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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 ondernemende houding.   
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Ondernemende houding 

(Creërend vermogen) 

Als sportmarketeer moet je met alle verkregen data een oplossing optuigen en dit testen in de markt. 

Dit is de verkregen data die je hebt verzameld tijdens de eerste fase van het project. De oplossingen 

verwerk je tot een prototype. Tijdens het traject maak je veel veranderingen mee en hier moet je op 

kunnen anticiperen. Als sportmarketeer moet je initiatief tonen en tot optimalisatie komen van het 

proces en resultaat. Je onderneemt veel om steeds beter te presteren.  

Doelstelling 

Mijn doelstelling is om een prototype te creëren van de mogelijke oplossingen. Het prototype is pas 

concreet als we dit kunnen testen bij belangrijke partners van de KNVB. Voordat we het prototype 

testen, gaan we het eerst laten goedkeuren bij onze opdrachtgever. 

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 tweede diamond. We gaan nu van de define fase naar de ideate fase. In 

deze fase gaan we van de problem definition naar de solution. Na de goedkeuring van de eerste fase 

is het nu de hoogste tijd om de oplossingen uit te werken. Door alle verkregen data moet je een 

oplossing optuigen en testen in de markt. Hier heb je een ondernemende houding voor nodig, je 

moet het gaan doen. 

 

Tussentijdse presentatie 

We wilden starten met het creëren van een prototype. Daarom hebben we ervoor gekozen om een 

voortgangspresentatie te houden. We houden haar dan up-to-date van de laatste activiteiten. In de 

presentatie hadden we de verzamelde informatie van de afgelopen maanden samengevat. Hierin 

stonden de belangrijkste insights, problemen en oplossingen.  

Uit het onderzoek werden 4 problemen geconstateerd: 

- Gebrek aan waardering 

- Negatief imago 

- Onduidelijkheid bij de clubs 

- Leden als consument 
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Nadat we de problemen hadden toegelicht, waren we naar de mogelijke oplossingen toe gegaan. De 

afgelopen maanden hebben we veel met mensen gesproken over het probleem. In deze gesprekken 

hebben we het ook gehad over oplossingen. We hebben de 5 beste oplossingen voorgelegd aan Ellen 

Ter Avest.  

Mogelijke oplossingen: 

- Pakket voor verenigingsadviseurs 

- Sportiviteitspoule  

- Het Talent Team Adecco 

- Maatschappelijke stage 

- Bijbaantje  

De meeste oplossingen spraken haar aan. Alleen het bijbaantje zag ze niet helemaal zitten. Ze wil niet 

stimuleren dat verenigingen de scheidsrechters gaan betalen. De verenigingen hebben hier 

überhaupt geen geld voor. De oplossing voor het Talent Team zag ze het meeste zitten. Het doel van 

deze presentatie was haar meenemen in ons proces en het creëren van een prototype. Mijn taak was 

om het programma van het Talent Team uit te werken. Dit moesten Sven en ik de week erop 

voorleggen aan Adecco. De presentatie verliep erg soepel. We hadden een week ervoor de 

presentatie aan Coen Duiverman gegeven. Hij is onze begeleider van het project. Hij had ons wat 

belangrijke tips gegeven om de presentatie meer structuur te geven. De tips heb ik verwerkt in de 

presentatie (Aantekeningen bijeenkomsten Coen Duiverman, 2019). Onze opdrachtgever was zeer te 

spreken over onze presentatie. Ik was zeer tevreden over het resultaat. Ik kan nu echt aan de slag 

met het creëren van een prototype. De opdrachtgever wil dat we focussen op het Talent Team. 

Mijn rol tijdens de presentatie was het presenteren van de insights en de oplossingen. Hier heb ik de 

meeste kennis over. Ik heb dit uitgewerkt tijdens dit project. De volgende keer had ik haar iets beter 

mee moeten nemen in de oplossingen. De oplossingen waren nu nog heel smal uitgelegd. Ze had dan 

een beter beeld kunnen krijgen bij de andere oplossingen. Ik snap best dat ze voor het Talent Team 

kiest, omdat je met dit programma een jonge doelgroep aan spreekt. Dit is precies wat de KNVB op 

dit moment nodig heeft. Voor de rest was ik erg tevreden over de presentatie. Ik heb een stap gezet 

in het creëren van een prototype. Ook had ik haar de eerste diamant gepresenteerd. Ze was erg 

tevreden over onze inzet. De week erop gingen Sven en ik het prototype presenteren aan Adecco 

(Presentatie Voorgangspresentatie, 2019). 

