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Voor je ligt de eerste editie van het
Sportinnovatie Magazine. Het is een uitgave
van de Sportinnovatiestudio, die NOC*NSF
en de sportbonden begin 2019 in het leven
hebben geroepen met als doel om innovatie in de
breedtesport te stimuleren en te ondersteunen.

H

et Magazine brengt verhalen over mooie,
inspirerende en innovatieve initiatieven
binnen de sportwereld samen met kennis en
inzichten van buiten de sport. Omdat we geloven
dat kennis en ervaringen delen aan de basis
staat van elke innovatie. Kennisdelen is dan ook
een belangrijke pijler onder de innovatiestudio,
samen met de incubator en ons expertisenetwerk.
Verderop in het tijdschrift lees je meer over hoe we
precies te werk gaan.
“Moet dat nou in een ouderwets tijdschrift,” hoor
ik je denken. Natuurlijk hoeft dat niet, maar in
deze tijd waarin vrijwel alle communicatie zich
digitaal afspeelt en steeds vluchtiger lijkt te
worden, heeft informatie op papier een nieuwe
waarde gekregen. Vrijwel alle verhalen in het
Magazine vind je ook ook terug op onze website,
neem er even een kijkje.
Overigens gaat het hartstikke goed met de sport
in Nederland. Meer mensen dan ooit bewegen
regelmatig. Volgens de laatste cijfers voldoet
ongeveer de helft van alle Nederlanders aan
de beweegrichtlijn en sport 57 procent van de
Nederlanders wekelijks.
Toch zijn er ook zorgen. Als we kijken naar mensen
met een beperking, een laag inkomen of een
migratieachtergrond, dan liggen deze percentages
veel lager. De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. De helft van de Nederlanders
kampt met overgewicht. Er zijn groepen mensen
die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te
vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te
gedragen langs de lijn.

Sporten doen we in toenemende mate ‘ongebonden’: steeds meer sporters zijn geen lid van een
sportvereniging. We hardlopen, fietsen, wandelen of gaan regelmatig naar de sportschool,
maar doen dat individueel, via een app of via
een groepje van de lokale fitnessclub. Daar is
natuurlijk helemaal niks mis mee, integendeel.
Maar de klassieke sportvereniging komt daardoor
wel onder druk te staan door minder leden en
vrijwilligers.
De Sportinnovatiestudio onderzoekt dit thema
en experimenteert – samen met bonden en
verenigingen – met nieuwe manieren om de
ongebonden sporter te binden.
Ook hebben we onze tanden gezet in het thema
‘digitale democratie’. Binnen een vereniging
hebben de leden het uiteindelijk voor het
zeggen. En die democratische verankering van
het verenigingsleven is een groot goed. Maar
hoe kunnen we de kennis en kunde van onze
leden maximaal benutten? En hoe zorgen we dat
verenigingsdemocratie niet leidt tot stroperigheid
en besluiteloosheid? En kunnen we onze leden
met moderne technieken beter betrekken bij de
besluitvorming?
Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor
onze nieuwsbrief. Dan weet je ook als eerste welke
inspirerende sprekers op onze Sportinnovatie
Meetups geprogrammeerd staan.
Een innovatieve groet namens de
Sportinnovatiestudio,
Roeland Stekelenburg
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Wat is de Sportinnovatiestudio?
De Sportinnovatiestudio is een initiatief van NOC*NSF en
sportbonden dat begin 2019 van start is gegaan en vernieuwing in de
breedtesport wil stimuleren en mogelijk maken. Het is de plek waar
innovatieve creatieve ideeën een kans krijgen om te experimenteren
en tot wasdom te komen. Het doel? Zoveel mogelijk mensen aan het
sporten krijgen! De Sportinnovatiestudio werkt langs drie lijnen:

Incubator
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De Sportinnovatiestudio helpt door middel van de zogenoemde
incubator innovatieve projecten uit de sport een stap verder. Zo
werken we aan ideeën en projecten van onder meer de KNWU,
Badminton Nederland, Koninklijke Nederlandse Dambond, Sportvisserij Nederland, de Nederlandse Algemene Danssport Bond, de
KNHS, de KNRB en de Nederlandse Ski Vereniging.
02

Expertisenetwerk

Community
Samen weten we meer, samen
kunnen we meer. Daarom brengen
we mensen bij elkaar. Dat doen we
onder meer met onze website, maar
ook met Sportinnovatie Meetups,
inspirerende bijeenkomsten waarop
we per keer zowel een spreker van
buiten de sport als een spreker van
binnen de sport hebben.

