
Sport Convent

Goed bestuur is de belangrijkste bijzaak

Sport Management Institute



Doelstelling
De doelstelling van het Sport Convent is 
bestuurders, directie, en toezichthouders bijeen te 
brengen, die eigen en andermans talent aanspreken 
om tot verdere ontwikkeling van de sportbranche te 
komen.  Leiders die openstaan voor gelouterde 
inzichten, succesverhalen achter zich kunnen laten en 
uit de waan van de dag stappen om te komen tot 
nieuwe perspectieven op sportorganisaties.

Voor wie
Het Sport Convent is voor mensen die op hoog 
niveau kennis willen creëren en delen.  Daarvoor hoef 
je echter geen academicus te zijn! Inschrijving staat 
open voor mensen die breed betrokken zijn in de 
sport en die waardevrij, kritisch en ontvankelijk willen 
reflecteren op bestuurlijke en leiderschapsvraag-
stukken. 

Door wie
Het Sport Convent is een programma dat wordt 
aangeboden vanuit Wagner Group, ondernemen met 
kennis. Wij bieden een unieke combinatie van advies 
en educatieve activiteiten en werken vanuit een 
levendige, innovatieve groep van zo’n 55 adviseurs, 
managers, wetenschappers en docenten.  

Prof. dr. John Rijsman

Thema: Het bestuur onder vuur: een 
analyse

o Hiërarchie en competitie;
o Identiteit en veranderingsbereidheid;
o Oefenen met soft skills;
o Verander- en interventiekunde.

Aansluitend op het thema, 
WRAP-UP door Philip Wagner

o Hoe kan bestuurlijke vernieuwing slagen?;
o Social entrepreneurship: over de rol van 

sportorganisaties bij de invulling van publieke 
taken en het ontstaan van maatschappelijke 
sportorganisaties;

o Wordt de sportsamenleving eigenlijk (nog) 
vanuit de politiek gestuurd en moeten we dat 
wel willen?

Sport Convent

Het Sport Convent is een vrijplaats waar ruimte is voor ontmoeting, reflectie en zingeving voor professionele 
bestuurders van sportorganisaties. Het Sport Convent agendeert thema’s die relevant zijn voor de 
sportorganisaties van de toekomst en de wijze waarop je je als commissaris, toezichthouder, bestuurder, 
directielid of topfunctionaris ertoe verhoudt.  Hoe kun je verhoudingen in de organisatie dusdanig inrichten dat 
deze ten goede komen aan de ‘kern” van het bestaansrecht? Goed bestuur is een thema dat er steeds meer toe
doet en verder gaat dan invoering en handhaving van regelgeving. In het convent wordt gezocht naar 
dwarsverbanden tussen sport, maatschappelijke, bestuurlijke en persoonlijke vraagstukken.

Locatie
Het Sport Convent vindt plaats op de aansprekende 
locatie Kasteel Engelenburg te Brummen.

De kern van het programma

Door constructieve confrontatie met ‘mensen 
van buiten’, ‘kennis van buiten’ en ‘voorbeelden 
van buiten en binnen’ wordt een interactiviteit 
gecreëerd en ontstaan inzichten die leiden tot 
energie, inspiratie en het versterken van 
bestuurlijke kracht.

Opzet
Het Sport Convent bestaat uit drie interactieve 
modulen in een 4 to 4 around the clock traject 
(inclusief overnachting)



Intermezzo: Diner Parlant 
Hans Bolten

Een socratische dialoog:
o Zelfreflectie;
o Substantieel denken over bestuur en leiderschap;
o De rol van de filosofie in het omgaan met de 

alledaagse bestuurlijke vragen.

Prof. dr. Ronald Jeurissen
  
Thema: Het bestuur onder vuur: denken 
en doen

o Morele verantwoordelijkheid, naast wettelijke 
en economische verantwoordelijkheid;

o De economische waarde van vertrouwen;
o Governance ‘hard and soft law’;
o Integriteitsinfrastructuur en communicatie.

Aansluitend op het thema, 
WRAP-UP door Philip Wagner

o Good governance: wie of wat bepaalt eigenlijk 
wat goed leiderschap, management en bestuur 
is?;

o De krachten die economisch en sociale 
(wan-)orde in de sport bepalen;

o Hoever reikt de menselijke maat?;
o Omgaan met persoonlijke dilemma’s en 

verantwoordelijkheden in een veranderende 
(sport)samenleving.

