
Aantekeningen bijeenkomsten  
  
Datum: 11-3-2019: 
 
Partner: Coen Duiverman  
 
• Fieldresearch plannen 
• Focusgroep plannen middelbare school 

  
  
Doelgroep: 
• Gestopte mensen die door middel van een blessure niet verder kunnen voetballen. Een mooie 

kans om scheidsrechter te worden 
  
Idee: 
• Talent team -> persoonlijke ontwikkeling 
• Twee scheidsrechters net zoals bij hockey  

  
Marketing vragen: 
• Persona al bekend 
• Clubscheidsrechters of knvb scheidsrechter 
• Wat zijn de pains en gains  

 
Aantekeningen bijeenkomsten  
  
Datum: 29-3-2019 
Partner: Coen Duiverman  
  
Talentteam: 
• Dat je huidige sponsoren gaat koppelen aan de oplossing 
• Bijvoorbeeld Heineken vind het belangrijk dat je die talenten beschikt.  
• Het moet zo aantrekkelijk zijn om scheidsrechter te worden 
• Trainingen aanbieden van leiding geven.  

  
We moeten waarde geven voor de doelgroep. De waarde moet zo groot zijn, dat we dit moeten 
doen.  
Waarom lukt het niet, waarom willen mensen niet fluiten? 
  
Waarom is er geen platform voor scheidsrechters die wel willen fluiten: 
• Dat je kan aanmelden voor een wedstrijd waar je geld voor krijgt 

  
Platform voor vrijwilligers: 
• Klusjes online zetten 
• Dat verenigingen werk online kan zetten 
• Soort van workspot  

  
Vitaliteitsprogramma maken voor ouderen: 
• Dat je op een leuke manier wat terug kan doen voor de maatschappij. 
• Ze willen fit blijven. Dat je daar een programma voor biedt.  

 

 



Aantekeningen bijeenkomsten  
  
Datum: 19-4-2019 
Partner: Coen Duiverman 
 

De tussentijdse presentatie gehouden voor onze docent. Hij heeft ons wat feedback gegeven.  

- Concreet noteren waar we in deskresearch op hebben gezocht.  

- Enquête toevoegen bij deskresearch.  

- Design thinking model toevoegen 

- Duidelijk laten zien wat we aan het onderzoeken zijn 

- Deskresearch compleet maken door concreet te noteren wat we hebben onderzocht 

- Bronnen laten voor bewijsmateriaal 

- Eerst starten met deskresearch dan naar fieldresearch, proces doorlopen zoals wij dat ook 

hebben gedaan 

- Onderverdeeld onder spelers, verenigingen en scheidsrechters. Het onderzoek onder deze 

domeinen baseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aantekeningen bijeenkomsten  
  
Datum: 19-4-2019 
Partner: Coen Duiverman 
  
We zitten nu in de fase van creëren.  
Als je een uitwerking doet moet je dit testen bij de doelgroep.  
Eerst bij doelgroep gaan peilen en daarna voor andere grote partijen. Dit kan pas als het verhaal vast 
staat en dit moet via de KNVB gaan.  
Je moet het aan zo veel mogelijk partijen vol leggen.  
  
We moeten ervoor zorgen dat mensen na hun studie ook het programma gaan volgen.  
  
Geen lappen tekst. Maak er korte insights van.  
  
Persona beschrijven hoef je geen leeftijd te geven. 16 -25 jaar.  
Bronnen bij de jobs, pains en gains zetten.  
  
Meer vanuit de doelgroep 
  
Pains: 
• Persoonlijk ontwikkelen lukt me niet 

  
  
Gains kunnen nog anders geformuleerd worden: 
• Waarom willen zich persoonlijk ontwikkelen 
• Wat heb je eraan 
• Wat willen ze bereiken 

  
Oplossing: 
  
Fasering maken! Laat zien hoe je dat als scheidsrechter doet. Wat voor skills heeft een 
scheidsrechters nodig. Kijk is naar de scheidsrechters op dit moment. Kijk hoe zei zich hebben 
ontwikkelt op de competenties. Kuipers heeft bijvoorbeeld zijn eigen supermarkt. 
  
