Brochure
Word een
open
sportclub!

Contact Us
123 Anywhere St., Any City, ST 12345
+123-456-7890
hello@reallygreatsite.com
www.reallygreatsite.com

Sweets by
Korina
DESSERTS

FOR

OCCASION

ANY

Voorwoord
Sporten is ontspannen, zweten, kicken, inzetten, winnen en verliezen. Sport leeft
in Vlaanderen. Mensen sporten alleen of in club, recreatief of competitief en
genieten van sportevenementen. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. We
moeten de lat hoog leggen en werken aan een kwaliteitsvol aanbod dat voor
iedereen toegankelijk is. Zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk gezond laten
sporten, dat is de ambitie.
Sport is bovendien nog zoveel meer. Sport mobiliseert mensen en heeft dus ook
een sociale dimensie. Maar niet iedereen vindt zijn weg naar actieve
sportbeoefening. Sociale, financiële, culturele en andere drempels durven vaak
in de weg te staan. We moedigen onze sportclubs dan ook aan om een open
sportclub te zijn en initiatieven te nemen zodat iedereen zich welkom voelt.
Een open sportclub kent haar leden en hun verhaal, gaat bewust om met
problemen en uitdagingen en gaat op zoek naar een aanbod op maat van jong en
oud, volgens ieders sportieve mogelijkheden. Vaak ontstaat zo ook een mooie
samenwerking met andere verenigingen, buurtcentra, scholen en anderen.
Elke sportclub is verschillend, zowel kleine inspanningen als een structurele
aanpak – binnen ieders mogelijkheden – zijn waardevol. Deze brochure wil hierin
een leidraad zijn met inspirerende ideeën en tips. We nodigen iedereen uit om
mee te bouwen aan een echte Vlaamse sportmentaliteit!
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Wat is een open sportclub?

Een open sportclub is voor iedereen

Een open sportclub kent haar leden en hun verhaal, gaat bewust om met
problemen en uitdagingen en gaat op zoek naar een aanbod voor jong en
oud,volgens ieders sportieve mogelijkheden. Het zijn clubs die de
maatschappelijke diversiteit niet zien als een bedreiging maar als een kans. Het
gaat er om deze kans optimaal te benutten. Want diversiteit is en blijft een thema
waar veel vragen over gesteld worden maar weinig antwoorden over te vinden
zijn, ook binnen het sportgebeuren. Via het project open sportclub brengen we
het thema niet enkel ter sprake maar zorgen we er ook voor dat er effectieve
acties ondernomen worden. Deze acties zijn steeds in samenspraak met de
sportclub en worden zoveel mogelijk ondersteund vanuit Buurtsport zodat er
geen te grote belasting is van de desbetreffende besturen. Samen gaan we de
uitdaging aan!
Open sportclubs:

Nemen hun maatschappelijke rol op en zijn bereid tot verandering.
Benaderen hun leden niet enkel als sporters maar, als mensen met hun
eigen bagage en verhalen.
Durven de huidige gewoontes van de club in vraag stellen en kiezen voor
nieuwe uitdagingen, een divers publiek en een vernieuwde aanpak.
Bestaan uit meer dan sporters alleen, denk maar aan de ouders,
supporters, buren, vrijwilligers, enz. Om al deze actoren te laten
meedraaien in een positieve sfeer/clubcultuur is het belangrijk aandacht te
hebben voor diverse aspecten en initiatieven te durven nemen.
Verlagen hun drempels.

Waarom een open sportclub worden?

Sport is voor iedereen. Jammer genoeg is dit in werkelijkheid niet zo. Mensen
in een maatschappelijk zwakke positie hebben vaak niet de kans om aan de
nodige sportactiviteiten deel te nemen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 25% van
de doelgroep deelneemt aan dergelijke activiteiten. Nochtans is het reeds
bewezen dat sport niet enkel de vaardigheden en kennis verbetert, maar ook
een bepalende rol heeft bij sociale integratie. Dankzij sport leer je namelijk niet
alleen de taal beter kennen, maar ook met elkaar om gaan, met winst en verlies
... allemaal competenties die je in het dagelijkse leven ook kan toepassen.
Integratie via een georganiseerde sportvorm is van goudwaarde voor de
maatschappelijk kwetsbare groepen.

Voor wie is de open sportclub?
+ Wat zijn de voordelen?

