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Menu kaart 
 
Sportspiegels  
 
Wat kan het bedrijfsleven, het onderwijs en het brede veld van maatschappelijke 
organisaties leren van processen zoals deze zich in de (top-)sport voltrekken? 
 
Sportjournalist Marcel Rözer en senior trainer/coach Hennie Grol van het netwerk 
Groeien in Organisaties hebben vanaf het voorjaar van 2011 een programma 
ontwikkelt waarmee zij samen met teams van bedrijven, onderwijs instellingen en tal 
van maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties antwoord proberen te geven op 
deze vraag. 
 
Programma aanpak: 
 
Op basis van een precieze incheck van de wensen en vragen van de organisatie 
wordt er een programma op maat ontwikkeld. Afgestemd op de te bereiken doelen 
volgt het programma in grote lijnen de volgende menukaart. 
 
Wat vooraf gaat aan de training: 
 
Deelnemers geven vooraf gaande aan de eerste trainingsdag hun favoriete 
topsporter door en de (team-)sport die zij (het liefst zouden) beoefenen. Verder vult 
elke deelnemer voorafgaande (of bij de start) van de training een test “Het spel van 
coaching” in. Aan de hand van deze test worden ieders dominante coachingsstijl 
bepaald. De verschillende stijlen van coaching geven voer voor discussie wat het 
eigen team voor een soort coaching nodig heeft.  
 
Startup van de training, sportspiegels deel 1: 
 
Met het onderdeel sportspiegels gaan deelnemers onderzoeken welke favoriete 
topsporters er door de aanwezige deelnemers vooraf zoal zijn uitgekozen. Met de 
gehele groep wordt gekeken wie en waarom welke sportidool als favoriet heeft. Aan 
de hand van filmpjes en foto’s wordt naar elke afzonderlijke topsporter gekeken en 
welk talenten en kwaliteiten deze bezit. Wat is talentontwikkeling, hoe werkt dit in de 
sport en wat kunnen organisaties hiervan leren. Ten slotte wordt er gekeken wat voor 
een team er staat als je kijkt naar de verschillende kwaliteiten van alle leden.  
 
De onderdelen teamvorming, teamrollen en resultaatgericht samenwerken komen 
aan de orde naar aanleiding van de KRO documentaire “De lange mannen”, van 
de hand van Marcel Rözer. Afhankelijk van de samenstelling van de groep kan er 
ook gekozen worden voor de rapportage van het gouden dames hockey elftal 
onder leiding van bondscoach Lammers. Naar aanleiding van de beelden wordt 
geanalyseerd hoe en op welke wijze er door deze sportploeg doelen zijn gesteld, 
hoe er wordt samengewerkt en op welke wijze er binnen de groep beïnvloeding 
plaatsvindt. Binnen de teams zijn er, letterlijk en figuurlijk, bepaalde posities verdeelt. 
Welke posities zijn er en herken je voor je eigen team? Welke doelen, teamresultaten 
of productie afspraken stellen jullie voor deze periode en wanneer is het resultaat 
met dit team bereikt? 
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Test: het spel van coaching, deel 2: 
 
Met behulp van de Test het spel van 
coaching is te bepalen welke stijl van 
coaching iemand bij voorkeur hanteert. De 
verschillende stijlen staan voor de stijl van de 
verschillende (bonds-)coaches van het 
Nederlandse voetbal: van Gaal (instructie), 
Hiddink (motiveren), van Marwijk (overleggen) 
en Michels (delegeren). De onderlegger van 
deze verschillende coachingsstijlen wordt 
bepaald door de mate waarop er sturing op 
de taak en/ of het proces nodig is. Behandeld 
wordt vervolgens de essentie van 
teamcoaching en het situationeel coachen. 
Dat laatste wil zeggen welke vorm van 
coaching past op welk moment het best bij 
het betreffende team. Hoe geef je naar 
elkaar toe op de juiste manier en op het juiste 
moment coaching? En hoe verhoudt de taak- 
en relatiegerichtheid zich hierbij? De zeven 
kenmerken van succesvolle teams kunnen 

hierbij een eye-opener zijn. 
 

Gezamenlijke team opstelling  
Met behulp van de uitvoering van een aantal outdoor oefeningen wordt gekeken 
op welke wijze een team samenwerkt. Welke doelen worden er gesteld, hoe wordt 
er onderling gecommuniceerd, worden alle talenten benut en adviezen 
waargenomen? Met behulp van videoanalyse wordt de uitvoering heel precies 
geanalyseerd. In een soort van dubbelslag wordt tevens gekeken naar de wijze 
waarop teamleden deze outdoor hebben geleid: wat voor een sturing had dit team 
nodig en hoe vonden de coachings plaats? 
 
Aan het eind van de training gaat elk team een gezamenlijke opstelling voor de 
toekomst bepalen. Welke doelen worden er voor het vervolg gesteld en wat 
bepaald straks de tevredenheid over de onderlinge samenwerking? Welke rollen zijn 
er naar de toekomst allemaal nodig? Met behulp van onderlinge moderne 
feedback wordt gekeken wie welke rol in het team het best kan invullen en hoe 
uiteindelijk het gehele plaatje er uit ziet.  
 
Tenslotte 
 
De trainingen ‘Sportspiegels’ blijven volop in ontwikkeling om de ideeën van de 
tekentafel te toetsen in de praktijk. In de driehoek kennis, plezier en empowerment is 
het voor teams goed vertoeven om samen te leren. Onze klanten bepalen daarbij in 
de praktijk wat nodig is en wat werkt! Als u op de hoogte wilt blijven van de 
ontwikkelingen met sportspiegels kijk dan regelmatig op onze website 
www.groeien.org  
 
U kunt uw belangstelling  kenbaar maken met een mailtje naar:  info@groeien.org  
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Met vriendelijke groeten, 
 
Hennie Grol en Marcel Rözer 


