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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 overtuigende houding.   
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Overtuigende houding 

(Communicerend vermogen) 

Als sportmarketeer moet je overtuigend zijn richting je opdrachtgever en overige belanghebbenden 

om zodoende draagvlak te creëren voor diverse processtappen en tests uit te voeren. Je hebt de 

belanghebbende overtuigd in meerdere stappen van de Double Diamond. Bij een overtuigende 

houding hoort ook een heldere communicatie. Mensen begrijpen meteen wat je bedoelt. Daarnaast 

pas je je taalgebruik aan op de mensen.   

Doelstelling 

Mijn doelstelling is mezelf goed in kaart brengen, wat voor waarde ik kan leveren aan mijn project en 

de overige betrokken partners. Dit wil ik doen door de workshop personal branding te volgen. Ook 

wil ik mezelf in kaart brengen met een infographic. Bij mijn vorige assessment kon ik nog niet goed 

vertellen wat mij uniek maakt. Door dit in kaart te brengen, wil ik overtuigender overkomen op mijn 

groepsgenoten en overige belanghebbenden. Uiteindelijk kijk ik naar de resultaten van het 

beoordelingsformulier en de presentaties die we gehouden hebben. De presentaties moeten 

succesvol verlopen.  

Double Diamond 

Tijdens The Finals zijn we aan de hand van de Double Diamond aan de slag gegaan. De overtuigende 

houding vindt plaats bij beide diamanten. Tijdens de challenge fase ga je de opdrachtgever 

informeren over de planning en de verwachting. Dit moet op een overtuigende manier gebracht 

worden. Bij de tussentijdse presentatie vertel je wat je allemaal verzameld hebt en welk probleem je 

hebt geformuleerd. Uiteindelijk is het plan om je concept te testen bij de overige belanghebbenden. 

Dit is de solution. 
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Kennismaking en de planning 

We begonnen het project niet lekker. We hadden een kennismakinggesprek via Skype. Dit was voor 

mij de eerste keer dat ik een belangrijk gesprek voerde via skype. In dit gesprek stelde ik me kort 

even voor en besprak ik de verwachting van de aankomende periode. Uiteindelijk was dit gesprek 

niet heel succesvol, omdat mijn microfoon niet goed werkte. Een goed leermoment voor de volgende 

keer om de microfoon eerst te testen. Mijn rol tijdens het gesprek was niet heel bijzonder. Van te 

voren hadden we een whiteboard neergezet met wat belangrijke punten. Daardoor wisten we zeker 

dat we bepaalde punten niet zouden vergeten. 

Om onze opdrachtgever in meerdere fasen van het project te overtuigen, heb ik haar steeds 

meegenomen in onze voortgang. De tweede keer dat we elkaar zagen, hadden we nog een keer de 

planning besproken en de verwachting van de aankomende periode. De planning had ik visueel in 

beeld gebracht. Het gesprek via Skype was niet goed verlopen. Daarom hadden we nog een keer alles 

behandeld in een presentatie. Ik gaf uitleg dat we het project aan de hand van de Double Diamond 

doen. Het was de start van een leerzaam avontuur. Door dit gesprek bracht Ellen Ter Avest ons in 

contact met verenigingsadviseurs. Dit heb ik bij de nieuwsgierige houding behandeld. (Planning de 

aftraf, 2019). De volgende keer wil ik de opdrachtgever een planning geven van de hele periode. De 

planning die ik nu had gegeven was van één week. Ik had een schatting moeten maken van de tijd 

over het hele project. Bijvoorbeeld de Double Diamond verwerken in een agenda. Als ik dit had 

gedaan, had ze een beter beeld gehad bij de planning.   

De planning 

 

Tussentijdse presentatie 

Voor de opdrachtgever hebben we een tussentijdse presentatie gehouden. Dit hebben we gedaan 

om haar te overtuigen dat we naar de volgende fase van de diamant willen, van de define fase naar 

de ideate fase. De situatie heb ik bij de ondernemende houding behandeld. Ik wil wel vertellen dat 

de presentatie vlekkeloos verliep en haar overtuigde dat we naar de volgende fase van het project 

moesten. We wilden graag het concept gaan testen in de markt. Daarom heeft Ellen Ter Avest ons in 

contact gebracht met Werner. Hij is verantwoordelijk voor de scheidsrechters Academy van de KNVB. 