Adecco koppelen aan het concept 

Op 24 mei hadden we het gesprek met Nick Hoogebeen. Hij is activatiemanager partnerships van 

Adecco, Gillette en ARAG en werkt bij de KNVB. We wilden Adecco koppelen aan ons concept. 

Adecco heeft een gigantisch netwerk. We willen potentiële scheidsrechters die het programma 

volgen bij de bedrijven plaatsen. Dit gesprek deed ik samen met Sven. In de presentatie heb ik het 

concept Talent Team Adecco voorgelegd aan Nick Hoogebeen. Hij vond het een tof idee. Het sluit aan 

bij wat de KNVB wil 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. Het Talent Team is veranderd. 

Ze bieden alleen nog maar 5 topstages. KNVB heeft de kennis, het netwerk en de middelen om dit 

zelf voor elkaar te krijgen. Adecco wil geen samenwerking met ons aangaan. Desondanks, was het 

toch een interessant gesprek om te voeren. In de ideate fase is het belangrijk om zo veel mogelijk 

oplossingen aan te pakken.  
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De presentatie verliep vlekkeloos. Ik had van te voren de taken verdeeld. We hebben de afspraak 

gepland zonder overleg met onze opdrachtgever. Ze wilde dat wij zelf actie ondernamen. Ze gaf wel 

aan te willen ondersteunen bij het leggen van contacten. Dit was goed voor mijn ontwikkeling. Ik 

moest nu partners benaderen zonder tussenpersoon (360 graden feedback Ellen Ter Avest, 2019). 

Over het resultaat ben ik zeker tevreden. Hij heeft de contactgegevens gegeven van Sportkunde 

Zwolle en Johan Bolhuis. Hij is de account partnerships van de Keukenkampioen divisie. Hier zouden 

we potentiële stagiaires kunnen plaatsen. Op de opleiding Sportkunde zouden we eventueel 

potentiële studenten kunnen werven voor ons concept. Daarnaast zag hij meer kansen om Arag aan 

het programma te koppelen. Hij is namelijk ook de activatiemanager partnerships van Arag.   

Voor de volgende keer had ik dit gesprek beter moeten voorbereiden. Ik had niet goed uitgezocht 

wat Adecco aan het programma heeft. Ook wist ik niet dat het Talent Team was aangepast. Ik had 

ons initiatief moeten koppelen aan de wensen en behoeften van Adecco. Een mooi leermoment om 

het de volgende keer anders aan te pakken. Voor het concept heb ik een nieuwe naam verzonnen. 

We kunnen geen samenwerking met Adecco aan gaan. Daarom koppelen we het Talent Team er niet 

aan. Het heet nu het Referee Leadership Program (Presentatie Talent Team Adecco, 2019). 

(Gespreksverslag Nick Hoogebeen, 2019). Deze naam kwam een keer ter sprake tijdens de sessies 

met Coen Duiverman. In overleg met mijn groepsgenoten heb ik ervoor gekozen om met deze naam 

verder te gaan.  

Omgaan met tegenslagen 

Uiteindelijk kun je dit zien als een tegenslag. Ik had in gedachten om een samenwerking aan te gaan 

met Adecco. Dit ging dus niet door. Tijdens het project heb je met veel tegenslagen te maken. 

Ondanks dat het een tegenslag was, had ik wel nieuwe contacten gekregen van Nick. Ik stak niet mijn 

kop in het zand en ging gewoon door waar ik mee bezig was.  

Ook heb ik een tegenslag gehad bij de school Sportkunde Zwolle. Ik had via Nick contact gelegd met 

de school. We kregen na een week nog steeds geen reactie. We hebben toen een reminder gestuurd. 

