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de training voorbij
paradigmashift in bedrijfstrainingen

door Ewout Boogaard
Martijn Jong
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Voorwoord
In het Nieuwjaarsboekje 08/09 van Karacter en AMI vragen wij uw aandacht
voor het sportproject. Dit is een nieuwe en bijzondere leeromgeving die
ontstaat door de doelstellingen en trainingsprogrammaʼs van de sport aktief
te verbinden met de kennis en ervaring van overheid en bedrijfsleven. Naar
onze overtuiging biedt een sportproject voor bedrijfsleven en overheid een
uitdagend en inspirerend speelveld voor het ontwikkelen van talent.

De sport staat dichter bij overheid en bedrijfsleven dan u misschien
denkt. In elk van deze drie ‘werelden’ wordt veel werk verzet door
mensen die in teamverband presteren. Wij zijn er van overtuigd dat
dit een voor u interessant verhaal is, ook al heeft u niet direct een
binding met (top)sport en wilt u het boekje dat u nu in uw handen
heeft eigenlijk al voor gezien houden. Inhoudelijk is er voor u beslist
wat te halen, maar alleen al de cartoons van Martijn Rietbroek
maakt het lezen van dit boekje de moeite waard.
In onze aanpak plaatsen wij een sportieve ambitie centraal. Een
sportieve ambitie inspireert, biedt een helder gezamenlijk doel en
het resultaat is direct zichtbaar. Om die sportieve ambitie te
realiseren is kennis en ervaring nodig die de sport niet in huis heeft,
maar wel in het bedrijfsleven en bij de overheid beschikbaar is.
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Omgekeerd kunnen bedrijfsleven en overheid veel leren van de
ervaringen in de sport, bijvoorbeeld als het gaat om het presteren
van teams. Door deze drie werelden in een sportproject samen te
brengen ontstaat een bijzondere synergie en is het over en weer
delen van kennis vanzelfsprekend. De uitdagende en inspirerende
leeromgeving die een sportproject is, biedt een bijzondere kans
voor het ontwikkelen van talent binnen uw organisatie en draagt
daarmee bij aan de realisatie van uw doelstellingen.
In het hoofdstuk ‘De training voorbij’, introduceren we een
uitdagende en inspirerende leeromgeving voor talent. In de drie
hoofdstukken daarna geven we enkele voorbeelden uit onze
praktijk. Het hoofdstuk ‘Hoe word je kampioen?’, beschrijft onze
zoektocht naar een effectieve leeromgeving voor het verbeteren
van de prestatie van teams. Wat zijn de criteria voor een
prestatieteam, en hoe kan je daar op sturen. In het hoofdstuk
‘Terugslaan bij tegenslag’, geven wij aan op welke wijze een
sportieve ambitie een middel kan zijn voor het ontwikkelen van
talent, zoals de vijf ondernemers het supportteam vormden om de
olympische ambitie van rolstoeltennisster Sharon Walraven
mogelijk te maken. In het hoofdstuk ‘Een nieuwe leeromgeving
voor talent’ beschrijven we een lopend project van Karacter en AMI.
Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over hoe de sport ook
in uw organisatie een middel kan zijn voor het ontwikkelen en
binden van talent.
Natuurlijk horen wij graag van u wat u van ons idee vindt.
Ewout Boogaard
Martijn Jong
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Leren, maar dan anders
Voor een topsporter telt alleen het resultaat. Maximaal commitment en focus.
Alles is gericht op presteren. Hard trainen om in dat ene toernooi of die ene
wedstrijd nog net dat beetje meer uit je lijf te halen. Het gaat om winnen, het
gaat om goud. Topsport vereist een professionele aanpak. Voor het
neerzetten van prestaties in de (top)sport is veel geld nodig. Presteren is niet
meer mogelijk zonder professionele begeleiding door een zakelijke en
sportieve staf, perfect materiaal, dure traningsstages, hoge reis- en
verblijfskosten, een coach, en als het even kan ook een (bescheiden)
inkomen voor de sporter.

Om dat allemaal te kunnen betalen is een topsporter meestal
afhankelijk van sponsors bij de overheid of het bedrijfsleven.
8

Gelukkig kent succes vele vrienden. Talenten in de sport
financieren zo hun weg naar de top. Sport en sponsorbelangen zijn
innig met elkaar verweven. Geen topsportevenement kan nog
zonder VIP-dorpen, charmante gastvrouwen en skyboxen. Voor het
bedrijfsleven is de sport een beproefd middel om te netwerken, de
relatie met de klanten te versterken of de naamsbekendheid te
vergroten. Maar is er niet veel meer te halen uit de verbinding
tussen sport, bedrijfsleven en overheid? Wij vinden van wel.
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Er valt veel van en met elkaar te leren. Op aspecten als
teamsamenspel of persoonlijk welzijn heeft de topsport veel meer
kennis in huis en wordt er ook meer aandacht aan gegeven dan in
het bedrijfsleven of bij overheidsorganisaties gebruikelijk is. Terwijl
de prestaties toch ook binnen die organisaties meestal met elkaar
geleverd moeten worden. Daar staat tegenover dat de kennis van
en ervaring met kostenmanagement, communicatie, marketing en
organisatieontwikkeling in het bedrijfsleven en de overheid op een
hoger niveau liggen dan in de sport. Ligt het dan niet voor de hand
om, in het verlengde van en in aanvulling op de gebruikelijke
sponsorrelaties, deze kennis en ervaring over en weer met elkaar
te delen. Toch gebeurt dat zelden of nooit. Wij zien die uitwisseling
van kennis en ervaring als een grote kans en uitdaging in de
sportprojecten die we initiëren en uitvoeren.

