SPORTFORMATEUR | JOS KUIPERS
Jos Kuipers is werkzaam als regiocoördinator Noordoost Brabant bij SSNB
(Stichting Sportservice Noord-Brabant). Vanuit deze rol kent hij het
Brabantse sportlandschap van binnen en van buiten. Ook is hij op de
hoogte van relevante landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van
sport en bewegen. Jos heeft de nodige ervaring als onafhankelijk
procesbegeleider. Hij realiseert in opdracht van gemeenten een gedragen
en integraal sport- en beweegbeleid en was betrokken bij diverse trajecten
op het gebied van verenigingsondersteuning en het verduurzamen van
sportaccommodaties. Hij vervult de rol van procesbegeleider ook voor
Back2Basics, een zorgvuldig geselecteerd netwerk van professionals die
waarde toevoegen aan het functioneren en de impact van de sportvereniging. Tevens vervult hij de
rol van regionaal verbinder in zijn regio voor NOC*NSF.
j.kuipers@ssnb.nl

06 24 82 24 90

www.linkedin.com/in/jos-kuipers

www.ssnb.nl/sportformateur

Werkervaring en nevenfuncties
















Regiocoördinator | SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) | 2015 tot nu
Procesbegeleider | Back2Basics Sportprofessionals | 2018 tot nu
Regionaal verbinder | NOC*NSF| 2017 tot nu
Consultant Afdeling Realiseren | | Stichting Sportservice Noord-Brabant | 2014 tot 2015
Consultant topsport, accountmanager, facility manager Olympisch Steunpunt Brabant /
Olympisch Netwerk Brabant | | Stichting Sportservice Noord-Brabant | 2002 tot 2014
Consultant jeugd- en verenigingsondersteuning gemeenten en bonden | Stichting
Sportservice Noord-Brabant | 1997 tot 2003
Projectcoördinator, projectbureau Internationale Jaar voor de Vrijwilliger | Provincie Noord
Brabant | 1999 tot 2001
Commercieel / algemeen directeur | Topbasketball EBBC Den Bosch | 1996 tot 1997
Landelijke coördinator VWS-project Sociale Vernieuwing pleintjesbasketball 3 x 3|
Nederlandse Basketball Bond |1993 tot 1996
STK-medewerker verenigingsservice en -ondersteuning |Nederlandse Basketball Bond (NBB)
|1993 tot 1996
Ambassador businessclub en vrijwilliger | New Heroes Basketball Den Bosch | 2017 tot nu
Bestuurslid | FNV Sport | ruim 10 jaar
Lid en voorzitter MR drie scholen voortgezet onderwijs ’s-Hertogenbosch| OMO bestuur |
2009 -2013
Docent en examinator trainer cursussen | NBB| 1996 tot nu
Trainer/coach basketballteams jeugd/senioren clubniveau en (nationale) selectieteams |
diverse verenigingen en NBB | 1997 tot 2012.

Opleiding en cursussen








Verandermanagement en procesbegeleiding bij sportorganisaties | Back2Bacsics | 2019
Masterclass Bestuurlijke vernieuwing | SSNB Academy | 2018
Opleiding NOC*NSF tot KISS-adviseur | NOC*NSF | 2017
Bijscholingen Veilig Sport Klimaat, Er is meer te winnen op sociaal gedrag en Weerbaarheid
voor trainers en coaches | NOC*NSF| 2015
MVKT (Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd | Team Sportservice Nederland|2014
Fresno State University California | Physical Education | 1986
MDGO-SB | RK CIOS Sittard | 1981

