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Introductie 

De afgelopen periode heb ik veel activiteiten gedaan. Daarom heb ik om de twee weken een blog bij 

gehouden. Om het overzichtelijker te maken heb ik het weergegeven in een tijdlijn. Dit zijn alle 

activiteiten die hebben plaats gevonden tijdens ‘The Finals’. Op deze activiteiten reflecteer ik met 

een betoog.   

De oranje punten zijn essentiële gebeurtenissen tijdens het project. Helaas hebben sommige 

situaties plaats gevonden na het inleveren van het portfolio.  

Bovendien wordt er verwezen in het betoog naar bewijsstukken om te bewijzen dat de situatie heeft 

plaats gevonden. Je wordt verwezen naar een pagina waar de documenten gestructureerd staan.  

Dit is een betoog over mijn ontwikkeling van de nieuwsgierige houding.   
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Nieuwsgierige houding 

(Onderzoekend vermogen) 

De nieuwsgierige houding toon je in de eerste fase van het project. Als sportmarketeer moet je in 

staat zijn om genoeg data te analyseren over het probleem, zodat je naar een onderbouwde problem 

defenition komt. Hier pas je passende theorieën toe om inzicht te krijgen in het problem defenition. 

Als sportmarketeer heb jeje verdiept in deskresearch en fieldresearch. Je hebt jezelf uitgedaagd om 

zo veel mogelijk te weten te komen van de context van de organisatie en de markt waar deze zich in 

bevindt. Je streeft ernaar om uiteenlopende en originele oplossingsrichtingen te creëren.  

Doelstelling 

Mijn doelstelling is door middel van fieldresearch en deskresearch de omgeving van de KNVB in kaart 

te brengen. Dit wil ik doen door experts te spreken over het probleem dat er te weinig 

verenigingsscheidsrechters zijn in de gebieden Noord en Oost. Ook ben ik van plan om de huidige 

onderzoeksrapporten van de KNVB in kaart te brengen.  

Double Diamond 

Tijdens The Finals zijn we aan de hand van de Double Diamond aan de slag gegaan met ons project. 

In dit betoog behandel ik de understand fase en define fase. Hier ik heb ik mijn nieuwsgierige 

houding in getoond. In de understand fase ben je vooral bezig met het ontdekken van de omgeving. 

De wensen en behoeftes van de gebruikers breng je in kaart. Vervolgens moet dit aanleiding geven 

tot een idee of inspiratie. In de define fase ga je het probleem definiëren. Je gaat van breed naar 

smal. De bevindingen uit de eerste fase worden geanalyseerd en gedefinieerd tot het daadwerkelijke 

probleem. 

 

Verenigingsadviseurs gesproken 

Tijdens The Finals heb ik mijn nieuwsgierige houding kunnen ontwikkelen door met veel experts in 

contact te komen. Ik heb met veel experts gesproken over het probleem en eventuele oplossingen. 

In de eerste fase is het belangrijk om zo veel mogelijk kennis te verzamelen over het probleem. 

Daarom hadden we twee afspraken gepland met verenigingsadviseurs. De verenigingsadviseurs 

hebben direct contact met de verenigingen. Als er problemen zijn, horen zij dit als eerste. We 

hebben de verenigingsadviseurs specifiek gesproken over het scheidsrechters tekort bij verenigingen 

in de gebieden noord en oost. Ons doel was om meer informatie te verzamelen over de problemen 

bij de verenigingen op het gebied van scheidsrechters. Zodat we tot een problem definition komen. 
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Daarom hadden we fieldresearch gepland met de verenigingsadviseurs. De afgelopen periode 

hebben we ons moeten richten op de gebieden noord en oost. 

De eerste afspraak hadden we gepland met Linda Demmink. Zij is de verenigingsadviseur van 

Flevoland en Overijssel. Om het gesprek goed structuur te geven, had ik van te voren een 

interviewschema gemaakt. Ons is geleerd dat je meer informatie uit iemand kan halen aan de hand 

van een interviewschema. Ik was in deze situatie de interviewer samen met Sven. Om 

bewijsmateriaal te verzamelen van het gesprek, hebben we Bart laten notuleren en een audio-

opname laten maken. 

Door dit gesprek gingen we dieper over het probleem nadenken. Linda Demmink: “Het imago van de 

scheidsrechters schaadt door gevallen die in de media uitgelicht worden. Ook moeten verenigingen 

handvaten geven voor het scheidsrechters beleid. Een stappenplan met voorbeelden geven. KNVB 

Assist dient als hulpmiddel, maar nog onbekend bij verenigingen. Verenigingen moeten beseffen dat 

zij zelf ook actie moeten ondernemen.” (Bewijsstuk Linda Demmink, 2019). 