  
Je maakt een tijdlijn van je persoonlijke ontwikkeling. Dat je verschillende fases werken.  
Bijv eerste fase: je zelf leren kennen 
Tweede fase: welke competenties wil je ontwikkelen 
  
Golden cirkel: 
• Why -> waarom dit programma,  
• omdat wij geloven in als je droom wilt realiseren in jezelf moet investeren. Dat vaardigheden 

belangrijker zijn dan kennis. Wij geloven als je scheidsrechter bent, je verder komt in het leven. 
Het is onmisbaar voor je persoonlijke ontwikkeling.  

• How -> development program. Kijken naar wie je bent, 
• What -> complete invulling. Wat gebeurd en concreet in de fase.  

  
Stakeholders: 
• Maak een verschil per stakeholders welk probleem ervaren 
• En welke stakeholders het probleem gaan oplossen.  
• Kijk naar welke bedrijven een bijdrage kunnen leveren binnen de partners bij de KNVB. 



Datum: 26-4-2019 
Partner: Coen Duiverman 
 
Tips na presentatie voor Nick Hoogebeen: 

• Presenteren voor Arag. 

• Kwalitatief beter scheidsrechters zorgen voor betere wedstrijden. 

• Wat willen de studenten. Dat moet in het programma terug komen. 

• Kijk welke partijen zich willen koppelen aan het programma.  

• Concreet worden in je plan. Want anders blijft iedereen het leuk vinden en doen er niks mee.  

• We moeten de partners overtuigen dat het wat gaat opleveren 
 

Studenten: 

• Waar wil je op ontwikkelen 

• Wat zijn je skills 

• Wat is je droom 
 
Namen concept: 

• Leaderchip program 

• Referee leaderchip program  
 
Twentyforseventy skills -> live long learning.  
 

Bodycam voor de scheidsrechter uitwerken. 

2 ideeën is beter dan 1 idee.  

• Mensen zijn niet bewust van wat ze met de scheidsrechter doen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datum: 6-5-2019 
Partner: Coen Duiverman 
 

• Bronnen zetten bij de jobs, pains en gains 

• Sporten weglaten bij de gains 

• Why bovenaan zetten  

• How is wat je precies gaat doen.  

Alles moet gebaseerd zijn op wat de klant wil. Dit zijn de 4 meest voorkomende competenties die ze 

nu nodig hebben.  

Je competenties zijn de How.  

Competenties:  

Verdieping krijgen in de 4 competenties. Hier moet iedereen het gevoel van krijgen, ja dat moet ik 

ontwikkelen. 

Actiontype kan je eraan koppelen.  

we hebben 4 man. Allemaal specialist worden in 1 competenties.  

Kijk naar wat bedrijven willen hebben van de scholen.   

Competentie 4: 

• Weten wat voor sociale vaardigheden.  

• Nog erg onduidelijk  

• Het voetbalveld is een middel. Uiteindelijk moet het te werk worden gesteld in het 

bedrijfsleven.  

Acties: 

- Tijdlijn aankoppelen. Dat men een gevoel krijgt wanneer het programma start 

- Bekendmaking -> is je marketingfunnel  

- Wat wil je doen in welke fases. Dit inzichtelijk maken. Welke kanalen ga je inzetten en welke 

momenten.  

- Begin van het seizoen spoedcursus arbitrage 

- De eerste twee maanden gaat over het scheidsrechters zijn. wat je eraan hebt 

- Competenties centraal zetten in het stappenplan. Faseer dit aan de hand van de 

competenties.  

- Werk concreet uit wie en wat je wilt hebben  

- Kijken of de studenten zich kunnen presenteren aan partners tijdens de netwerkborrel 

 

Dit project moet echt zo veel aandacht krijgen, de mensen die in het eerste traject gaan meedoen 

moeten de ambassadeur worden van je acties. Het is namelijk te duur voor eenmalige actie.  

