IVOR STRAETEMANS
Drs., Murehwa

INTEGER

AUTHENTIEK

DURF

COACHEN

DAADKRACHT

SAMEN

Persoonlijke missie: mensen kansen bieden via sport

TROTS OP
•
•
•

Ontwikkeling methodiek om deelnemers via kernwaarden van sport te begeleiden
naar werk en/of opleiding: sport als middel 2.0
Ontwikkeling visie en team VIA VVV; organisatie waarbij mensen met passie zich
ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen
Ontwikkeling VVV-Venlo StreetLeague van project naar programma

WERKERVARING

2019 Oprichter FlowSmederij
De FlowSmederij richt zich op het inzetten van de wereld, taal en waarden van sport om:
1) Ontwikkeling van creatieve programma’s om gedragsverandering via de taal van
sport te realiseren
2) Opleiding en training
3) Coaching van jongeren / mensen die een steuntje in de rug verdienen om in flow
deel te nemen aan de maatschappij

2008-2019
Manager maatschappelijke stichting VVV-Venlo
Taken:
• Ontwikkelen en coördineren van projecten rondom participatie in maatschappij,
werk en/of opleiding via sport:
o (be)Wegen naar Werk
o VVV Voetjegym
o Soep met Ballen
o SportMpower Jr
• Ontwikkelen en coördineren van projecten rondom gezondheidsbevordering en
leefbaarheid in wijken via sport
o VVV-Venlo StreetLeague
• Ontwikkelen van beleid en strategie VIA VVV
• Regionaliseren van projecten VIA VVV
• Coördineren en aansturen team VIA VVV (10 personen)
• Coachen van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers

2005-heden
Sportkundige bij Gemeente Venlo
Taken:
• initiëren van regionaal sportproject voor mensen met psychische kwetsbaarheden
• initiëren en coördineren van sportarrangementen in Blerick & Venlo Zuid
• ontwikkelen en coördineren van het stedelijke agressiepreventieproject OESH
• ontwikkelen en aansturen van stageteams
• creëren en beheren van sportnetwerken rondom de doelgroep jongeren
(bijvoorbeeld onderwijs/sportverenigingen)
• initiëren diverse samenwerkingsprojecten tussen v-MBO onderwijs en
sportverenigingen:

2005
Sport en ontwikkelingsactiviteiten i.s.m. Sondela
Taken:
• ontwikkelen cursus Sport en Ontwikkelingssamenwerking in opdracht van het
NCDO: thema gezondheid
• faciliteren workshops over de rol van sport in ontwikkelingssamenwerking

2003- 2005
Youth Education through Sport (YES) Coördinator bij de nationale Sport
and Recreation Commission te Zimbabwe (uitgezonden via ICCO)
Taken:
•
adviseren en ondersteunen nationale YES organisatie
•
ontwikkelen van trainingsmateriaal voor de lokale sportorganisaties
•
trainen van jongeren en sportleiders in sportleiderschap en sportmanagement

2001-2003
Sportbuurtwerker bij Sportservice gemeente Nijmegen
1999-2001
Beleidsmedewerker Sportstimulering gemeente Rheden

OPLEIDING

2019
2016
2011
1998-1999
1992-1996
1995
1991-1992
1985-1991

:
:
:
:
:
:
:
:

Professional coach bij Psychodynamica: NOBCO erkend
BKO Didactiek in het hoger onderwijs (HAN)
Masterclass Projectmanagement (NCOI)
Management Leergang voor de Sport aan het Sport Management Institute
Doctoraal Bedrijfswetenschappen aan Radboud Universiteit Nijmegen
6 maanden studieverblijf aan de Business School in Turku (Finland),
Propedeuse Beleidswetenschappen aan de RUN
Gymnasium aan het Bisschoppelijk College Schöndeln te Roermond

HOBBY’S EN PERSOONLIJKHEID
Nevenactiviteiten
2015-heden
2008

:
:

2006-2008

:

Trainer/coach/leider meidenteam SV Orion
Verenigingsbegeleider KNVB
• ondersteuning Chabbab Hees
Internationaal Sportadviseur in sportmanagement (NKS)

Persoonlijkheid
Mijn hobby’s zijn: voetbal, sambaband, volleybal, zwemmen, muziek, theater, film, lezen
reizen en recreatiesport.
Mijn persoonlijkheid kan gekarakteriseerd worden als: initiatiefrijk, daadkrachtig,
enthousiast, betrouwbaar, breed geïnteresseerd, doorzettend, resultaatgericht, betrokken
klantgericht en sociaal.
Anderen noemen regelmatig empathisch vermogen, motiveren, analyseren en strategisch
inzicht als sterke punten.

“een enthousiaste gedreven coach,
die graag een glimlach op ieders gezicht tovert”

