wiljan vloet

“Ik heb denk ik alles wel meegemaakt in de
voetballerij. Successen gevierd, nederlagen
geleden, gehuild maar ook veel gelachen."

info@wiljanvloet.nl
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Wie is Wiljan
Vloet?
Wilhelmus Johannes Martinus Maria (Wiljan)
Vloet, geboren in Schijndel op 10 september
1962. Docent, assistent-trainer, hoofdtrainer,
technisch directeur, hoofd Opleidingen
Jeugd, spreker en adviseur.

Mijn Visie
Ik heb denk ik wel alles meegemaakt in de voetballerij. Successen gevierd, nederlagen geleden,
gehuild en heel veel gelachen.
Kennisgemaakt met bijzondere mensen. Mogen helpen aan de ontwikkeling van geweldige
talentvolle jonge mensen, maar ook talenten zien mislukken door invloed van hun omgeving,
media-aandacht en geld. Gezien en ervaren hoe de invloed van media kan zijn op beeldvorming
t.a.v. mensen die werken in de voetballerij. Soms zelfs zonder gedegen journalistiek onderzoek
of gebaseerd op geruchten en roddels.

Mijn website
Via de website en mijn diensten als lezingen, presentaties en (talent) ontwikkeling wil ik jullie
regelmatig feedback en inzicht geven in deze bijzondere wereld. Ik zal jullie deelgenoot maken
van de zaken die ik persoonlijk meemaak of mijn visie geven op actuele gebeurtenissen. Soms
vanuit het perspectief als trainer, soms vanuit oogpunt van mezelf en soms met de bril op van
de hoofdtrainer. Mijn visie op de maatschappij en het bedrijfsleven zal ik zeker in de context
betrekken.

Mijn activiteiten
Wekelijks spreek ik ondernemers en mensen uit de voetbalwereld toe om mijn ervaringen te
delen. Na afloop van mijn lezing of presentatie blijken er veel overeenkomsten te zijn tussen de
uitdagingen die ik heb moeten ervaren en waar ondernemers en mensen uit de voetbalwereld
voor staan.
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Ervaring en
kennis delen
Samen met ondernemers.
Vasthouden aan een visie.

Voor bedrijven

Wiljan Vloet deelt graag zijn ervaringen. Het omgaan met stress, het absolute maximum halen uit
mensen en werken in een organisatie met veel belangen. Hij verzorgt lezingen, presentaties en
kan input leveren voor een teambuilding. Zijn doelgroep is hierbij ondernemers. Ondernemers die
dagelijks te maken hebben met een grote organisatie, met stress en met belangen. Zijn aanwezigheid staat in het teken van interactie en het delen van ervaringen. En vooral de aanwezigen
overtuigen om vast te houden aan een visie.

Media
Wiljan Vloet heeft ervaring met mediaoptredens. Een duidelijke mening of zijn visie op bepaalde
aspecten uit de voetbalwereld of de topsport maakt hem tot een prettige verschijning. Wiljan
Vloet verzorgt analyses en commentaren bij live uitzendingen voor zowel televisie als radio. Ook
treedt hij op in panels. Hij verzorgt zijn analyses en commentaren voor zowel voor lokale, landelijke en internationale mediabedrijven. Wiljan Vloet is representatief voor de sport en kan door zijn
ervaring en kennis een meerwaarde hebben voor mediaproducties.

Professioneel schadeherstel
Wiljan Vloet heeft ervaring opgedaan in het werken met jongeren voordat hij een actieve
prominente rol ging spelen in de voetbalwereld. Als hulpverlener kent hij de keten goed en
gedurende zijn professionele loopbaan als voetbalcoach is hij betrokken gebleven bij deze
keten. Hij treedt op als adviseur in het jeugdwelzijnswerk en wordt regelmatig ingezet om
advies te geven over een beleid rond jongen en sport. Zijn ervaring met het werken met
jongeren is enorm.
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Theorie- en praktijkcoaching voor voetballers, coaches en
bestuurders
Een voetbalclub runnen op amateur- of professioneel niveau is geen eenvoudige taak. Er zijn vele
personen bij betrokken, van supporters, vrijwilligers, coaches, bestuurders en sponsoren. Zowel
amateurverenigingen als (semi-) professionele voetbalclubs en clubs uit andere takken van
sport kunnen een beroep doen op zijn ervaring en kennis. Van het opstellen van een beleidsplan,
een commercieel plan, het begeleiden van jeugsspelers tot aan een voetbaltechnisch platform.
Wiljan Vloet wordt op dit moment door vele clubs ingehuurd als adviseur.

Contactgegevens
Wiljan Vloet hecht veel waarde aan een persoonlijk contact. Dagelijks is hij onderweg naar
organisaties, bedrijven en verenigingen. Indien de informatie op de website er toe leidt om
persoonlijk in contact te komen met Wiljan Vloet, dan is het advies om een e-mailbericht te
verzenden aan info@wiljanvloet.nl. Hij zal persoonlijk zorg dragen voor de beantwoording van
de e-mails en neemt indien nodig direct telefonisch contact op.

Wiljan Vloet Sportmanagement B.V.
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