Een open sportclub ontvangt elk nieuw lid met open armen, maar heeft extra
aandacht voor de sportkansarmen. ‘Sportkansarmen' zijn beperkt in hun kansen
om deel te nemen aan sport door onder andere een relatief laag inkomen,
moeilijke thuissituatie, cultureel-etnisch diverse achtergrond, taalmoeilijkheden…
Kortom diegenen die een sociaal en maatschappelijk zwakke positie kennen en
hierdoor niet komen tot sporten. Ze hebben vaak moeite met een degelijke
integratie, iets waar sport bij kan helpen.

Een open sportclub zijn, brengt verschillende voordelen met zich mee. We
sommen de voornaamste en meest relevante voordelen even kort op:
Je ledenaantal zal toenemen doordat je een segment van de bevolking
aanspreekt dat voorlopig nog onvoldoende bereikt wordt.
Indien je een werkingstoelage vraagt van de stad, scoor je meteen op de
focustoelage rond communicatie (artikel 10) en de focustoelage rond
doelgroepenbeleid (artikel 11). Meer info vind je op:
www.tofsport.be/sportverenigingen/sportclubondersteuning/
Het is een verrijking voor alle leden in je club. Zo kan het onder meer
bijdragen tot meer verdraagzaamheid, sociale contacten, een beleid met
verschillende invalshoeken…
Je bent als club voorbereid op de maatschappelijke uitdagingen die je
vroeg of laat toch moet aangaan.
Er kan een beleid gevormd worden vanuit verschillende (culturele)
invalshoeken.
Je clubbestuur wordt ondersteund door verschillende betrokken ouders en
spelers.
Je trainers zijn voorbereid op diverse situaties.
…

Hoe een open sportclub worden?

Nu jouw club helemaal overtuigd is van het maatschappelijk belang, de interesse
van de doelgroep en de voordelen, is het tijd voor actie! Onderstaande
voorwaarden geven de mogelijkheid om aan de slag te gaan met concrete
acties. Je club moet voldoen aan volgende acht voorwaarden om het label open
Sportclub te ontvangen. Dit impliceert dat ook jouw club haar maatschappelijke
rol vervult en zo de algemene werking van de club stimuleert. Neem de
voorwaarden grondig door en gebruik de vele tips, sjablonen, praktische
voorbeelden… om in actie te schieten.

Voorwaarden

Hier volgt een bondige omschrijving van de voorwaarden met concrete tips,
sjablonen en voorbeelden om gericht aan de slag te gaan.

VERTROUWENSPERSOON
Vertrouwen is erg belangrijk.
Een vast contactpersoon
verlaagt de drempel voor
ouders en spelers om
gevoeligheden aan te kaarten
of vragen te stellen.

KLEDIJ
Gepaste sportkledij kan,
afhankelijk van de sport, veel
kosten. Zorg ervoor dat deze
uitrusting geen drempel is
voor je leden.

BETAALBAARHEID
Hou er als club rekening mee
dat leden het moeilijk kunnen
hebben om het vooropgestelde
lidgeld te betalen.

NIEUWE LEDEN
Ontvang nieuwe leden op
een gastvrije manier en geef
ze de kans om eens te
komen proberen alvorens ze
lidgeld moeten betalen.

OUDERBETROKKENHEID
Ouders zijn een cruciale
factor. Het is dan ook
belangrijk dat zij de juiste
informatie krijgen en zoveel
mogelijk betrokken worden bij
de clubwerking.

OPEN TRAINERS
Trainers hebben niet alleen
sporttechnische vaardigheden,
maar waken ook over de
groepsdynamiek en zijn de
brugfiguren tussen
club/speler/ouder.

COMMUNICATIE
Alle informatie moet op een
correcte manier de doelgroep
bereiken. Een overzichtelijke
website en/of Facebookpagina
zijn hiervoor mogelijke tools.

ACTIEPLAN OP LANGE
TERMIJN
Bestuurders, trainers,
spelers... Ze komen en gaan.
Daarom is het belangrijk om
een actieplan op te stellen op
lange termijn.

