ONTMOETING TUSSEN
DE VERSE JUS, MUESLI
EN EEN KOP KOFFIE

Jonge professionals
ontbijten met
ervaren collega’s
Wat zijn de drijfveren van jonge professionals, hoe kijken zij naar beleidsonderwerpen binnen dat zo
brede sociaal-maatschappelijke terrein? En valt er van ervaren collega’s, die soms al jaren binnen het
werkveld actief zijn en over een breed netwerk beschikken, iets te leren? Genoeg, zo bleek onlangs.
Tekst: Sandra van Maanen
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Het Young Professionals Network van VSG is

die willen doorgroeien. Het VSG-YPN én het

netwerk, de kennis en ervaring van voor-

het netwerk van en voor jonge, ambitieuze

bestaande VSG-netwerk verrijken en inspi-

gaande generaties leidt tot integrale, duur-

professionals werkzaam in de sport(sector)

reren elkaar. Dat gebeurt vanuit de over-

zame oplossingen voor (publieke) vraag-

tot en met 35 jaar. Talenten met een beleids-

tuiging dat het innoverend vermogen van

stukken in de veranderende samenleving.

matige of strategische functie of ambities,

jonge professionals in combinatie met het

En soms wil het ei nog wijzer zijn dan de kip!
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Leren en inspireren kan op veel manieren,

als vrijgevestigd orthopedagoog werkt, was

formeel en informeel. Tijdens een ontbijtje

de afgelopen jaren betrokken bij nogal wat

bijvoorbeeld, een ontmoeting tussen de

onderzoeken en processen rond het sport-

verse jus, de muesli en een kop koffie. In die

en jeugddomein. Hij zei meteen ‘ja’ tegen de

entourage goot YPN regio West een bijeen-

uitnodiging om deel te nemen aan de ont-

komst, in het teken van verbinding tussen

bijtsessie waarin zowel jonge als ervaren

junior en senior. Of wat chiquer geformu-

professionals aanschoven.

leerd: tussen de jonge en ervaren tafelgegen generaties met elkaar in gesprek. Een
voedzame start van een nieuwe dag, met
inspiratie en nieuwe contacten als bonus!
Het initiatief krijgt in ieder geval gevolg,
ook in de overige regio’s wordt van connectie tussen jong en senior inmiddels werk
gemaakt. Aanstormend talent krijgt zelfs de
gelegenheid te integreren of te participeren
in bestaande commissies.

“Een uitgelezen
moment om ideeën uit
te wisselen en naar
elkaars drijfveren en
Philipp van Benthem

motivatie te luisteren”

Terug naar het ontbijt. Wat
vonden de gasten aan tafel er
zelf van?

“Een uitgelezen moment om ideeën uit te

onvoorbereid overigens: hij maakt deel uit

wisselen, naar elkaars drijfveren en moti-

van de kerngroep van het Young Professi-

Paul Duijvestijn, senior adviseur en part-

vatie te luisteren. Zo’n ontbijt maakt con-

onals Network en is de regiotrekker bij de

ner bij DSP-groep, heeft sport en jeugd als

tact persoonlijk. Wat ik zag is dat de jonge

afdeling West. Voor hem vormden vooral de

expertisegebied. Zijn interesse gaat uit naar

generatie duidelijk zoekt naar manieren om

discussies tijdens de sessie de spreekwoor-

de maatschappelijke betekenis van sport,

werk goed en leuk te houden. Voor zichzelf

delijke krenten in de pap.

naar de raakvlakken die sport heeft binnen

en voor de organisatie waarvoor ze zich

“Wat doen we en waarom doen we dingen

beleidsterreinen als jeugdzorg, het sociaal

inspannen. Het is een maatschappelijk

zo? Hoe luidt de motivatie van een ander,

domein en veiligheid. Duijvestijn, die ook

geëngageerde generatie, jonge mensen die

dát vind ik interessant. Minstens zo waar-

iets voor de maatschappij willen beteke-

devol is de ontmoeting met collega-pro-

nen. Dat vind ik leuk, dat herken ik. Het is

fessionals uit het werkveld. Een cv-boost

belangrijk samen na te denken over hoe we

voor je netwerk. YPN is primair een club

vanuit de sport beschouwend, onderzoeks-

waarbinnen professionals de kans krijgen

en beleidsmatig het verschil kunnen maken.

van elkaar te leren. Toch faciliteren we te

Dat is ook de drijfveer, de filosofie van DSP.

weinig dat eerste moment van ontmoeting.

