
Voor een nieuwe loopbaan 
na de finish!

Als topsporter haal je het beste uit jezelf. Je denkt in kansen, je bent 
gedreven, hebt doorzettingsvermogen, kunt incasseren en je hebt de 
wil om te winnen. Dat maakt jou uniek en veel mensen weten dat te 
waarderen en op waarde te schatten. Maar onvermijdelijk komt er ook 
een keer een einde aan de topsportloopbaan. Dan stel je jezelf de vraag: 
wat nu, hoe verder? Herken je dit en wil je als topsporter andere doelen 
stellen? Lees dan in deze flyer hoe je daaraan kunt werken.



‘De juiste match tussen winnaars en bedrijven’ daar gaat het om.
Jezelf bewijzen op de arbeidsmarkt is een hele andere tak van sport. De eigenschappen die  
jou tot topsporter hebben gemaakt wil je ook na je sportloopbaan kunnen inzetten. Het zijn  
onbetwiste kwaliteiten die jou waardevol maken voor bedrijf of (overheids)instelling. Daar is 
alleen niet iedere werkgever meteen van overtuigd. Er is veel concurrentie op de arbeidsmarkt en
werkgevers kijken vooral naar opleiding en ervaring bij het werven en selecteren van nieuwe
medewerkers. Beschik je nog niet over genoeg werkervaring, de juiste contacten, of specifieke
vakkennis? Klop dan eens aan bij het Servicepunt Topsporters. Voor de juiste match tussen
winnaars en bedrijven!

Het Servicepunt Topsporters biedt:
•  contacten en een netwerk van ondernemers die jouw bijzondere kwaliteiten (h)erkennen.
•  stages en werkervaringsplaatsen bij bedrijven om te ervaren wat het  bedrijfsleven inhoudt.
•  vacatures die aansluiten op de topsportmentaliteit.
•  benadering van werkgevers met hart voor de sport.
•  coaching bij (dreigende) werkloosheid.
•   competentieanalyse toegespitst op topsporters: ontdek hoe je jouw capaciteiten als 

topsporter kunt vermarkten.
•  toegespitst CV en profielschets van topsporters.
•  maatwerk en persoonlijke bemiddeling door werkcoach met topsportervaring.
•  e-coaching.

Partners in het servicepunt
Het Servicepunt Topsporters is opgericht door UWV WERKbedrijf met een aantal partners,  
te weten:
•  NL Sporter
•  Nationale sportbonden
•  VVCS
•  WOS

Contact
Martie van der Veer,
E-mail: servicepunt.topsporters@uwv.nl.
Telefoon: 06 - 15 04 59 84
Website: werk.nl/servicepunttopsporters.

Je doelen worden anders, wat blijft is de wil om te winnen!

Waarom een Servicepunt Topsporters?

Als (ex)topsporter* heb je veel te bieden. Missie van het Servicepunt Topsporters, opgericht door NL Sporter, sociale 

partners en UWV WERKbedrijf, is jouw bijzondere competenties onder de aandacht te brengen van werkgevers. Ook 

wil het Servicepunt topsporters zo vroeg mogelijk bewust maken van hun kwaliteiten, keuzes en mogelijkheden voor 

een loopbaan na de sportbaan. Gespecialiseerde adviseurs, die weten wat een topsporter beweegt, coachen jou 

daarbij. Maak er gebruik van!

*degenen die sport beoefenen op het hoogste niveau binnen een bond. Zij krijgen geheel of gedeeltelijk 
vergoedingen, die voor hen een middel van bestaan zijn.


