MOGELIJKHEDEN VOOR DE
EUROPESE SPORT

V

an de 505 miljoen mensen in Europa
doet 41%1 minstens één keer per week
aan sport. Daarnaast zijn er in Europa
700.000 sportorganisaties. Meer dan 1,5
miljoen mensen werken in de sport. Bovendien
maakt de Europese sport dankbaar gebruik
van 35 miljoen vrijwilligers.

‘‘Een dynamische sector in ontwikkeling’
De sport heeft in Europa grote invloed op
de arbeidsmarkt, de economische groei,
volksgezondheid, maatschappelijke betrokkenheid
en het onderwijs.
Aan organisaties in de sector sport en bewegen
worden hoge eisen gesteld door de consument en
de overheid. Bij deze organisaties is de vraag naar
vrijwilligers en goed geschoold personeel daarom
groot.
De sport is een sector van betekenis. Om die
voorbeeldfunctie waardig in te vullen, is het
essentieel dat medewerkers en vrijwilligers de
juiste vaardigheden en competenties hebben
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portmanagers/-bestuurders hebben grote
invloed op hoe de sport wordt uitgedragen.
Het S2A-project is gericht op de vaardigheden
die sportmanagers, zowel betaald als vrijwillig,
nodig hebben voor de goede invulling van hun
functie.
Sportbestuur behelst alle processen en activiteiten
gericht op het runnen van sportorganisaties
op lokaal, regionaal, nationaal en Europees
niveau. Daaronder vallen alle vaardigheden en
competenties die individuen nodig hebben om, in
lijn met de doelen van de organisatie, te kunnen
coördineren, managen, marketen, organiseren en
presenteren.

‘‘Werk in betaalde en vrijwillige
middelmanagementposities’’
Vastgesteld is dat er een verschil bestaat tussen
het huidige niveau van sportmanagers en het voor
de optimale uitoefening van hun taken vereiste
niveau.
Op belangrijke vragen als welke vaardigheden en
competenties sportmanagers nodig hebben en of
zij toegang hebben tot relevante opleidingen richt
het S2A-project zich

CAPACITEIT EN EFFICIËNTIE

VERWACHTINGEN VAN HET
S2A-PROJECT

I

n reactie op de uitdagingen op het gebied
van opleiding en tewerkstelling waarvoor de
sector staat en in lijn met de het beleid en de
instrumenten van de EU, heeft EOSE de Lifelong
Learning Strategy voor sport en bewegen (of 7
Stappenmodel) ontwikkeld.
Eén van de belangrijkste elementen van het S2Aproject is de implementatie van het 7 Stappenmodel
voor de ontwikkeling van de praktijkgestuurde
beroepsstandaarden. Daarmee worden nauwkeurig
de prestatienormen en de benodigde kennis
en vaardigheden bepaald, die sportmanagers
nodig hebben voor het efficiënt uitvoeren van
hun taken, en wordt een corresponderend
opleidingsprogramma ontwikkeld dat in de tweede
fase van het project zal worden getest.

‘‘Het verzorgen van een gezamenlijke
reactie op het identificeren van de in
het werk vereiste vaardigheden en
competenties’’
Samenvattend is het hoofddoel om de bestaande
opleidingsprogramma’s te moderniseren zodat
betaalde en vrijwillige sportmanagers worden
uitgerust met de juiste kennis en vaardigheden om
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
Europese sportorganisaties

VAN SPORTORGANISATIES

CONSORTIUM
Het consortium dat is samengesteld om dit
ambitieuze project met succes te voltooien
bestaat uit een unieke combinatie van partners uit
verschillende delen van de Europese sector sport
en bewegen.
In het consortium zijn tien verschillende Europese
landen vertegenwoordigd door acht nationale en
vier Europese organisaties
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DUUR
Het S2A-project is onder Erasmus+ gesubsidieerd
door de Europese Commissie en duurt in total 30
maanden (1 september 2015-28 februari 2018)

VOOR MEER INFORMATIE
Indien u geïnteresseerd bent in dit onderwerp
en meer informatie over het project wenst te
ontvangen, u uw ervaringen op dit terrein met ons
wilt delen, of betrokken wilt zijn bij het project,
aarzel dan niet contact op te nemen via: eosesec@
eose.org

WWW.S2A-SPORT.EU

Deze brochure is totstandgekomen met behulp van
de Europese Commissie. Het geeft alleen de visie en
opvattingen van de auteurs weer. De Europese Commissie
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