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[BELEIDSPLAN] 
 

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting “One World Sports Association”- Nederland (OWSA-
NL). In het beleidsplan kunt u lezen: hoe de Stichting op dit moment georganiseerd is, wat haar 
doelstellingen zijn, hoe de Stichting haar doelstellingen probeert te realiseren en op welke 
gebieden zij zich verder wilt ontwikkelen.  

 
MILJENKO BOJCIC 



 
 

 

MILJENKO BOJCIC 1 

 

 

Inhoudsopgave  
 

   
1. Inleiding  
2. Visie            
3. Missie           
4. Doelstelling            

4.1. Transactionele versus transformationele coaching 
4.2. Een fundament van doel 
4.3. Resultaten van 3D Coaching  
 

5. Strategie            
5.1. Inspiratie 
5.2. Mobilisatie  
5.3. Academy  
5.4. Sportverenigingen  
 

6. Huidige situatie          
6.1. Online 3D cursussen 
6.2. De offline trainingen, begeleidende activiteiten  
6.3. De Begeleidende Studiegids als hulpmiddel  
 

7. Activiteiten van de organisatie         
7.1.  De werkdoelen 
7.2.  Team 
7.3.  Financieel  
7.4.  Operationeel 
7.5.  Inspiratie en communicatie 
7.6.  Mobilisatie 
7.7.  Academy 
7.8.  Sportverenigingen 
7.9.  Coaching 
 

8. Organisatie  
9. Bestuur 
10. Medewerkers 
11. Vrijwilligers 
12. Raad van Toezicht  
13. Ambassadeurs 
14. Financiën 
15. Het werven van gelden 
16. Beheer en besteding van het vermogen 
17. Partners 
18. Bijlage 1. 
 



 
 

 

MILJENKO BOJCIC 2 

 

 

1. Inleiding 

 
Nelson Mandela zei in 2000 in zijn speech bij de Laureus World Sport Awards, dat sport de 
kracht heeft om de wereld te veranderen en mensen van allerlei achtergronden te verenigen. 
Over de hele wereld is sport enorm populair, zowel bij jonge mensen als tot hoogbejaard aan 
toe. Met de groeiende populariteit van sport, stijgt ook de invloed van de coach. Een coach is 
voor veel sporters een voorbeeldfiguur en rolmodel die grote invloed heeft op de vorming 
van normen en waarden van jonge mensen. Het voorbeeld dat een coach geeft en de rol die 
hij speelt blijft veel jonge mensen hun leven lang bij. Hierdoor heeft een coach belangrijke 
invloed op hun verdere leven.  
 
Om vele redenen, de waardesystemen worden in de samenleving verwaarloosd.  
 
Een erfenis opbouwen  
Door de grote invloed van sport hebben coaches een ontzettend krachtig platform tot hun 
beschikking. Wat coaches zeggen, wat ze doen en hoe ze sporters laten voelen, zal vaak 
worden onthouden door sporters ook nadat hun actieve sportcarrière voorbij is. Op die 
manier laten coaches een erfenis achter in het leven van hun sporters. De grote vraag is: hoe 
moet die erfenis er uit zien?  
 
De meest toegepaste coachingsstijl in de wereld is de Transactionele coaching stijl. Deze stijl 
draait helemaal maar om prestaties. Deze coaching stijl communiceert in feite: "Jij, de 
sporter bent hier om mij, de coach, te helpen winnen, en je prestatieniveau bepaalt je 
waarde voor het team”. 
 
Door in plaats van de Transactionele coaching, de transformationele coaching te gebruiken, 
kunnen wij samen "de sportwereld" een betere plek maken voor zowel de coach als de 
sporter. 
 
De transformationele coaching stijl is gericht op de persoon. Deze coaching stijl 
communiceert: "Ik ben hier als coach om jou te helpen groeien. Niet alleen als sporter, maar 
als compleet persoon. Een coach die deze stijl hanteert, noemen we een 3 Dimensionale 
Coach. 
 
Wij streven er naar om onze coaches en de sporters met verschillende achtergronden de best 
mogelijke ontwikkeling ervaringen te geven. Wij willen sporters de kans te geven hun 
maximale potentieel te bereiken door middel van onderwijs en sport. Maar ook door ze te 
helpen hun persoonlijkheid ten volle te ontwikkelen met een beter begrip en waardering 
voor verschillende culturen en achtergronden. Zo kunnen wij samen "de sportwereld" een 
betere plek maken om samen te komen! 
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2. Visie 
“De sportwereld transformeren”.  

 
3. Missie 

 “3D Coaching” training geven aan coaches en sporters en hen in staat te stellen om hun 
doelen in alle 3 Dimensies te behalen." 
 
Sportspecifieke vaardigheden  x  Manier van denken  x  Persoonlijkheid 
 
Als 10-jarige droomde ik ervan om profvoetballer te worden. Ik begon in Kroatië op lokaal 
niveau te voetballen en toen ik begin twintig was kreeg ik de kans om internationaal te gaan 
spelen. Voetballen op drie verschillende continenten, persoonlijke en interculturele relaties 
opbouwen door middel van sport, heeft me geholpen om verschillende culturen beter te 
begrijpen en te waarderen. Ik werk nu als hoofd voetbal jeugdcoaches met de jeugdcoaches 
voor onderbouw (kinderen van 07 t/m 11 jaar) bij de plaatselijke voetbalclub Roda23. 
https://www.roda23.nl/. Mijn verantwoordelijkheid is om de jeugdcoaches te begeleiden en 
beoordelen.  
De meeste coaches die bij onderbouw komen werken, hebben niet veel trainingservaring en 
zijn niet opgeleid. De eerste jaren bouwen zij ervaring op en als ze ambitieus zijn en potentie 
hebben om selectie trainer te worden, krijgen ze mogelijkheid om een KNVB cursus te 
volgen. De meeste trainers die met kinderen op amateurniveau werken (niet selectie teams) 
hebben geen opleiding daarvoor gehad.  
 
