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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 professionele houding.   
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Professionele houding 

(Professioneel vermogen) 

Als sportmarketeer moet je je altijd professioneel opstellen. Je steekt energie in het onderhouden 

van relaties. De relaties zijn namelijk erg belangrijk voor een marketeer. Je neemt de doelstellingen 

van de opdrachtgever steeds als uitgangspunt. Je gedraagt je met een servicegerichte instelling en je 

bent kritisch op je eigen handelen. Tijdens het project vraag je om feedback en zet je dit om in acties. 

De hele periode maak je een positieve indruk op je opdrachtgever en overige belanghebbenden.  

Doelstelling 

Mijn doelstelling is dat ik gedurende The Finals mijn relaties met de betrokken partners goed 

onderhoud. Ik wil mijn LinkedIn pagina up-to-date maken. Als ik dan een nieuwe partner ontmoet, 

maak ik een connectie. Ook wil ik alle betrokken partners uitnodigen voor de eindpresentatie. Om de 

relatie met mijn opdrachtgever goed te onderhouden willen we haar wekelijks up-to-date houden 

van de activiteiten.  

Double Diamond 

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

Je professionele houding is een basishouding om te kunnen presteren. Deze houding pas je tijdens de 

hele Double Diamond toe. Je bent constant bezig met het onderhouden van je relaties en je wilt een 

positieve indruk achter laten. Je professioneel gedragen is zeker in de eerste en laatste fase van 

belang. Niemand wil met een slechte houding beginnen of eindigen.  

 

 

 

Feedback van groepsgenoten 

We hebben elkaar feedback gegeven toen we op de helft van het project zaten. Ik heb de leiding 

genomen en gezegd dat we elkaar moeten beoordelen. Dit kan je gebruiken voor het verbeteren van 

je proces tijdens ‘The Finals’. Ik merkte uit de eerste beoordelingsformulieren dat ik nog stappen kon 

zetten in mijn overtuigende houding. Hier bedoel ik de uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht 

mee (360 graden feedback groepsgenoten 1e, 2019). Ik ben hiermee aan de slag gegaan. Ik nam 

meer de verantwoording tijdens de gesprekken met partners en de opdrachtgever. Ik zie dat mijn 

beoordelingen van de overtuigende houding zijn verbeterd. Ellen Ter Avest heeft onze groep zeer 

goed beoordeeld op onze overtuigende houding (360 graden feedback Ellen Ter Avest, 2019). Ook 
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hebben mijn groepsgenoten mij beter beoordeeld. Je ziet dat ik stappen heb gemaakt met mijn 

overtuigende houding. Ik neem meer mijn verantwoording en krijg mijn collega’s mee met een 

bepaald standpunt. Een voorbeeld wanneer dit heeft plaats gevonden. Ik had mijn collega’s 

overtuigd dat we een gesprek aan moesten gaan met Jan Bosscher van CVS. Ik had in een nieuwsbrief 

gelezen van de KNVB dat hij verenigingsscheidsrechters plaatst bij de jeugdwedstrijden van PEC 

Zwolle. Ik heb dit geïntroduceerd bij mijn collega’s. Daardoor hebben we contact gezocht met CVS. 

We willen graag een bijeenkomst van ons programma laten plaats vinden bij PEC Zwolle. Via Jan 

Bosscher kunnen we dit voor elkaar krijgen. Uiteraard hebben we dit gedaan en hebben we een 

afspraak gepland op 12 juni bij PEC Zwolle. De volgende keer had ik gelijk vanaf het begin 

overtuigend moeten overkomen. Ik vind het alleen lastig, omdat ik in de eerste weken het liefst een 

beetje toe kijk. Ik heb de Actiontype ENFJ. Alleen ik ben er achter gekomen dat ik meer introvert ben 

dan extravert. Zeker in de beginfase van het project. Ik ben dan niet heel aanwezig. Na verloop van 

tijd ga ik meer naar de extraverte kant toe. Youri gaf aan dat ik grote stappen heb gemaakt met mijn 

overtuigende houding. Ik ben veel in contact geweest met partners en ik heb mijn groepsgenoten 

beter kunnen overtuigen met mijn standpunten (360 graden feedback groepsgenoten 2e, 2019). 

Kritisch werkzaamheden 

Uit de beoordelingsformulieren van de eerste periode bleek dat mijn kwaliteit van mijn opdrachten 

vaak tekort schoot. Dit merkte ik zelf ook. Regelmatig heb ik dingen gemaakt, wat we uiteindelijk niet 

hebben gebruikt. Ik heb toen even kritisch naar mezelf gekeken. Ook heb ik aan mijn groepsgenoten 

gevraagd wat ik verkeerd doe. Sven vertelde dat ik me meer moest verdiepen in de theorie. 