Duurzaam verbinden
Door bedrijfsleven, overheid en sport op basis van gezamenlijke
ambities in een sportproject duurzaam met elkaar te verbinden
ontstaat synergie. Voor de sporter is een dergelijk sportproject
belangrijk omdat sporters en sportorganisaties zelf veelal niet
beschikken over de middelen, de contacten en de kennis om onder
professionele condities te werken aan het realiseren van de
sportieve ambitie. Het bedrijfsleven heeft op die gebieden meer in
huis. Voor het bedrijfsleven is deelnemen aan een sportproject een
uitstekende manier om concreet inhoud te geven aan het
‘investeren in mensen’. Voor de overheid is een sportproject
belangrijk omdat succesvolle sporters voorbeelden zijn van het
beleid dat het rijk, de provincie en de gemeenten ontwikkelen rond
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maatschappelijke doelen als gezondheid en (meer) bewegen. Om
in het het bedrijfsleven of bij de overheid iets te bereiken is karakter
nodig. Een topsporter weet maar al te goed wat karakter is en hoe
je karakter ontwikkelt.
In een sportproject gaat het om het realiseren van een concrete
sportieve doelstelling. Een handbalploeg die aan de Olympische
Spelen wil deelnemen. Een tennisser die voor goud wil gaan. Een
voetbalploeg die wil promoveren. Het is duidelijk waar het om gaat
en wat de inzet van de deelnemers daaraan bijdraagt. Een stevig
commitment is vereist, maar het is niet moeilijk om je aan die
doelstelling te verbinden. De verbindende kracht van een sportieve
ambitie is groot. Het gaat ergens om. Een kampioenschap, een
gouden medaille of het voorkomen van een degradatie. Iedere
deelnemer is bereid om zich in te zetten en naar beste kunnen een
steentje bij te dragen. Een sportproject daagt je uit, spreekt tot de
verbeelding, is meetbaar, dient een concreet zakelijk belang en is
ook nog eens maatschappelijk relevant. Omdat er een echte
uitdaging ligt, is de effectiviteit groter dan in een reguliere training.
Een sportproject vraagt om een krachtig team met deelnemers die
de klus met elkaar willen klaren. Deelnemen aan een sportproject
is real-life leren, leren met een missie.
10

De training voorbij
Leren doe je door kennis te vergaren en deze kennis toe te passen.
Reguliere

leerprogramma’s

en

trainingen

bieden

daartoe

gelegenheid in een relatief veilige oefenomgeving. Dat is misschien
prettig, maar niet altijd effectief. Ervaringen in de sport laten zien
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dat echt leren pas gebeurt wanneer het experimenteren met
verworven kennis en inzichten wordt toegepast als het ergens om
gaat, in de wedstrijd dus. Sportprojecten bieden een dergelijke
leeromgeving en gaan daarmee in effectiviteit de gebruikelijke
bedrijfstraining voorbij.
Een sportproject is een uitdagende en inspirerende leeromgeving
voor het ontwikkelen van talenten uit overheidsorganisaties en het
bedrijfsleven. Het gaat om zaken als leiderschap, teambuilding,
marketing, organisatieontwikkeling, management en ondernemerschap. Het is een leeromgeving waar het er echt om gaat, maar
toch relatief veilig. Net als in de reguliere werkomgeving is het in
het sportproject belangrijk om te presteren, maar iedereen weet dat
het maken van fouten nu eenmaal onderdeel is van elk leertraject.
Als je er in een leeromgeving goed mee omgaat, leer je van die
fouten misschien wel het meest.
Een essentieel verschil met bedrijfstrainingen is dat het in een
sportproject echt ergens om gaat. Daarom kan er ook een echt
commitment zijn. Het commitment, en daarmee de intensiteit van
de leerervaring, is in de gebruikelijke bedrijfstrainingen naar onze
overtuiging te laag. Een tweede belangrijke verschil is dat de
deelnemers zich ontwikkelen in een out-of-the-box leeromgeving.
Een omgeving met andere doelstellingen, een ander speelveld en
andere spelregels dan de mensen gewend zijn. Een derde verschil
is dat een sportproject een inzet vraagt over een langere periode.
Het gaat vaak om enkele maanden tot maximaal twee jaar. Een
vierde verschil is dat het sportproject ook een direct zakelijk belang
dient. Door de sport professioneler neer te zetten zal de waarde
daarvan stijgen. Daarvan profiteert het gehele team.
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Door zich aan het sportieve doel te committeren en actief bij te
dragen aan het creëren van de condities voor succes ontwikkelen
de deelnemers aan een sportproject niet alleen hun bestaande
talenten, maar ontdekken zij niet zelden ook geheel nieuwe. De
deelnemers maken door het intensieve kontakt met de sporter of
het sportteam uit de eerste hand kennis met ervaringen uit de
topsport om tot topprestaties te komen, zoals jezelf verzorgen,
teampresteren, talentontwikkeling en coaching.

Het teammodel
Bij het realiseren van gezamenlijke ambities is goed teamwork
essentieel. Maar wie zit er eigenlijk in het team? Het team is groter
dan u denkt. Het team bestaat uit alle mensen die nodig zijn voor
het neerzetten van een gezamenlijke prestatie. Het teammodel dat
op de pagina hiernaast is afgebeeld, staat tegelijkertijd model voor
de leeromgeving voor het real-life-learning in sportprojecten.
Het model bestaat uit vier ringen.
Team

In het midden van de vier cirkels staat het team zelf, de mensen die
12

alleen of met elkaar de sportieve prestatie neerzetten. Dit deel van
het team bestaat uit de mensen die direct verantwoordelijk zijn voor
het sportieve) resultaat. Het gaat om de sporter(s) zelf, maar ook de
trainer of coach.
Supportteam

De ring rond het team is het supportteam. De mensen van het
supportteam zijn met elkaar verantwoordelijk voor het realiseren
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Teammodel en leeromgeving Karacter

van de condities waarbinnen het team kan presteren. Het gaat om
het management, de organisatie, het tijdig benaderen en inzetten
van experts, het verzorgen van de public relations, het benaderen
en vastleggen van sponsors, etc. Het supportteam is voor alles
verantwoordelijk, behalve voor het neerzetten van de sportieve
prestaties zelf en het daadwerkelijk beschikbaar stellen van het
geld dat nodig is om het team te kunnen laten presteren.
Sponsors

De ring rond het supportteam bestaat uit de sponsors. Deze stellen
om zakelijke of maatschappelijke redenen het geld, de menskracht
en de kennis en kunde beschikbaar, die het team nodig heeft om te
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kunnen presteren. Tegenover deze bijdrage staan zakelijke
belangen als netwerken, free publicity, public relations, etc.
Supporters

De vierde en buitenste ring bestaat uit het publiek en de supporters.
Deze ring bestaat uit alle mensen die als supporter direct (vanaf de
tribune) of indirect (via de media) door hun enthousiasme en
betrokkenheid een niet onbelangrijke bijdrage leveren op het
moment dat de sporter de prestatie moet neerzetten, maar ook bij
de huldiging van de kampioen.
Om als team succes te hebben, moet je alle ringen met het team
verbinden. Alle ringen dragen bij aan de sportprestatie, maar van
binnen naar buiten neemt de verantwoordelijkheid voor en de
betrokkenheid bij het feitelijk leveren van de prestatie af. Het
teammodel is ook een model van de leeromgeving. Van buiten naar
binnen neemt de intensiteit van de leeromgeving toe. Hoe dichter
je staat bij het team, hoe intensiever de leeromgeving. Naarmate je
dichter bij de kern van het model komt leer je meer, maar is ook het
vereiste commitment groter. Niet alleen een commitment aan de
doelstelling, maar ook aan de andere deelnemers van het team.
Zoals zo vaak leer je meer wanneer je ook veel van jezelf laat zien.
15

