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Over ons
Het Transferpunt Sport (TPS) is een adviesbureau op het gebied van sport, 
bewegen en gezondheid en maakt onderdeel uit van de HAN Sport en Bewegen 
en SENECA. Wij houden ons in het bijzonder bezig met verenigingsondersteuning 
en –onderzoek. Het Transferpunt Sport wordt gerund door derde- en vierdejaars 
studenten van de HAN Sport en Bewegen. Bij de uitvoering van opdrachten 
zoeken zij, waar dat mogelijk en/of gewenst is, de samenwerking op met ande-
re VMBO, MBO en HBO studenten in het veld sport, bewegen en/of gezondheid. 
Door deskundige professionals (veelal docenten en ondernemers in ons netwerk) 
worden zij gecoacht om geheel zelfstandig opdrachten uit te voeren, van 
acquisitie tot offerte en van projectplan tot evaluatie.        

De Multi-level (VMBO/MBO/HBO) 
samenwerking tussen studenten en 
docenten, waarbij niet het winstbelang 
maar dienstverlening en ondernemings-
zin voorop staat, maakt ons uniek. 
Het biedt zowel profit als not-for-profit 
organisaties, van sportverenigingen 
tot sportkoepels en van fitnesscentra 
tot grote commerciële bedrijven, de 
mogelijkheid om projecten op het 
gebied van sport, bewegen en/of 
gezondheid tegen een zeer gunstig 
tarief (voor not-for-profit organisa-
ties zoals sportverenigingen vaak zelfs 
gratis) uit te laten voeren door jonge, 
creatieve en energieke mensen met 
relevante en actuele deskundig-
heid. Door het geringe aantal vaste 
voorwaarden is de flexibiliteit groot. Wij 
staan open voor alle aan sport, bewegen 
en gezondheid gerelateerde vragen die 
op enige wijze de inzet van kennis of 

Dienstverlening

menskracht vergen. In samenspraak met 
de organisatie wordt gekeken op welke 
wijze de behoefte optimaal kan worden 
ingevuld. De goede begeleiding van 
professionals en een helder samenwer-
kingscontract in de vorm van een pro-
jectplan zorgen ervoor dat we kwaliteit en 
continuïteit kunnen garanderen. Door-
dat wij beschikken over de competenties 
van VMBO, MBO en HBO studenten is 
de organisatie ervan verzekerd dat op-
drachten op alle niveaus (zowel opera-
tioneel, tactisch als strategisch) op een 
goede wijze uitgevoerd kunnen worden.

Het Transferpunt Sport is gespecialiseerd in aan sport, bewegen en gezondheid 
gerelateerde vraagstukken, die op enige wijze de inzet van kennis of menskracht 
vergen. De dienstverlening is afhankelijk van de wensen en behoeften van de 
organisatie. 

Onze activiteiten

Er valt onder andere te denken aan:

Beleidsontwikkeling en -advisering op het gebied van sport, bewegen en gezondheid    
(bijvoorbeeld algemeen beleid en vrijwilligersbeleid voor een sportvereniging);

Productontwikkeling (bijvoorbeeld een marketingplan, sponsorplan, 
communicatieplan, ledenwervingsplan en een sport- en beweegplan);

Het aanbieden van formats voor bijvoorbeeld een evenementendraaiboek, 
checklisten tijdsplan, functieomschrijvingen en een beleidsplan;

Workshops en discussieavonden m.b.t. algemeen beleid, vrijwilligersbeleid en 
ledenwerving;

Praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek naar bijvoorbeeld wensen- en 
behoeften, klanttevredenheid en willingness-to-pay;

Het uitvoeren van verschillende scans en audits, zoals de IKSport Audit, een 
objectieve en genormeerde meting van de kwaliteit van sportverenigingen, inclusief
rapportage en visiebijeenkomst;

De organisatie van evenementen, bedrijfsuitjes, teambuildingsdagen, workshops, 
toernooien, clinics en andere activiteiten op het gebied van sport, bewegen en 
gezondheid;

Matchmaking: het Transferpunt Sport kan putten uit haar netwerk dat onder ander 
bestaat uit een breed scala aan relevante opleidingsinstellingen, kennisinstituten en
individuele experts op uiteenlopende terreinen en lokale, regionale en centrale 
overheden.



Rob ter Horst
Tel: 06 227 444 63
E-mail: rob.terhorst@han.nl

Jasper van Houten
Tel: 06 341 475 93
E-mail: jasper.vanhouten@han.nl

www.transferpuntsport.nl

Contact

Indien u geïnteresseerd bent in de ondersteunende dienstverlening van het 
Transferpunt Sport dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Transferpunt Sport (HAN Sport en Bewegen en SENECA)

Bezoekadres
Gymnasion, Heijendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen

Contactpersonen
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