Vetrouwenspersoon

De keuze van de vertrouwenspersoon is erg belangrijk. Hij/zij is het
aanspreekpunt voor ouder en speler. Een open club duidt niet zomaar iemand
aan om deze belangrijke rol op zich te nemen. Het is een weloverwogen keuze.
Competenties:
Gespreksvaardigheid
Inlevingsvermogen
Luisteren
Onafhankelijkheid
Zorgvuldigheid
Jij als vertrouwenspersoon:
Je hebt inhoudelijke kennis van ongewenste omgangsvormen.
Je kunt onderscheid maken tussen feiten en interpretatie.
Je weet hoe je met een klacht moet omgaan.
Je weet wanneer en hoe je moet doorverwijzen.
Je beheerst verschillende gesprekstechnieken.

Een voorbeeld beschrijving van taken en verwachtingen van de
vertrouwenspersoon vind je hiernaast. Nadat je als club de juiste man of vrouw
hebt gekozen voor deze taak, is het van belang om dit te communiceren in je
club. Geef de persoon een aanduiding op de website, nieuwsbrief, of welk ander
communicatiemiddel je ook gebruikt. Voeg hier zijn/haar contactgegevens aan
toe.

Vertrouwenspersoon

Betaalbaaiheid

Zorg ervoor dat de financiële drempel niet hoog is.
Tips:

Geef de mogelijkheid om het lidgeld in schijven te betalen.
Stel een afbetalingsplan op.
Hanteer een gedifferentieerd prijzenbeleid.
Word lid van UiTPAS.
Geef ouders informatie mee over de UiTPAS.
Geef ouders mee dat ze eveneens een terugbetaling kunnen krijgen via hun
mutualiteit.
Geef deelnemers de mogelijkheid om eventueel vrijwillig een handje toe te steken in
ruil voor verminderen van het lidgeld.
Geef duidelijk weer uit wat het lidgeld allemaal bestaat (lidmaatschap, verzekeringen,
gratis inkom bij de wedstrijden van de eerste ploeg, busverplaatsingen, …).
Een overzicht voor kortingen per mutualiteit:

Informatie over de spor
http://www.tofsport.be/act
Informatie over de UiT
https://www.uitinleuven.b

Ouders die betrokken zijn bij je vereniging zijn van goudwaarde. Zij
kennen de verschillende betrokkenen in de club: trainers, bestuursleden,
kinderen, andere ouders... Ze begrijpen het functioneren van de club en
kunnen helpen bij problemen. Het is dus belangrijk dat je als vereniging
hierop inzet. Maar hoe?

Praktische tips:

Richt een oudercomité of actiecomité op: zo geraken ze betrokken bij
het clubgebeuren, worden er extra activiteiten georganiseerd én kan er
extra geld in het laadje komen.
Beperk traktaties bij verjaardagen of andere aangelegenheden in de
sportclub en maak hierover duidelijke afspraken. Vaak is het voor
ouders die het nancieel niet breed hebben al een opgave om in de
klas traktaties te voorzien. Zet als trainer de jarige sporter op een
andere manier in de bloemetjes.
Werk een carpoolsysteem uit dat sporters van wie de ouders niet
kunnen rijden in staat stelt om deel te nemen aan wedstrijden op
verplaatsing.

Ouderbetrokkenheid

Informeer ouders bij de inschrijving en/of aanvang van het seizoen.
Stimuleer participatie naar ieders mogelijkheden.
Maak afspraken omtrent de verdeling van taken: vervoer wedstrijden,
wassen van kledij…
Bied ouders de mogelijkheid tot inspraak in het beleid.

Ouderbetrokkenheid

Tips voor sportclubs:

Organiseer bij aanvang van het seizoen een infosessie waarop je de sportieve
doelstellingen van de club toelicht: wat leren de kinderen op training, wat is de
speelstijl, het wisselbeleid, … Ook de praktische afspraken en de omgangsregels
binnen en buiten de lijnen dienen hier toegelicht te worden.
Zorg voor een aanspreekpunt binnen de club zodat ouders weten bij wie ze
terecht kunnen met eventuele vragen en suggesties.
Betrek ouders in de evolutie van het kind door op regelmatige basis met de ouder
in gesprek te gaan.
Betrek ouders in randzaken: organiseer bijvoorbeeld een ouderraad en geef hen
inspraak in het extrasportieve beleid van je club.
Zorg ervoor dat ouders zich welkom voelen.
Laat betrokken ouders niet-betrokken ouders betrekken.
Geef de kinderen een pluim in het bijzijn van de ouders.
Bedank ouders voor verkregen hulp.
Bespreek delicate onderwerpen persoonlijk.
Vraag ouders na langdurige afwezigheid waarom het al zo lang geleden is dat
hun kind nog aanwezig was op de club.

