All-in
vogelvlucht

HET SPORTPROGRAMMA
De vaardigheden die bijdragen aan de morele ontwikkeling, respect en inclusieve vaardigheden
kunnen niet worden aangeleerd in een omgeving waarin deze rechten onder druk staan of worden
overtreden. Sportclubs weerspiegelen vaak hun sociaal maatschappelijke omgeving en hebben de
neiging om de daarin aanwezige impliciete vooroordelen en stereotyperingen bewust en vaak ook
onbewust te bekrachtigen.
In diezelfde maatschappij zijn duizenden bedrijven zich bewust van de problemen die vooroordelen
op de werkvloer veroorzaken en wordt programma na programma bedacht om dit euvel te
“verhelpen”. De vraag is hoe je een inclusief werkklimaat denkt te realiseren als generaties
opgroeien in een maatschappij die bol staat van de genormaliseerde vooroordelen en gebukt gaat
onder een enorme sociale druk.
All-in heeft twee duurzame programma's opgesteld voor sportclubs en scholen om zo de eerste
echt inclusieve generatie klaar te stomen.

Wie zijn wij
Inclusie is in één woord de essentie van alle
activiteiten van All-in. Wij dragen bij aan de
opbouw van een steeds inclusievere
maatschappij waarin uniciteit gevierd wordt.
Samen met gepassioneerde coaches, trainers
en sportclubs, en met behulp van turn-key
sportprogramma, gericht op diversiteit en
inclusie, werken wij aan de ontwikkeling van
de inclusie competenties van toekomstige
generaties.

Een duurzame verandering
De onbewuste overtuigingen en
(voor)oordelen zijn op het moment dat
mensen het bedrijfsleven instappen al
gewoontegoed.

Het voorkomen van het ontstaan van
beperkende overtuigingen lijkt daarmee veel
effectiever dan volwassenen hun veelal
onbewuste gedachten te laten heroverwegen.
All-in wil een duurzame verandering in gang
brengen door jongere generaties de tools aan
te reiken en hen te mobiliseren om de wereld
voor zichzelf en anderen te veranderen.

Om dit te kunnen realiseren hebben wij ons
sportprogramma zodanig vormgegeven dat
alle materialen met behulp van vertaling en
kleine aanpassingen internationaal kunnen
worden ingezet.

Het belang
Bestuurders hebben de verantwoordelijkheid
voor het clubbeleid, de trainingen, de positie
van de club in de maatschappij en het sociale
klimaat op de club. Dat is geen sinecure en
een zware verantwoordelijkheid.
Door in te zetten op inclusie competenties
van coaches, trainers en jeugdspelers kan het
bestuur het sociale klimaat optimaliseren,
wordt de club een prettigere werkomgeving
voor vrijwilligers, gaan sportresultaten
omhoog en kan de positie van de club
gewaarborgd en verstevigd worden.
Het sportprogramma is zodanig opgezet dat
het ook in opzet inclusief is, dit betekent dat
ongeacht de economische status van de
instelling kan worden meegedaan aan het
programma.

Voor jeugdspelers
Tijdens het sporten krijgen jongeren regelmatig te
maken met intolerant gedrag en vooroordelen.
Groepsvorming en sociale druk spelen een grotere
rol, zeker op competitieniveau. Als jongeren
buitengesloten worden, verliezen ze hun motivatie
en nemen de prestaties af.
All-in helpt sportclubs bij het realiseren van een
duurzaam sociaal klimaat en helpt jongeren met
het vergroten van hun eigenwaarde en
zelfvertrouwen. Dit zijn essentiële kwaliteiten
voor een evenwichtige ontwikkeling. Ons
interactieve programma zorgt ervoor dat jongeren
vanuit een inclusieve mindset, met een groter
aanpassingsvermogen en sterke sociale
vaardigheden later de arbeidsmarkt betreden.

Een turn-key
initiatief
OVER HET SPORTPROGRAMMA
Uitgangspunten:
het programma bewerkstelligt een duurzame verandering in
gedrag
vergroot het empathisch vermogen en verbetert de prosociale ontwikkeling, versterkt de eigenwaarde en zelfkennis
van jeugdspelers en stimuleert de ontwikkeling van diverse
sociale competenties
het programma stelt de sportclubs niet voor extra kosten en
wordt moeiteloos in reguliere trainingsuren opgenomen
is eenvoudig toepasbaar en duurzaam inzetbaar voor de
jeugdtrainers en coaches

De materialen en
benadering
Op basis van beproefde
coachings,- en
trainingsmethodes voor
jeugdspelers van tussen de 8
en 16 jaar en op basis van
wetenschappelijk onderzoek
naar competentieontwikkeling heeft All-in meer
dan 60 oefeningen
geformuleerd die in
teamverband kunnen worden
uitgevoerd. De oefeningen zijn
zodanig opgezet dat deze
volledig opgenomen kunnen
worden in de bestaande
trainingsprogramma's.
Hierdoor vergt het programma
geen extra trainingsuren van
de trainer of speler.
Clubevenementen, projecten,
professionele begeleiding en
huiswerkopdrachten zijn
ontwikkeld ter versteviging
van het programma en kunnen
naar gelang de wensen van de
club en spelers additioneel
worden ingezet.

Ter ondersteuning en educatie
van de coaches en trainers,
zijn enkele trainingen
en een trainingshandboek
ontwikkeld. Daarbij wordt er
gewerkt aan een bibliotheek
van videomaterialen en extra
oefeningen die coaches en
trainers ondersteuning
bieden.
Een online community van
jeugdtrainers en coaches op
het All-in platform, zal de
sportsector in staat stellen om
kennis te delen en middels
vragen en commentaren te
bevorderen.
Voor de clubbesturen zijn er
de D&I klimaat test, een
manifesto, bias-kaarten en
mediavoorbeelden voor
training, communicatiematerialen en tips.
Indien gewenst, kunnen ook
de opvoeders middels door
All-in verstrekte materialen
betrokken worden bij het D&I
initiatief.