De primaire focus van opgeleide coaches zijn de volgende vaardigheden trainen: snelheid, 
explosiviteit, techniek, herhaling en tactiek. Wat opvalt bij met name  niet-selectieteam 
trainers, is dat zij problemen hebben met motivatie, vertrouwen en emoties van de spelers. 
Niemand leidt deze coaches op om met deze zaken om te kunnen gaan. Dit leidt tot veel 
frustratie bij de coaches, omdat veel van de problemen waarmee ze te maken hebben, hun 
oorsprong hebben in deze issues/zaken. Sporters maken vaak de beslissing om te stoppen 
met de sport die ze beoefenen of stappen over naar een andere vereniging als het niet 
volgens hun “manier van denken” gaat. Wat ontbreekt bij de spelers en sportclubs is een 
groeimentaliteit!  
 
De identiteit, persoonlijkheid, eigenwaarde, waarden, betekenis en doel van de meeste van 
deze sporters wordt nu nog gevormd door prestaties. Het leidt bij velen tot teleurstelling en 
sporters hebben vaak last van alle negatieve gevolgen van een valse identiteit die aan 
prestaties is gekoppeld.  
 
Om "de sportwereld" een betere plek te maken om samen te komen, is het noodzakelijk om  
de sportwereld te transformeren. Sport zou een bijzaak moeten zijn en de ontwikkeling van 
de persoonlijkheden van de mensen een hoofdzaak. Belangrijker is om kinderen op hun 
niveau te laten spelen, maar ook met plezier uitgedaagd worden om te groeien in 
sportspecifieke vaardigheden en in hun manier van denken.  De coaches hebben hulp nodig 
om dit in praktijk te brengen. Daarom moeten wij een gezamenlijke inspanning leveren om 
coaches aan te moedigen en op te leiden, zodat ze toegerust zijn om te voldoen aan de eisen 
van onze veranderende sportcultuur. 
Niet coachen in alle 3 Dimensies betekent dat je sporters niet helpt te worden wat en wie ze 
wel zouden kunnen worden/zijn. Elke Dimensie heeft invloed op de andere. Coaches moeten 
een 3 Dimensionale strategie ontwikkelen om hun eigen doelen en de transformationele 
doelen van sporters te laten bereiken. 

https://www.roda23.nl/
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4. Doelstelling 
 
Coaches in Nederland via 3D Coaching enthousiasmeren, uitdagen en opleiden tot 
transformationele coaches, zodat ze toegerust zijn om te voldoen aan de eisen van onze 
veranderende sportcultuur. 
 
Transactionele versus transformationele coaching 
 
Transactionele coaching is gericht op acties. Het draait allemaal om prestaties. Deze 
coaching stijl communiceert in feite: "Je bent hier om me te helpen winnen, en je prestatie 
bepaalt je waarde voor het team. 
 
" Transformationele coaching is gericht op de persoon. Deze coaching stijl communiceert: "Ik 
ben hier als coach om jou als sporter te helpen groeien. En niet alleen als sporter, maar ook 
als persoon." Dat noemen we een 3 Dimensionale Coaching. 
 
De 1ste Dimensie 
Het meeste coaches zijn transactionele coaches in de 1e dimensie. Hier gaat om sterkte,  
kracht, cardiovasculair, snelheid, explosiviteit, techniek, herhaling en tactiek. Indien de 
coaches de wens hebben om super goede coaches te worden dan moeten ze ook 
uitmuntendheid in deze dimensie nastreven. 
 
De 2e dimensie 
De vijf grootste problemen in de 2e dimensie die het vaakst aan de oppervlakte komen als 
we coaches trainen, zijn de kwesties hoe om te gaan met motivatie, vertrouwen, emoties, 
teamcohesie en het stellen van doelen in relatie tot de sporter van de 21e eeuw. 
 
De 3e dimensie  
In de 3e dimensie wordt in 3D Coaching aandacht besteedt aan identiteit, karakter, 
eigenwaarde, waarden, betekenis en doel.  Dit zijn in deze veranderende maatschappij 
belangrijke kernwaarden die aandacht verdienen en waarin coaches getraind kunnen worden 
hoe ze hierin een rol kunnen spelen naar hun sporters toe. 
 
Het fundament 
Om hun invloed te maximaliseren, moeten het voor coaches duidelijk zijn waarom ze 
coachen. 3D Coaching probeert strategieën te ontwikkelen die sporters helpen zich holistisch 
te ontwikkelen. Om deze strategieën echter effectief te laten zijn, moeten coaches een 
duidelijk begrip hebben van hun transformationele doel. Dit is de basis voor effectief gebruik 
van het 3D Coaching raamwerk. 
 
Resultaten van 3D Coaching  
Onderzoek wijst uit dat 3D Coaches regelmatig sporters voortbrengen die: 
 Vaardigheden sneller leren. 

● Harder werken.  
● Sneller herstellen van een blessure. 
● Kunnen zich beter aanpassen aan nieuwe omstandigheden. 
● Spelen op een hoger niveau. 
● Levenslessen leren door middel van sport.  

 
Meer informatie hierover is te vinden in bijlage 1. 
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5. Strategie 
Om onze visie effectief na te streven, focussen we bij 3D Coaching op 4 pijlers:  

5.1. Inspiratie 

We inspireren coaches en sporters om zich 3 Dimensionaal te gaan ontwikkelen. We doen 

dit offline via individuele begeleiding, trainingen in groepsverband, sportevenementen, 

toernooien en sportdagen, maar ook online door het ontwikkelen van content die hen 

prikkelt om zelf  "de sportwereld" een betere plek te gaan maken om samen te komen. 

5.2. Mobilisatie 

  Ieder jaar organiseren we sport evenementen in binnen- en buitenland waarin jongeren  van 

16 jaar en ouder actief aan de slag gaan met het toepassen van de 3D coaching in hun sport. 

Deze evenementen kunnen georganiseerd worden in samenwerking met een lokale 

sportclub. De 3D coaches begeleiden deze evenementen,  sporten met de kinderen, jongeren 

en jongvolwassenen uit de sportclub en ze promoten de 3D coachingsmethodiek. 

In de zomervakantie zijn er diverse sportkampen voor tieners (van 9-18 jaar). Deze kampen 

zijn een mix van (dagelijkse) sport training, games, acteer vormen en educatieve opdrachten.   

