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DE OPLEIDING 

Sport en duurzaamheid 

Twee werelden die alles met elkaar te maken hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat sport alles in zich 
heeft om een positieve bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld. Tegelijkertijd valt er nog een 
wereld te winnen op dit vlak en staat de sport voor een enorme uitdaging. Herken jij dit en vind jij ook 
dat de sport deze gigantische kans niet onbenut mag laten en wil jij je hiervoor inzetten? Wij zoeken 
mede-koplopers, de duurzaamheidsmanagers van de toekomst. Daarvoor ontwikkelden wij de eerste 
opleiding die sport en duurzaamheid combineert en laat zien hoe we samen de wereld van sport 
kunnen verduurzamen én tegelijkertijd sport kunnen inzetten om de wereld te verduurzamen. Duik 
samen met ons in de verschillende rollen van een duurzaamheidsmanager, de inspiratiekracht van 
sport op duurzaamheid en de commerciële kansen die duurzaamheid brengt. Het is een kwestie van 
enkele jaren dat elke sportorganisatie een duurzaamheidsmanager/-team heeft om hier actief aan te 
werken. Bereid je voor op de toekomst! 

 

Waarom meedoen? 

De praktijkgerichte opleiding die je opleidt tot een toekomstig duurzaamheidsmanager in de sport. Je 
leert alles over de relatie tussen sport en klimaat, welke stappen je moet zetten om je eigen organisatie 
te verduurzamen en hoe je het platform van sport kunt inzetten als inspiratiebron voor een 
duurzamere wereld.  

● Een toekomstbestendige sportorganisatie is bezig met duurzaamheid. Nu nog een relatief 
nieuwe rol, maar binnen een paar jaar onmisbaar in iedere sportorganisatie.  

● Zeer praktijkgericht; veel gastcolleges uit de sport en inspirerende werkbezoeken aan 
internationale topsportevenementen.  

● Ambassadeursprogramma: je maakt onderdeel uit van een waardevol netwerk op het gebied van 
sport en duurzaamheid 

● Aan het eind van de opleiding heb je de basis gelegd voor een plan van aanpak voor je eigen 
(toekomstige) sportorganisatie 

● Deze basis opent nieuwe commerciële kansen en hiermee bereid je tegelijkertijd je organisatie 
voor op de komende wet- en regelgeving 

● Je hebt toegang tot een CO2-voetafdruk model waarmee je de CO2-uitstoot van jouw organisatie 
of evenement kunt meten 

● Na afronding ontvang je een officieel certificaat van de M2W Sport Impact Academy  

 

Opleidingspartners 

De opleiding is opgezet vanuit de praktijk- en onderwijskundig specialisme van de More2Win Sport 
Impact Academy. Daarnaast werken we binnen de modules samen met experts uit de praktijk. 
Hierbinnen werken we o.a. samen met Universiteit Utrecht, TIG Sports, Watersportverbond en de 
Johan Cruijff Arena. 

  



 

 
 

 

DE OPLEIDING VOOR TOEKOMSTIG 
DUURZAAMHEIDSMANAGERS IN DE SPORT 

Doelgroep 

Jij wilt verandering teweegbrengen. Impact maken in sport. Je gelooft dat sport en duurzaamheid een 
winnende combinatie is en bent op zoek naar de juiste kennis, voorbeelden en skills om hiermee bij te 
dragen aan een toekomstbestendige sportorganisatie.  

Je werkt al in de sport (bijvoorbeeld een sportbond, koepel, club, evenement, sponsor of gemeente) of 
hebt ambities om in de toekomst in de sport werken.  

Enige basiskennis van duurzaamheid is fijn. Denk aan kennis van het Klimaatakkoord, de Europese 
klimaatwet, wat de verschillende scopes inhouden etc. Dit is echter niet verplicht. Het helpt je vooral 
om het maximale uit de opleiding te halen. 

 

Praktische informatie:  

Data, studietijd en locaties 

• Start in mei 2023 
• 9 collegedagen in 6 maanden verdeeld in 3 blokken (zie meer informatie onder kosten, locatie 

en data) 
• Circa 15 deelnemers  
• Ons kantoor in Den Bosch is de uitvalsbasis. Inspirerende site-visits op locatie maken deel uit 

van de opleiding.  
 
Tijdens de opleiding 

• Gastcolleges van toonaangevende experts uit de sport- en duurzaamheidssector  
• Veel praktische voorbeelden en tips en tricks  
• Je werkt tijdens de opleiding aan je eigen plan voor jouw (toekomstige) organisatie  
• We werken met intervisie en stimuleren onderling samenwerken tijdens de opleiding, zodat 

jullie optimaal van elkaar kunnen leren en sparren over je plan etc.  
• Via een whatsapp groep houden we elkaar op de hoogte van actuele, inspirerende, 

spraakmakende ontwikkelingen in sport en duurzaamheid 
 
Na de opleiding: het ambassadeursprogramma 

• Je bent na de opleiding direct onderdeel van het Academy Ambassadeursprogramma, 
waaronder; 

• Twee individuele coaching-sessies (naar wensen/behoefte) binnen je eigen organisatie om je 
na de opleiding echt op weg te helpen  

• Blijvende  intervisie-sessies om van elkaar te blijven leren. 
• Korting op Kennis- en inspiratiesessies bij diverse topsportorganisaties, Site visits bij 

internationale topsportevenementen en studiereizen (Sports Positive Summit) 
• Kenniscommunity via whatsapp 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

HET OPLEIDINGSPROGRAMMA  

De opleiding bestaat uit 3 blokken met een duidelijke inhoudelijke opbouw. Elk blok kent een eigen 
hoofdthema. Tijdens de drie dagen per blok behandelen we de inhoud in colleges met inspirerende 
gastdocenten, kennissessies, site-visits en samenwerken in verschillende werkvormen. Elk blok 
eindigt met een moment waarop we extra aandacht hebben voor de vertaalslag naar de praktijk en 
je eigen plan en in blok 2 organiseren we een intervisiesessie. Site-visits en gastsprekers lopen door 
het hele programma. Informatie hierover wordt later bekend gemaakt.  