Over het gesprek was ik uitermate tevreden. Ik ben in contact geweest met een expert over het 

probleem. Ze heeft ons meegenomen in haar visie. Voor de volgende keer had ik me iets meer 

moeten voorbereiden op het gesprek. Ik had me nog niet goed ingelezen in het probleem. Gelukkig 

had ik Youri. Hij heeft een half jaar lang gewerkt aan het onderzoek van clubarbitrage. De volgende 

keer moet ik mij beter inlezen in het probleem.  

Het was een nuttig gesprek om te voeren. Alleen hadden we nog niet genoeg informatie ontvangen. 

Daarom zijn we voor de tweede keer afgereisd naar Zwolle om met een verenigingsadviseur te 

spreken. Dit keer hadden we met Maarten Vruggink een gesprek. Hij is de verenigingsadviseur van de 

Achterhoek en Twente. Ook voor dit gesprek had ik van te voren een interviewschema gemaakt. 

Door dit gesprek gingen we meer over oplossingen nadenken. Maarten Vruggink: “Je moet inspelen 

op de trots van de scheidsrechter, maatschappelijke stage bij de KNVB als scheidsrechter, een 

stappenplan uitwerken voor werken voor verenigingen op het gebied van clubarbitrage. Dit is voor 

verenigingen nog erg onduidelijk en wellicht is het interessant om scheidsrechtersverenigingen en 

verenigingen te laten samen werken. Dit zijn nu nog twee aparte eilanden.” (Bewijsstuk Maarten 

Vruggink, 2019). 

Dit keer was mijn rol een ondersteunde rol van de interviewer. Dit werd geleid door Bart Nederveen. 

Wanneer het nodig was, sprong ik in om hem te ondersteunen. Het interview ging eerst over de 

problemen bij de verenigingen. Daarna ging het al snel over mogelijke oplossingen. De problemen 

hadden we zo goed als in kaart gebracht. In het vervolg kan ik beter met meerdere mensen tegelijk 

afspraken op één dag. Ik ben nu twee keer naar Zwolle afgereisd om met één iemand te spreken. Ik  

had dit beter moeten combineren. Ook hadden we met meerdere verengingsadviseurs afspraken 

gepland. Alleen hebben we deze op een niet professionele manier afgezegd. We moesten de week 

erop naar Heereveen. We vonden dit te ver en hebben de afspraak geannuleerd. Via de mail hebben 

we het interviewschema opgestuurd en onze excuses aangeboden. Dit was niet handig om te doen. 

De desbetreffende persoon reageerde niet op een leuke manier en had het schema niet ingevuld. 

Voor de volgende keer moeten we onze afspraken nakomen. In ieder geval ik wil mijn afspraken 

nakomen. Ik had het gesprek ook in mijn eentje kunnen voeren. 

Desondanks ben ik tevreden over het resultaat van onze gesprekken. Ik heb fieldresearch kunnen 

doen in de gebieden noord en oost. Ook heb ik nu de verenigingen beter in kaart kunnen brengen en 

contacten gelegd met de verenigingsadviseurs. Wij kunnen in het vervolg van het project de 

http://fabianvandenberg.nl/bewijsstukken/
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verenigingsadviseurs gaan gebruiken voor onze eventuele oplossing. Zij hebben direct contact met 

de verenigingen.  

Enquête verspreiden 

Om nog meer informatie te verzamelen bij de verenigingen hebben we een enquête verspreid bij de 

verenigingen die verantwoordelijk zijn voor clubarbitrage. Het is een vervolgonderzoek van het 

onderzoek van Youri tijdens zijn stage periode (Resultaten enquête deel 1, 2018). We vonden dat we 

niet genoeg informatie hadden ontvangen en we wilden dieper ingaan op de wensen en behoeften 

van de verenigingen en het beleid op het gebied van clubarbitrage. De enquête is naar 230 mensen 

gestuurd die open stonden voor een vervolgonderzoek. Het is verstuurd naar de contactpersoon van 

de verenigingen voor de KNVB. Dit zijn meestal de scheidsrechters coördinatoren of iemand van het 

bestuur. Mijn rol was in deze situatie het opstellen van de vragen. Bij de KNVB mag je niet zo maar 

een enquête versturen naar de verenigingen. Het moest eerst worden gecontroleerd door Ellen Ter 

Avest en de marketingafdeling. Ik keek bij de vorige enquête welke vragen er waren gesteld. Aan de 

hand daarvan stelde ik de vragen op.  