Input is output.
Het teammodel geeft ook een indiactie van de meerwaarde aan
voor de deelnemende partijen. De sporter of het sportteam worden
door het supportteam en de sponsors in staat gesteld om een
sportieve doelstelling te realiseren. De deelnemers van het
supportteam ontwikkelen bestaande zakelijke of commerciële
talenten en ontdekken mogelijke nieuwe. Zij krijgen als schakel
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tussen sport en de markt niet alleen een unieke kans om kennis en
ervaring op te doen en uit te wisselen, maar vooral ook een
bijzondere on-the-job training in het neerzetten van prestaties.
Met een dergelijke ervaring sta je als mens sterker in je schoenen.
Ook dat is belangrijk voor het bedrijf of de organisatie. Er is een
steeds grotere behoefte aan mensen die niet alleen kansen zien,
maar ook het lef en het talent hebben om ze te durven benutten.
Mensen die initiatief nemen, over grenzen heen durven te kijken en
focus hebben. Mensen vooral, die niet gaan voor het eigen succes,
maar een teamspeler zijn. Mensen met een topsportmentaliteit.

16
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Ik leerde...

van Johan Cruyff dat je wint met de spelers die het beste samenspelen.
van Toon Gerbrands mijn talent te benutten wanneer dit rendement oplevert.
van Ton Boot dat plezier volgt op succes.
van Joop Alberda dat een echt team het op een eigen wijze doet.
van bestuurders dat het resultaat de gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
van mijn coaches zelf verantwoordelijk te zijn voor mijn eigen gedrag.
van mijn teamgenoten de kracht van het gezamenlijke doel.
van mijn tegenstanders te vallen en weer op te staan.
van het publiek mij te concentreren op mijn taken.
van mijn blessures mij goed te verzorgen.
van mijn ervaringen te pieken op het juiste moment.
van mijn prestaties de beloning voor volledige toewijding.
van mijn sport mijn eigen beperkingen.
van mijn omgeving om te genieten.

... vanzelf dat het altijd beter kan.

Ewout Boogaard
17
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Hoe word je kampioen?
Ewout Boogaard speelde in het seizoen 2007-2008 als handbalinternational
bij Initia Hasselt, een team in de Belgische eredivisie handbal. Daarvoor
kwam hij 9 jaar uit voor het eerste team van het Geleense V&L, dat in 2002
Nederlands kampioen werd. AMI consultancy is een organisatieadviesbureau
met een passie voor het aantoonbaar beter laten presteren van mensen en
organisaties. Steeds vaker stellen zij vast dat het neerzetten van prestaties
ook binnen organisaties door formele of informele teams gebeurt. Wie werkt
er nog alleen?

Op zoek naar een effectieve leeromgeving
AMI en Ewout zijn samen op zoek gegaan naar wat de criteria zijn
18

voor een prestatieteam en hoe je daarop kunt sturen. Centraal
daarin stond de sportieve doelstelling van het team waarin Ewout
dat jaar speelde, het eerste team van Initia Hasselt: het behalen
van het Belgisch kampioenschap herenhandbal in de competitie
2007-2008. Het team vormde de gezamenlijke leeromgeving.
Handbal leent zich uitstekend voor het ontdekken van de principes
voor prestatieteams. Het is een zeer dynamische sport waarbij niet
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een individuele actie maar het team het verschil maakt. De kracht
van de sport als leeromgeving is dat het presteren zichtbaar,
inspirerend en actiegericht is. Je ziet en voelt als team direct of een
interventie het beoogde effect heeft. De feedback is zeer direct en
de sport daagt zoals altijd ook het publiek uit om daar een mening
over te vormen (en deze luid en duidelijk te laten horen). Dat gold
natuurlijk in het bijzonder voor AMI, aangezien zij op de hoogte
waren van de ins en outs van het team.
De leermethode was het schrijven en vervolgens bespreken van
wedstrijdverslagen. Kort na de wedstrijd schreef Ewout zijn visie op
het presteren van het team. Geen technisch of tactisch verhaal,
maar een verhaal over de beleving van het team. Deze verslagen
leidden tot informele discussies binnen AMI en Initia Hasselt over
de algemene lessen die getrokken konden worden uit het presteren
van het handbalteam. De geleerde lessen zijn in de praktijk
gebracht bij organisatieteams in het bedrijfsleven.

Lessons learned
Ewout Boogaard:

“Het was mijn doel om door de wedstrijdverslagen mijn
teamgenoten en ook de coaches nieuwe ideeën en inspiratie aan
te reiken om ons team te kunnen ontwikkelen tot een prestatieteam
dat in staat zou zijn om in het seizoen 2007-2008 het kampioenschap van België te veroveren. Het is ons net niet gelukt om dit
doel te bereiken. Wij hebben een bloedstollende finale gespeeld
die we uiteindelijk verloren. Ons team eindigde daarmee op de
tweede plaats. Maar ik realiseer me dat dit nipte verlies wellicht nog
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wedstrijdverslag

Kritisch groepsdenken voor een stijgende lijn
Eynatten - Hasselt
De wedstrijd van gisteren was de laatste wedstrijd van de 1e
competitiehelft. Een uitwedstrijd bij Eynatten, altijd lastig. Dit team
beschikt over meer kwaliteit dan hun lage positie op de ranglijst
doet vermoeden. We wisten dan ook dat we ons geen slappe
avond konden permitteren om de punten mee naar huis te nemen
en beter spel moesten vertonen dan de vorige wedstrijd. Hierin zijn
wij geslaagd. Dit betekent dat wij de eerste competitiehelft als
tweede eindigen. Uit een korte evaluatie van de tot nu toe
gespeelde wedstrijden trek ik twee conclusies: (1) als er een team
is dat met Sasja kan strijden om de titel dan zijn wij het, en (2) dit
vraagt van ons in de manier van spelen de stijgende lijn te vinden
en deze vast te houden.
Vooral in de verdediging startten wij sterk gisteren. In aanvallend
opzicht hebben we de gehele wedstrijd moeite gehad om goed
uitgespeelde aanvallen tot doelpunten om te zetten. Veel van onze
scores werden gezet op basis van individuele klasse. Toch kunnen
we tevreden terugkijken op de start van de wedstrijd. We startten
scherp en geconcentreerd. We hebben in de wedstrijd laten zien
20

dat we in staat zijn om enkele tactische aanpassingen succesvol uit
te voeren, terwijl wij die pas op de avond ervoor bedacht hadden.
Handballen kunnen we!
Drie momenten in de voorbereiding op deze wedstrijd waren zeer
opvallend. Deze hebben mijns inziens bijgedragen aan de
geconcentreerde en agressieve wedstrijdstart. Allereerst ontstond
er na de training op vrijdagavond in het kleedlokaal een open
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wedstrijdverslag