Bijvoorbeeld toen ik de Golden Circle had gemaakt, waren de why en what omgedraaid. Door goed 

de theorieën over de Golden Circle door te lezen, kan je dit de volgende keer voorkomen. Ik heb dit 

zeker meegenomen tijdens het verloopt van The Finals (360 graden feedback groepsgenoten 2e, 

2019).  

Tijdens het project zijn er verschillende momenten geweest dat je kritisch op jezelf moest zijn. Ik 

begon het project dit jaar niet heel lekker. Ik was de eerste dag afwezig, omdat ik carnaval wilde 

vieren in Brabant. Hier was mijn docent absoluut niet blij mee en mijn groepsgenoten hadden gelijk 

een slecht beeld van mij. Als ik het kon terugdraaien, had ik het absoluut anders gedaan. Je begint 

namelijk met een slechte start. Ik ben juist een persoon die altijd aanwezig is en voor het maximale 

resultaat wil gaan. Uiteraard heb ik mijn excuses aangeboden aan mijn groepsgenoten en heb ik de 

verloren tijd ingehaald. Het was niet handig van mij om te doen. Ik heb zelf ingezien dat dit geen 

goede zet was. De volgende keer zou ik het zeker anders aanpakken.   

Doelstelling opdrachtgever  

De doelstelling van onze opdrachtgever was het creëren van meer verenigingsscheidsrechters in de 

gebieden noord en oost. We zijn aan de slag gegaan met de onderzoeksvraag. Onze onderzoeksvraag 

van de afgelopen periode was: ‘Hoe kan de KNVB verenigingen in de districten noord en oost 

voorzien in de wensen en behoeften met betrekking tot clubarbitrage?’ Door een groot onderzoek te 

doen, zijn we tot de conclusie gekomen dat er een scheidsrechters tekort is in de gebieden noord en 

oost. Gedurende het hele project hebben we de doelstelling van onze opdrachtgever als 

uitgangspunt gesteld. We hebben het Referee Leadership programma opgezet. Wij geloven er in dat 

als je scheidsrechter bent, je het verder schopt in het leven. Als je in jezelf investeert, dan kun je een 

droombaan realiseren. Het is onmisbaar voor je persoonlijke ontwikkeling, omdat vaardigheden 

wellicht belangrijker zijn dan kennis. We bieden dit aan voor ambitieuze studenten die zich willen 

ontwikkelen op bepaalde competenties. Door dit programma krijgen we meteen een doorstroming 
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van nieuwe scheidsrechters. De verenigingen gaan er gegarandeerd op vooruit (Gespreksverslag Jan 

Bosscher & Werner Ter Avest, 2019).  

Samen met Bart heb ik de bodycam ook voorgelegd aan onze opdrachtgever. Door de bodycam krijg 

je een veiliger sportklimaat. Ze zag alleen niet voor zich, hoe dit meer scheidsrechters oplevert. 

Daarom heb ik ervoor gekozen om niet verder met de bodycam te gaan. Het doel was om meer 

scheidsrechters te werven in de gebieden noord en oost. Door het Referee Leadership Program te 

laten plaatsvinden in de gebieden noord en oost komen er meer verengingsscheidsrechters. De 

bijeenkomsten zullen plaats vinden bij de KNVB in Zwolle en bij de betaald voetbal organisatie PEC 

Zwolle.  

Over de handelingen ben ik tevreden. Ik heb constant het doel van de opdrachtgever als 

uitgangspunt gehouden. Ook hebben we twee uitgewerkte opties aan haar voorgelegd. De bodycam 

had ik eerder aan haar moeten presenteren. Ik heb de bodycam pas in de laatste fase van het project 

gepresenteerd. We hadden op dat moment nog 4 weken. Ze wilde nu niet meer van het concept 

afstappen. We moesten van haar focussen op het Referee Leadership Program. Samen met Bart had 

ik eerder met haar moeten afspreken om de bodycam te presenteren. De volgende keer moet ik zelf 

initiatief tonen om mijn opdrachtgever te benaderen.  

Onderhouden van relaties 

Tijdens The Finals heb ik geprobeerd om mijn relaties goed te onderhouden. Dit deed ik door 

LinkedIn in te zetten. Ik heb mijn LinkedIn geoptimaliseerd na de workshop Personal Branding. 

Germain Hendriquez gaf deze workshop en gaf mij belangrijke tips voor het inrichten van je LinkedIn. 

Elke keer als ik met iemand gesproken had, maakte ik een connectie via LinkedIn. Hij vertelde dat dit 

heel belangrijk is. Mensen onthouden dan wie je bent. Dit is mij geleerd bij de Workshop Personal 

Branding (Workshop Personal Branding). 
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Met deze mensen van de KNVB heb ik een connectie gelegd. Youri maakt deel uit van het 

projectteam. Ik kon deze er niet uit filteren. Wel had ik mijn connecties beter op de hoogte moeten 

houden van onze activiteiten. Ik heb de afgelopen maanden geen berichten gepost op LinkedIn. Dit is 

zonde, omdat ik nu mijn connecties niet op de hoogte heb gehouden van ons proces. 