Kledij

Afhankelijk van de sportkeuze kan de kostprijs van kledij oplopen. Het is niet
evident voor sommige gezinnen om dit bedrag in één keer te kunnen betalen.
Je moet je hier als club bewust van zijn zodat je er rekening mee kan houden.
Enkele tips:
Organiseer een tweedehands verkoopmoment van sportkledij.
Geef ouders tijdig juiste informatie over de kostprijs van de kledij.
Werk een samenwerking uit met een sportkledingbedrijf zodat ouders aan een
voordelige prijs de cluboutfit kunnen bestellen.
Stel de aankoop van sportmateriaal of van de sportuitrusting niet van meet af aan
als voorwaarde om deel te nemen.
Informeer je leden over wat zij minstens nodig hebben om aan de sportactiviteiten
deel te nemen. Je sportclub kan sportmateriaal en -kledij verzamelen en ter
beschikking stellen voor bepaalde leden. Roep je leden op om oud materiaal niet
weg te gooien en leg zo een kleine uitleendienst aan. Een tennisracket dat voor
een ouder lid te klein is geworden, kan bijvoorbeeld perfect gebruikt worden door
een jonger lid. Ook kan je potentiële leden, die enkele weken willen komen
proberen, gratis materiaal aanbieden.
Organiseer zelf een ruilbeurs in de club of voorzie op je website en informatiebord
plaats voor zoekertjes.
Steun Kirikou door verloren kledij die niet opgehaald werd te doneren, of zet zelf
een actie op voor deze organisatie. Kirikou verzamelt al deze zaken en zorgt er
voor dat ze bij de juiste mensen terecht komen. Meer informatie kan je bekomen
via www.huisvanhetkindleuven.be/kirikou-2
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Nieuwe leden

Er is een enorm groot sportaanbod in Leuven. Het ruime aanbod zorgt voor een
moeilijke keuze voor ouder en kind. Hieronder enkele tips om deze keuze te
vergemakkelijken:
Zorg ervoor dat iedereen welkom is.
Zorg ervoor dat nieuwe leden een paar keer gratis mogen proberen alvorens ze het
lidgeld moeten betalen. Dit zal een hele geruststelling zijn voor ouders.
Zorg dat er een persoon is die de spelers/ouders kunnen aanspreken en waar ze
terecht kunnen met al hun vragen.
Communiceer steeds met de betrokken trainer dat er een nieuw lid komt proberen
zodat hij/zij niet voor verrassingen komt te staan.
Houd jaarlijks een tevredenheidsenquête. Zo weet je wat er leeft bij de nieuwe, maar
ook huidige leden.
Heel wat ouders en leden worden nooit persoonlijk gevraagd om een taak op te
nemen binnen de club, terwijl ze er wel toe bereid zijn. Vraag nieuwe leden om zich in
te zetten als vrijwilliger. Vraag hen eventueel zelfs om een bestuurdersfunctie op te
nemen. Bekijk alternatieven als een lid een bepaalde verwachting niet kan inlossen.
Inzetten van ‘rolmodellen’ is een aanpak die loont. Potentiële sporters kunnen zich
identificeren met deze personen.
Voorzie een onthaalbrochure met daarin onderstaande informatie:

Nieuwe leden

Het inschrijvingsmoment is het ideale moment om de impliciete en expliciete regels in je
club te overlopen. Want goede afspraken maken goede vrienden. Een inschrijving
verdient dus veel aandacht en gebeurt niet in een volle kantine aan de toog. Neem je tijd
voor een persoonlijk gesprek en werk met de onthaalbrochure.
De inschrijving dient als basis voor jullie verdere samenwerking. Het is niet alleen
belangrijk dat je sporter ingeschreven en verzekerd is, maar ook dat hij zich goed voelt
in de club. Enkel dan zal hij blijven komen. Probeer daarom al tijdens de inschrijving
naar moeilijkheden te peilen. Is het lidgeld betaalbaar? Wat zijn de
vervoersmogelijkheden? Zijn er nog broers of zusjes die willen sporten? Samen kan je
naar oplossingen zoeken.
Deel de informatie over nieuwe leden (lidgeld, afspraken, …) op je website zodat deze
makkelijk terug te vinden is.

