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Positief Coachen is een maatschappelijk project om aan een positieve cultuur in de sport te werken en – 

met de metafoor van de sport – thuis, rond school en op het werk. In Nederland en in Vlaanderen. 

De stichting erachter brengt haar verhaal op een aansprekende manier, onderbouwd en concreet. Met 

een invalshoek die bij iedereen aanslaat: winnen. 

De kern van dat verhaal: onder spanning worden we negatief. We kijken vooral naar wat er niet goed 

gaat en hameren voortdurend op resultaten. Terwijl het juist beter gaat als je dat ‘omklapt’! 

Directe effecten 

Een meer positieve cultuur leidt aantoonbaar tot betere prestaties. Zowel in het bedrijfsleven, het 

onderwijs als de sport. 

Maar het leidt ook tot minder leerlingen en sporters die afhaken c.q. een hogere medewerker-

tevredenheid. Tot een leukere manier van met elkaar omgaan en minder incidenten. En tot meer 

talentvolle managers / docenten / coaches die graag willen blijven. 

Indirecte effecten 

Een belangrijk effect in de sport is dat in een positieve cultuur significant meer pubers lid blijven van hun 

sportclub (terwijl nu twee derde afhaakt!). Als ze regelmatig in beweging blijven en in de structuur van 

een vereniging, zijn ze gezonder (denk aan overgewicht bij kinderen), doen ze het beter op school en 

hangen ze minder op straat. 

En wie – via (de metafoor van de) sport – de kracht van positiviteit leert kennen, neemt dat ongetwijfeld 

de rest van z’n leven mee. In de sport, op school, op het werk, in relaties en bij de opvoeding van de 

kinderen. 

Activiteiten 

In de kern onderneemt Positief Coachen drie activiteiten. Ze geeft theatervoorstellingen (en theatrale 

lezingen) om mensen op een aansprekende manier het verhaal te vertellen. Vervolgens geeft ze 

vervolgbijeenkomsten (workshops) om mensen te leren hoe zij het in praktijk kunnen brengen. Ook 

geeft ze boeken uit. 
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 Een clubtraject voor vrijwilligers bestaat uit een voorstelling of lezing en vijf 

vervolgbijeenkomsten. Zo’n traject is voor de trainers en coaches én de bestuurs- en 

commissieleden. 

 

 Een clubtraject Positief Coachen voor ouders bestaat uit een voorstelling of lezing en één 

vervolgbijeenkomst. Zo’n traject is voor de ouders van de jeugdleden van de sportvereniging. 

(Het clubtraject wordt overigens vaak voorafgegaan door een clubtraject voor de vrijwilligers bij 

de club.) 
 

 

 Een sportclub kan een voorstelling of lezing van Positief Coachen boeken. Een meer positieve 

clubcultuur leidt immers tot betere prestaties en een sterkere vereniging. En zo’n voorstelling of 

lezing kan daartoe een aanzet geven. 

 

www.positiefcoachen.nl 

 

KFC Turnhout stapt in dit project om een betere sfeer rond de voetbalvelden te creëren. 
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