discussie over de trainings- en wedstrijdmentaliteit binnen het
team. Eigenlijk waren we het allemaal met elkaar eens. We trainen
niet scherp genoeg (niet wedstrijd-echt). Dat kunnen wij ons niet
permitteren als we willen groeien. De wedstrijdbespreking was
bovendien zeer kort en krachtig. Het kleedlokaal in Eynatten is klein
en warm. Wanneer je daar als team te lang blijft zitten wordt je
slaperig. Een korte wedstrijdbespreking is misschien wel
noodzakelijk voor een scherpe start. Het dwingt je alleen met elkaar
te praten over de opdrachten die je straks als team gaat uitvoeren.
Uitgebreide en langdurige analyses over de tegenstander zijn al
eerder in de week besproken en blijven nu achterwege. Het gaat nu
om de speelwijze van ons team. Individuele opdrachten worden nu
tijdens de warming-up individueel doorgesproken. Tenslotte was de
wedstrijdhal al ruim een half uur voor de wedstrijd voor ons
beschikbaar. Hierdoor konden wij als team een goede warming-up
uitvoeren. Een warming-up die niet alleen de spiermassa van het
lichaam opwarmt, maar ook de geest alert maakt en een
teamgevoel creëert. Een warming-up die een geconcentreerd team
oplevert. In onze thuiswedstrijden kunnen wij meestal pas tien
minuten voor de wedstrijd het veld op, wat mijns inziens niet
bijdraagt aan een scherpe start.
Maar wat gebeurde er de afgelopen twee dagen met ons team?
Waarom wisten we een stijgende lijn te vinden? Waarom was
iedereen gebrand op een goede prestatie en wezen we elkaar op
fouten, maar ook op goede acties? Ik ben ervan overtuigd dat
wanneer mensen zelf een oplossing bedenken voor een probleem,
zij ook beter in staat zijn om die oplossing uit te voeren. Ook
wanneer de druk hoog is en er geen tijd meer is om na te denken
en met elkaar te overleggen. Om dit te bereiken moet iedere speler
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wedstrijdverslag

zich tijdens de training, de voorbereiding en de warming-up deze
vragen stellen: “Waarom doe ik dit (wat is de essentie van deze
oefening), en hoe kan dit beter in relatie tot ons gezamenlijke
doel?”. De antwoorden op deze vragen moeten in het team gedeeld
worden in een open communicatie. Het gaat er dan om op basis
van de individuele motivatie inhoud te geven aan het teambelang.
Het gaat immers niet om mijzelf, maar om het team. Vrijdagavond
ontstond er binnen het team een open discussie over de mentaliteit
in de groep. Iedereen heeft vervolgens zichzelf de vraag gesteld
‘hoe kan ik dit beter doen?’ In de tweede competitiehelft staan wij
dan ook voor de uitdaging om het kritische denken verder te
ontwikkelen en de antwoorden effectief met elkaar te delen.
Om als team succesvol te zijn moet aan een aantal voorwaarden
zijn voldaan. Als eerste moet er een helder en inspirerend
gezamenlijk doel gesteld zijn, waarvoor we met zijn allen willen
gaan. Voor ons is dat het behalen van het Kampioenschap van
België. Als tweede moet er in het team een besef zijn van
onderlinge afhankelijkheid en een wederzijds vertrouwen dat we
zullen samenwerken om ons doel te realiseren. In ons team zijn
daarvoor dit jaar alle selectiespelers nodig. Als derde moet er voor
het team een ruimte zijn waar we vrijuit en open met elkaar kunnen
22

spreken. Voor ons is dat het kleedlokaal vlak voor en vooral direct
na de wedstrijd. We moeten erop vertouwen dat “what happens in
the dressingroom, stays in the dressingroom”. Als vierde moet er
een gezamenlijke teamcultuur zijn waarin sprake is van onderlinge
acceptatie (kritisch denken, maar van elkaar accepteren dat
iedereen dit anders uit). Tenslotte moeten er de condities voor
succes aanwezig zijn, zoals de manier van leidinggeven en
voldoende tijd voor een warming-up op het speelveld.
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wedstrijdverslag

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om als team stapje
voor stapje te groeien naar het niveau dat nodig is om straks
kampioen te worden. We hebben nog de tweede competitiehelft en
een play-off om onszelf en ons team te tillen naar het niveau
waarop wij van iedereen kunnen winnen. Aangezien wij aan de
eerste drie voorwaarden van een succesvol team voldoen vraagt
dit van ons om allemaal individueel continu kritisch te denken en dit
op de juiste momenten en op de juiste manier met elkaar te delen.
Geen

lange,

slappe

monologen

met

verwijten

over

en

weer…..NEE, korte en krachtige dialogen over de tactische manier
van spelen, de condities waaronder we werken, de trainingsopbouw, de onderlinge samenwerking en communicatie. Dit
moeten we van iedereen verwachten en dus ook van elkaar
accepteren, jong, oud, ervaren of groen. Alleen dan zullen we de
stijgende lijn vinden en deze kunnen vasthouden!
We hebben een team met slimme jongens die allemaal een zinvolle
mening hebben over hoe handbal door ons moet worden gespeeld.
Laten we dat talent gebruiken op weg naar het kampioenschap.
Ewout Boogaard

Een volwassen rust

23

Hasselt - Neerpelt
Zondagmiddag hebben wij een ruime overwinning weten te
behalen op Neerpelt. Van een echt beladen derby, zoals dat de
vorige jaren werd beleefd, is dit keer niet echt sprake geweest.
Het was al met al een welverdiende overwinning, maar wel een met
twee duidelijk verschillende verhalen.
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wedstrijdverslag

Na een matige start van ons team, of een krachtig begin van
Neerpelt, wisten wij de stand nog in de eerste helft in ons voordeel
te keren. Helaas wisten we dit (opnieuw) niet vast te houden en
gingen we met een gelijke stand de rust in. Na rust hebben we zeer
volwassen (zonder echt goed spel) de wedstrijd naar onze hand
gezet en uiteindelijk met meer dan tien doelpunten verschil
gewonnen. Dat betekent dat wij de tweede helft met tien
doelpunten verschil gewonnen hebben, waar wij in de eerste helft
nog gelijk speelden.
Hoe kan het contrast tussen twee speelhelften zo groot zijn? Wat is
er gebeurd in de rust? Wat is het doel van de rust eigenlijk en hoe
is dat te realiseren? Dit zijn vragen die rechtvaardig zijn na een
dergelijk contrast tussen twee speelheften in een wedstrijd.
Een goede rust heeft naar mijn mening twee doelen: (1) letterlijk op
adem komen en (2) de strategie bijstellen of scherpte aanbrengen.
Dit vraagt een bijzondere inspanning van de coach. In een relatief
kort tijdsbestek probeert hij zijn team scherp te krijgen door hen te
confronteren met de prestaties uit de eerste helft. Hierbij dient hij in
zijn communicatie rekening te houden met het ‘teamgevoel’ van het
moment.
24