Tips voor vóór tijdens en na de training:
o Maak tijd voor een babbel met het nieuwe lid voor de eerste training/ activiteit.
o Laat leden hun vragen stellen.
o Geef kort en bondig antwoord op de gestelde vragen.
o Praat Nederlands indien mogelijk, praat contacttaal indien nodig.
o Geef relevante informatie mee op papier, liefst met begrijpbare icoontjes.
o Stel het nieuwe lid voor aan de groep.
o Duid een buddy aan om het nieuwe lid op te vangen tijdens de eerste trainingen.
o Zorg dat alles begrepen is, let op signalen.
o Zorg voor een vaste structuur (inleiding – training – afsluiter).
o Informeer nadien hoe het geweest is met een korte babbel.
Houd tijdens trainersvergaderingen de nanciële achtergrond
van je sporters in gedachte bij de keuze van activiteiten die een
materiële inzet vragen. Een alternatief bosspel wordt door de
sporters wellicht evenzeer gewaardeerd als een uitstap naar een
subtropisch zwemparadijs en is een stuk goedkoper.
Geef sporters feedback die gebaseerd is op hun gedrag en hun
mogelijkheden en niet op materiële zaken (bv. liever: “Je ziet er
erg vrolijk uit vandaag, al een jne dag gehad?” dan “Je ziet er
goed uit in die nieuwe outt”).

Open
trainers

Een trainer mag en kan zich niet enkel beperken tot het opstellen en begeleiden
van de training. Hij moet meer dan ooit correct kunnen omgaan met de leden. Een
nieuw lid een warm gevoel geven is belangrijk. Hieronder volgen enkele tips die je
best aan de trainers bezorgt.

Actieplan op lange termijn

De samenstelling van de beleidsmakers, trainers en leden verandert voortdurend. Daarom
is het belangrijk om een actieplan op te stellen over deze grenzen heen. Dergelijk plan
zorgt ervoor dat je stapsgewijs naar een concreet doel (op lange termijn) werkt. Een
sjabloon om de acties op een gestructureerde manier tot stand te brengen, vind je
hieronder:

Vrijwilligers zoeken/binden:
De gouden regel: investeer in persoonlijk contact!
Gebruik folders en flyers om je boodschap te ondersteunen.
Zorg voor een goed onthaalbeleid.
Stel een goede taakverdeling op.
Geef mensen ruimte.

De juiste informatie moet de juiste mensen bereiken. Het is dan ook belangrijk om op
verschillende manieren en via verschillende kanalen te communiceren.

o Welke mensen moeten mijn aanbod kennen?
o Is mijn aanbod gekend bij mijn doelgroep?
o Liggen de flyers en brochures op de juiste plaats?
Anderstalige of mensen met een beperkte kennis van het Nederlands zullen de
boodschappen moeilijk begrijpen. Met een beetje inspanning en goodwill van beide
kanten kom je al ver.
Communiceer de ongeschreven regels van de club.
Tips:
o Gebruik eenvoudig Nederlands.
o Toon respect voor de moedertaal van de anderen.
o Gebruik korte woorden.
o Vermijd vakjargon.
o Vermijd uitdrukkingen en let op met humor.
o Gebruik foto’s. Let op: beeldmateriaal is vaak cultureel bepaald.
o Probeer indien nodig een andere ouder of lid in te schakelen die kan vertalen.

Communicatie

Een persoonlijke babbel is niet enkel nodig tijdens de inschrijving maar ook doorheen
het jaar. Spreek spelers en ouders aan, doe een babbel over de kinderen, het weer, …
Vraag wat de leden vinden van de activiteiten en pols of ze tevreden zijn over de club.
Zo merken ze dat je geïnteresseerd bent in hen en dat ze meetellen in de club en
binnen het team.
Denk bij het opstellen van je website, brochure, Facebookpagina, … goed na over de
locatie van de sportclub, het moment waarop er gesport wordt, de leeftijd vanaf
wanneer leden welkom zijn, de contactgegevens van de vertrouwenspersoon, het
bedrag van het inschrijvingsgeld, afspraken over de kledij en de mogelijkheden voor
nieuwe leden (bv. proefperiode).
Stel je als club enkele vragen:

Checklist

Label

Charter
Wanneer jouw club voldoet aan de acht voorwaarden (zie checklist), dan verdient jouw club
het label van Open Sportclub.