Bezoek voor alle informatie www.sportinnovatie.studio

De Sportinnovatiestudio koppelt
sportinitiatieven aan specialisten
uit de buitenwereld. Aan een plan
voor een videoplatform koppelen
we een specialist die 15 tv-kanalen
en videoplatforms heeft gelanceerd.
Aan een project met behoefte
aan kennis van marketing en
verdienmodellen koppelen we een
ondernemer met grote startup-
ervaring. En aan een idee met een
sterke sociale component koppelen
we een community-expert.
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Hoe werkt de

Sportinnovatiestudio?

De Sportinnovatiestudio is een netwerk van vernieuwers binnen en
buiten de sport die samen innovatieve projecten een stap verder willen
helpen. Centraal daarbij staat de zogenoemde incubator. Wikipedia
omschrijft het aldus:
“Een incubator is een bedrijf dat andere nieuwe
bedrijven helpt met starten en groeien door
diensten zoals huisvesting, managementtraining en
toegang tot financiers en netwerken te bieden”.

Aan goede ideeën om het sportaanbod te vernieuwen
geen gebrek binnen de sportwereld, integendeel. Waar
wel gebrek aan is, is ondernemerschap, expertise en
implementatiekracht. Daar komt de innovatiestudio
in beeld. Wij helpen om die goede ideeën door te
ontwikkelen tot uitvoerbare, gevalideerde plannen.
Dat doen we door kantoorruimte, expertise, training
en toegang tot netwerken te bieden aan mensen met
ideeën die voldoen aan onze criteria.

En wat zijn die criteria dan?
● Stelt je idee de behoeften van de sporter centraal?
● Is er een businessmodel/waardemodel?
● Past het binnen de grote technologische
ontwikkelingen?
● Bevordert het inclusiviteit in de sport? (Dat betekent
dat alle mensen, ongeacht hun geslacht, etnische
afkomst, leeftijd, fysieke of mentale fitheid,
economische of sociale positie, seksuele geaardheid
gelijke toegang hebben tot sportfaciliteiten).
● Draagt je idee bij aan een positieve sportcultuur?
(Met een positieve sportcultuur bedoelen we dat
het veilig, leuk, eerlijk en zorgeloos moet zijn om te
sporten).

● Sluit je idee aan bij de tijdsgeest en de belangrijkste
maatschappelijke trends?
● Ben je bereid je idee een stap verder te brengen? Dat
betekent commitment, hard werken, maar ook veel
plezier.
Natuurlijk hoef je niet aan alle criteria te voldoen.
Dat is onmogelijk. Maar je idee moet wel een bijdrage
leveren aan de hierboven geschetste uitdagingen.
En zonder de bereidheid tijd en energie in je idee te
steken om het – samen met ons – ook echt een stap
verder te brengen wordt het natuurlijk nooit wat!
Als je dus rondloopt met een briljant, innovatief idee
waar de sport van kan zou kunnen profiteren, én je
hebt hulp nodig om dit geweldige idee een stap verder
te brengen, dan moet je direct contact opnemen met
de Sportinnovatiestudio. Maar ook als je een uit
gewerkt concept hebt waarbij je wat hulp zou kunnen
gebruiken, aarzel dan niet om ons een berichtje te
sturen! 5

