DE ACADEMIE GERICHT
OP SPORTEN VOOR
KWETSBARE GROEPEN

WAT BIEDT
DE LIFE GOALS
ACADEMIE?
OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN OP MAAT
Onze opleidingen zijn bedoeld voor zorgprofessionals, buurtsportcoaches, sporttrainers en coaches, maar ook sporters uit de kwetsbare doelgroepen zelf. In al onze opleidingen koppelen we theorie aan dagelijkse
praktijk. We combineren denken en doen en kijken altijd wat cursisten
zelf nodig hebben. Bij elke opleiding zetten we ervaren docenten in.
INSPIRATIESESSIES MET MENSEN
DIE HUN LEVEN WEER WISTEN OP TE PAKKEN
Sport kan veel betekenen voor kwetsbare mensen. In de 10 jaar dat wij
sportprogramma’s aanbieden, hebben wij vele succesvolle voorbeelden
gezien van mensen die dankzij de sport hun leven weer wisten op te pakken. De beste voorbeelden hebben wij gebundeld in inspiratiesessies.
Tijdens deze sessies inspireren wij u uiteraard ook om zelf aan de slag te
gaan voor deze doelgroep.

LIFE GOALS ACADEMIE
OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN
GERICHT OP SPORT VOOR
KWETSBARE MENSEN

EIGEN MONITORINGSSYSTEEM
OM RESULTATEN TE METEN EN VAST TE LEGGEN
Wat bereik je er nou echt mee? Die vraag wordt vaak gesteld. Het vastleggen van tastbare en concrete resultaten van maatschappelijke initiatieven wordt steeds belangrijker. Alleen weten maatschappelijke organisaties vaak niet waar zij moeten beginnen. Welke resultaten breng
je in kaart en hoe ga je dat doen? De Life Goals Academie heeft een
gebruiksvriendelijk onlinemonitoringssysteem ontwikkeld. Dat systeem
brengt op een eenvoudige manier de maatschappelijke resultaten van
uw programma in kaart.

De Life Goals Academie is het kenniscentrum van Stichting Life Goals
Nederland. Vanuit de academie verzorgen we een breed aanbod aan
opleidingen en cursussen. Onze opleidingen en cursussen zijn gericht op
zorgprofessionals, buurtsportcoaches, sporttrainers en coaches die willen
leren hoe je met sport kwetsbare mensen kunt helpen.

OPLEIDING

VOOR WIE

CURSUS MAATSCHAPPELIJKE
SPORTCOACH

• Zorgmedewerkers
• Buurtsportcoaches
• Sporttrainers en coaches

CURSUS COACHING LICHT
VERSTANDELIJK
GEHANDICAPTEN

• Sportprofessionals en -vrijwilligers

KENNISMAKINGSCURSUS
IMPACT EN EVALUATIE

• Programmamanagers en directeuren
• Buurtsportcoaches
• Externe adviseurs

bewegen juist voor hen van grote waarde is. Sport kan de opstap zijn naar

INSPIRATIESESSIES

• Sportcoaches

een nieuwe start. Daar zijn onze opleidingen voor ontwikkeld.

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE

• Deelnemers aan sportprogramma’s

LIFE GOALS MONITOR

• Programmamanagers en directeuren
• (Buurt)sportcoaches
• Externe adviseurs

Stichting Life Goals Nederland organiseert al vele jaren evenementen,
programma’s en opleidingen voor mensen die om welke reden dan ook zijn
vastgelopen in het leven. Zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden,
zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die
in de opvang zitten. Deze mensen sporten doorgaans niet, terwijl sport en
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ONS AANBOD AAN
OPLEIDINGEN, CURSUSSEN EN MEER
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INSPIRATIESESSIES
In de inspiratiesessies maken we de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers expliciet. Je leert in deze eendaagse
workshop om als coach zowel sportvormen als klassikale vormen in te zetten om het gesprek aan te gaan over specifieke
onderwerpen als positiviteit, samenwerken, vertrouwen en doorzettingsvermogen. Zodat jouw sporters zich zo optimaal
mogelijk kunnen ontwikkelen.
Sport kan veel betekenen voor kwetsbare mensen. In de afgelopen 10 jaar dat wij sportprogramma’s aanbieden hebben
wij succesvolle voorbeelden mogen meemaken van mensen die dankzij de sport hun leven weer wisten op te pakken. De
beste voorbeelden hebben wij gebundeld in inspiratiesessies. Deze sessies bieden wij altijd aan op maat in combinatie met
persoonlijke verhalen van ervaringsdeskundigen en een toelichting op onze werkwijze.

