OPEN CLUB

Open Club,
de vereniging
van de
toekomst
Coaches Breda Actief tonen sportclubs hoe
ze ophaalbrug kunnen neerlaten

De Open Club is de vereniging van de toekomst. Er zijn sportclubs
die meer zouden kunnen dan het aanbieden van de sport zelf.
Juist die clubs moeten niet op een eilandje blijven zitten, maar de
ophaalbrug neerlaten. Goed voor de club zelf, maar ook voor de
omgeving. De Open Club Coach kan helpen bij dat proces.
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“WE WILLEN NIET MET EEN
MEETLAT BEPALEN WANNEER
EEN CLUB NU WEL OF GEEN
OPEN CLUB IS”
Suzan Zwiers

et is vaak makkelijk om iemand het werk uit handen te nemen. “Kom, laat mij
maar even.” Maar uiteindelijk schiet de ander daar weinig mee op. Hij heeft
 EDWARD SWIER
er weinig van geleerd. Juist daarom biedt de Open Club Coach
assistentie, advies en begeleiding, maar is het de bedoeling dat
sportclubs zelf het werk verrichten; zodat men het zelf in de vingers heeft als de Open Club Coach verder trekt
en een volgende vereniging zijn hulp aanbiedt. In Breda zijn de eerste resultaten meer dan bemoedigend.

In iedere buurt een Open Club
De stichting Breda Actief stimuleert, inspireert, faciliteert en adviseert inwoners en organisaties om deel te nemen
aan sport en vrijwilligerswerk. Op vrijwilligersgebied helpt men vraag en aanbod in Breda te verbinden. Bovendien is er een grote afdeling Sport en Bewegen die het beleid van de gemeente uitvoert en voor begeleiding van
sport in de wijken en op scholen zorgt.Tot de ruim dertig fte’s die Breda Actief heeft, hoort ook een drietal Open
Club Coaches (buurtsportcoaches). Aanvankelijk presenteerde de gemeente Breda de sportkantine als het Buurthuis van de Toekomst. Die benaming bleek voor velerlei uitleg vatbaar, de essentie ontging veel verenigingen. Suzan Zwiers, adviseur Sport en Bewegen bij Breda Actief:“Toen NOC*NSF met de term Open Club kwam, voelden
we direct dat die meer indruk maakte en beter de lading dekte.Verenigingen haakten er ook makkelijker op in.”
NOC*NSF inspireert en stimuleert sportclubs om meer ‘open’ te worden. De sportkoepel heeft als motto: ‘Voor
elke buurt een Open Club’. Door als club meer in te spelen op de behoefte van de eigen leden, betrokkenen en
buurtbewoners is zij in staat om niet-leden, niet aangesloten sporters en buurtorganisaties aan zich te binden.
Het geeft bovendien verenigingen de mogelijkheid hun vleugels uit te slaan en de connectie te maken met de
buurtbewoner of buurtorganisaties waar voorheen aan voorbij werd gegaan.
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OPEN CLUB

vrijwilligerswerk / sport en bewegen

Wil een vereniging de weg inslaan om een Open Club te worden,
maar ontbreekt daarvoor de knowhow, dan kan Breda Actief de
vereniging in kwestie begeleiden. Het is echter een misvatting om
te denken dat de Open Club Coach de verenigingen al het werk
uit handen neemt. Dat moeten verenigingen ook niet willen, zegt
Zwiers. “Want gaat de Open Club Coach dan weer elders aan de
slag, dan staat de vereniging nog steeds voor dezelfde uitdaging.”
Nee, de Open Club Coach geeft handreikingen, beantwoordt vragen en helpt met het zoeken naar oplossingen. Coacht. Zwiers:“De
Open Club Coach is juist daarvoor in het leven geroepen. Hij zal het
niet van de vereniging overnemen. De Open Club Coach zal handvatten aanreiken, advies geven en waar nodig het proces leiden.”
Natuurlijk kan zo nu en dan een taak worden overgenomen. “Zo
kan de Open Club Coach naar een wijkgerelateerde bijeenkomst
komen op een tijdstip dat de vrijwilligers van de vereniging vanwege werkzaamheden elders zijn of vanwege een te druk schema
verhinderd zijn. Hij vormt dan tijdelijk het verlengstuk van de vereniging. De Open Club Coach helpt bij het aanjagen van het proces,
het is aan de verenigingen zelf om een werkgroep met vrijwilligers
samen te stellen.”
Een praktijkvoorbeeld? Een club wil bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding gaan verzorgen voor de jeugd, zowel voor jongeren van de
club zelf als uit de buurt. Dan helpt de Open Club Coach bij de
analyse (‘Is er überhaupt behoefte aan?’), het opzetten van de begeleiding en de implementatie ervan. Maar daarna is het toch echt aan
de vereniging zelf om de begeleiding te continueren.

