word ook een M-club!

Dit geldt voor trainers, bestuurders en ouders. De toepassing van de
zelfdetermina etheorie zorgt ervoor dat iedereen binnen je sportclub
dezelfde taal spreekt. Het invullen van de drie psychologische basisbehoe es
(Autonomie, Binding, Competen e) om duurzaam gemo veerd te blijven
staat centraal. M-factor concre seerde dit ABC in hapklare sleutelwoorden.
Zo is het meteen duidelijk wat je concreet kunt doen om de diepere mo va e
te voeden.
M-factor werkt samen met UGent, KULeuven en de Vlaamse Overheid.
De inhoud hee een sterke wetenschappelijke basis, werd vertaald door
prak jkmensen, de doeltreﬀendheid van de sessies is aangetoond en het
werkt ook op langere termijn. Onze ervaren lesgevers staan met hun voeten
in de prak jk en passen in hun lesgeven de ABC-principes toe. M-factor staat
voor kwaliteit, duurzaamheid en samenhorigheid.
Het M-factor aanbod richt zich naar trainers, bestuurders en ouders om
binnen jouw club een mo verend sportklimaat te laten groeien. Mo verend
coachen en besturen zorgt voor minder dropout, meer volharding, meer
maturiteit, spor viteit, een hoger welbevinden en betere presta es.

#uitwetenschappelijkonderzoek

Passen de clubwaarden binnen jullie visie en missie? Wat zijn die waarden
precies en kennen je clubleden ze? De ingrediënten van deze workshop zijn
waardenverduidelijking, een ABC-analyse van jullie als bestuur aan de hand
van de sleutelwoordenﬁche, open discussie en dynamische interac e. Je
sluit af met een concreet ac eplan voor ouders, vrijwilligers en trainers op
maat van jouw club. M-factor inspireert je aan de hand van een keuzepalet
aan ac es. Indien gewenst volgen we je club met M-factor verder op!

8,75

#uitwetenschappelijkonderzoek

Startend vanuit je eigen trainersproﬁel, reﬂecteer je in openheid met de
ganse trainersgroep over hoe je mo verend kunt training geven, coachen en
je groep managen. Met een sleutelwoordenﬁche leer je hoe je via prak sche
tools de mo va e van je sporters kan doen groeien. Via veel interac e
en oefeningen nemen we je mee in een zelfreﬂec etraject, dat eindigt
in concrete ac es. Die ac es kies je zelf en worden ook aangereikt door
M-factor: hoe speel ik gericht in op de basisbehoe en van mijn sporters,
groep en team?

8,20

#uitwetenschappelijkonderzoek

In een informele sfeer nemen we ouders mee doorheen een verhaal rond
zelfredzaamheid, spor viteit en de rela e met de coach. Via humor, ﬁlmpjes
en stellingen laten ouders nadenken over hun eigen gedrag en tegelijk
worden ze ingewijd in de basisprincipes van mo verend ouderschap.
Iedereen wil een gemo veerd, enthousiast, gelukkig kind zien in zijn sport.
Als ouder is jouw invloed mee bepalend, en hoe je dit posi ef beïnvloedt is
een belangrijk fundament.

8,25

Word een volledige M-club in 1 jaar jd voor €150/maand !

Totaalpakket of modulair aanbod
Online of live door ervaren trainers
Algemene ini a esessie
Theater ‘En Garde’

Sportclubs
Gemeentes
Federa es
Iedereen werkzaam in de sport!

info@mfactor.be
www.mfactor.be
Op de website kan jij je
mo va eproﬁel checken!
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