De school zat daar totaal niet op te wachten. Desondanks heb ik het niet opgegeven. Ik heb nieuwe 

partners benaderd. Mijn rol tijdens deze situatie was het opstellen van de mail en het uitzoeken 

welke partners we wilden benaderen. De communicatie verliep via Youri. Over het benaderen van de 

partners ben ik zeer tevreden. We hebben de afgelopen periode met veel mensen een gesprek aan 

kunnen gaan. Het waren wel gesprekken waar we wat aan hadden. Ik ben in gesprek geweest met 

PEC Zwolle, KNVB Academy, verenigingsadviseurs, CVS en Adecco. De volgende keer wil ik meer mijn 

verantwoording pakken door zelf de desbetreffende personen te benaderen. Het was nu alleen lastig 

om dit voor elkaar te krijgen, omdat Youri als enige een e-mailadres had van de KNVB. Het komt een 

stuk professioneler over als je vanuit de KNVB handelt. Het openingspercentage van de e-mail is dan 

veel hoger. Ik heb toch mijn verantwoording proberen te nemen door het opstellen van de mails en 

het uitzoeken van de mogelijke partners.  
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Nieuwsbrief inschrijven: 

Om goed op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen vanuit de KNVB heb ik mij 

ingeschreven voor de nieuwsbrief KNVB assist scheidsrechter. Elke maand krijg ik nu een nieuwsbrief 

binnen met relevante informatie over scheidsrechters. Uiteraard communiceer ik dit door naar mijn 

groepsgenoten. Ook zij moeten op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. Over 

het resultaat was ik erg tevreden. Voor ons project heb ik veel relevante informatie uit de 

nieuwsbrief kunnen halen. Een goed voorbeeld is het verhaal van Jan Bosscher. Hij is 

verantwoordelijk voor het scheidsrechters beleid van CVS. Hij laat jeugdscheidsrechters fluiten bij 

PEC Zwolle. We hebben hem benaderd, omdat ik dat geadviseerd had. We willen ons prototype meer 

vorm geven door onze deelnemers te laten fluiten bij PEC Zwolle. Daardoor worden ze meer 

geprikkeld om deel te nemen.  

Voor de volgende keer had ik iets eerder moeten inschrijven voor de nieuwsbrief. Ik zat nu al in de 6e 

week van het project. Ik heb de nieuwsbrief van de vorige maand wel gelezen. Ook ben ik van plan 

om me voor meer nieuwsbrieven in te schrijven. Je hoeft niet meer op zoek naar informatie. 

Benieuwd naar de nieuwsbrief? Check hem dan hier.  

Doelgroep begrijpen 

Het is belangrijk om de doelgroep te gaan begrijpen. In de gebieden noord en oost heerst er een 

scheidsrechters tekort. Ik woon zelf in het midden van het land in Montfoort. Daar speel ik bij  de 

Voetbal Vereniging Montfoort. Ook wij kampen met een scheidsrechters tekort. Ik heb regelmatig 

voor mijn eigen team moeten fluiten. Daarom heb ik zelf initiatief getoond en ik heb mij aangeboden 

als verenigingsscheidsrechter. Uiteraard ben ik wel zelf blijven voetballen. Ik heb dit jaar 2 

wedstrijden en 1 toernooi gefloten. Ik heb de wedstrijden gefloten aan de hand van een 

observatieschema. De resultaten gaf ik door aan mijn vereniging en mijn groepsgenoten. Ik wilde 

weten wat de scheidsrechter allemaal meemaakt. De observatieschema’s heb ik met elkaar 

vergeleken. Het voordeel is dat ik 3 verschillende doelgroepen heb gefloten. Dit waren de meisjes, de 

jongens en de vrouwen 35+. De vrouwen van 35+ beheersen de regels veel beter dan de meiden. De 

jongens klagen het meest tijdens de wedstrijden. Bij een toernooi word je veel beter begeleid en op 

het einde word je in het zonnetje gezet. (Observatieschema, 2019). Ik blijf zeker actief als 

verenigingsscheidsrechter. De eerste scheidsrechter is geworven. 😉 

Ik ben zeer tevreden over het resultaat. Ik merk dat ik tijdens het fluiten verschillende competenties 

ontwikkel. Wij willen een programma gaan opzetten waar je competenties gaat ontwikkelen door het 

fluiten van wedstrijden. Ik wilde echt in de doelgroep kruipen. Je merkt dat je constant gebruik 

maakt van je communicatieve vaardigheden en leiderschap. Ik vind het goed dat ik zelf initiatief heb 

genomen door het fluiten van wedstrijden. Ik help mijn vereniging uit de brand en ik leer mijn 

doelgroep beter kennen. Kortom, een win-win situatie! 

Proces optimaliseren 

Wij hadden in onze groep niet echt een leider. Alleen merkte ik tijdens het project dat de taken niet 

geregistreerd werden. Bij dit project is het belangrijk dat je de situaties kan bewijzen. Ook wisten we 

af en toe niet meer wie wat had gemaakt. Daarom heb ik gekozen om de workshop Agile Scrum te 

volgen.  

