht en persoonlijk Masterplan kun je aan de slag 

Je krijgt tips en tools om je topsport ervaringen voor je te laten werken
 

Het Masterplan kost EUR 1000,- (excl. BTW). 
 Topsporters kunnen aanspraak maken op ons Fonds

voor een gedeelte van de kosten. 
 We lichten de mogelijkheden graag toe.  

 Neem contact op via info@desportmaatschappij.nl 

Meer informatie? Kijk op www.desportmaatschappij.nl
 

Praktische informatie
 