Dak- en thuislozen
De eerste resultaten voor het werken met Open Clubs in Breda zijn
bemoedigend. Inmiddels loopt al een aantal projecten. Zo wilde Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. in samenwerking met Breda
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Geen meetlat
Breda Actief waakt er overigens voor een Open Club exact te
benoemen. “We willen geen strakke randvoorwaarden stellen
en met een meetlat bepalen wanneer een club nu wel of geen
Open Club is. Het gaat om het idee, de gedachte erachter. Verenigingen moeten het ook niet doen om de eventuele subsidie.
Ze moeten erachter staan, de intrinsieke motivatie hebben om
het te willen.”
Er zijn zo veel manieren om betrokkenheid bij de wijk, de bewoners en de omgeving te tonen. Te vaak denken verenigingen
dat dit alleen kan als ze de beschikking hebben over een eigen
kantine. Clubs die hun sportruimte huren en niet over een eigen accommodatie beschikken, kunnen zich ook inzetten als
Open Club. Met de hulp van een Open Club Coach is het makkelijker daar invulling aan te geven: hij kan verenigingen op het
juiste spoor zetten.
Wat Zwiers betreft heeft het concept van de Open Club Coach
een mooie toekomst voor zich. Er is nog veel winst te boeken.
“Het zou mooi zijn als verenigingsondersteuners en ondersteuners van de diverse sportbonden elkaar beter weten te vinden.
Hoe beter verenigingen weten waar ze ondersteuning kunnen
krijgen, hoe meer er te bereiken valt.”

Succesvol met
vrijwilligers?
breda-actief.nl

#BREDADEWIJKIN

Verlengstuk

VRIJWILLIGERS
ORGANISATIE

ONTMOETEN

Suzan Zwiers

Actief sport als middel inzetten voor (dreigend) dak- en thuislozen.
Sportverenigingen kregen de kans hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen, terwijl de dak- en thuislozen via hun betrokkenheid bij
sport geholpen werden bij hun re-integratie. Het project, begonnen
met een straatvoetbalcompetitie, kreeg een enthousiasmerende naam,
Sportsurprise, en werd tijdens de Verkiezing van de Sportgemeente
van het Jaar zowaar bekroond tot Beste Initiatief op sport- en beweeggebied 2013/2014.
De dak- en thuislozen werd overigens alle tijd gegund om te wennen
bij de betrokken sportclub. Na een aantal bezoeken kon worden gekozen om onder begeleiding van de vereniging, en met ondersteuning,
zelf te gaan sporten óf vrijwilligerswerk te gaan doen. Zwiers:“Beide
bieden structuur.” Het hielp ook de verenigingen. “Vanzelfsprekend
staan niet alle verenigingen direct te springen als je ze vraagt om een
project met dak- en thuislozen te gaan doen.Tot de clubs merken dat
het niet alleen maar mannen met onverzorgde baarden zijn. Dat je
de vooroordelen weg kunt nemen en dat van hun aanwezigheid ook
voor anderen een stimulans uitgaat.”

ADVIES

“DE OPEN CLUB COACH
REIKT HANDVATTEN AAN EN
GEEFT ADVIES, HIJ ZAL HET
NIET VAN DE VERENIGING
OVERNEMEN”

Inspiratiebijeenkomsten Open Club
In haar streven verenigingen te prikkelen opener te worden en elkaar daartoe te inspireren, organiseert NOC*NSF in samenwerking met NISB,
diverse sportbonden en lokale sportorganisaties inspiratiebijeenkomsten in het land. Tijdens deze Open Club sessies kunnen clubbestuurders
en andere enthousiastelingen zowel in een plenaire bijeenkomst als tijdens rondetafelgesprekken van elkaars ervaringen leren.
Op www.nocnsf.nl is meer over deze bijeenkomsten en de Open Club gedachte te vinden.
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Breda Actief
www.breda-actief.nl

Volg ons via

In opdracht van
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