
Internationale Friesland Bank 

Kaatsacademie

Eco- coach: Tjalling van den Berg

Een echt veranderingsproces kent alleen maar een begin!



Even voorstellen

Tjalling van den Berg
• Docent/coach Internationale Turnacademie

• Eco-coach opleidingen sc Heerenveen
• KNKB bondscoach

• Auteur

Doe waar je goed in bent



Ondersteuning FB Kaatsacademie 

De Friesland Bank Kaatsacademie wordt ondersteund door:

- Friesland Bank
- CIOS Heerenveen

Talent helpt, maar niet zoveel als ambitie

Ambassadeur: legende Piet Jetze Faber



Visie: Geloof in een heldere visie

Coachen: vinden – binden – scoren 

1. Uitgangspunt: ontwikkeling kaatser en kaatssport staan        

centraal.

2. Daarvoor hebben we KNKB eco-coaches en KNKB eco-
bestuurders nodig.

Eco-coachen/-besturen is energiebewust coachen/-besturen 
op organisatie, mensen en marketing. Niet harder, maar 

doelgerichter, met passie, slimmer, samen, duurzamer en 

anders!

3. Centraal in het Friese kaatsmodel:
Vinden - Binden - Scoren



Strategie FB Kaatsacademie 

FB Kaatsacademie is binnen KNKB de organisatie voor:

Opleiden en begeleiden van:

1. Bonds- en talentencoach (eco-coaches)

2. Scheidsrechters
3. Nu: innovatie op bestuur (eco-bestuurders)

4. Innovatie op spel (monitoring)

Dromen – denken – durven – doen!



Onderwerpen cursus eco-bestuurder 

1.De bestuurder van de toekomst: Toon Gerbrands.

2. Het managen van een professioneel team – Dennis van der Laan

3. Leden: hoe kan ik mijn leden optimaal bedienen  – Andre Tolsma

4. Organisatie: Hoe richt ik onze vereniging in - Sieds Rienks

5. Besturen is een kunst – Riemer van der Velde

6. Marketing: aantrekken sponsoren. Tjisse Wallendal.  Presentatie  Score 

7. Nieuwe Ontwikkelingen (innovatie in het bestuur) – Chris van der Voorn

8. Presentaties eco-bestuurders en uitreiking certificaat – Joop Alberda

Doe waar je goed in bent



Eigenschappen van succesvol leiderschap

Zeven eigenschappen van eco-leiderschap:

1. Werk doelgericht en proactief
2. Begin met eind in gedachten
3. Belangrijke zaken eerst
4. Denk in win-win-win situaties
5. Probeer eerst de ander te begrijpen….

en dan begrepen te worden!
6. Werk creatief samen
7. Zorg voor evenwichtige vernieuwing 

Je faalt pas als je stopt iets te proberen



Met dank aan Toon Gerbrands



Samen naar succes!
www.knkb.nl www.frieslandbank.nl www.frieslandcollege.nl www.eco-coach.nl

Zelfvertrouwen is het grootste geheim voor succes