CURSUS MAATSCHAPPELIJKE SPORTCOACH
Tijdens de Maatschappelijke Sportcoach Cursus leren cursisten om laagdrempelig sportaanbod te creëren
voor kwetsbare doelgroepen. Binnen de cursus leren ze wie de doelgroep is, hoe die te bereiken kan worden
en hoe je kwetsbare mensen kunt motiveren om te komen sporten. Cursisten krijgen handvatten mee hoe ze
laagdrempelig sport- en spelactiviteiten kunnen opzetten en hoe ze met deze activiteiten kunnen inspelen op
de gezondheid van deelnemers.
VOOR ZORGMEDEWERKERS, BUURTSPORTCOACHES, SPORTTRAINERS EN COACHES
De driedaagse cursus is bedoeld als aanvullende kennis voor professionele zorgmedewerkers, buurtsportcoaches, sporttrainers en coaches. Het aanbod wordt altijd aangepast aan wensen en behoeften van de
cursisten. De cursus bestaat uit de volgende modules:
• Sport als middel
• Zelfinzicht
• Team- of groepsontwikkeling
• Persoonlijke ontwikkeling
• Praktijkervaring

CURSUS COACHING LICHT
VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
In Nederland zijn er ongeveer 1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking ofwel LVB’ers. Mensen die kampen met een beperkter
geheugen en minder sociale vaardigheden. Dit uit zich vaak in probleemgedrag en onbegrip bij zowel de LVB’er als de mensen om hen
heen. Hierdoor bestaat het gevaar dat ze uitvallen, ook bij sport.
EXTRA BEGELEIDING BIJ HET SPORTEN
Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben extra begeleiding nodig bij het sporten. Mentale begeleiding kan nodig zijn bij
het kiezen van een (sport)activiteit of als steun in de rug als het even
tegenzit. LVB’ers goed begeleiden is dus cruciaal. Maar hoe pak je dit
nou aan als coach?
In deze cursus leren deelnemers LVB te signaleren, hoe ze hier mee om
kunnen gaan en hoe ze trainingen kunnen aanpassen zodat die aansluiten bij de leefwereld van LVB’ers. We hanteren daarin de volgende
modules:
•
•
•
•

LVB, wat is het eigenlijk?
Signalering van LVB-problematiek
Omgang met LVB-problematiek
LVB in een groep

De cursus duurt een hele dag en is bestemd voor iedere (sport)professional en vrijwilliger die tijdens zijn of haar sportactiviteiten te maken
heeft met LVB gerelateerde gedragsproblematiek.
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“BEGELEIDING,
BETROKKENHEID EN
VEEL KENNIS UIT DE
PRAKTIJK MAAKT
HET LEERZAMER DAN
ALLEEN BOEKEN”
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LIFE GOALS MONITOR
Harde resultaten kunnen tonen wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor sociale initiatieven.
Alleen is het aantonen van een ontwikkeling vaak lastig. Net als het ‘hard maken’ van resultaten.
Veel maatschappelijke organisaties worstelen ermee hun inspanningen concreet te maken, terwijl
beleidsmakers en subsidieverstrekkers resultaten willen zien. Onderzoeken tonen aan dat de kans
op financiering voor een programma aanmerkelijk toeneemt wanneer de resultaten duidelijk in
kaart zijn gebracht.
Met de monitor die Life Goals heeft ontwikkeld, is het wel mogelijk resultaten hard te maken. Het
monitoringsprogramma is ontworpen om de maatschappelijk impact van sociale initiatieven in
kaart te brengen. Coaches en begeleiders kunnen de inspanningen en resultaten van deelnemers
real-time volgen. Gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen kunnen
na afloop van het programma een rapportage met harde data ontvangen.

KENNISMAKINGSCURSUS IMPACT MONITORING EN EVALUATIE

GEBRUIKSVRIENDELIJKE WEBAPPLICATIE
De Life Goals Monitor is een gebruiksvriendelijke online webapplicatie en is deels in te richten
naar lokale wensen. Met de monitor wordt grafisch inzichtelijk wat de sociale impact van het
project is. Ideaal voor rapportages richting bijvoorbeeld opdrachtgevers. Zo wordt duidelijk wat
wel en niet werkt.