Netwerkbijeenkomsten als deze bieden een

Als jonge professionals willen we dolgraag

mooi podium om over drijfveren door te

leren van ervaren seniors, werkzaam bij de

praten, te ontdekken wat het best bij je past

partners van Vereniging Sport en Gemeen-

als jonge professional. Andersom zijn meet-

ten. Sterker geformuleerd: eigenlijk is het

ings als deze interessant omdat ze toch een

een keiharde voorwaarde, mogen we die

soort kweekvijver vormen waar talent zich

ontmoeting of introductie zelfs afdwingen!

verzamelt, waar je toptalent scout. Zo kan

Dat laatste hoeft niet, met initiatieven als

een ontbijt zomaar een springplank vormen.”

deze netwerkbijeenkomst.

Paul Duijvestijn

Sport & Maatschappij

noot. Tijdens de informele ontbijtsessie gin-

Het format van ontbijt werkt perfect. Het

Keiharde voorwaarde

was een superidee dat alleen maar posi-

Philipp van Benthem, programmacoördina-

tieve reacties opleverde. Zo’n 35 professio-

tor Sport en Bos in de gemeente Amsterdam,

nals schoven aan. Het moment van de dag,

is een jonge professional die aanschoof

zo’n meeting waar je vóór de files uit naar

tijdens de meeting. Niet geheel blanco en

toe rijdt en pas weer na de drukte vertrekt,
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“Wat mij vooral bijbleef

Het VSG-YPN wordt gevormd door regioteams in Noord-, Zuid-, Oost- en West-

na deze ontbijtsessie

Nederland. De regioteams leveren input voor en dragen bij aan de organisatie van

was de positieve vibe”

groep bij het verwezenlijken van haar ambities. Dit doen ze door op zoek te gaan

regionale VSG-YPN-activiteiten. Ook ondersteunen de teams de VSG-YPN-kernnaar integrale oplossingen, bijvoorbeeld een brainstormsessie te organiseren of
op bezoek te gaan bij nieuwe projecten of accommodaties. Iedereen profiteert.

vraagt niet te veel van je kostbare tijd. Laura

Naast interactie met leeftijdsgenoten hebben de leden toegang tot het brede

de Gooyert, voorzitter van YPN, heeft het een

netwerk van Vereniging Sport en Gemeenten en komen ze in contact met men-

en ander over het netwerk verteld, André de

sen uit het werkveld die ze anders niet of minder snel tegen het lijf lopen. Jonge

Jeu van VSG lichtte de samenwerking toe.

professionals krijgen binnen het netwerk de kans om ideeën en uitdagingen met

Na een ronde speeddates kon dieper op

collega-jonge professionals uit te wisselen. De regio West draaide het nu eens

inhoud worden ingegaan, bijvoorbeeld op

om, met de regiobijeenkomst die in het teken stond van het verbinden van jonge

vragen als: Hoe zie jij je rol over tien jaar?

professionals met seniors.

Of: Welke eigenschappen heb je nodig om in
jouw vakgebied te groeien? Interessant was
het prikkelende debat over omgaan met
werkdruk, een onderwerp waarmee veel
jonge professionals worstelen en waarbij
de meerwaarde van coaching groot is. Goed
juist tijdens zo’n informele ontmoeting is
dat je als starter ook met andere organisaties contact legt, dat je leert dat werken in
de sport vanuit diverse contexten mogelijk
is. Wat mij vooral bijbleef na deze ontbijtsessie was de positieve vibe. Iedereen was
enthousiast over de ontmoeting die ochtend. Vanuit mijn YPN-rol ben ik er trots op
dat we op deze manier kunnen voorzien in
een behoefte. Of deelnemers na het ontbijt

