VSG-Young Professionals
Network in oprichting

Jonge professionals
in de sportsector:
verbindingen en ideeën
Tekst: Anja Verweij

De sportsector heeft de afgelopen jaren in Nederland een flinke verandering doorgemaakt. Die is
onder andere ingegeven door actuele ontwikkelingen zoals individualisering, intensivering, informatisering, et cetera. Voldoende feeling met deze ontwikkelingen en de impact die ze hebben op sportbeleid en sporten is voorwaarde om succesvol sportbeleid te formuleren. De sportsector staat dan ook
voor de uitdaging om innovatieve verbindingen aan te gaan met andere sectoren en beleidsterreinen. Sport biedt veel kansen om brede maatschappelijke doelen te bereiken. Om dit sportbeleid van
morgen succesvol vorm te geven zijn jonge professionals nodig die op de toekomst zijn voorbereid en
beschikken over kennis en creativiteit.
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Vereniging Sport en Gemeenten (24)
Laura de Boer, adviseur Drijver & Partners (26)
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daarbij hoog op de agenda. Wij willen graag samen met jou het VSG-Young Professionals Network verder programmeren. Doe je mee?”

Rachella Abdoelkhan, junior adviseur
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