Ik ben zeer tevreden over dit resultaat. Hierdoor konden we nieuwe stappen zetten in het project. Ik 

pak het de volgende keer precies hetzelfde op.  
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Eerste test - KNVB Scheidsrechters Academy  

Het leek ons belangrijk dat de KNVB achter ons concept staat. We willen de scheidsrechters academy 

verweven in ons programma. Daarom hebben we een gesprek gevoerd met Werner Ter Avest. Hij is 

de Hoofd scheidsrechters opleiding van de KNVB. Dit gesprek was onze eerste echte test. Ik heb het 

concept aan hem gepresenteerd en hij was na afloop erg positief gestemd. Het prikkelde hem erg. 

Ook zag hij veel kansen, omdat het een doelgroep is waar ze nog niet veel over hebben nagedacht. 

Door dit initiatief komt er een nieuwe toestroom van potentiele nieuwe scheidsrechters. Mijn rol 

tijdens de presentatie was het presenteren van de belangrijkste insights en vertellen over het 

probleem. Ik maakte hem duidelijk dat er een probleem heerst bij de studenten. Door ons 

programma te volgen, kunnen ze zich ontwikkelen. Ik had me van te voren goed voorbereid en 

ingelezen in de presentatie. Samen met Sven had ik de taken verdeeld.  

Na afloop hebben wij in samenspraak met Werner de competenties vanuit de KNVB naast de door 

ons geformuleerde competenties gelegd. Uiteindelijk hebben we de competenties vanuit de 

opleiding KNVB scheidsrechter verworven in onze geformuleerde competenties.  

Ik ben zeer tevreden over het resultaat. We hebben hem als groep echt overtuigd dat dit een 

schitterend idee is. Hij wil ons graag helpen met het programma. Ook heeft hij de competenties van 

de scheidsrechters opleiding van de KNVB met ons gedeeld. We hebben deze competenties verwerkt 

in ons programma. De volgende keer hadden we deze presentatie eerst voor onze opdrachtgever 

moeten houden. We waren nu al in contact met partners zonder goedkeuring van onze 

opdrachtgever. Voor de rest verliep de presentatie soepel. Mijn groep en ik hebben hem overtuigd. 

De eerste test was een geslaagde test. Nu staat het gesprek met CVS op de planning. Deze vereniging 

laat zijn scheidsrechters fluiten bij PEC Zwolle. We willen dit aan ons programma toevoegen. Daarom 

moeten we eerst CVS overtuigen en daarna pas PEC Zwolle (Presentatie KNVB Academy, 2019). 

(Gespreksverslag Werner Ter Avest, 2019). 

Tweede test - CVS 

De tweede test was bij de vereniging CVS. Dit is een vereniging in noord die contact heeft met PEC 

Zwolle. Ze laten verenigingsscheidsrechters fluiten bij de jeugdwedstrijden van PEC Zwolle. We 

wilden graag weten wat een vereniging van ons programma vindt. Het doel was dat Jan Bosscher ons 

in contact bracht met PEC Zwolle. We hadden de groep gesplist, omdat het erg ver reizen was naar 

Zwolle. Hij vond ons concept erg interessant. De competenties zijn goed. Scheidsrechters die Jan 

kent, zeggen zelf ook dat zij veel competenties hebben geleerd door het fluiten. Die elementen zijn 

positief voor hun persoonlijke ontwikkeling. We hebben hem overtuigd van ons programma en hij 

helpt ons in contact te brengen met PEC Zwolle. Het gesprek is vastgelegd aan de hand van een 

interviewschema. Ik had van te voren de presentatie en het interviewschema gemaakt. Daardoor had 

ik toch een klein aandeel in de presentatie. Achteraf hebben ze een gespreksverslag gemaakt. De 

volgende keer had ik wel bij het gesprek aanwezig willen zijn. Het plan was eigenlijk om de week erop 

samen met Youri naar Sportkunde Zwolle toe te gaan. Helaas, wilden zij geen gesprek aangaan. Met 

het project heb je nou eenmaal met tegenslagen te maken(Presentatie CVS, 2019). (Gespreksverslag 