Extra hulpmiddelen

De manier waarop een club haar leden onthaalt is van essentieel belang. Het is de basis
voor de verdere samenwerking. Het onthaal verdient dus veel aandacht en bepaald
grotendeels of iemand zich welkom voelt of niet.
Tips:

De inschrijvingsverantwoordelijke is iemand die de club goed kent. Denk aan een
(jeugd)coördinator, ploegverantwoordelijke, bestuurslid, ouder of andere
vrijwilliger. De verantwoordelijke die je aanduidt moet sociaalvaardig zijn, het
belang van een goede inschrijving inzien en bereid zijn om samen naar
oplossingen te zoeken.

Een duidelijk onthaal

Stel een inschrijvingsverantwoordelijke aan.
Een inschrijving is veel meer dan gewoon inschrijven alleen. Hier vergaar je de juiste
en volledige informatie over je deelnemer, stel je eventueel een afbetalingsplan op en
leg je een eerste belangrijk contact met de deelnemer en/of de ouders. Laat
inschrijvingen niet alleen online verlopen, maar geef ook de mogelijkheid dit face to
face te doen.
Blijf ook na de inschrijving de leden en ouders betrekken, informeren en aanspreken.
Als leden ondanks alles toch hun lidmaatschap stopzetten, probeer dan na te vragen
waarom ze afhaken en hoe je op basis hiervan kan bijsturen.

Het is een uitdaging om de sportieve en niet-sportieve activiteiten optimaal af te stemmen
op de interesses van alle betrokkenen binnen de sportclub, zowel de leden als de ouders,
supporters en vrijwilligers. Een open sportclub vernieuwt regelmatig haar aanbod en denkt
na over de toegankelijkheid van haar sportactiviteiten.

Aanbod op maat +
Een dynamisch bestuur

Tips:
Richt een recreatiesportafdeling op met een gediversifieerd aanbod.
Deel clubactiviteiten op in niveaus en definieer die niveaus.
Werk met niveaugroepen in plaats van leeftijdsgebonden trainingsgroepen.
Creëer een sportaanbod tijdens de dag.
Speel in op de noden van specifieke groepen uit de buurt.
Zorg voor een makkelijke bereikbaarheid van de activiteiten.

Open sportclubs hebben mensen in hun werking die een open houding hebben naar buiten
toe, naar andere mensen en organisaties. Het bestuur is aanspreekbaar en gaat actief in
gesprek met haar leden, ouders, trainers, vrijwilligers, enz.
Tips: een open bestuur…
kent haar leden, trainers, vrijwilligers, enz.
bouwt aan een duidelijke missie en visie.
zoekt naar een diverse groep medewerkers, trainers, begeleiders, vrijwilligers en
bestuursleden om zo een weerspiegeling te zijn van de huidige samenleving.

Elke sportclub is sociaal. Gewoon door er te zijn voor haar leden, maar dit
impliceert niet automatisch dat ze ook 'open' staan, of juist net die extra kleine
inspanning leveren om iedereen te bereiken. Nog steeds ondervinden heel wat
mensen drempels om aan sport te doen. Open sportclubs zijn zich bewust van
deze drempels en proberen deze zo goed mogelijk te verlagen.
Open clubs houden rekening met acht voorwaarden, werken actief rond deze
thema’s en durven de huidige gewoontes van de club in vraag stellen.

Een open sportclub is een warme plaats voor huidige en nieuwe leden.
Ga aan de slag en maak van je club een nog betere plaats om te sporten en veel
meer.
Wil je nog meer concrete tips of heb je nood aan persoonlijke bijstand vanuit
Buurtsport? Dan helpen wij je graag om met kleine stappen grote veranderingen
te verwezenlijken via een traject op maat. Neem hiervoor contact op met
Buurtsport Leuven.

Besluit

Om de stap als club te kunnen zetten om een open sportclub te worden of te
blijven, is bereidheid tot verandering noodzakelijk. Voldoende draagvlak creëren,
rekening houden met mogelijke weerstand en op zoek gaan naar samenwerking
met lokale partners zijn hierbij heel belangrijke factoren.

