Performance Centre Venlo
Hoe helpen wij?
Wie helpt ons?
• Topsportverenigingen
• Sportverenigingen met talentontwikkeling
• Topsport Talent School
• Vervolgonderwijs in ‘Sportzone’
• Medische gezondheidszorg in
• Limburg Sport
• Provincie Limburg
• Gemeente Venlo
• Geaccrediteerde experts op voeding,
mentaal, fysiek en medisch gebied
• Communicatiebureau

• Bevorderen van talentontwikkeling
in Venlo, Noord-Limburg
• Toegankelijk- en beschikbaarheid
(aanbod) van kennis en expertise
talentontwikkeling vergroten
• Verhogen van de kwaliteit
van trainers (en materiaal)
in ondersteuning bij
talentontwikkeling
• Niveau van (top)sport verhogen
in Venlo (invloed op imago,
economie, jeugd in Venlo)
• Bundelen van kennis & expertise
in de regio

PERFORMANCE CENTRE

Wie zijn wij en wat
hebben we?
• Kennis- en expertisecentrum
talentontwikkeling
• Kernteam van sportverenigingen:
talentonwikkeling staat centraal, Topsport
Talent School: leerlijnen en doelgroep,
medische gezondheidszorg
• Coördinator onderwijs en coördinator
verenigingen
• Samenwerking met Provincie Limburg en
Limburg Sport
• Fysieke ontmoetings- en trainingslocatie
• Website als digitaal platform
• Netwerk aan geaccrediteerde experts

Wat doen wij?
• Beschikbaar stellen van fysieke
trainingslocatie (fitness-/
krachtruimte), individuele
spreekruimte en groepsruimte
• Toegang bieden tot netwerk aan
geaccrediteerde experts
• Aanbod workshops voor talenten,
trainers, coaches en ouders
• Inloopspreekuur bij diverse experts
• Delen van kennis en expertise
(tussen verenigingen)
• Begeleiding in gebruik: Persoonlijk
Ontwikkelingsplan Talent Venlo

Hoe kennen ze ons
en hoe leveren we?
• Website als digitaal platform
• ‘Onderdeel’ van Topsport
Talent School: aanspreekpunt
topsportcoördinator
• Aanspreekpunt coördinator
verenigingen
• Aanbod vanuit Venlo.fit
(Gemeente)
• Diensten van experts*
• Delen van kennis en expertise
vanuit kernteam

Hoe interacteren wij?
• Opgebouwd netwerk van
partners en experts met
kennis en expertise over
talentontwikkeling
• Vraagbaak via digitaal
platform en organiseren van
bijeenkomsten: acteren n.a.v.
wensen en behoeften van
talenten en coaches
• Aanspreekpunt en verbinder:
coördinator onderwijs op
Topsport Talent School en
coördinator vereniging vanuit
het werkveld
(sportvereniging)

Wie helpen wij?
• Talenten binnen de Topsport Talent School
• (Topsport) talenten in regio Noord-Limburg
• Trainers en coaches van talenten
• Ouders van talenten
• Sportverenigingen in het kader van talentontwikkeling

Meer informatie:
www.performancecentrevenlo.fit

