
 

 

Pedagogisch Klimaat – Socratio / NOC*NSF – Job van Eunen 
 

U heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan de workshop Pedagogisch Klimaat die werd 

verzorgd door Job van Eunen van Socratio / NOC*NSF. We hopen dat het een waardevolle 

workshop is geweest en dat het jullie organisatie aan het denken heeft gezet. 

 

We willen jullie nog iets meer informatie geven over deze organisatie en over de 

mogelijkheden voor het realiseren van een vervolgaanbod.  

 

Zoals wellicht tijdens de workshop al is verteld zijn er verschillende mogelijkheden om een 

vervolg te plannen met betrekking tot dit onderwerp. Uiteraard kunt u daarvoor terecht bij 

Job van Eunen en kunt u meer lezen over zijn visie in het volgende stuk: 

- https://magazine.knkv.nl/knkv-magazine-2-seizoen-2021-2022/de-gelukkige-

vereniging/  

 

We willen jullie ook graag wat informatie meegeven over het inzetten van clubkadercoaches 

bij uw organisatie: 

- https://jibbplus.nl/sportaanbieders/clubkadercoaching/  

- https://nocnsf.nl/clubkadercoaching  

 

Middels clubkadercoaches willen wij het uitvoerend kader begeleiden in hun 

werkzaamheden en kunnen we een adviesrol hebben in het vormen van beleidsstukken of 

visiestukken in jullie organisatie. 

 

Zoals u ziet zijn er vele mogelijkheden om een vervolg te geven aan deze workshop met dit 

thema. Namens Jibb+ ondersteunen wij jullie hier graag bij en willen we graag meedenken 

met alle mogelijkheden en waar nodig de connectie leggen met meerdere partijen indien dit 

gewenst is. 

 

Onderstaand kunt u de contactgegevens vinden van de workshopleider van Rabobank en 

van de contactpersonen van Jibb+. U bent vrij om deze personen te benaderen voor vragen 

en meer informatie over de diverse mogelijkheden 

 

Socratio / NOC*NSF: 

Job van Eunen 

Job@socratio.nl  

 

 

Jibb+ 

René Taal 

Coördinator werkgroep Sortaanbieders // Omgeving campus de Braak 

renetaal@jibbplus.nl – 06-43086801 

 

Zie volgende pagina voor vervolg 

https://magazine.knkv.nl/knkv-magazine-2-seizoen-2021-2022/de-gelukkige-vereniging/
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https://jibbplus.nl/sportaanbieders/clubkadercoaching/
https://nocnsf.nl/clubkadercoaching
mailto:Job@socratio.nl
mailto:renetaal@jibbplus.nl


 

 

Charlotte De Moet 

Rijpelberg - Brouwhuis – Dierdonk 

charlottedemoet@jibbplus.nl – 06-10872412 

 

Kristian van den Nouwlant 

Stiphout - Warande – West 

kristianvandennouwlant@jibbplus.nl – 06-29046499 

 

Mohamed Yahia 

Mierlo-Hout // Clubkadercoach  

mohamedyahia@jibbplus.nl – 06-41965622 

 

Lisanne van der Veen 

Brandevoort // Aangepaste sport  

lisannevanderveen@jibbplus.nl – 06-52145768 

 

Algemeen e-mailadres werkgroep Sportaanbieders Jibb+ 

René Taal 

sportaanbieders@jibbplus.nl  
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