Ik heb bij deze workshops de achterliggende gedachte van scrum geleerd. In de workshop heb ik 

geleerd wat Agile is. Agile betekent: het snel en effectief in spelen op veranderingen in de 

buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de 

http://knvb.m3.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=3r6EdGD8tMryzC6&actId=399489&command=openhtml
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medewerkers en de gezonde bedrijfsresultaten van de organisatie zelf. Als je scrum goed doet, ben je 

agile bezig. Meer te weten komen over de workshopscrum? Bekijk dan de pagina op (Workshop Agile 

Scrum). 

In het project heb ik de verantwoording gepakt met het scrumbord. We deden scrum via Trello. Dit is 

een online platform. Ik hield elke week netjes de taken bij in het bord. De taken hield ik beter bij en 

het was een stuk overzichtelijker geworden. Ik had af en toe wel wat strenger mogen zijn op de 

kwaliteit van mijn groepsgenoten. Een goed voorbeeld was op 17 mei. We hadden een week de tijd 

gekregen om het concept Talent Team uit te werken. We moesten deze presentatie voor Ellen Ter 

Avest houden. De presentatie verliep niet echt soepel. Ik had de opdracht gekregen om de 

presentatie verder uit te werken en wat dingen aan te passen. Youri had in zijn vrije tijd ook aan de 

presentatie gewerkt. Daardoor hadden we twee verschillende presensaties. De communicatie was 

niet goed verlopen. De volgende keer moeten we beter communiceren. Er hoeft dan geen dubbel 

werk gedaan te worden. Om dit de volgende keer te voorkomen moet ik het in Trello bij houden. Ook 

moet je even kort in de groepsapp zeggen wat je hebt gedaan (Blog 4).  

Beter presteren 

Door constant beter te willen presteren, hebben we ervoor gekozen om elke week samen te komen 

met onze docent. We hebben hier onze voortgang van de afgelopen weken besproken. Dit was erg 

fijn om te doen, omdat we door zijn tips ons proces konden optimaliseren. Mijn rol tijdens de 

bijeenkomsten was notulist. De eerste weken heb ik het niet bijgehouden. Ik merkte al snel dat het 

belangrijk was om mee te typen. Met de bijeenkomsten sprong ik bij als het nodig was. Mijn 

groepsgenoten vonden het erg fijn dat ik alle gesprekken heb mee getypt (Aantekeningen 

bijeenkomsten Coen Duiverman, 2019).  

Doelstelling 

Mijn doelstelling van de ondernemende houding heb ik behaald. Samen met mijn projectteam heb ik 

een prototype kunnen ontwikkelen die ik heb getest in de markt. Het heette eerst het Talent Team, 

maar nu het Referee Leadership Program. Na de goedkeuring van onze opdrachtgever ben ik in 

contact gekomen met Adecco. Daarnaast ben ik in contact gekomen met CVS, PEC Zwolle en Werner 

Ter Avest. Dit wordt tijdens de overtuigende houding behandeld.  

Voor volgend jaar neem ik mee: 

Dat het belangrijk is om goed voorbereid het gesprek in te gaan. Sven en ik dachten dit doen we wel 

eventjes. Helaas, dit viel vies tegen. Adecco wilde met ons geen samenwerking aangaan. Toen heb ik 

de Lean-Startup Methode toegepast. We zijn weer om de tekentafel gaan zitten. We kwamen eruit 

en we waren ervan overtuigd dat we met de kwaliteiten en kennis binnen de KNVB het moet lukken 

om dit programma op te zetten. Voordat ik een gesprek aan ga, moet ik mij beter voorbereiden. Door 

de kernwaarden van het bedrijf door te lezen breng ik in beeld wat de wensen en behoeftes van de 

organisatie zijn. 

Leerdoel volgend jaar:  

Ik wil door het gebruik van LinkedIn aan een stageplek komen. Ik heb mijn LinkedIn geoptimaliseerd 

na de workshop Personal Branding. Hierdoor ben ik beter vindbaar geworden op LinkedIn. Ik houd 

mijn pagina goed in te gaten en ik ben van plan om met potentiële bedrijven connecties te leggen. 

Germain Hendriquez vertelde dat dit goed werkt. Ze nodigen je eerder uit voor een gesprek als ze je 

al kennen (Workshop Personal Branding). 
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