Heeft het team goed gespeeld en staat men voor dan zal de coach
hen feliciteren met het vertoonde spel maar scherp proberen te
houden voor de tweede helft. Het grote gevaar voor een dergelijk
team is zelfvoldoening. Door op uitdagende wijze de doelstelling
van het resultaat naar de manier van spelen te verleggen kan de
coach opnieuw scherpte aanbrengen. Heeft het team slecht
gespeeld maar staat men voor dan zal de coach kritisch blijven op
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wedstrijdverslag

het vertoonde spel. Het grote gevaar voor een dergelijk team is
laksheid. Door, op een dwingende manier, de focus te verleggen
van het resultaat naar de gemaakte spelafspraken stelt de coach
het team in staat een betere tweede dan eerste helft te spelen.
Wanneer het team goed gespeeld heeft maar achter staat, zal de
coach een technische analyse maken waarmee aangetoond wordt
dat men tevreden kan zijn over het vertoonde spel. Het grote
gevaar voor een dergelijk team is zelfmedelijden. Door overtuigd te
zijn van de gekozen strategie en aan te tonen dat het vertoonde
spel goed is, zal bij het team opnieuw de motivatie ontstaan de (te
sterke?) tegenstander in de tweede helft het vuur aan de schenen
te leggen. Heeft het team slecht gespeeld en staat het achter (of is
men ontevreden over het resultaat) dan zal de coach proberen het
team op te beuren waardoor het plezier in het spel weer ontstaat.
Het grote gevaar van dergelijke teams is demoralisering. Boos
worden in dergelijke situaties werkt dan ook averechts. Door als
coach het team de juiste vragen te stellen en deze door het team
zelf te laten beantwoorden, zal de eenheid en het moraal ontstaan
om de tweede helft met plezier en inzet te kunnen spelen.
Tijdens de rust van afgelopen wedstrijd zijn wij tot adem gekomen
en hebben gezamenlijk de scherpte terug gevonden. Het spel was
hierdoor in de tweede helft aanzienlijk beter dan in de eerste helft.
Uiteindelijk is dit ook tot uiting gekomen in het resultaat.
Als team hebben wij een volwassen rust beleefd.
Ewout Boogaard
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meer kansen biedt om te leren, dan wanneer wij ons doel wel
bereikt zouden hebben. Voor het ontwikkelen van onze ideeën over
een nieuwe leeromgeving was dit sportproject zeer waardevol. De
belangrijkste les die ik heb geleerd was dat prestatieteams naast
knowhow over dohow moeten beschikken. Het is zo belangrijk dat

iedereen nieuwe kennis en ervaring vertaalt naar de eigen
dagelijkse praktijk en er dan ook daadwerkelijk wat mee doet.
Alleen wanneer iedereen structureel, langdurig en stapje voor
stapje aandacht blijft besteden aan het ontwikkelen van dohow kan
binnen een organisatie een echte prestatiecultuur ontstaan.”
Luc Boiten (trainer Initia Hasselt):

“Een ploeg klaarstomen is veel meer dan alleen maar technisch en
tactisch voorbereiden op een wedstrijd. Als het er echt om gaat
wordt een wedstrijd dikwijls beslist op mentaal vlak. Daar ligt
misschien wel de grootste uitdaging voor elke trainer. Je groep
zover krijgen dat elk individu en ook de groep er mentaal klaar voor
is. De feedback die we na elke wedstrijd van Ewout kregen heeft
ons veel geleerd over de manier waarop we een wedstrijd beleven
en soms ondergaan. Pijnpunten kwamen boven en werden
benoemd.

Het

was

steeds

weer

een

confrontatie

met

tekortkomingen of kwaliteiten. Iedereen reageerde anders op de
feedback. Dat is prima en hoort ook zo te zijn. Toch bracht het
steeds weer een denkproces op gang, het zorgde altijd weer voor
focus, het gaf wekelijks een prikkel aan elke speler, aan de groep
en aan de trainer. Ik ben er van overtuigd dat dit een enorme
meerwaarde betekende, maar het is een proces dat tijd vergt en dat
eigenlijk continu aanwezig moet zijn. Daarom zie ik het samenzijn
van de groep op de trainingsstages en tijdens de Europese

de training voorbij

27

Boek Karacter binnenwerk q6

10-12-08

14:18

Page 28

campagne, waar we elkaar echt leren kennen, als een enorme
kans om dit proces te bevorderen. Maar nogmaals, het eindigt
nooit. De rol en inbreng van Ewout heeft de groep geraakt, gesterkt
en bij momenten tot uitzonderlijke prestaties gebracht. Hierdoor is
iedereen als persoon een stukje gegroeid."
Een speler van Initia Hasselt:

“De wedstrijdverslagen hebben mij meer aan het denken gezet
over het handbal, maar ook over de dingen daarbuiten. Je mag
gerust zeggen dat ik er volwassener door ben geworden”
Martijn Jong (directeur AMI):

“De effectiviteit van hetgeen je in teamtrainingen bedenkt, oefent
en afspreekt, vergroot wanneer je in en rond de trainingen en
workshops actief met elkaar bezig bent. Daardoor beleef je de
inhoud. Er is een sterke relatie is tussen geest en lichaam. Door te
werken aan het lichaam help je ook de geest een stap verder.
Naast de geleerde lessen over teampresteren is het toch ook
gewoon mooi om tijdens de finale op de tribune te zitten en je toch
een echt onderdeel van de teamprestatie te voelen. Om vervolgens
een zilveren medaille in de handen gedrukt te krijgen. Wow! Wat is
dit een geweldige manier om een leerontwikkeling af te sluiten!”
28
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Willen winnen is iets anders dan niet willen verliezen.
Mensen denken in beelden. Wanneer een speler vrij voor het doel komt en
denkt “als ik maar niet mis gooi”, dan kunt u wel raden wat het resultaat van
zijn actie zal zijn. De gedachte maakt het presteren onmogelijk. Willen winnen
betekent uitgaan van het positieve. Het denken moet gericht zijn op de taken
die moeten worden uitgevoerd en niet op de fouten die voorkomen moeten
worden.

