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We hebben de presentatie gegeven van ons concept. Na de presentatie hebben we nog even 

gezeten. Daaruit hebben we een verslag van gemaakt. Dit hebben we gedaan, omdat hij veel 

relevante informatie vertelde.  

Hij vond het een tof idee. Het sluit aan wat de KNVB wilt gaan bereiken. Daarnaast zag hij veel 

kansen om dit concept door te zetten. Alleen zag hij niet de noodzaak dat Adecco hier een rol in 

moet spelen. Man of the Match is verandert. Ze bieden alleen nog maar 5 topstages aan en 

daarnaast is het aantal sollicitanten verminderd. Kortom dit waren er veel te veel. Dit waren er soms 

wel 80 per vacature. Ze hechten hier geen waarde aan. KNVB heeft de kennis, het netwerk en de 

middelen om dit zelf voor elkaar te krijgen. Als je dit plan wilt gaan doen, moet het heel duidelijk zijn 

wat de studenten ermee kunnen bereiken. Wat wordt de trigger om hierin te stappen. Hieraan moet 

je denken aan eventuele studiepunten die ze kunnen verzamelen door wedstrijden te fluiten. Vanuit 

de opleidingen is er waarschijnlijk wel interesse om dit concept te introduceren. Sportkunde in 

Zwolle hebben de contactgegevens van gekregen om die te benaderen.  

We moeten kijken naar de partners van de Keukenkampioen divisie en Eredivisie. Je creëert er stages 

en bepaalde studenten kan aanbieden bij de stage plekken. Hij heeft ons de contactgegevens 

gegeven van Johan Bolhuis. Hij is de account van de Keukenkampioen divisie. Hij is de account voor 

partnerchip. Als je een partner aan koppelt, gaat het geld kosten.   

Voor de KNVB scheidsrechters bestaat er wel een traject waar jezelf kan ontwikkelen. Maar voor 

mensen die dat nog niet zijn, bestaat er geen activatie om voor verengingsscheidsrechters te 

creëren. Er is geen doorstroming van nieuwe scheidsrechters. KNVB moet zelf opzoek gaan naar de 

talenten van de toekomst.  

Belangrijkste: 

- Hij vond het een tof idee. Daarnaast erg veel potentie dat dit gaat werken 

- Voorleggen Johan Bolhuis (account partners Keuken kampioen divisie) 

- Adecco niet per se nodig om dit voor elkaar te krijgen. Wel eventueel voor awareness  