Jan Bosscher, 2019). 
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Derde test - opdrachtgever 

Tussendoor hebben we onze opdrachtgever meerdere malen moeten overtuigen. Ik heb een 

tussentijdse presentatie gehouden met alle verzamelde insights en gecreëerde oplossingen. Dit 

verliep erg goed en we mochten het plan doorzetten. We kozen voor Talent Team, wat later het 

Referee Leadership Program werd. We hadden de presentatie over het Referee Leadership Program 

nog niet gehouden voor onze opdrachtgever. Sinds we met Werner Ter Avest en Jan Bosscher 

hebben gezeten, zijn er veel dingen aangepast. Onder andere de competenties en bijeenkomsten 

hebben we uitgewerkt. Aan de hand van een presentatie hebben we Ellen op de hoogte gesteld van 

ons programma. Tijdens de presentatie deed ik de opening en behandelde ik het probleem. Na de 

presentatie was ze erg tevreden. Ik merk dat ik mijn presentatie vaardigheden heb kunnen 

ontwikkelen tijdens ‘The Finals’. Ik ben regelmatig aan het woord geweest om iemand te overtuigen. 

Tijdens mijn stageperiode heb ik amper kunnen werken aan mijn presentatie vaardigheden. Daarom 

ben ik blij dat ik dat nu wel heb kunnen doen. Ik merk wel dat het lastig is om met z’n vieren een 

presentatie te houden. We wilden allemaal een aandeel hebben in de presentatie. Van te voren 

moeten we toch beter de taken verdelen. In de presentaties keken we elkaar vaak aan: dit 

presenteer jij toch?  

Uiteindelijk ben ik zeer tevreden over het resultaat. Ellen was zeer tevreden over ons programma. Ze 

heeft ook veel vertrouwen dat het goed gaat lopen. (Presentatie Ellen Ter Avest, 2019). 

(Gespreksverslag Ellen Ter Avest, 2019). 

Wat gaan we nog doen 

Als we het portfolio in hebben geleverd, zijn we nog lang niet klaar. Op 12 juni gaan we naar PEC 

Zwolle toe om ons programma te presenteren. We willen graag een betaald voetbal organisatie aan 

het programma koppelen. Dit zie ik gelijk als een test. Ik wil me goed voorbereiden op dit moment. 

Op 11 juni komen we bij elkaar om de presentatie voor te bereiden. Ik ben dan van plan om de taken 

van de presentatie te gaan verdelen. Ook moet de presentatie op bepaalde punten worden 

aangepast. Ik moet echt duidelijk kunnen maken waarom PEC Zwolle met ons moet gaan 

samenwerken. Wat hebben zij eraan? Dit had ik niet in kaart gebracht toen we in gesprek gingen met 

Adecco. Een mooi leermoment, dat ik nu graag wil verbeteren. Ik heb geleerd van deze fout en moet 

er nu voor zorgen dat ik dit niet meer gebeurt. 

Op woensdag 19 juni hebben we onze eindpresentatie gepland staan. We hebben alle 

belanghebbenden uitgenodigd. Ik wil met de presentatie gaan knallen. Door de vele ervaringen heb 

ik nu de kennis en de vaardigheden om een knallende presentatie te houden.  

Ik ben pas tevreden als de test bij PEC Zwolle geslaagd is. Ik vind het wel jammer dat we ons 

programma niet hebben kunnen testen bij een bedrijf. We hebben best veel bedrijven benaderd. 

Deze had ik in kaart gebracht. Alleen kregen we geen reactie of hadden nog te weinig tijd om bij de 

bedrijven langs te gaan. De volgende keer zou ik eerder met mijn testfase moeten beginnen. Ik bleef 

te lang hangen in de understand fase. Door van te voren een betere planning te maken, kan ik dit de 

volgende keer voorkomen.   
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Communicatie 

Om onze opdrachtgever up-to-date te houden, spraken we om de week af. Het liefst zag ik elke week 

mijn opdrachtgever. Alleen was dit niet mogelijk. Ze heeft een drukke baan en zag de mogelijkheid 

niet om elke week af te spreken. De communicatie verliep via Youri. Als we elkaar niet zagen, 

bespraken we dit via de telefoon. Ik ben zeer tevreden over mijn eigen handelen ten opzichte van 

Ellen. Ik heb haar altijd op een beleefde manier behandeld. Na een paar weken werd het veel minder 

formeel. Je leert elkaar kennen. Ook ben ik heel tevreden over de communicatie tussen Youri en 

Ellen. Hij sprak haar wekelijks om haar te vertellen wat wij hadden gedaan die week.  