 

5.3. Academy  

In de academy helpen we sport mensen persoonlijk 3 Dimensional te groeien via 3D    

cursussen: ontwikkeling voor de sportvereniging beheerders, creëren van vereniging cultuur, 

ontwikkeling voor coaches, partnerschap te creëren tussen coaches en ouders, en 

leiderschapstrainingen. 

 

Train de trainer principe. 

De rode draad in alles wat we doen is het “train de trainer principe”. We trainen anderen 

zodat zij wat ze geleerd hebben, door kunnen geven aan anderen die op hun beurt dat ook 

weer kunnen doorgeven.  

● Iedereen die 14+ is kan een assistent voetbalcoach worden voor de jongeren onder 8 

(JO8 (7j.)) leeftijd categorie.  

● Na twee jaar als assistent coach kan 16+ doorgroeien naar zelfstandig coach en dan 

mag hij/zij onder de voorwaarde dat hij/zij de 3D coaching cursus volgt of heeft die 

afgerond  zelfstandig JO10 (9J.) gaan trainen.  

● De zelfstandig coach 18+ (met 4 jaar coaching ervaring) kan mentor voor de “14 

jarige assistent coach” en de selectieteam trainer van JO8 t/m 12-1 worden.  

● Vanaf 20+ (met 6 jaar coaching ervaring) kan de coach 3D opleider, de mentor van de 

coaches en de selectieteams coach van JO8 t/m JO14 worden. 

● Vanaf 22+ (met 6 jaar coaching ervaring) kan de coach 3D opleider, de mentor van de 

coaches en de selectieteams coach van JO8 t/m JO16 worden. 

● Vanaf 24+ (met 6 jaar coaching ervaring) kan de coach 3D opleider, de mentor van de 

coaches en de selectieteams coach van JO8 t/m JO18 worden. 

Voor meer informatie verwijs ik u naar “OWSA-NL Voetbal - Pupillen informatie brochure ” 
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5.4. Sportverenigingen 

Wij gaan onze 3D coaching opleidingen aanbieden aan bestaande sportclubs/verenigingen. 

In samenwerking met de sportverenigingen leiden wij de trainers in alle 3 Dimensies op. 

Tijdens en na de opleiding begeleiden wij de trainers bij de toepassing van de opgedane 

kennis. De beschikbare 3D coaches met een 3D licentie, zullen wij aan de sportverenigingen 

tegen een vergoeding beschikbaar stellen, nadat ze een samenwerkingscontract hebben 

getekend.  

 

 
6. Huidige situatie 

 
De stichting “One World Sports Association”- Nederland (OWSA-NL) is dit jaar opgericht. Het 
bestuur is uitgebreid met een penningmeester en een secretaris. Alle drie de bestuursleden 
hebben nu 33,3% stemrechten voor de besluitvorming. 
Daarnaast heeft  OWSA-NL een oprichtingsplan, het beleidsplan voor 2021 en OWSA-NL 
Voetbal - Pupillen informatie Brochure opgesteld.  
 
Online 3D cursussen 
Momenteel is het alleen mogelijk om zich aan te melden voor de online 3D coaching cursus 
in het Engels.  De registratie loopt via emailadres: netherlands@oneworldsa.org. 
 
De offline trainingen, begeleidende activiteiten 
De offline trainingen en begeleidende activiteiten zullen vanaf oktober 2021 in Amstelveen 
en Amsterdam voor de aangemelde cursisten georganiseerd worden. Daarvoor zal de 
“Begeleidende Studiegids” als hulpmiddel gebruikt worden. 
 
De Begeleidende Studiegids als hulpmiddel  
De Begeleidende Studiegids wordt gebruikt in kleine groepen door coaches die zich hebben 
ingeschreven voor de online 3D Coaching cursus. Omdat coaches de online inhoud 
individueel doornemen, biedt deze studiegids een handige tool om aantekeningen in te 
maken. 
Nadat de online modules door de cursisten voltooid zijn, stelt deze studiegids de coaches in 
staat om in kleine groepen contact te leggen en te verwerken wat ze hebben geleerd voordat 
ze verder gaan met de modules. 
 
Meer informatie over de eerste cursussen die worden aangeboden staat in bijlage 1. 

 
 

7. Activiteiten van de organisatie 
Wij gaan de komende jaren werken aan het ontwikkelen van een online 3D Coaching 
academie (e-learning) volledig in het Nederlands. 
 

7.1. De werkdoelen 

       Op 31 december 2021 zijn de volgende doelen behaald: 

● De ANBI status voor de stichting is aangevraagd. 
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● Een partnership contract is getekend met het “3D instituut” https://3dinstitute.com/ 
uit Amerika.  

● De promotiematerialen is ontwikkeld en de promotie van de 3D coaching cursussen 
opstarten. 

● Een projectgroep is samengesteld voor het ontwikkelen van een Nederlandse online 
3D coaching cursus. 

● Wij zijn begonnen met het vertalen van het Engels en het aanpassen van de 3D 
cursus materialen naar het Nederlands. 

● Een pilot met een aantal trainers in Amstelveen en Amsterdam opgestart. 
 

7.2. Team 

● Er is een bestuur met minimaal 3 bestuursleden. 

● Er is een Raad van Aanbeveling met minimaal 5 leden. 

● Er zijn 5 partnerorganisaties. 

● Er is een operationeel coördinator. 
● Er is een marketing coördinator. 
● Er zijn drie 3D coaching opleiders met een licentie. 

● Er zijn 3 mentoren die de trainers in opleiding begeleiden. 

● Er zijn 10 trainers met een 3D coaching licentie. 

 

7.3. Financieel 

● Alle personeelskosten zijn gedekt. 

● Alle projecten kosten zijn gedekt. 

● Er zijn geen schulden aanwezig. 

● Er is een reserve overeenkomend met de operationele- en personeelskosten van drie 
maanden. 
 

7.4. Operationeel 

 
● Er zijn duidelijke afspraken over een professionele werkcultuur. 

● De samenwerking met het 3D coaching instituut in Amerika verloopt goed. 

● De relatie met andere samenwerkingspartners zijn goed gestart. 

● De marketing activiteiten trekken voldoende aandacht. 