Alleen met strijd en samenwerking ontstaan prestatieteams.
“Zo doen wij dat nu eenmaal”.., wanneer een groep spelers dat zegt, staan zij
op het punt een team te worden. Dit vereist echter ook dat de spelers het eens
zijn over de gezamenlijke opgave, de positieverdeling en de normen die ze
elkaar opleggen. Niet iedere groep individuen kan zich ontwikkelen tot een
prestatieteam. Alleen wanneer mensen elkaar uitdagen en ondersteunen om
maximale prestaties te kunnen leveren is het een prestatieteam.

Teamontwikkeling door evaluatie van de kwaliteit van het spel.
Het vieren van succes is nodig om spirit in een team te houden. Structurele
evaluatie van zowel de prestatie als de manier van spelen (proces) stelt een
team in staat zich te ontwikkelen. Een team heeft naast succes, moraal,
scherpte en durf nodig. Vaak ontbreekt ook het gevoel van de noodzaak tot
vernieuwing. Vernieuwing vergt durf. Het behaaglijk welbevinden wordt te
graag in stand gehouden. Een team zonder vernieuwing is te voorspelbaar en
verliest daarmee kans op succes.
29

Het team is groter dan jezelf.
Prestatieteams zijn teams die willen winnen. Waar de spelers zich uitgedaagd
voelen om in dienst van het team het beste van zichzelf te geven, zonder dat
dit ten koste gaat van de samenwerking. Spelers van prestatieteams
accepteren elkaar, zijn zich bewust van de wederzijdse afhankelijkheid, zien
de onderlinge competitie als een manier om het teamresultaat te verbeteren,
vertrouwen elkaar en zijn binnen de veilige omgeving van het team in staat tot
open communicatie.
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Terugslaan bij tegenslag
Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met tegenslag, maar niet iedereen
gaat daar op dezelfde manier mee om. Rolstoeltennisster Sharon Walraven,
die in 2000 Olympisch zilver won op de Paralympics in Sydney, laat zich er
niet door uit het veld slaan. Integendeel, de verschillende ingrijpende
operaties die ze keer op keer moest ondergaan en de hartritmestoornissen
waardoor ze de Spelen van Athene moest missen, hebben haar alleen maar
sterker gemaakt.

Sharon Walraven is een sporter die maar al te goed weet hoe het is
om met tegenslag om te gaan. Door een onvolledige ontwikkeling
van haar linkerheup heeft ze al vanaf vier jaar een reeks ingrijpende
operaties ondergaan. Door posttraumatische dystrofie en een reeks
van medische complicaties kwam Sharon door een gedeeltelijke
dwarslaesie met 23 jaar in een rolstoel terecht. Ze ontdekt een
30

nieuwe passie, het rolstoeltennis. Door de sport is ze letterlijk en
figuurlijk op de been gebleven.
“De zilveren medaille is voor mij een symbool van mijn leven,
waarin hoogte- en dieptepunten voorkomen. Sydney 2000 is een
hoogtepunt. Athene 2004 een dieptepunt. Maar ik kan met die
hoogte- en dieptepunten omgaan. Ik zal nooit bij de pakken gaan
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neerzitten, nooit opgeven. Ik voel een dieptepunt als een aanval op
mij en dan kom ik in actie, dan knok ik terug en sla ik terug. Ik ben
tot het inzicht gekomen dat tegenslagen je helpen om te groeien als
persoon, om verder te komen in het leven. Mijn volgende doel is
Goud op de Paralympics in Peking 2008.”

Topsport in het supportteam
De concurrentie wordt heviger en ook de mindervalide sport
professionaliseert in hoog tempo. Dit vraagt meer expertise dan
tennis alleen. Om condities voor het realiseren van een Olympische
droom te creëren is een team van mensen nodig dat deze droom
met de sporter deelt. Een team dat niet wordt gedreven door geld
of macht. Nee, een team dat gemotiveerd raakt door het
gezamenlijke doel, Paralympisch Goud!
Het doel is gesteld. Sharon gaat voor Goud in Peking. Het is
duidelijk dat dit hoge eisen stelt aan haar voorbereiding, zowel
fysiek als mentaal. Dit vereist een professionele houding van de
sporter. Maar dat alleen is niet genoeg. Zonder een goede
begeleiding en het allerbeste materiaal is ze kansloos. Ze moet zich
31

onderscheiden van de concurrentie.
Dit vraagt om een nieuwe route in de rolstoeltennissport. Een route
met een prive-programma, een prive-coach, een compleet begeleidingsteam (tennis, mentaal en fysiek) en het kunnen beschikken
over het beste materiaal. Dat brengt nogal wat kosten met zich
mee. De

gehandicaptensport biedt de topsporter slechts
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bescheiden sponsorbijdragen, nauwelijks subsidies en een
eigenlijk schandalig laag prijzengeld. Het ontbreken aan financiële
middelen maakt een professionele voorbereiding eigenlijk
onhaalbaar, terwijl die absoluut nodig is om een topprestatie te
kunnen neerzetten. De uitdaging is daarmee duidelijk. Een
professionele voorbereiding mogelijk maken, wetende dat onder
sponsoren de interesse voor het rolstoeltennis beperkt is.
Realisatie van deze uitdaging vraagt om een team van mensen dat
deze Gouden droom met Sharon deelt. Een supportteam van
mensen die ook zonder financiële beloning bereid zijn om zich
toegewijd in te zetten. Vijf ondernemers verenigen zich in de
Stichting Return en verbinden zich, ondanks de drukke agenda’s,
aan elkaar en aan dit doel. Wat zijn dan hun motieven?
Deelnemen aan de Olympische Spelen is maar voor weinig
mensen weggelegd. Het voelt voor de mensen van het
supportteam dan ook als een jongensdroom wanneer je met jouw
talenten een bijdrage kunt leveren aan een Olympische droom van
een talentvolle tennisster. Hoe vaak krijg je de kans om in een
gedreven team de kracht van het Olympische vuur zelf te voelen?
Hoe vaak krijg je de kans om jouw ondernemerschapkwaliteiten te
32

testen in een zo inspirerende omgeving?
Het supportteam is er in geslaagd om een top-rolstoeltennisster te
vermarkten. Zij zien het daarbij ook als hun verantwoordelijkheid om

het beste uit Sharon te halen, haar imago op te bouwen en
maximale publiciteit te generen. Het supportteam beleefde in ruim
anderhalf jaar vele spannende momenten met elkaar. Ze stellen
elkaar op de proef, leren van elkaar en halen daarmee ook het
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beste uit elkaar naar boven. Ze ontwikkelen zich tot een geweldig
team, een heus topsportteam! Het resultaat mag er dan ook zijn.