 

Blok 1 Introductie, de rol van de duurzaamheidsmanager  

Dag 1  
Introductie en basics 
 
Dag 2  
De rol van de 
duurzaamheidsmanager  
 
Dag 3  
Inzicht, modellen en wet- 
en regelgeving 

Introductie, inspiratie, kennismaken, uitleg programma, basics 
duurzaamheid en de link tussen sport en duurzaamheid.  
 
Intern en externe commitment. Inbedding in de organisatie 
(verandermanagement). Betrekken van stakeholders (stakeholder 
engagement). Verschillende rollen van een duurzaamheidsmanager.  
 
Inzicht in voetafdruk, modellen. Toelichting op scopes, wet- en 
regelgeving. Werken aan je eigen masterplan: inzicht. Werken aan je 
eigen plan: stellen van een ambitie. 

 

Blok 2 Het verduurzamen van de sportorganisatie  

Dag 1 
Handelingsperspectief en 
inhoudelijke thema’s  
 
Dag 2   
Verdieping inhoudelijke 
thema’s en partnerships en 
commercie 
 
Dag 3  
Reductieplan 

Handelingsperspectieven, hoe ga je vanuit inzicht en context 
prioriteren en keuzes maken. Start met inhoudelijke verdieping op 
thema’s.  
 
Inhoudelijke verdieping op thema’s. Partnerships, 
ketensamenwerking, innovatie en commercie.  
 
 
Introductie op het reductieplan. De koppeling tussen de ambitie en 
het reductieplan. Werken aan je eigen reductieplan op basis van een 
framework.  

 

Blok 3 Activatie en partnerships 

Dag 1  
Sport als podium/ 
inspiratiekracht 
 
Dag 2  
De sportsector 
verduurzamen 
 
Dag 3  
Afsluiting 

Gedragsverandering. Hoe neem je je fans, deelnemers, etc. mee in 
het duurzame verhaal. 
 
Gezamenlijke creatie sessie: hoe bouwen we samen aan een 
duurzame sportsector, wat hebben we daarvoor nodig? Wat ga jij/ 
gaat jouw organisatie daarin doen? 
 
Mogelijkheden voor financiering. Afsluiting met presentatie van je 
plan aan een adviespanel met experts uit de sport en duurzaamheid. 
Netwerkborrel. 



 

 
 

 

KOSTEN, LOCATIE EN DATA  

Kosten 
De opleidingskosten bedragen €3450,- excl btw. Dit is inclusief lesmaterialen en site-visits tijdens 
opleidingsdagen.  

 
Locatie 
Tijdens de opleiding bezoeken we diverse unieke locaties door heel Nederland. Ons kantoor in Den 
Bosch is echter onze uitvalsbasis en hier zullen we gezamenlijk de meeste tijd doorbrengen. Dit is 
tevens goed bereikbaar met het openbaar vervoer.  
Adresgegevens: Stationsweg 26, 5211 TW 's-Hertogenbosch. 
 
Data  
Mei t/m oktober 2023, lesdagen (onder voorbehoud);  
Blok 1: 11/05, 12/05, 02/06 
Blok 2: 25/08, 14/09, 15/09 
Blok 3: 28/09, 29/09, 12/10 

 

 

WEET JE NOG NIET ZEKER OF DIT ECHT IETS VOOR JOU IS?  

Heb je meer inhoudelijke of praktische vragen over de opleiding? 

We plannen graag een online call met je in.  

Je kunt hiervoor altijd contact opnemen met loes@more2win.com of michiel@more2win.com.  

  



 

 
 

 

MORE2WIN: WIE ZIJN WIJ  

Bij More2Win geloven we dat sport een belangrijke rol kan spelen om sociale en duurzame impact te 
vergroten. Hiervoor ontwikkelen we maatschappelijke programma’s, begeleiden we sportorganisaties 
en delen we kennis in de M2W Sport Impact Academy. We geloven in een verandering naar een 
positieve sportsector die in de toekomst meer geeft dan neemt.  

More2Win Sport Impact Academy  

Binnen de Sport Impact Academy ontwikkelen we diverse opleidingen, kennisdagen en studiereizen. 
De Sport Impact Academy draagt bij aan het vergroten van kennis rondom het maken en meten van 
maatschappelijke impact, de inzet van sport en kennis van specifieke maatschappelijke thema’s zoals 
duurzaamheid. In alle opleidingen combineren we theoretische kennis vanuit het academische veld 
met de praktijk uit de sportwereld.  

More2Win en duurzaamheid  

We begeleiden diverse organisaties op gebied van duurzaamheid. De afgelopen jaren is More2Win 
betrokken bij o.a. kopgroeptrajecten verduurzamen sportevenementen van de provincies Gelderland 
en Noord-Brabant, begeleiden we de Nederlandse betaald voetbalclubs, en vervullen we de rol van 
duurzaamheidsmanager bij o.a. La Vuelta Holanda, de Euro Para Championships en de Alternatieve 
Elfstedentocht Weissensee. 

  



 

 
 

 

 