● De eerste online/offline trainingen en begeleiding activiteiten verlopen succesvol 

 

7.5. Inspiratie en communicatie 

 

● 100 bezoekers op onze online voorlichtingsmomenten. 

● 5 sportverenigingen hebben een 3D coaching introductie gehad. 

● Presentatie geven aan het  stadsdeel West en Centraal Amsterdam. 

● Presentatie geven aan het Sportbedrijf Amstelveen. 

● Workshop: 2 sport verenigingen.  

● Social Media: 200 volgers op social media 

● Start online communities 

 

 

 

https://3dinstitute.com/
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● Video series via instagram 

○ Persoonlijke verhalen 

○ Evenement verslagen 

○ Dagelijkse filmpjes  

● Youtube content  

○ De series van 3D video's 

 

7.6. Mobilisatie (2022) 

● NL clinics: 30 deelnemers hebben deelgenomen aan de clinics. 
● NL toernooien: 4 teams hebben een toernooi gespeeld. 
● NL voetbalkamp: 60 deelnemers hebben deelgenomen aan het kamp. 

 
● Internationale coaching tour: 12 - 24 deelnemers  

○ Kroatië voetbal (1 team / 6-12 deelnemers) 

 

Voor meer informatie verwijs ik naar “OWSA-NL Voetbal - Pupillen informatieBrochure ” 

 

7.7. Academie 

Er zijn 5 producten vertaald en klaar voor plaatsing op de online 3D coaching academie. 

 

● Product “Professionele ontwikkeling voor de sportvereniging beheerder”: 1 

deelnemer 

● Product “Professioneel creëren van vereniging cultuur”: 1 vereniging. 

● Product “Professionele ontwikkeling voor Coaches”: 10 deelnemers. 

● Product: “Partnerschap creëren tussen coaches en ouders”: 10 deelnemers. 

● Product: “Leiderschapstrainingen”: 10 potentiële leiders. 

● Relatiebeheer: de gegevens  van alle internationale contacten, sportverenigingen, 

leiders, deelnemers worden met de toestemming volgens de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) bewaard en gebruikt. 

 

 

7.8. Sportverenigingen 

  31/12 een samenwerking met 2 nieuwe sportverenigingen opgestart 

● Relatiebeheer: We investeren in de relaties met de bestaande partners en zorgen dat 

ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. 

○ Samenwerkingspartners 

○ Sportverenigingen 

○ Individuele trainers 

 

7.9. Coaching 

De deelnemers van de 3D Coaching zullen wij continu begeleiden zodat ze onderdeel zijn 

van  de 3 Dimensionale transformatie in de sportwereld.  
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8. Organisatie 
 
Stichting “One World Sport Association” Nederland 
Nicolaas Beetslaan 37,1187 AJ Amstelveen, Netherlands 
Mob: +31 681362398 | E-mail: netherlands@oneworldsa.org 
Fiscaal nummer (RSIN): 8623.04.040 | KVK-nummer: 82011354 |NL70BUNQ2063261458 
 
Miljenko Bojcic | St. “One World Sport Association” Nederland 
Nicolaas Beetslaan 37, 1187 AJ Amstelveen, Nederland 
Mob: +31 681362398 | E-mail: netherlands@oneworldsa.org 
Fiscaal nummer (RSIN): 8623.04.040 | KVK-nummer: 82011354 |NL70BUNQ2063261458 
Werkdagen: ma, di, woe en vrij  | 16:00u t/m 19:00u 

 
 
Bezettingsplan  

 

Personeel Functie FTE’s uren 

Miljenko Bojcic Opleider 0,2 8 

Nethanja Bojcic Opleider, Public relations 0,2 8 

Floor Gerrits Operationeel, Public relations 0,1 4 

Pieter Bergema Marketing  0,1 4 

Darius Gerrits Secretaris, Marketing  0,1 4 

Frank Tijsterman Penningmeester 0,1 4 

 
 

9. Bestuur 

 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen verdiensten voor 
hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hun 
gemaakte kosten.  

 
Het bestuur draagt samen met de staf (zie volgende paragraaf) de verantwoordelijkheid voor 
alle activiteiten binnen de Stichting OWSA-NL. Het bestuur is aangesteld om de visie en 
missie te bewaken en te bewaren. Zij stelt jaarlijks een jaarplan op en maakt een begroting.  
 

Momenteel ziet de samenstelling er als volgt uit: 
 

Oprichter & voorzitter - Miljenko Bojcic 
De voorzitter is het gezicht van de stichting. De rol omvat voornamelijk de dagelijkse leiding 
van het bestuur.   
Taken van de voorzitter: 

● De leiding nemen bij vergaderingen. 
● De verschillende bestuurstaken coördineren. 
● Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld. 
● De uitvoering van de bestuurstaken controleren. 

mailto:netherlands@oneworldsa.org
https://www.oneworldsa.org/the-netherlands
https://www.oneworldsa.org/the-netherlands
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    Penningmeester  - Frank Tijsterman 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken voor de stichting. Hij of zij 
beheert het geld. 

 
Taken van de penningmeester: 
● Bijhouden van het kasboek. 
● Verrichten van betalingen. 
● Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting. 
● Het financieel jaarverslag opstellen. 
● De begroting opstellen. 

 
Secretaris  - Darius Gerrits 
De secretaris is de schrijver van het bestuur. Hij of zij documenteert het handelen van het 
bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld. 

 
Taken van de secretaris: 

● De ingekomen stukken archiveren. 
● Notuleren bij vergaderingen. 
● Brieven en (pers) berichten schrijven voor de stichting. 

 
 

 
10.  Medewerkers 

 
De medewerkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de visie en strategie en de 
dagelijkse leiding van de organisatie. Het is hun verantwoordelijkheid om door inspirerend en 
motiverend leiderschap, de visie te communiceren naar vrijwilligers, zodat deze achter de 
visie kunnen staan. 
Vanaf het moment dat ons budget zal worden bevestigd, zullen wij een Operationeel 
Directeur 8 t/m 16 uur per week in dienst nemen. 

 
 
 

11. Vrijwilligers  
 

De stichting werkt met verschillende vrijwilligers. De meesten van hen verrichten hun 
werkzaamheden incidenteel en ontvangen hiervoor geen verdiensten. Zij hebben wel recht 
op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten. 
 