De sportieve ambitie als katalysator
We creëren als supportteam een uitgebreid en actief netwerk rond
een gezamenlijke ambitie: goud voor Sharon. Met elkaar zijn we als
Stichting Return in staat geweest om Sharon goed voorbereid en
met het beste materiaal deel te laten nemen aan de Paralympics.
Met Korie Homan heeft ze goud gewonnen in het dubbelspel. Een
geweldige prestatie en missie geslaagd!
In het prachtige boek “Terugslaan bij tegenslag” heeft Jan Rijpstra
het levensverhaal van Sharon beschreven. Uit de opbrengsten van
de verkoop van het boek hebben we het grootste gedeelte van het
programma van Sharon kunnen financieren. De publiciteit rond het
boek is gebruikt om de ambitie en lessen van Sharon in een aantal
workshops onder de aandacht van bedrijven te brengen. Ook de
overheid heeft zich met de ambitie van Sharon verbonden. Zij zien
Sharon als een middel om ook andere mindervalide mensen te
stimuleren om te bewegen. Met gemeente en provincie organiseren
we enkele clinics. Er worden nieuwe kontakten gelegd en nieuwe
partners samengebracht. Binnen het supportteam ontstaat er een
gezamenlijke motivatie om mindervalide sporters te ondersteunen.
Om dit allemaal te bereiken heeft het supportteam met Sharon en
haar coach een ontwikkelprogramma opgesteld. Wat wordt er van
haar gevraagd in Peking en hoe kan zij daar naar toe groeien?
Vervolgens moesten haar prestaties worden omgezet in publiciteit
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die gebruikt kon worden om een helder imago op te bouwen. Het
boek waarin Sharon haar levensverhaal vertelt heeft hiervoor een
oplossing geboden. Vanuit de community die zo is ontstaan zijn de
benodigde middelen ter beschikking gesteld. Daardoor werd het
mogelijk om het opgestelde voorbereidingsprogramma ook
daadwerkelijk te doorlopen. Met als resultaat: Goud.
Het voorbeeld van de manier waarop we als supportteam Stichting
Return de begeleiding van Sharon hebben georganiseerd laat zien
hoe je veel (en intensief) kunt leren door in een echte en
inspirerende omgeving op basis van een werkelijk persoonlijk
commitment bij te dragen aan het realiseren van een concrete
sportieve ambitie.

De drive van een sportieve ambitie
De belangrijkste leerervaring voor Sharon zelf is dat ze door de
samenwerking met het bedrijfsleven de kracht van een team heeft
ervaren in een ogenschijnlijke individuele sport. De leden van het
supportteam hebben door deelname aan dit project en door de
gekozen aanpak hun persoonlijke en zakelijke netwerk aanzienlijk
uitgebreid. De teamleden hebben nieuwe vaardigheden ontwikkeld
en beproefd. Er is weerstand ontmoet en overwonnen.
Door deelname aan het project hebben de teamleden zichzelf
sterker geprofileerd. Zij hebben het bedrijf of organisatie die zij
vertegenwoordigden neergezet als een maatschappelijk verantwoord opererende organisatie en ook als een organisatie dat talent
de kans geeft zich op een bijzondere manier te ontwikkelen.
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De teamleden hebben ook onderling een intensieve persoonlijke
relatie opgebouwd, een relatie die op wederzijds vertrouwen is
gebaseerd. Ze weten nu precies wat ze aan elkaar hebben. De
teamleden zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met de
relaties die zij tijdens dit project hebben leren kennen. Door de
leden van het supportteam is in de volle breedte ervaring opgedaan
met zaken als ondernemerschap, management, leiderschap,
coaching, marketing en communicatie. “We hebben allemaal veel
geleerd van de enorme drive van Sharon om haar sportieve ambitie
ondanks alle tegenslagen toch door te zetten. We hebben geleerd
om niet de beperkingen te zien maar de mogelijkheden.”

36
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Terugslaan bij tegenslag
Het levensverhaal van Sharon Walraven is een voorbeeld van hoe je
op basis van mentaliteit, wilskracht en een slim aanvalsplan ook met
de wind tegen, goud kunt veroveren. Zij laat zien dat aan tegenslagen
altijd kansen kleven, met een goed samenspelend team topprestaties
mogelijk zijn, en dat naast ‘kunnen’ ook ‘willen’ cruciaal is voor succes.
Zij heeft laten zien dat er meer uit de verbinding tussen sport en
bedrijfsleven te halen is.
“Terugslaan bij tegenslag” is een boek over een krachtige vrouw met
een inspirerende boodschap en waardevolle levenslessen:
• Later is nu.
Dit moment is alles wat ik bezit en alles wat ik kan verliezen.
• Niemand overwint nog alleen.
Ook al beoefen je een individuele sport, de steun van je directe
omgeving in moeilijke tijden is heel belangrijk.
• Kijk niet naar wat anderen wel kunnen en jij niet,
maar kijk naar wat jij wel kunt.
Deze levenshouding neemt veel spanning weg en draagt bij aan het
37

accepteren van een nieuwe situatie.
• Geniet ook van de andere dingen die tussendoor komen.
Het heilige doel is Paralympisch Goud, maar ook tussendoelen zijn
belangrijk om te genieten van de momenten en van het proces.
Het boek “Terugslaan bij tegenslag” is te bestellen bij Karacter.
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Nieuwe leeromgeving voor talent
Het Handbal Talent Centrum (HTC) Limburg is een van de volgende
sportprojecten in de portefeuille van Karacter. Het Handbal Talent Centrum
Limburg is een organisatie die jonge handbaltalenten in goede samenwerking met hun directe omgeving de expertise en begeleiding wil aanbieden
die nodig is om hun talent te ontwikkelen. Het doel is handbaltalenten de
kans te geven dat talent maximaal te ontwikkelen en in enkele jaren uit te
groeien tot international 'master' in het handbal. De Provincie Limburg
ondersteunt deze ambitie.

De leerlijn van het HTC Limburg richt zich op de ontwikkeling van
een jonge, talentvolle sporter in de volle breedte. Niet alleen de
ontwikkeling op sportgebied, maar ook de algemene ontwikkeling
38

van vaardigheden, kennis en karakter komt aan bod. Deze totale
ontwikkeling versterkt niet alleen de sportieve ontwikkeling maar
bereidt de sporter ook voor op een productief leven naast en na zijn
sportcarriere.
Talentvolle sporters pieken tussen de 25 en 30. Een focus op de
ontwikkeling van de sportieve carriere vanaf een jaar of 15 is
daarom cruciaal. Maar we willen deze talenten als het even kan
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Je eigen talenten ontwikkelen betekent dat je respect hebt voor jezelf en dat
je jouw talent beschouwt als een verplichting naar jezelf. Het maximaal
ontwikkelen van jouw talenten vraagt een professionele opleiding die je de
kans geeft om uit te groeien tot 'master' in jouw tak van sport.

De opleiding tot 'master' in een willekeurige tak van sport duurt ongeveer 10
jaar. Daarvoor zijn minimaal 10.000 trainingsuren nodig in een opleidingsprogramma dat op basis van individuele analyses en behoeften wordt
ingevuld.

