SPORTFORMATEUR | MIRIAM VAN MOLL
Ik ben werkzaam als regiocoördinator Zuidoost-Brabant bij SSNB (Stichting
Sportservice Noord-Brabant). Vanuit deze rol ken ik het Brabantse sportlandschap van binnen en van buiten. Ook ben ik op de hoogte van relevante
landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen.
Ik heb de nodige ervaring als onafhankelijk procesbegeleider. Zo heb ik
bijvoorbeeld in opdracht van gemeenten een gedragen en integraal sporten beweegbeleid gerealiseerd, was ik betrokken bij diverse trajecten op het
gebied van verenigingsondersteuning, het verduurzamen van
(sport)accommodaties en het opzetten van een regionale samenwerking ten behoeve van Uniek
Sporten. Ik vervul 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 vervul ik de rol van regionaal verbinder in mijn regio voor NOC*NSF.
m.v.moll@ssnb.nl

06 20 49 19 09

www.linkedin.com/in/miriam-van-moll

www.ssnb.nl/sportformateur

Werkervaring en nevenfuncties










Regiocoördinator | SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) | 2015 tot nu
Procesbegeleider | Back2Basics Sportprofessionals | 2017 tot nu
Manager commerciële zaken, relatiebeheer en events | 24 uur in bedrijf | 2014 tot 2015
Manager Commerciële Zaken & Relatiebeheer | PSV | 2001 tot 2014
Stadion Manager | PSV | 1998 tot 2001
Diverse HRM functies | Philips | 1990 tot 1998
Commercieel medewerker bankbedrijf | Rabobank | 1987 tot 1990
Bestuurslid | FC Robinstijn | 2015 tot nu
Bestuurslid | Bijna Thuis Huis Son en Breugel | 2010 tot nu

Opleiding en cursussen














Verandermanagement en procesbegeleiding bij sportorganisaties | Back2Bacsics | 2019
Persoonlijkheids- en drijfveren scan t.b.v. Back2Basics| Level 357 | 2017
Diverse sponsoring en sportmarketing seminars in Nederland en buitenland | 2003 tot 2013
MBA in one day | Denk | 2009
Hogere commerciële vaardigheden | Kenneth Smit | 2005 tot 2006
Leiderschap assessment | Beteor | 2000
Business Communication English| Interlingua Taalsupport | 1995
HBO Public Relations | NCOI | 1991
Middle management | School voor Beroeps- en Ondernemersonderwijs | 1991
Basismanagement | School voor Beroeps- en Ondernemersonderwijs | 1990
Opleiding Bankbedrijf | Nederlands Instituut voor Bank en Effectenbedrijf | 1987 - 1988
MEAO | Economisch Lyceum Eindhoven | 1985 tot 1987
HAVO | Bisschop Bekker College Eindhoven | 1980 tot 1985

Voorbeelden relevante opdrachtgevers en werkzaamheden
Nieuwe sportvisie/participatieproces
 In de gemeente Cuijk 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.
 In de gemeente Dongen begeleid ik het participatieproces om te komen tot een nieuwe
lokale sportvisie, met onder meer de coördinatie van diverse inspraakavonden.
 Voor de nieuwe fusiegemeente Meierijstad schreef ik mee aan de nieuwe sportnota en nam
daarbij het hoofdstuk sport en bewegen binnen het sociaal domein voor mijn rekening.
 Voor de gemeente Bladel heb ik de sportnota geactualiseerd. Voordat we overgingen tot het
schrijven van deze geactualiseerde versie hebben we het participatieproces begeleid voor de
betrokkenheid van sportverenigingen en maatschappelijk middenveld bij deze nota.
 Voor de gemeente Veldhoven schreef ik een nieuwe sportvisie, waarbij samenspraak en het
betrekken van sportverenigingen, sporters, niet-sporters en maatschappelijke en
zorgorganisaties belangrijke aandachtspunten waren.
Procesbegeleiding Sport(verenigingen)
 Op een sportpark in Biest-Houtakker (gemeente Hilvarenbeek) kampten verschillende
sportverenigingen met vergelijkbare uitdagingen: hoe kunnen we meer leden, vrijwilligers en
bestuursleden betrekken bij onze club? Ik begeleidde deze verenigingen bij het vraagstuk om
hun aanbod breder zichtbaar te maken.
 Bij tennisvereniging Eresloch in Eersel zijn twee padelbanen aangelegd, met als doel nieuwe
leden te werven en andere doelgroepen te betrekken bij de vereniging. In mijn rol als
procesbegeleider was het mijn taak om de vereniging te begeleiden bij het leggen van de
verbinding met de maatschappelijke uitdagingen binnen de gemeente, samenwerking met
andere (tennis)verenigingen en het lokale bedrijfsleven en uiteraard het aanspreken van
nieuwe doelgroepen (onder meer ouderen en mensen met een beperking).
 In Casteren (gemeente Bladel) ben ik als procesbegeleider betrokken bij de totstandkoming
van een nieuwe multifunctionele accommodatie. Onder meer diverse sport- en
carnavalsverenigingen kregen te maken met accommodatieproblematieken, waarvoor zij nu
gezamenlijk aan tafel zitten. Na de realisatie van een gedragen toekomstvisie wordt een
concreet plan van aanpak opgeleverd.
 In Oisterwijk begeleid ik de lokale Petanque Club bij hun vraagstuk rondom
ledenwerving/communicatie. Momenteel ligt de gemiddelde leeftijd van de leden op 74 jaar,
doelstelling is om dit omlaag te krijgen naar 60-65 jaar.
 In de gemeente Heeze-Leende werk ik samen met de gemeente, een lokale voetbal- en
hockeyvereniging en instituut Kempenhaeghe aan een passende toekomstvisie voor
Sportpark Het Lambrek in Heeze. In het proces zijn het sport- en beweegprogramma, de
fysieke accommodaties en beheer, exploitatie en organisatie belangrijke thema's.
Duurzaamheid
 In opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo begeleidde ik diverse sportverenigingen en
welzijnsorganisaties bij het verduurzamen van hun accommodatie.
 In opdracht van de gemeente Deurne begeleid ik diverse sportverenigingen bij het
verduurzamen van hun accommodatie.
 In opdracht van de gemeente Son en Breugel begeleid ik diverse sportverenigingen bij het
verduurzamen van hun accommodatie.

Uniek Sporten
 Op verzoek van de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en
Someren) heb ik als procesbegeleider Uniek Sporten De Peel opgezet en de
beleidsmedewerkers en sportcoaches begeleid tot en met de borging van deze regionale
samenwerking. Doelstellingen van deze samenwerking: mensen met een beperking
stimuleren om te gaan/blijven sporten en bewegen en het opzetten van een duurzame sporten beweeginfrastructuur.
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 Miriam van Moll
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.