De Stichting “One World Sports Association”- Nederland wil met veel vrijwilligers gaan 
samenwerken en vooral met degenen die in de strategische programma’s hun bijdragen 
zullen leveren.  

 
 
Momenteel ziet de samenstelling er als volgt uit: 
● Operationeel Directeur  - Nethanja de Waard 
● Operationeel Assistent -  Floor Gerrits 
● Marketing Directeur -  Pieter Bergema 
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12. Raad van Toezicht  
 
Wij streven ernaar om een Raad van Toezicht groep te vormen. 
De raad van toezicht zal bestaan vanuit vrijwilligers. Zij zullen geen beloning voor hun 
werkzaamheden voor de stichting ontvangen. Zij zullen wel recht op vergoeding hebben van 
door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.  
 
De raad zal toezicht houden op: 

● de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting. 
● de realisatie van het doel van de stichting. 
● de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie. 
● het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten, prestaties en 

risico's. 
● het naleven van wet- en regelgeving. 
● het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving. 
● de interne controle en risicobeheersing. 
● de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten. 
● de doelmatigheid en efficiency. 
● de integriteit en indien van toepassing de identiteit. 

 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zullen zijn: 

● het toezicht houden op het bestuur en de besturen. 
● het adviseren van het bestuur. 
● het zorg dragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van 

zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het 
reglement van het bestuur. 

● het regelen van eigen werkzaamheden, zoals informatievoorziening, samenstelling 
en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering. 

 

Voor deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden zal de raad verantwoording afleggen in 
een eigen jaarverslag. Dit verslag wordt bij het jaarverslag van de raad van bestuur gevoegd. 

 
 

13. Ambassadeurs 

Bekende, ervaren personen ondersteunen onze activiteiten. 

OWSA-NL streef naar om een Ambassadeursgroep te samenstellen; een groep van experts, 
ondernemers die zich verbonden voelt met OWSA-NL en bijdraagt aan de naamsbekendheid van de 
organisatie.  

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strategische_planning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regelgeving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Financial_accounting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dienst_(economie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Efficiency
https://nl.wikipedia.org/wiki/Integriteit_(persoon)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Statuten
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Reglement&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taken,_verantwoordelijkheden_en_bevoegdheden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarverslag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_bestuur
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14. Financiën 
 

Raming kosten 
 

Operationele kosten Directe kosten (t.b.v. de 
programma’s) 
 

Per maand Totaal 
3 manden 

Totaal 
6 manden 

Totaal 
12 manden 

Vertaler *Materialen vertalen  
1600 woorden p.m. 

€180,00 €540,00 €1.080,00 €2.160,00 

https://www.thinkific.com/pricing/ of 
https://kajabi.com/pricing 

Website, website domain, (online 
academie) betalingen, mailing, 
marketing, community...  

€185,00 €555,00 €1.110,00 €2.220,00 

Office kosten Bankrekening, boekhouding 
programma, verzekeringen 

€70,00 €210,00 €420,00 €840,00 

Personeel kosten Projectleider, public relations, 
opleider 

€890,00 €2.670,00 €5.340,00 €10.680,00 

Totaal  €1.325,00 €3.975,00 €7.950,000 € 15.900,00 

      

Eenmalig 
Sportmaterialen 
 

4 doeltjes, 3 voetballen, 2 sets 
pionnen voor het markeren van 
speelplaatsen, 10 hesjes 

   €400,00 
 

NL 3DI Online academie bouwen    €10.585.00 

Living image 

https://livingimage.nl/ 

Startpakket - Website 
landingspagina  + promo Video   

      € 6.806,00 

Eenmalig  
Totaal 

    € 17.791,00 

Operationele kosten Totaal     € 15.900,00 

Totaal  € 2.807,58 € 8.422,74 € 16.845,48 € 33.691,00 

 
Personeelskosten 
 

Personeel Functie FTE’s U-en 
p.w 

D - en p.u p.w p.m.d. 3 maanden 

Nethanja Bojcic Projectleider, 
Opleider,  
Public relations 

0,2 8 4 €20 €160,00 € 640,00 €1.920,00 

Miljenko Bojcic Opleider 0,2 8 4  V  €50,00 €150,00 

Floor Gerrits Operationeel,  
Public relations 

0,05 2 2  V  
€50,00 

 
€150,00 

Pieter Bergema Marketing  0,05 2 1  V €50,00 €150,00 

Frank Tijsterman Penningmeester 0,05 2 1  V €50,00 €150,00 

Darius Gerrits Secretaris, Marketing  0,05 2 2  V €50,00 €150,00 

Totaal       €890,00 €2670,00 

De toelichting: Per week (p.w.); Per maand (p.m); Per uur (p.u); Uren (U-en); Dagen (D-en); Per maand declaraties (p.m.d); Per woord 

(p.w.d.); V=vrijwilliger; B= Betaald €20 per uur;  

 

https://www.thinkific.com/pricing/
https://kajabi.com/pricing
mailto:felix@livingimage.nl
https://livingimage.nl/
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15. Het werven van gelden 
 

Hoe worden inkomsten voor de stichting gegenereerd? 

Bron Bedrag 

Fondsen  

Overheidssubsidies  

Inkomen door activiteiten van de stichting  

Contracten met de sportverenigingen  

Particuliere donaties  

Diensten of eigendommen  

 

Diensten Producten p.u U-en D-en Totaal 

Per stuk De Begeleidende Studiegids    €10 p.p. 

Inschrijfgeld  
online 

Basiscursus 3D-coaching    €30,00 p.p 

Inschrijfgeld  
online 

3 Dimensionale Coaching cursus voor 
certificering  

   €105 p.p. 

Opleiden  
offline 

3 Dimensionale Coaching cursus voor 
certificering 

€20 
 

33 11 €660 p.c 

Inschrijfgeld  
online 

Afstemming coaches ouders    €50,00 p.p. 

