SPORT & WERK

Jacco Eltingh:

“Structuur, zelfdiscipline,
incasseren en communicatie”
Jacco Eltingh was te gast tijdens het Young
Professionals in Sports panel in het Topsportcentrum Rotterdam. In Sport FM nummer 4 van
2012 kun je het hele verhaal teruglezen. Eltingh
had voor de toekomstige werker in de sport nog
wel een aantal tips.
Ondanks de crisis is er ook werk in de sport te verkrijgen. Oud-toptennisser Jacco Eltingh is na zijn actieve carrière als ondernemer aan
de slag gegaan in de sport. Volgens hem zullen in deze tijd alleen de
sterksten aan de bak komen. Volgens Eltingh zul je als ‘Young
Professional’ wel aan een aantal criteria moeten voldoen.
1.Structuur aanbrengen.
“Hoe combineer je studie met sport? Hoe maak je een bedrijfsplanning? Stap twee van de structuur is dat je alles zo frequent mogelijk
toetst. Wij betalen Alex Reijnders (voormalig coach van Jacco Eltingh
& Paul Haarhuis, red.) om ons dagelijks op onze donder te geven. We
kunnen ons door de crisis niet permitteren dat we amper dingen
checken. Een vierjarenplan maken kan wel, maar dat betekent wel
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dat je het dagelijks moet toetsen. Een constante factor bepaalt als
tennisser wat je ranking is. Dat is ook zo in het werkveld.”
2.Zelfdiscipline.
“Dat is het meest onderscheiden dat er is. Je uren maken. Als mensen voelen dat je uren maakt en tijd in ze steekt, dan waarderen ze
dat. Binnen die uren kun je snel iets onder de knie krijgen. Het moet
je echter wel gegund worden, ook door het thuisfront of je sociale
omgeving. Als je maten niet begrijpen waarom je vrijdagavond niet
in de kroeg staat, heb je een probleem. Dat kun je een paar keer doen,
maar het wordt lastig als je dat continu uit moet leggen.”
3.Incasseren.
“Dat leer je ook van in de sport. Als je niet in staat bent dingen snel
een plekje te geven, wens ik je veel succes. Er gebeuren vaak dingen op een dag die niet lopen zoals je wilt. Als je gaat wijzen naar anderen, naar leraren of de omgeving, dan ben je zo klaar.”
4.Communicatie.
“Daar zijn helaas soms bedrijven voor nodig. Maar elk gesprek dat
je zelf voert, kun je van tevoren thuis oefenen. Dergelijke vaardigheden zijn trainbaar. Wees verder direct, duidelijk en stel je kwetsbaar op. Dat zijn belangrijke sociale vaardigheden.”

