
Het grootste talent van een talent  
is het benutten van het talent

Over het algemeen beperkt de aandacht voor het sporttalent zich tot zijn technische, tactische 
en fysieke ontwikkeling. Om de top te bereiken is dit niet voldoende. Een goede balans tussen 
school, gezin, vrienden, trainer en coach is hiervoor onontbeerlijk.

MVO Sporttalent heeft als doel om sporttalenten in de leeftijd van 10 – 20 jaar in een optimale 
setting te laten functioneren om het door henzelf gestelde droomdoel te bereiken. Door onze 
preventieve, mentale en maatschappelijke begeleiding zal de slagingskans van de jonge topspor-
ter toenemen. Wij besteden daarbij veel aandacht aan de sociaal maatschappelijke ontwikkeling, 
ook als blijkt dat de top niet haalbaar is.



MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ontwikkelen
Topsport bedrijven vergt steeds meer investeringen van jonge sporttalenten en hun  
omgeving. Dit uit zich in veel meer trainingsuren, minder tijd voor school en vrienden. 
De meeste sporttalenten hebben er ‘alles’ voor over om de top te bereiken. Om dat doel 
te bereiken staan sporttalenten al vroeg voor belangrijke beslissingen zoals het kiezen van 
de juiste middelbare school. Welke school biedt de mogelijkheid om studie en sport te 
combineren? Maar ook van de ouders worden de nodige investeringen gevraagd. Te denken 
valt aan het brengen en halen, aangepast avondeten en aangepaste vakanties.

MVO Sporttalent stelt zich mede ten doel om middels preventieve, mentale en maatschap-
pelijke begeleiding de kans op onnodige drop outs van jeugdige sporttalenten te verkleinen, 
rekening houdend met de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van het sporttalent.

Een verantwoord talentontwikkelingsbeleid houdt rekening met de sociaal maatschappelijke 
ontwikkeling van het sporttalent. Het biedt ook ouders voldoende ondersteuning om  
samen met hun sportend kind de juiste keuzes te maken.

Voor sporttalenten
Wie zou ook wel eens een gouden medaille op de Olympische 
spelen willen winnen? Of in het Nederlands voetbalelftal willen 
spelen? Iedereen toch! Maar realiseer je dat de weg naar de top 
lang is en veel offers vraagt. En niet alleen van jou maar ook van je 
ouders, broers, zussen, vrienden en vriendinnen. En dan natuurlijk 
school. Maar als je dat er allemaal voor over hebt, en je beschikt 
ook nog eens over veel talent, dan kun je die top zeker halen.

Voor ouders
Ouders krijgen te maken met een kind dat in toenemende 
mate onder sportieve druk komt te staan. Deze druk komt van  
trainers en coaches maar kan ook zeker het gevolg zijn van  
goedwillende, doch (te) fanatieke ouders. Daarnaast geeft de 
hoge trainingsintensiteit veel spanning op het presteren op 
school en staan sociale contacten met vrienden en vriendinnen 
onder druk.

MVO Sporttalent helpt ouders om hun kind optimaal te  
ondersteunen in het bereiken van zijn of haar persoonlijke doelen door een integrale  
aanpak. Het sporttalent staat hierbij altijd centraal. In onze aanpak nemen de omgeving en 
begeleiding een cruciale rol in omdat zij mede bepalend zijn voor de ontwikkeling en het 
welzijn van het kind. Dit begint vaak al heel simpel met gewoon een luisterend oor en begrip 
voor de situatie of gevoelens van onmacht.



Voor trainer/coach
Als trainer of coach van een jeugdig sporttalent is het doel het 
optimaal ontwikkelen van het sporttalent tot topsporter. Om dit 
mogelijk te maken is het van belang dat iedere trainer/coach zich 
nog bewuster wordt dat dit pas kan als het sporttalent zich ook 
buiten de sport goed ontwikkelt.

MVO Sporttalent richt zich niet op de ontwikkeling op  
technisch, tactisch of fysiek vlak. Wel biedt MVO Sporttalent 
diensten aan om trainers en coaches te helpen meer inzicht 
te verkrijgen in de integrale ontwikkeling van het sporttalent. Ook op het gebied van  
het opstellen en monitoren van persoonlijke ontwikkelplannen (POP) adviseert  
MVO Sporttalent trainers en coaches.

Topsporttalent onder druk
Zodra het sporttalent naar de middelbare school gaat wordt de druk merkbaar groter. Dit 
geldt zowel voor de sportieve prestaties (wel/geen basisplaats, kans op een contract, (inter)
nationale kampioenschappen) als voor de prestaties op school. Maar minstens zo belangrijk 
is dat in deze (puber)fase ook het aangaan en onderhouden van vriendschappen onder 
druk komt te staan.

Juist in deze fase is het belangrijk dat alle betrokkenen goed onderling contact onderhouden. 
Hoe gaat het op school, hoe gedraagt het talent zich thuis in het gezin en hoe ontwikkelt hij 
zich sportief? De onderlinge samenhang beïnvloedt uiteindelijk de prestaties en de sociale 
ontwikkeling van het sporttalent.

Topsporttalent in Flow
Een topsporttalent is in flow als hij de hoogste prestaties levert, waarbij het lijkt alsof dat 
bijna vanzelf gaat. Er is dan sprake van een evenwicht tussen vaardigheden (wat kan ik) en 
uitdagingen (wat wil ik).

Flow kun je niet afdwingen. Wat je wel kan doen is de juiste omstandigheden creëren zodat 
de kans groter wordt om dit evenwicht te bereiken. Omstandigheden die hierin onder 
andere een rol spelen zijn: fysieke en mentale gesteldheid, school, gezin en gezonde voeding.

Alle diensten van MVO Sporttalent zijn erop gericht om het sporttalent in flow te brengen 
en te houden.



Aanpak MVO Sporttalent
Wij starten met een nulmeting waarbij inzichtelijk wordt gemaakt of er factoren aanwezig 
zijn die het ontwikkelen van het sporttalent negatief beïnvloeden. De informatie wordt  
onder meer verkregen door het invullen van de MVO Sporttalent vragenlijst door het 
sporttalent, zijn trainer/coach, zijn ouders en school (mentor).

De uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor het sporttalent, zijn trainer/coach of zijn  
omgeving (ouders/school) om een gesprek aan te gaan met de Topsport Ontwikkelings 
Manager (TOM) van MVO Sporttalent.

Diensten
MVO Sporttalent biedt zowel diensten aan op individuele basis als in teamverband. Wij  
richten ons op het coachen en  adviseren van sporttalent waarbij nauw contact met de 
omgeving, trainers en coaches wordt onderhouden. Voor een overzicht van onze diensten 
verwijzen wij u naar www.mvosporttalent.nl

Workshops
MVO Sporttalent biedt tevens een aantal workshops aan. Deze workshops zijn bestemd 
voor topsporttalenten, ouders, coaches/trainers, bonden en clubs. Voor meer informatie 
kunt u contact met ons opnemen.

Contact
Stichting MVO Sporttalent
Tel: 020-4720010
E-mail: info@mvosporttalent.nl
Web: www.mvosporttalent.nl