Inleiders en gespreksleiders
Prof. dr. John Rijsman
is hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit 
van Tilburg. Hij promoveerde in Leuven op een 
proefschrift over sociale hiërarchisatie en 
competitie. Als ‘frontrunner’ binnen de sociale 
wetenschappen is John Rijsman gefascineerd door de 
fundamentele aspecten van de menselijke sociale 
motivatie en kennisontwikkeling, en de mogelijke 
toepassingen hiervan in de praktijk. Van1986 tot 
1990 was hij bovendien gekozen editor-in-chief van 
het belangrijkste Europese tijdschrift in de 
fundamentele sociale psychologie, de ‘European 
Journal of Social Psychology’. John was ook jaren lid 
van de Raad van commissarissen van de BVO Willem 
II te Tilburg.

Philip Wagner MSc
studeerde economie en bedrijfskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Tevens studeerde hij aan 
de Europese academie te Berlijn.  
Philip is directeur/oprichter van de Wagner Group | 
Sport Management Institute en is o.a. commissaris 
van het Huis voor de Sport en voorzitter van de 
stuurgroep Topsport van de KNSB. Hij doceert op 
de gebieden economie, strategie en bestuur aan 
verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. 
Hij was kerndocent leiderschap en 
maatschappijvakken aan de Nederlandse Politie 
Academie.  Als adviseur voor bedrijven richt hij zich 
op de gebieden governance, general management, 
organisatiekunde en economie. 

Drs. Hans Bolten
studeerde af in de wijsbegeerte binnen de vakgroep 
Kentheorie en Metafysica. Hij verzorgt regelmatig 
trainingen ‘Vragen stellen’ en ‘Socratische 
Vaardigheden’. Hans is als docent en trainer 
verbonden aan het Wagner Group | Sport 
Management Institute en het Wagner Group | 
Engelenburg Convent. 

Prof. dr. Ronald Jeurissen
is hoogleraar-directeur van het European Institute 
for Business Ethics, van Nyenrode Business 
Universiteit. Hij studeerde filosofie, theologie en 
sociale wetenschappen in Nijmegen, Tilburg en aan 
de Universiteit van Amsterdam. Ronald publiceerde 
zes boeken over bedrijfsethiek, waaronder het 
bekroonde ‘Bedrijfsethiek: een goede zaak’. Zijn 
onderzoek richt zich op bedrijfsethiek en integriteit 
in organisaties. 

Datum en dagindeling:  

4 to 4 around the clock

Dag 1: 5 januari 2012

16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Aanvang middagsessie 
18.00 uur Diner parlant
19: 00 uur Avondsessie

Dag 2: 6 januari 2012

09.00 uur Ochtendsessie
12.00 uur Lunch
13.00 uur Middagsessie
16.00 uur Afsluiting



Postadres
Wagner Group BV

Postbus 1332
9701 BH Groningen

Bezoekadres
Hoge der A 18

9712 AD Groningen

Telefoon
050 - 527 65 57

E-mail
office@wagnergroup.nl

Internet
www.wagnergroup.nl

Studiepunten
Voor steeds meer beroepen en organisaties gelden eisen voor Permanente Educatie (PE). Een uur post-

academisch onderwijs staat gelijk aan één PE-punt. De deelnemer dient zelf vast te stellen of deze activiteit door 

zijn/haar beroepsvereniging wordt erkend als Permanente Educatie.

Investering
De kosten voor deelname aan het Sport Convent bedragen  740, exclusief arrangementskosten van  255 
(koffie, thee, lunches, diner, overnachting) en exclusief BTW. 
Het aantal plaatsen is beperkt. Dit om de kwaliteit van de dialoog te kunnen waarborgen.

Kwaliteit
Voor ons is het vanzelfsprekend kwaliteit te leveren en onze kwaliteit en professionaliteit voortdurend te 
verhogen. Evaluaties zijn gericht op de beleving van de leergang, maar bovenal op het effect voor deelnemers en 
organisatie. Wagner Group is sinds 2001 Lloyds ISO 9001:2008 gecertificeerd als aanbieder van hoogstaande 
educatieve programma’s en is tevens Cedeo-erkend.

De MBA opleiding van de Wagner Group is NVAO geaccrediteerd. Masterclasses van de Wagner Group zijn 
erkend door o.m. de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Nederlands Instituut van 
Registeraccountants (Nivra). De ELog opleidingen van de Wagner Group worden geëxamineerd volgens de 
professionele richtlijnen van de European Logistics Association (ELA). Wagner Group is partner van 
Pi Company.

Informatie
Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen: www.wagnergroup.nl. U kunt ook contact opnemen 
met Antje Diertens,  programmamanager, of het bedrijfsbureau van de Wagner Group: Jurya Glansbeek of Jolinda 
Louwerse, telefoon 050 - 527 65 57. 

WG-SMI-SC-V03.

ondernemen met kennis