Youri verstuurde dezelfde dag nog de enquête naar de verenigingen toe. De communicatie verloopt 

via Youri, omdat hij onze contactpersoon is bij de KNVB. De respons is hoger als we vanuit de KNVB 

handelen. Voor de volgende keer hadden we een beter tijdstip moeten kiezen voor het versturen van 

de enquête. De enquête hadden we verstuurd op woensdagmiddag om 15.00 uur. De volgende keer 

kunnen we beter een ander tijdstip nemen. Volgens deskundigen kun je de mail beter versturen rond 

19.00 uur in de avond. Dan is het openingspercentage veel groter en worden er minder e-mails 

verzonden. Je hebt dan minder concurrentie (Resultaten enquête deel 2, 2019). 

 

In de grafiek staan de tijden weergegeven van het open- en sendpercentage (Gierveld, 2014). 

Interviews 

Bij de verenigingen had ik genoeg informatie verzameld. Ik wilde graag meer informatie ontvangen 

van de scheidsrechters en studenten. Door interviews af te nemen met de studenten en 

scheidsrechters heb ik de wensen en behoeften in kaart kunnen brengen (Blog 4). Ook dit heb ik aan 

de hand van een interviewschema gedaan. De interviews met scheidsrechters verliepen veel 

soepeler dan met de studenten. Het was erg lastig om ambitieuze studenten te vinden. Veel 

studenten waar ik een interview mee had, zaten er totaal niet op te wachten. Ik had beter naar een 

Honours-Program kunnen gaan. Hier zitten alle ambitieuze studenten. Ik heb dan meteen onze 

doelgroep te pakken. De interviews met de scheidsrechters verliepen een stuk beter, omdat ik veel 

scheidsrechters ken van mijn voetbal vereniging. Ook ben ik naar de verenigingen er naast gegaan 

om interviews af te nemen. (Interviews, 2019). 

http://fabianvandenberg.nl/bewijsstukken/
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Marketing Afdeling 

Bij de KNVB is er al jaren een scheidsrechters te kort. Om tijd te besparen hebben we een afspraak 

gemaakt met de Marije Min van de marketing afdeling van de KNVB. Waarschijnlijk is er al veel 

onderzoek gedaan naar het probleem. Helaas, kon ik niet bij het gesprek aanwezig zijn. Om toch up-

to-date te blijven, hebben Sven en Youri een geluidsopname gemaakt en een gespreksverslag. Deze 

heb ik terug geluisterd en gelezen. Het gesprek was zeer nuttig. Ze heeft alle onderzoeksrapporten 

op het gebied van arbitrage met ons gedeeld. Ook heeft ze onderzoeksrapporten gedeeld over 

vrijwilligers (Onderzoeksrapporten, 2019). Kortom, allemaal belangrijke informatie die we kunnen 

gebruiken voor het project. 

Ik heb alle onderzoeksrapporten doorlopen. Ik kan goed gestructureerd te werk gaan. Bovendien ben 

ik goed in begrijpend lezen en daardoor kan ik makkelijk de meeste relevante insights eruit filteren. 

Deze taak heb ik opgepakt en verwerkt. De insights zijn gestructureerd verwerkt per bron. Je kan zo 

gemakkelijk terugvinden welke bron bij welke rapport hoort.  

Ik ben tevreden over mijn eigen handelingen. Doordat ik overzichtelijk de insights van de 

onderzoeksrapporten heb verwerkt, konden we het in het later stadium gemakkelijker terug vinden. 

Ook kon ik het probleem beter begrijpen. Desondanks, dat we de onderzoeksrapporten hadden, ben  

ik ook actief opzoek gegaan naar bronnen op het internet. Ik heb de succes verhalen van het werven 

van verenigingsscheidsrechters in kaart gebracht.  

Find the problem 

Het probleem vinden, heb je niet binnen een paar dagen gedaan. De expert van Triple Double gaven 

aan dat je 95% van je tijd bezig moet zijn met je onderzoek. Ik heb geleerd om het onderzoek zo klein 

en specifiek mogelijk te beginnen. Ook heb ik geleerd welke onderzoeksmethodes ik moet toepassen 

in de eerste fase van het project. We hebben in het project verschillende soorten 

onderzoeksmethodes toegepast. We hebben 2 enquêtes verstuurd, interviews afgelegd, 

geobserveerd bij verenigingen en de doelgroep geobserveerd. De basis heb ik geleerd tijdens de 

workshops van Find The Problem. Deze workshop was erg nuttig voor mijn nieuwsgierige houding. 