Voor onze eindpresentatie hebben we alle betrokkenen uitgenodigd. Dit zijn de verenigingsadviseurs, 

de marketing afdeling, Werner, Ellen, Nick, Jan, Maarten en PEC Zwolle. Ook hebben we onze docent 

uitgenodigd. Helaas kan hij er niet bij zijn. We hebben voor een eindpresentatie gekozen, omdat we 

aan zo veel mogelijk mensen het programma willen vertellen. De verenigingsadviseurs hebben geen 

idee waar we nu op dit moment mee bezig zijn. Zij hebben ons wel geholpen in de eerste fase van 

het project. Ze wilden graag weten wat uiteindelijk het plan werd. Daarom hebben we ze 

uitgenodigd, omdat we op een knallende manier afscheid willen nemen. 

De relatie tussen de opdrachtgever en mij verliep erg goed. 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 te vertellen wat wij hadden gedaan die week. 

Uren verantwoorden 

Om mijn uren te verantwoorden heb ik om de twee weken een blog bij gehouden. Elke twee weken 

behandelde ik de activiteiten en wat mijn rol in die situatie was geweest. Ik vond het vooral handig 

voor mezelf. Daardoor kon ik veel gemakkelijker situaties eruit pakken die ik wilde reflecteren in mijn 

betogen. Het had beter geweest als ik elke week een blog had bij gehouden. Ik zat nu vaak te graven 

naar situaties. Ik heb voor een blog gekozen, omdat ik tijdens mijn stage regelmatig bloggen heb 

moeten schrijven. Ik heb de kennis en de ervaring om een goede blog te schrijven. Ook vind ik dat je 

de lezers van je site op de hoogte moet houden van je laatste activiteiten (Blog).  

Positieve indruk achter laten 

Ellen vertelde dat ze erg blij met ons was. In de eindbeoordeling heeft ze wat leuks opgeschreven:  

‘De bijdrage van de studenten is vernieuwend en we hadden zonder hun hulp zelf niet kunnen 

ontwikkelen in dit tempo. Het zou mooi zijn als we het plan kunnen implementeren en zo meer 

goede scheidsrechters krijgen! Bedankt!!’ Ze bedankt ons voor de inzet. Dit is altijd leuk om te horen 

(360 graden feedback Ellen Ter Avest, 2019). Ik ben zeer tevreden over hoe mijn groep en ik hebben 

gehandeld tijdens The Finals. Ik zou het op geen andere manier willen doen. De volgende keer wil ik 

weer met veel passie zo’n avontuur aangaan.  

Over het algemeen ben ik zeer tevreden over mijn professionele houding. De professionele houding 

toon je tijdens je hele project. Natuurlijk hoort daar bij je afspraken nakomen, je communicatie en je 

aanwezigheid. Dit vind ik algemene dingen die je als sportmarketeer gegarandeerd moet tonen. 

Uiteraard heb ik dit gedaan.  

Doelstelling 

Ik heb mijn doelstelling behaald. Ik heb wekelijks contact gehad met mijn opdrachtgever. Ook heb ik 

met iedereen een connectie gemaakt via LinkedIn. Het enige wat ik niet heb gedaan is mijn netwerk 

op de hoogte houden van mijn activiteiten. Hier kan ik nog een slag mee maken. Ik heb wel alle 

belanghebbenden uitgenodigd voor de eindpresentatie. Deze gaat plaats vinden op 19 juni.  
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Voor volgend jaar neem ik mee: 

Het is belangrijk om altijd de doelstelling van de opdrachtgever als uitgangspunt te houden. Dit heb 

ik constant gedaan tijdens The Finals. Als je dit doet, houd je je opdrachtgever gegarandeerd 

tevreden. Aan de eindbeoordeling is te zien dat ze zeer tevreden met ons is. Ze heeft alles gevorderd 

en excellent beoordeeld. Hier ben ik heel erg trots op. Ik heb veel geleerd tijdens The Finals en dit wil 

ik nu graag toepassen tijdens mijn stage. 

Leerdoel volgend jaar:  

Ik wil mezelf ontwikkelen op mijn non-verbale communicatie. Met non-verbale communicatie bedoel 

ik mijn gezichtsuitdrukking en gebarentaal. Ik merk tijdens de presentaties dat ik hier nog tekort in 

schiet. Dit wil ik gaan ontwikkelen door de minor HRM voor aankomend leidinggevenden te volgen. 

Ik verwacht bij deze minor veel presentaties te geven. Tijdens The Finals heb ik al regelmatig een 

presentatie moeten geven. Alleen kreeg ik dan weinig feedback van mijn collega’s. Bij de minor HRM 

voor aankomend leidinggevenden verwacht ik dit wel te krijgen.   

 