Impact monitoring wordt steeds belangrijker. Met impact monitoring maak je op basis van data de maatschappelijke waarde van een
organisatie of project inzichtelijk. Het vastleggen van de maatschappelijke waarde helpt bij doorontwikkeling van programma’s en is
van nut bij rapporteren aan externen, zoals in bijvoorbeeld een maatschappelijk jaarverslag.

De monitor is in te vullen met een laptop, iPad of mobiele telefoon. Het invoeren van gegevens duurt
slechts enkele minuten. Het programma kent handige toepassingen voor begeleiders en coaches. Zo
kunnen zij eenvoudig rapportages uitdraaien in Excel en worden grafieken meteen inzichtelijk.

Binnen de sport wordt impact monitoring steeds belangrijker. Veel organisaties kampen met vragen over dit onderwerp zoals:
• Hoe krijg je resultaten inzichtelijk?
• Wat wil je weten en wat niet?
• Wat zijn goede instrumenten om dit te doen?
• Hoe pak je impact reporting aan bij subsidies en rapportages?
Na afloop van de cursus hebben deelnemers antwoord op bovenstaande vragen en voldoende kennis om zelfstandig de impact monitoring en evaluatie van een project of organisatie te doen. Ze beschikken over praktische tools en hebben de theoretische achtergrond
om het gehele proces te doorlopen. Ook komen er inspirerende praktijkcases voorbij.
De cursus duurt een dag en is voor iedereen die vanuit zijn of haar functie moet rapporteren richting opdrachtgevers, zoals programmamanagers, directeuren, buurtsportcoaches en externe adviseurs die bezig zijn met de impact van sport. Ben je na deze kennismakingscursus overtuigd en wil je direct starten? Dat kan met de Life Goals monitor. De Life Goals Academie heeft een gebruiksvriendelijk
online monitoringssysteem ontwikkeld. Dat brengt op een eenvoudige manier de resulaten van een programma in kaart.

“INFORMATIEF EN LEERZAME CURSUS
WAT VOOR MIJ ENORM HELPT IN
MIJN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.
PRIMA GEDAAN!”

LEIDER SPORTIEVE RECREATIE
In onze aanpak staat deelnemersparticipatie altijd voorop. Bij trajecten
waarbij sport als middel wordt gebruikt, zo weten we uit ervaring, leren
kwetsbare mensen dan het snelste. Daarom creëren we mogelijkheden
waarin deelnemers zichzelf kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door
deelnemers zelf voor de groep te laten staan.
In de cursus Leider Sportieve Recreatie leren deelnemers op een laagdrempelige manier sport en spel aanbieden. De opleiding bestaat voor
een groot gedeelte uit het opdoen van praktijkervaring, maar bevat ook
het opdoen van praktijkkennis. Zo lopen cursisten naast het cursusaanbod ook stage bij lokale praktijkpartners. Met het Europees erkende
diploma Leider Sportieve Recreatie kunnen deelnemers in de sportieve
recreatie vele kanten op.
De cursus bestaat uit ongeveer 50 contacturen, stageopdrachten en het
organiseren van een laagdrempelig sporttoernooi en is geschikt voor
deelnemers aan sport als middel trajecten die een stapje verder kunnen.
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“BEGELEIDING
WAS TOP! DE
CURSUSLEIDERS
VOELEN DE SFEER
GOED AAN EN
PASSEN ZICH
PERFECT AAN.
STRALEN ENERGIE
EN ENTHOUSIASME
UIT. DAT WERKT
AANSTEKELIJK.”
GEMIDDELDE
BEOORDELING
DEELNEMERS

Neem voor vragen en een
prijsindicatie contact op met
de Life Goals Academie.
CONTACT

Life Goals Academie
Dico de Jager
06 10 44 33 91
dico.dejager@stichtinglifegoals.nl
www.stichtinglifegoals.nl
OVER STICHTING LIFE GOALS NEDERLAND
Al meer dan 10 jaar organiseren wij sport-als-middel-programma’s
voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij. Wij
ontwikkelden de afgelopen jaren een bewezen sportmethodiek die
momenteel wordt uitgevoerd in 30 gemeenten. Stichting Life Goals
Nederland is vaste beneficiënt van de VriendenLoterij en werkt nauw
samen met de landelijke overheid.