“Gemeenten zijn als partner voor de KNRB

makkelijker onderling contact leggen weet

heel belangrijk. Zij kennen de verenigin-

ik niet. Als organisator mogen wij geen per-

gen binnen hun gemeente goed, hebben

soonlijke gegevens doorspelen, als gevolg

contacten en ondersteunen ook lokaal. De

van de AVG-wetgeving. Maar het zal vast

focus van ons als bond ligt meer op landelijk

en zeker onderling geregeld zijn, tussen de

niveau. Ik heb als student stagegelopen bij

deelnemers.”

de gemeente Den Haag, zat dus ook aan de
andere kant van het spectrum. Goede con-

Ver-van-je-bedshow

necties binnen het werkveld maken het ver-

Esli de Kok is een jonge professional in

schil. Maar waar gemeenten wel contact-

dienst van de Koninklijke Nederlandsche
Esli de Kok

Roeibond (KNRB). Ze werkt op de afdeling
Sportparticipatie en houdt zich bezig met
breedtesport, het ondersteunen en opleiden van coaches en support aan roeiverenigingen in heel Nederland. Voor haar was
de netwerkbijeenkomst van YPN en VSG dé
gelegenheid om binnen het netwerk van
gemeenten contacten te leggen.
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“Wat je merkte is dat
de verhalen van oudere
professionals
gewaardeerd werden”
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lijnen hebben met verenigingen, vormen

van jonge professionals is dat eveneens.
Door jongeren in contact te brengen met

show. Om meer on top of mind bij gemeen-

Laura de Gooyert, voorzitter
Young Professionals Network

ten te komen, zijn netwerkbijeenkomsten

“Voor YPN is kennisoverdracht een belang-

den en generaties, groeien ze in hun werk

als deze zinvol.

rijke missie. Bij senior-professionals zit

en op persoonlijk vlak. Bijeenkomsten als

Leren van senior-professionals is waarde-

ongelooflijk veel kennis en ervaring, maar er

deze ontbijtsessies dragen daaraan bij, de

vol. 35 jaar werkervaring hebben sommigen!

wordt niet altijd van geprofiteerd. Iedereen

ontmoeting tussen generaties is van grote

Van die expertise kunnen jongeren profite-

is druk met zijn werk, professionals lopen

meerwaarde.”

ren. Interactie tussen jong en oud liep tij-

een beetje aan elkaar voorbij. De vanzelf-

dens de bijeenkomst heel vanzelfsprekend,

sprekendheid dat jong en oud elkaar ont-

de speeddates droegen daar zeker aan bij.

moeten ontbreekt.

Wat je merkte is dat de verhalen van oudere

Om interactie te stimuleren zijn bijeenkom-

professionals gewaardeerd werden. De bij-

sten als deze belangrijk, er is voor iedereen

eenkomst vormde een soort podium waar

iets te halen. Jonge talenten komen met

ideeën gedeeld werden. Krijgt het initiatief

nieuwe ideeën, kijken met een frisse blik

een vervolg, dan ben ik waarschijnlijk weer

naar de materie, oudere professionals heb-

van de partij. Voor mijn netwerk is het goed.

ben ervaring en een breed netwerk. Binnen

Ik denk dat ik wel kritisch op het thema

VSG bijvoorbeeld, maar ook bij de gemeen-

let, waardoor deelname gerichter voor me

ten en bedrijven. Voor VSG is een ontmoe-

wordt. In plaats van algemene kennisma-

ting tussen jong en oud interessant, juist

king wil ik nu ook wel meer de diepte in.”

omdat VSG-bijeenkomsten vaak dezelfde

verschillende typen organisaties, vakgebie-

Laura de
Gooyert
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bonden toch altijd een soort ver-van-je-bed-

mensen trekken. Je ziet vaak bekende
gezichten. Voor hen is het belangrijk jonge
collega’s te ontmoeten, omgekeerd kunnen
zij de nieuwkomers introduceren in hun
bestaande netwerk.
Van elkaar leren vraagt om meer dan een
kennismaking, het is een kwestie van investeren in elkaar. Het ‘meenemen’ van een

Op www.sportengemeenten.nl/net-

junior is nog geen vanzelfsprekendheid.

werk-leden/young-professionals-net-

Binnen de missie van het YPN is netwerken

work/ vind je meer informatie over het

een van de kernwaarden. Bijdragen aan

VSG-Young Professionals Network.

persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling
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