Daarnaast hadden we wekelijks contact met onze begeleider vanuit school. We probeerden hem 

mee te nemen in ons proces. Als we wat belangrijks hadden gedaan, plaatsten we dit in de 

whatsappgroep. Hier was niet één iemand verantwoordelijk voor. We deden dit als groep. We wilden 

namelijk allemaal betrokken zijn bij het project. Naast dat we app contact hadden, spraken we 

wekelijks af. We hebben hier onze voortgangen 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 goed 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 genoteerd (Aantekeningen 

bijeenkomsten Coen Duiverman, 2019).  

Taalgebruik aanpassen 

Ik ben erg goed in het afstemmen van mijn taalgebruik op bepaalde mensen. Tegenover onbekende 

mensen kan ik heel beleefd zijn. Dit deed ik in de eerste situatie tegen Werner en Ellen. Na een tijdje 

leer je deze mensen kennen. Mijn groepsgenoten behandel ik als mijn vrienden. Ik ken deze jongens 

al vanaf het 1e jaar. Youri heeft dit team samengesteld, omdat hij wist wat onze kwaliteiten zijn. We 

hoeven elkaar niet meer te leren kennen. Het was gelijk vanaf het begin knallen. Ik ben ontzettend 

blij dat ik van dit team heb mogen deelmaken. Ik weet zeker dat we dit project goed gaan afsluiten.  

Doelstelling 

Mijn doelstelling was om mijn personal branding in kaart te brengen. Ik heb door de workshop 

Personal Brandig mezelf beter in kaart kunnen brengen. Dit gebeurde vooral tijdens de eerste les. Hij 

vertelde dat iedereen uniek is. Je ging nadenken over het verleden, wat jou had gemaakt. Ik heb dit 

in kaart gebracht door een infographic te maken over mezelf. Deze is te vinden op de pagina 

(Workshop Personal Branding). Ik vind dat ik mijn doelstelling niet behaald heb. Doordat ik deze 

workshop pas aan het einde van The Finals kon volgen, ben ik niet eerder met mezelf aan de slag 

gegaan. Ik heb het amper kunnen toepassen tijdens mijn project en naar mijn opdrachtgever toe, 

alleen in de laatste fase van het project. Ik had meteen vanaf het begin mezelf in kaart moeten 

brengen. Ik ging nu op het dezelfde manier verder als de voorgaande jaren bij SMM. Mijn 

groepsgenoten en opdrachtgever hebben mij wel goed beoordeeld op mijn overtuigende houding. 

Hier ben ik zeker blij mee. Dus een gedeelte van mijn doel heb ik behaald (360 graden feedback, 

2019). 
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Voor volgend jaar neem ik mee: 

Dat je om moet kunnen gaan met tegenslagen. Het komt regelmatig voor dat iemand geen 

samenwerking met je aan wil gaan. Ook al heb je er alles aan gedaan om een samenwerking aan te 

gaan. Je moet constant en helder zijn in je communicatie naar je opdrachtgevers toe. Bovendien 

moet je je prototype testen bij zo veel mogelijk partners.   

Leerdoel volgend jaar:  

Ik wil mijn leidinggevende kwaliteiten verbeteren. Ik ga de minor HRM voor aankomend 

leidinggevenden volgen in Utrecht. De minor ‘HRM voor aankomend leidinggevenden’ draait 

allemaal om human resource management, bekeken vanuit een leidinggevende rol. Je leert de kennis 

en vaardigheden die je in de toekomst nodig hebt voor zo’n rol. Ik wil dus door deze minor meer 

kennis op doen in human resource management. Dit kan ik later gebruiken als ik mijn eigen bedrijf ga 

opstarten. Dit is een droom van mij.  