Voorbeelden relevante opdrachtgevers en werkzaamheden
Nieuwe sportvisie/participatieproces
 In de gemeente Cuijk, Grave, Mill St, Hubert en Boekel organiseer ik het participatieproces in
aanloop naar een nieuwe sportvisie. Daarbij betrekken we sportaanbieders en
maatschappelijk middenveld waaronder zorg en welzijn, onderwijs, kinderopvang,
bedrijfsleven e.a.
 Voor de nieuwe fusiegemeente Meierijstad heb ik het proces begeleid, om samen met de
sportverenigingen uit voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint Oedenrode, te komen
tot één gezamenlijke gedragen Sportraad Meierijstad (SRM).
 Met gemeenten die bij NOC*NSF KISS-rapportages afnemen worden de KISS-data in een
toelichtend gesprek besproken. In ben KISS-adviseur geweest bij o.a. de gemeenten Cuijk en
’s-Hertogenbosch.
Procesbegeleiding Sport(verenigingen)
 In het kader van Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd heb ik in diverse gemeenten het proces
begeleid om de verenigingen mee te nemen in het oppakken van het vraagstuk en de
uitdaging aan te gaan. Hoe kan men meer vrijwilligers en bestuursleden betrekken bij hun
vereniging?
 In opdracht van NOC*NSF en de Rabobank Hart van De Meierij begeleid ik het proces om de
verenigingsondersteuning vanuit deze Rabobank vorm te geven.
Duurzaamheid
 In opdracht van de gemeente Landerd begeleidde ik diverse sportverenigingen bij het
verduurzamen van hun accommodatie en adviseerde ik de gemeente over haar rol en
bijdrage.
 In opdracht van de Provincie Noord-Brabant begeleidde ik diverse sportverenigingen in de
regio Noordoost Brabant bij het verduurzamen van hun accommodatie en adviseerde ik de
gemeente over haar rol en bijdrage.
 In opdracht van NOC*NSF begeleid ik voor de Rabobank een aantal verenigingen in hun
proces om te komen tot concrete verduurzaming van hun accommodatie.
Uniek Sporten
 Op verzoek van de Provincie Noord-Brabant begeleid ik als procesbegeleider de loketten
Uniek Sporten De Meierij en Noordoost Brabant. Hierbij werk ik samen met de regionale
coördinatoren van de loketten. Doelstellingen van deze samenwerking: een structurele
borging van Uniek Sporten te realiseren, het opzetten van een duurzame sport- en
beweeginfrastructuur en mensen met een beperking stimuleren om te gaan/blijven sporten
en bewegen.

Actief als kennispartner, verbinder, procesbegeleider en adviseur t.b.v. uiteenlopende thema’s
Lokaal sport- en beweegbeleid
ontwikkeling in co-creatie

Verenigingsondersteuning
bestuurlijke vernieuwing | MFA |
Open Club | fusie | communicatie
| en meer relevante thema’s

Sport als middel in sociaal domein
verbinding sport & bewegen en
sociaal domein t.b.v. maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld
(re-)integratie, preventie,
eenzaamheid, werkeloosheid

Duurzame sportaccommodaties
begeleiding verenigingen en
gemeenten bij het
verduurzamen van
sportaccommodaties

Gezonde leefomgeving: beweegvriendelijke openbare ruimte
gebruik van beschikbare ruimte in
steden, dorpen en wijken voor
sport en bewegen

Uniek Sporten
vanuit regionale samenwerkingsverbanden sport & en bewegen
voor mensen met een beperking
bevorderen en een duurzame
sport- en beweeginfrastructuur
realiseren

Over SSNB, huidige werkgever Jos Kuipers
De ondernemende professionals van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zetten zich al 40
jaar als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Wij werken samen
met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de
sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sport en bewegen te
krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want
sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, is laagdrempelig en verbindt! SSNB is
een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. Wij gaan voor maatschappelijke winst door de inzet
van sport en bewegen.

Netwerk
Uiteraard werkt SSNB op lokaal niveau al vele jaren samen met overheden, verenigingen, onderwijs,
zorg & welzijn en bedrijfsleven. Maar ook op landelijk en provinciaal niveau bevinden zich veel
relevante samenwerkingspartners in ons netwerk. Onze partners in dit speelveld zijn onder meer:
 Provincie Noord-Brabant en BrabantSport: SSNB is een belangrijke uitvoeringspartner van de
provincie Noord-Brabant en daarmee ook van BrabantSport. Bijvoorbeeld bij verbinden,
aanjagen en uitvoeren van projecten op het gebied van duurzaamheid, uniek sporten en
urban sports.
 VSG: SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen
met de gemeenten in de vier Brabantse regio’s.
 NOC*NSF: SSNB is de provinciale partner van NOC*NSF voor het versterken van de lokale
sport- en beweeginfrastructuur, bijvoorbeeld rondom thema’s als verenigingsondersteuning
en sportstimulering. Tevens vervullen de regiocoördinatoren van SSBV de rol van regionaal
verbinder in hun regio.
 Back2Basics: de professionele procesbegeleiders van SSNB zijn ook aangesloten bij het
Back2Basics sportnetwerk, een zorgvuldig geselecteerd netwerk van professionals die
waarde toevoegen aan het functioneren en de impact van de sportvereniging.
 Sportkracht12: SSNB maakt onderdeel uit van een landelijk dekkend loket van 12 provinciale
sportorganisaties. We vormen een krachtige schakel tussen de landelijke en lokale
sportwereld.
 Netwerk in de Sport: SSNB is een van de initiatiefnemers van Netwerk in de Sport, een
werkgeversvereniging die goed werkgeverschap mogelijk maakt voor lokale amateur
sportorganisaties.