Inschrijfgeld  
online 

Cultuur vormgeven  online   €50,00 p.p 

 

De toelichting: Eenmalig (E); Per week (p.w.); Per maand (p.m); Per uur (p.u); Uren (U-en); Dagen (D-en); Per 

cursus (p.c.); Per Persoon (p.p.); Per jaar (p.j.) 
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16. Beheer en besteding van het vermogen 
 
De stichting zal vermogen opbouwen om een bepaald project te kunnen financieren of het 
vermogen zal als een buffer voor mogelijke tegenvallende opbrengsten dienen. 
 
Om de continuïteit van de stichting te garanderen streven we naar het opbouwen van een 
reserve overeenkomend met de operationele en personeelskosten van 3 maanden. 
 

 

17.  Partners 

 
Samenwerking staat centraal. We zoeken de komende jaren naar organisaties waarmee we 

een partnerschap kunnen aangaan. De potentiële samenwerkingspartners zijn: 

● 3D institute https://3dinstitute.com/. 

● KNVB https://www.knvb.nl 

● De sport/voetbalverenigingen van Amsterdam en Amstelveen/ 

● Gemeente Amsterdam- Sport en Bos- Sportstimulering Jeugd 0-23 jaar  

● Jeugdfonds Sport & Cultuur https://jeugdfondssportencultuur.nl/ 

● Cruyff foundation https://www.cruyff-foundation.org/ 

● Favel Street foundation https://www.favela-street.com/ 

● JCI Nederland https://jciamsterdam.nl/ 

● Life Goals https://stichtinglifegoals.nl 

● Athletes in Action https://www.athletesinaction.nl/ 

● Living Image https://livingimage.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://3dinstitute.com/
https://www.knvb.nl/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/amsterdam/
https://www.hollandsevelden.nl/clubs/amsterdam/
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/sport/contact-sportprofessionals/sportstimulering/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://www.cruyff-foundation.org/
https://www.favela-street.com/
https://jciamsterdam.nl/
https://stichtinglifegoals.nl/
https://www.athletesinaction.nl/
https://livingimage.nl/
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18.  Bijlage 1. 
 
Transactionele versus transformationele coaching 
 
Een 'Transactionele Coach' is iemand die spelers gebruikt als instrumenten om te voldoen 
aan zijn/haar professionele behoeften aan validatie, status en identiteit.  Hier zijn enkele 
belangrijke indicatoren:  
• Het ego van de coach hangt af van de prestaties van het team. 
• De coach gebruikt voornamelijk “wortel & stok” motivatie: “Als je  dit doet, zal ik je dat 
geven (speeltijd, complimenten, etc.)”. 
• De coach traint zijn/haar spelers om te geloven dat winnen het  allerbelangrijkste is. 
• De eigenwaarde van zijn/haar atleten wordt vaak afgemeten aan prestaties. 
 
Een 'Transformationele Coach' is iemand die het coaching platform gebruikt om levens 
veranderende lessen te geven die het leven van een sporter voorgoed kunnen veranderen.  
 
Hier zijn enkele belangrijke indicatoren: 
 
• De coach stelt de behoeften van spelers boven die van zichzelf. 
• De coach is zich bewust van de kracht, positie en het platform dat hij/zij heeft in het leven 
van zijn/haar spelers. 
• De coach gebruikt zijn/haar gezagspositie om het leven van ELKE speler positief te 
beïnvloeden. 
• De coach onderzoekt WAAROM hij/zij de dingen doet zoals hij/zij ze doet. 
 
Transactionele coaching is gericht op acties. Het draait allemaal om prestaties. Deze 
coachingstijl communiceert in feite: "Je bent hier om mij (de coach) te helpen winnen en 
jouw productieniveau bepaalt jouw waarde voor het team. 
 
" Transformationele coaching is gericht op de persoon. Deze coaching stijl communiceert: "Ik 
ben hier als coach om te helpen groeien, niet alleen als een sporter, maar als een compleet 
persoon." Dat noemen we een 3 Dimensionale Coach. 
 
Het fundament 
Om hun invloed ten goede te maximaliseren, moeten coaches duidelijk zijn waarom ze 
coachen. 3D Coaching probeert strategieën te ontwikkelen die sporters helpen zich holistisch 
te ontwikkelen. Om deze strategieën effectief te laten zijn, moeten coaches een duidelijk 
begrip hebben van hun transformationele doel. Dit is de basis voor effectief gebruik van het 
3d Coaching raamwerk 
 
Het 3D-raamwerk  
Het 3D Coaching raamwerk is ontwikkeld door Dr. Jeff Duke, directeur van het 3D-instituut 
USA. Dit eenvoudige raamwerk maakt het mogelijk  voor coaches om hun transformationele 
doel te vervullen. Het raamwerk helpt het de coaches met de volgende onderdelen: 
• Fundamenteel gezond (1e Dimensie).  
• Bedreven in het coachen van de juiste mentaliteit ((2e Dimensie). 
• Gericht op de ontwikkeling van het hart ((3e Dimensie). 
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De 1ste Dimensie 
In Dr. Duke's doctoraal onderzoek, vond hij dat ongeveer 75% - 85% van de coaches alleen 
coachen op de 1e dimensie. Met andere woorden, de primaire focus van de meeste coaches 
is op het wat wordt begeleid van de volgende categorieën: kracht, cardiovasculair, snelheid, 
explosiviteit, techniek, herhaling en tactiek.  
Omdat de bredere sportcultuur zo'n geweldige prestatie heeft geleverd in het  ontwikkelen 
van middelen om coaches te helpen hun sporters fysiek te ontwikkelen, is  de 1e dimensie niet 
de primaire focus van onze 3D Coaching training.  
Als de coaches de wens hebben om  excellente coaches te worden, dan moeten ze ook 
uitmuntendheid in andere dimensies nastreven. 
 
De 2e Dimensie  
De vijf grootste problemen in de 2e dimensie die het vaakst aan de oppervlakte komen als 
we coaches trainen, zijn de kwesties hoe om te gaan met motivatie, vertrouwen, emoties, 
teamcohesie en het stellen van doelen in relatie tot de sporters van de 21e eeuw. 
Uit het onderzoek van Dr. Duke blijkt dat slechts 15-20% van de coaches een duidelijk 
gedefinieerde 2e Dimensie coaching strategie heeft. Dit leidt tot veel frustratie bij coaches, 
omdat veel van de problemen waarmee ze te maken hebben, zijn gelinkt aan de problemen 
van de 2e dimensie. Dit kan grotendeels worden toegeschreven aan de culturele 
veranderingen die in de afgelopen generatie hebben plaatsgevonden. En in het algemeen 
aan de manier waarop coaching strategieën niet met de tijd mee zijn veranderd. 
 