Hierdoor kon ik beter de onderzoeksmethodes inzetten en het probleem definiëren. Wil je nou meer 

te weten komen over de workshop? Dat is te vinden op mijn pagina (Workshop find the problem).  

Problem definition 

Zoals ik net al zei, heb ik door de workshop find the problem het probleem kunnen definiëren. 

Belangrijk in deze fase was dat we tot een probleem kwamen waar we aan de slag mee wilden gaan. 

Het probleem dat wij hebben gedefinieerd is: Eer zijn te weinig verenigingsscheidsrechters en te 

weinig KNVB officials. Ze kunnen de kwaliteit van de scheidsrechters niet meer waarborgen.  

Oplossing creëren: 

Nu het probleem gedefinieerd is, willen we naar de volgende fase toe. Daarom hebben we een 

brainstormsessie gehouden. Alle mogelijke oplossingen hebben we op het bord geschreven. De 

brainstormsessie werd geleid door Sven Leenards. Om de brainstormsessie in bepaalde banen te 

leiden zijn we begonnen met een icebreker. Onze icebreker was: hoe zou Dagobert Duck dit 

probleem aanpakken.   

Om de brainstromsessie goed te laten verlopen, hebben we een brainstormtechniek toepast. Eerst 

moest ik alle negatieve dingen opnoemen op het gebied van clubarbitrage. Bij deze negatieve dingen 

moest ik oplossingen gaan bedenken. Deze techniek had Sven geleerd bij de workshop Prototype. 

http://fabianvandenberg.nl/bewijsstukken/
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Mijn rol in deze situatie was het creëren van oplossingen. Ik had mijn laptop erbij gepakt met het 

bestand van onze verzamelde insights. Ik had onder andere bedacht dat studenten een 

maatschappelijke stage kunnen lopen bij de KNVB en een starterspakket voor de verenigingen (Blog 

3). 

We hebben de 5 beste oplossingen voor het probleem apart genomen en uitgewerkt. Dit hebben we 

aan Ellen Ter Avest gepresenteerd. De 5 oplossingen zijn: Starterpakket voor verenigingen, bijbaantje 

voor jongeren, Talent Team (later Referee Leadership Program), sportiviteitspoule en 

maatschappelijke stage.  

De brainstormsessie verliep niet heel soepel. De techniek van Sven sloeg niet echt aan op de groep. 

We hadden beter voor een andere techniek kunnen kiezen. Vorig jaar bij Innovationlab heb ik de 

‘Braindump’ toegepast. Met deze methode schrijft iedereen individueel 10 ideeën op binnen 10 

minuten tijd. De deelnemers krijgen dan het gevoel dat ze helemaal leeg zijn. Iedereen schrijft op wat 

er op dat moment in je hoofd rond gaat. Met deze techniek kan je in korte tijd veel ideeën kweken 

(De Ruiter, 2017). Ik wil de volgende keer de verantwoording nemen in de brainstormsessie. Door me 

goed in te lezen in de technieken van een brainstormsessie ben ik ervan overtuigd dat ik dit goed 

kan.  

Doelstelling 

Mijn doelstelling van de nieuwsgierige houding heb ik bereikt. Ik heb de afgelopen periode met veel 

experts gesproken om het probleem te definiëren. Daarnaast heb ik fieldresearch en deskresearch 

gedaan om de omgeving in kaart te brengen. Ik vind dat ik de definitie van een sportmarketeer heb 

waargemaakt. Ik heb de afgelopen periode veel geleerd en toegepast tijdens ‘The Finals’.  

Voor volgend jaar neem ik mee:  

Dat je vooronderzoek erg belangrijk is. Het is belangrijk om met veel experts in contact te komen die 

veel over het probleem weten. Ook moet ik bezig blijven met het in kaart brengen van de markt. 

Doordat we veel aan de eerste fase van het project hebben gewerkt, merkte ik dat het proces 

relaxter verliep. Iedereen had genoeg kennis verzameld om met het probleem aan de slag te gaan.  

Leerdoel volgend jaar:  

Ik wil door Fieldresearch en deskresearch de omgeving van mijn toekomstige stageplek in kaart 

brengen. Dit doe ik voordat ik bij het bedrijf aan de slag ga. Ik wil met experts in contact komen die 

dicht bij de organisatie staan. Mijn stageplek heb ik nog niet gevonden.   

“If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes 

thinking about solutions.” - Albert Einstein 
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