Een opleidingsprogramma waarbinnen niet alleen aandacht wordt besteed
aan de inhoudelijke ontwikkeling (sporttechnische en sporttactische), maar
ook aan het ontwikkelen van het karakter, alsmede de fysieke en intellectuele
ontwikkeling. Talentontwikkeling gaat niet vanzelf. Je maakt de keuze om
ergens heel veel tijd en energie in te steken, om vervolgens stapje voor stapje
dichter bij je doel te komen.
Joop Alberda
coach van het volleybalteam dat goud won
op de Olympische Spelen 1996

ook voorbereiden op een leven na de sport. De voor het HTC
beoogde leerlijn vereist daarom een nauwe samenwerking met
scholen, bedrijven, universiteiten en zorginstellingen.
Deze aanpak voor talentontwikkeling is een antwoord op de
toenemende fysieke en mentale eisen die aan het leveren van
topprestaties op een internationaal podium worden gesteld. Ook
spelen we in op de snel veranderende maatschappij (o.a.
digitalisering, individualisering, toenemende snelheid en dynamiek)
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en de toenemende economische belangen in de sport, waardoor
het belangrijk is om het aantal (ernstige) blessures te verminderen
en langere carrieres mogelijk te maken.
In het HTC worden nieuwe inzichten toegepast in wat een
effectieve leeromgeving is en wat kansrijke leerroutes zijn. Het HTC
zoekt aansluiting bij hoogwaardige ontwikkelingen op het gebied
van talentontwikkeling. Hiermee ontstaat een inspirerend expertisecentrum voor talentontwikkeling op hoog niveau.
Maximale talentontwikkeling is alleen mogelijk door altijd en iedere
keer weer opnieuw maximaal geconcentreerd je taken uit te
voeren, of dat nu op het sportveld is of in een werkomgeving.
Talentontwikkeling vraagt een omgeving waar veel wordt getraind
en waar talenten kunnen “trainen om te leren, trainen om te trainen,
trainen om onder druk te werken en trainen om te presteren.”
Net als in de sport zijn talentherkenning en -ontwikkeling ook in het
bedrijfsleven van groot belang. Het proces van vinden, binden,
laten groeien en bloeien van talent is van steeds groter belang, ook
voor bedrijven en organisaties. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt van nieuw talent dat zich daar aandient, de steeds hogere
eisen aan de te leveren prestaties en het toenemende job-hoppen
van jonge medewerkers, neemt dit belang alleen maar toe.
Uitdaging en ambitie

Het HTC is nu nog in een opbouwfase. We werken verder aan het
professionaliseren en uitbouwen ervan. Uiteindelijk willen we in de
provincie Limburg een Talentcentrum zijn dat ondersteuning biedt
aan de vele Limburgse sporttalenten, niet alleen in het handbal. Het
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doel is om (op termijn) zoveel mogelijk van deze talenten in staat te
stellen om topprestaties te leveren. Dit vraagt naast veel talent,
doorzettingsvermogen en voldoende financiële middelen ook en
vooral een goed product, een goede positionering en marketing,
een professionele organisatie, een relevant netwerk en een
gezonde financiële lange termijn dekking.
Allemaal zaken die u in uw organisatie ook behoeft. En waarvan u
hoopt dat uw talenten daar straks ook in uw bedrijf of organisatie
een bijdrage aan leveren. Om daarmee in een effectieve real-life
leeromgeving aan de slag te gaan kunnen zij zich aansluiten bij de
HTC ambitie. In deze leeromgeving komen zij op een zowel
uitdagende als effectieve wijze in aanraking met het thema
talentontwikkeling in de volle breedte, zoals het toepassen van de
meest actuele kennis en best-practices. Zij ontmoeten experts op
het gebied van de ontwikkeling van talent en het opstellen en
uitvoeren van een innovatief leerprogramma.
Wij bieden uw talenten een kans en om samen met ons, op basis
van een echte uitdaging en in een echte omgeving, te leren hoe
talentontwikkeling succesvol kan worden ingevuld.
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Bouw mee aan de opstap voor internationaal talent.

Boek Karacter binnenwerk q6

10-12-08

14:18

Page 43

43

de training voorbij

Boek Karacter binnenwerk q6

10-12-08

14:18

Page 44

boeken en essays van AMI
Essays
2000

Het avontuur en de beproeving
Peter Storm

2001

Alles blijft anders
Raymond Maas en Susan Eggels

2002

Strategy in projects
Peter Storm

2003

Rekenkamers in onderzoek
Martijn Jong, Natalie Rosman en Peter Storm

2004

Doorpolderen of doorpakken
Raymond Maas, Bernard Sluis en Nicole Thomas

2005

Wie werkt er nog alleen?
Ewout Boogaard, Peter Storm en Chantal Savelsbergh

2006

Projectmatig werken, procesmatig werken
Raymond Maas en Wouter Visser

44
2007

Implementeren is...
Raymond Maas

2008

De Kameleon organisatie
Martijn Jong

Essays van AMI zijn te bestellen via www.ami-consultancy.com
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Boeken geschreven door AMI consultants
2003

Resultaatgericht verbeteren.
Nicole Thomas en Cecile ven Berkum

2006

Managen voor dertigers
Martijn Jong en Nicole Thomas

Bijzondere publicaties
2007

Terugslaan bij tegenslag.
mogelijk gemaakt door Stichting Return.
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Karacter
Karacter is een professioneel managementbureau met een passie voor sport
en prestatieverbetering.
Karacter verbindt sport, bedrijfsleven en overheid rondom een
ambitieus sportief doel. Hierdoor ontstaat een inspirerende
gezamenlijke leeromgeving die leidt tot wederzijdse kennisdeling
en prestatieverbetering.

AMI
AMI is een professioneel implementatiebureau dat organisaties en
46

medewerkers met raad en daad ondersteunt bij veranderingsprocessen,
beleidsontwikkeling, projectmanagement en persoonlijke ontwikkeling.
Wij leveren onze bijdrage aan excellente projecten, gezonde
organisaties en gedreven medewerkers. AMI consultants opereren
vanuit vestigingen in Maastricht en Den Haag.
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Karacter
Burghtstraat 25
6227 RR Maastricht
T 043-3251199
F 043-3259353
E info@karacter.nl
www.karacter.nl

AMI
AMI Maastricht
Burghtstraat 25
6227 RR Maastricht
T 043-3251199
F 043-3259353
E info@ami-consultancy.com
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AMI Den Haag
Herderstraat 10
2512 CV Den Haag
T 070-3629922
F 070-3629921
E info@ami-consultancy.com
www.ami-consultancy.com
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