 
De 3e Dimensie  
Uit het onderzoek van Dr. Duke blijkt dat slechts 5-10% van de coaches een duidelijk 
gedefinieerde strategie heeft voor de 3e dimensie in hun teams. Coaches moeten begrijpen 
dat een strategie voor de 3e dimensie tegenwoordig essentieel is. Naarmate de 
gezinssamenstelling in de 21e eeuw verder veranderd en ook verslechtert, worden coaches 
een van de belangrijkste invloeden op de manier waarop ze de 3e Dimensie onderdelen 
coachen aan hun sporters, namelijk: identiteit, karakter, eigenwaarde, normen, waarden, 
betekenis en doel. 
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Als coaches niet bewust zijn van deze 3e Dimensie kenmerken in hun eigen leven te 
definiëren, en ze niet de intentie hebben om de juiste boodschap aan hun spelers mee te 
geven, zullen sporters hun eigen inzicht in deze belangrijke kwesties ontlenen aan de 
sportcultuur zelf. Omdat de sportcultuur “winnen” als het ultieme doel van de sport zelf 
beschouwt, zullen sporters, als een coach niet strategisch coacht in de 3e Dimensie, zich 
identificeren met alleen attributen van de 1e Dimensie. Als dit gebeurt hebben sporters vaak 
last van alle negatieve gevolgen van een valse identiteit die aan prestaties is gekoppeld. 
Niet coachen in alle 3 Dimensies betekent dat je sporters niet helpt te worden wat ze wel 
kunnen zijn. De ene Dimensie heeft invloed op de andere twee Dimensies. Coaches moeten 
een 3 Dimensionale strategie ontwikkelen om hun transformationele doel te bereiken. 
 
 
Resultaten van 3D Coaching  
Onderzoek wijst uit dat 3 Dimensionale coaches regelmatig sporters voortbrengen die: 
• Vaardigheden sneller leren. 
• Harder werken. 
• Sneller herstellen van een blessure.  
• Zich beter kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden.  
• Spelen op een hoger niveau. 
• Levenslessen leren door middel van sport. 
 
 
De 3D Reis 
Meestal komt een duidelijk begrip van het doel door een ontdekkingsreis. Coaches moeten 
proberen te begrijpen hoe culturele invloeden en druk van buitenaf, samen met hun eigen 
individuele ervaringen, hun begrip hebben gevormd over waarom ze coachen. 
Terwijl je aan deze reis begint om het 3D-raamwerk te begrijpen, zul je je transformatiedoel 
helder beginnen te onderscheiden. Onze online training zal iedereen die deelneemt, door dit 
proces leiden en helpen bij het maken van een plan om ieders doel te laten bereiken met 
behulp van de praktische 2e en 3e dimensie strategieën. Onderweg zul je belangrijke 
ontdekkingen doen die ieders capaciteit vergroten om de sporter van de 21e eeuw effectief 
te coachen. 
 
 
Routekaart voor de Reis  
De 3 Dimensionale coachingsreis is structureel gebaseerd op de leercirkel, het werk van Mike 
Breen en het team van 3D Movements. De leercirkel biedt een "routekaart" voor de 3D reis 
en leidt coaches door het proces van "heroverwegen" en "hervormen". Voordat coaches een 
transformationeel doel voor hun coaching formuleren, helpt deze begeleide reis hen om hun 
culturele veronderstellingen te 'heroverwegen' door middel van een proces van observatie, 
reflectie en discussie. Vervolgens, via een proces van bewuste planning en het vaststellen van 
verantwoordelijkheid, helpt de cursus coaches om hun programma's te "hervormen" door 
gebruik te maken van het 3D-raamwerk. 
 
Online training  
Momenteel is het alleen mogelijk om je aan te melden voor online 3D cursussen in het 
Engelse. Aanmelden en registreren voor de online 3D-cursus  kan via een email te sturen 
naar: netherlands@oneworldsa.org. 
 

mailto:netherlands@oneworldsa.org
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OWSA-NL zal de komende jaren werken aan het ontwikkelen van een online 3D academie (e-
learning) om Nederlandse coaches op te leiden met de 3D Coaching in het Nederlands.  
 
De offline trainingen, begeleidende activiteiten 
OWSA-NL zal de offline training en begeleidende activiteiten vanaf oktober 2021 in 
Amstelveen en Amsterdam voor de aangemelde cursisten gaan organiseren en daarvoor zal 
de “Begeleidende Studiegids” als hulpmiddel gebruikt worden. 
 
De Begeleidende Studiegids als hulpmiddel  
De Begeleidende Studiegids is ontworpen om te worden gebruikt in kleine groepen door 
coaches die zich ingeschreven hebben voor de online 3D cursus. Omdat coaches de online 
inhoud individueel doornemen, biedt deze Begeleidende Studiegids een handige plek om 
aantekeningen te kunnen maken. 
 
Nadat de module/modules online door de cursisten voltooid zijn, stelt dit hulpmiddel de 
coaches in staat om in kleine groepen contact te leggen en te verwerken wat ze 
hebben geleerd voordat ze verder gaan met de volgende module/modules. 
 
De volgende cursussen zullen als de eerste worden aangeboden: 
 

3D Coaching voor beheerders 
€0,00 

 
 
Cursusbeschrijving: 
Deze cursus is ONS CADEAU voor (sport) directeuren en 
andere mensen die verantwoordelijk zijn voor het leiden 
van coaches binnen een (sport) organisatie. Deze cursus 
helpt je te begrijpen hoe het 3 Dimensionale Coaching-
raamwerk beheerders in staat stelt een transformationele 
cultuur te creëren die niet alleen succes op het sportveld 
voortbrengt, maar ook betekenis heeft buiten het 
scorebord. 
 