 

 

 



Datum: 17-5 2019 

Partner: Coen Duiverman 
 

Dat partners mee gaan doen is voor mij al voldoende. 

Hoeveel mensen willen we aanspreken. 20. 

Mooi visueel maken wat je wilt presenteren. We zitten in de design thinking.  

Welke competenties ga je ontwikkelingen door bepaalde activiteiten.  

Competenties testen bij scholen, bedrijven en uitzendbureaus. En dan moet je kijken wat dan. Goed 

laten zien welke dag met wie aan de slag gaan. Visueel aantrekkelijk maken. Ik wil geprikkeld worden 

door welke bedrijven bij het concept aansluiten. Welke grote bedrijven lopen bij de BVO’s rond. Kijk 

welke grote bedrijven in de regio’s zitten. Kijk dan naar personal branding. Maak een lijst van 

bedrijven die je gaat benaderen.  

Uiteindelijk een programma boek / folder inleveren. Achter dit document moet een document 

komen waar de data op gebaseerd. Daarnaast een brochure inleveren van de data. Al je stappen 

weergeven. Wat zijn je vervolgstappen geweest.  

Per houding 1 situatie helemaal uitwerken. Hier moet je diep op in gaan. Wanneer heb jij nou de 

leiding genomen, wanneer heb jij echt gedragen als sportmarketeer ect.  

Andere scholen in kaart brengen waar we het eventueel mee in zee kunnen gaan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gespreksverslag Coen Duiverman 
Datum: 4-6-2019 
Betrokken: Bart, Sven, Youri en Fabian  
  
Commerciele waarde is ook als andere mensen het een interessant idee vinden. Je moet met mensen 
in gesprek gaan. Zij moeten het interessant vinden en willen ermee in de zee gaan. Neem in de 
brochure potentiële partners mee. Zodat ze het concept door kunnen lezen.  
  
In de brochure visueel maken met de naam, de slogan en de competenties.  
Voorafgaand van de bijeenkomsten is je communicatie. Een plan uitschrijven voor je de studenten en 
bedrijven. De vraag is of jullie het plan moeten maken of je het in de markt zetten. Er moet een 
communicatie student op gaan zitten.  
  
De dagen namen geven. Aangeven wat er gaat gebeuren. Structuur zien welke bijeenkomst je de 
competenties mee wilt bereiken. De bijeenkomst en teksten omdraaien. Eerst vertellen de waarom. 
Je moet eerst vertellen wat je gaat doen en daarna vertel je de tijden erbij.  
  
De linkjes een hyperlink van maken. Hij gaat ons afrekenen op ons commerciele document. Hier 
bedoelt hij de brochure mee. Dit moet in beeld worden gebracht en hem overtuigen. Je kan een 
intern document maken met alle informatie. Dit verwacht hij van ons. 
Hij heeft ook een behoefte aan een folder of een brochure die je kan voorleggen aan partners. Het 
hele concept is uitgelegd en in beeld. Je moet het ook visueel verkopen. Het hoeft niet interactief te 
worden. Je moet het tekstueel beschrijven.  
  
Hij wilt een tijdline zien in je portfolio. Quotes zien van Heineken en andere bedrijven. Wellicht een 
spinnenweb met competenties. Wat men vind van scheidsrechters zijn en waarom is het goed om 
scheidsrechter te zijn.  
  
Ik wil zien dat je aantoont dat je als sportmarketeer heb gehandeld. Van A tot Z moet je beschrijven 
in een tijdline. Visueel aantrekkelijk maken. Vertellen waarom je dingen doet.  
  
Planning is professionele houding.  
  
Formulier opsturen naar Ellen toe sturen. Dit als groep zien. Ze mag ook een stukje schrijven over het 
beeld van de groep. Wat zij ervan vind.   
 