 
 
 

Als resultaat van het volgen van deze cursus kunnen de beheerders: 
● Onderscheid maken tussen Transactionele en Transformationele coaches. 
● Nieuwe inzichten krijgen over hun rol als beheerder. 
● Realiseren hoe belangrijk het is dat coaches hun Transformationele doel definiëren. 
● Begrijpen wat wordt bedoeld met het 3 Dimensionale Coaching-raamwerk. 
● Verschillende componenten kunnen identificeren binnen elk van de 3 Dimensies. 
● De langetermijnwaarde begrijpen van het trainen van coaches in 3 Dimensies. 
● De noodzaak erkennen van het bevorderen van een transformatieproces. 
● Inzicht krijgen van de 3 Dimensionale coaching cursus voor certificering. 
● Ontdenken van krachtige tools om verantwoordelijkheid te creëren bij de coaches 
● Praktische strategieën begrijpen om een gezonde (sport) cultuur te creëren. 
● Leren om op verschillende manieren ouders te betrekken bij het 3D-proces. 
● Begrijpen van de algemene resultaten van het trainen van coaches in 3 Dimensies. 
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Cultuur vormgeven met behulp van het 3D-framework 
€50,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursusbeschrijving: 
 
Deze cursus legt een praktische strategie uit om uw culturele visie vooruit te helpen van 
'overleven' naar 'betekenis'. Gaandeweg worden belangrijke inzichten geworven over: 
 

● De formule voor verandering begrijpen. 
● Hoe ontevredenheid te creëren om urgentie te krijgen. 
● Een overtuigende visie uitdragen om te inspireren. 
● Tastbare eerste stappen voorwaarts ontwikkelen. 
● Weerstand verlagen en buy-in creëren. 
● Het stabiliseren van jouw cultuur door middel van training. 
● Mensen begeleiden om groei te bevorderen. 
● Het opzetten van een kader voor blijvend leren. 
● Een gemeenschappelijke taal creëren om waarden te versterken. 
● Effectief organisatorische zorg verlenen. 
● Prioriteit geven aan uw reden boven uw doelen. 
● Overige praktische dingen die je kunt doen. 

 
Omschrijving 
Iedereen is het erover eens dat 'cultuur' een belangrijke bepalende factor is voor elke 
organisatie die haar visie met succes wil verwezenlijken. Hoewel het belang van cultuur goed 
wordt begrepen, is het zeker niet automatisch om te begrijpen hoe cultuur opzettelijk SHAPE 
kan worden om de visie te verwezenlijken. De cultuur zal een combinatie zijn van wat je 
creëert en wat je toelaat. Deze cursus zal helpen om een cultuur te CREËREN die iedereen in 
de organisatie in staat stelt te floreren... in alle 3 Dimensies. 
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Basiscursus 3D-coaching 
€30,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursusbeschrijving: 
 
Deze online cursus op eigen tempo, is een verkorte versie van onze 3 Dimensionale Coaching 
training. De cursus is ontworpen om coaches te helpen de "essentie" van het 3D-framework 
te begrijpen. Door deze cursus te volgen, krijgen coaches toegang tot: 
 

● 15 lesmodules. 
● Korte trainingsvideo's die de basis behandelen (75 minuten). 
● Praktische 2e en 3e Dimensie strategieën. 

 
Omschrijving: 
Voor een kleine investering van tijd en geld maakt deze cursus u vertrouwd met onze 3D 
Coaching training. Na voltooiing krijgt u de mogelijkheid om uw 3D-coaching reis voort te 
zetten door de volledige verkoopprijs van deze cursus (€30,00) toe te passen op het 
inschrijfgeld van onze volledige cursus voor certificering. 
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3 Dimensionale Coaching cursus voor certificering 

€105,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursusbeschrijving: 
 
Deze online cursus kun je op eigen tempo doen en neemt coaches mee op reis naar het 
definiëren van hun transformationele doel en helpt bij het creëren en uitvoeren van een 
plan. Gaandeweg zullen coaches belangrijke principes ontdekken en praktische strategieën 
leren voor: 
 

● Omgaan met de "recht hebben op"-mentaliteit.  
● Intrinsiek gemotiveerde sporters. 
● Gebruik te maken van de kracht van emoties. 
● Het bevorderen van meer vertrouwen winnen. 
● Teamcohesie creëren. 
● Effectief doelen leren stellen. 
● Sporters helpen karakter te ontwikkelen 
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              Afstemming verkrijgen tussen coaches en ouders 

€50,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursusbeschrijving: 
 
Deze cursus is ontworpen om coaches te helpen een partnerschap met ouders te creëren om 
sporters te helpen bloeien in alle 3Dimensies. Deze cursus zit vol praktische inzichten en 
strategieën om: 
 

● Coaches te helpen om met ouders een gezamenlijk doel af te stemmen.  
● Een proces in te richten voor het opbouwen van een gezonde relatie tussen coaches en 

ouders. 
● Rollen tussen coaches en ouders verduidelijken voor een optimaal voordeel voor de sporter. 
● Bouw vertrouwen op met zowel de ouders als de sporters tegelijk. 

 
Omschrijving: 
Idealiter zouden coaches en ouders moeten samenwerken in het voordeel van de sporter. 
Helaas zijn er maar al te vaak breuken in deze relatie die problemen veroorzaken voor alle 
betrokkenen. Deze cursus is ontworpen om een partnerschap tussen coach en ouders te 
creëren die de teamcohesie helpt verstevigen en uiteindelijk de atleten helpt te ontwikkelen 
in alle 3 Dimensies. 
 
Deze cursus bestaat uit 23 module en leidt u door het 'dynamisch model voor culturele 
afstemming'. Net zoals alle vier de wielen van een auto moeten worden uitgelijnd om 
efficiënt vooruit te komen, moeten coaches en ouders op alle vier de "wielen" van dit model 
zijn uitgelijnd: doel, proces, rollen en vertrouwen. Onderweg leer je praktische strategieën 
om elk “wiel” uit te lijnen. Zodra de juiste afstemming is bereikt, zal iedereen (sporter, 
coaches en ouders) profiteren van een verenigde inspanning en zal het programma in de 
goede richting gaan. 