Bezoek www.sportinnovatiestudio.nl en meld je aan!
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PINGPONGBAAS
PingPongbaas

maakt
tafeltenniscompetitie eenvoudig:

een QR code
en gaan!
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Hoe bind je de ongebonden sporter?
Hoe word je als bond relevant voor
de spelers die zich niet aan een club
verbinden? Het is een van de grote
Marthijn van der Wal

hedendaagse thema’s van de sport
waar we in dit magazine uitgebreid

aandacht aan besteden. Tafeltennisbond NTTB probeert het
met PingPongbaas, een app waarmee je dankzij een QR-code
eenvoudig wedstrijden met anderen kunt registreren en een
plek op de ranglijst van een lokatie vergaart. Marthijn van der
Wal, coördinator sportparticipatie van de NTTB, vertelt.

oe is PingPongbaas tot stand
gekomen?
De fundamentele keuze van de bond
in 2016 om relevant voor alle tafeltennissers te willen zijn, gebonden en ongebonden
sporters, staat aan de basis. Dat is een grote doorbraak geweest. In 2017 hebben we met Sportunity
een platform bedacht voor die ongebonden sporter
en dat ingediend bij het Sportinnovatiefonds. Omdat
de dartsbond en de biljartbond met een vergelijkbaar
idee kwamen, zijn de koppen bij elkaar gestoken. Daar
is het concept Kantinebaas uit ontstaan dat zich op
het bedrijfsleven richt en waar je in de toekomst naast
pingpong ook bijvoorbeeld wedstrijdjes dart en biljard
kunt vastleggen. Maar wij wilden breder, wij willen
ons richten op iedereen in Nederland die onze sport
beoefent. Ook op scholen, pleintjes en campings. Op
het technische platform voor Kantinebaas is de app
PingPongbaas ontwikkeld. Wij hebben er een jaar aan

gewerkt, maar bonden die met dezelfde techniek nu
mee aan de slag willen kunnen relatief snel aanhaken
met een veel kleinere tijdsinvestering.

Hoe werkt het?
We hebben nu een app voor Android en iOS waarmee je tafels kunt registreren. Iedereen die dat doet
ontvangt een welkomstpakket met onder meer een
sticker met een QR-code, uitleg en promotiemateriaal. Daarmee kun je aan de slag. Want als jij en ik de
QR-code scannen dan hebben we een partij. De app
biedt op dit moment de mogelijkheid voor een enkelen dubbelspel. Na afloop voer je de uitslag in en kom
je op de ranglijst voor die tafel. Naarmate je meer
speelt en meer wint krijg je meer punten. Je schaalt je
eigen speelsterkte op een schaal van 1 tot 9 in, welke
binnenkort gaat meebewegen afhankelijk van je
gespeelde wedstrijden en resultaten.
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Hoe hebben jullie de behoefte
onderzocht?
Oktober 2017 heb ik een LinkedIn post online gezet
waarin ik contact zocht met bedrijven waar getafeltennist werd of interesse in tafeltennis bestond. Ik
had 1,5 dag nodig om op alle reacties te reageren, zo
succesvol was de oproep. Ik ben daarna bij bedrijven
gaan kijken en praten over de behoeften. Daar leerde
ik van dat een app als deze van toegevoegde waarde kan zijn: het spelletje dat ze al spelen leuker en
uitdagender maken. Maar we beperken ons dus niet
tot bedrijven.

Wat zijn de eerste resultaten?
We zien dat het aantal tafels waarop gespeeld wordt
snel groeit. We zitten sinds de lancering van de
testversie (najaar 2018) op bijna 1500 downloads. De
helft van die mensen is ook lid van een vereniging, de
rest niet. We hopen aan het eind van het jaar 3.000
downloads te hebben. Als bond hebben we 25.000
leden, maar er zijn naar schatting een miljoen mensen
die weleens spelen. We kunnen dus nog veel winst
boeken.

Wat heb je geleerd?
De belangrijkste les die we geleerd hebben is dat activatie in dit beginstadium het meest succesvol is als je
persoonlijk naar de plekken gaat waar de tafels staan
om de mensen daar de werking van een en ander uit
te leggen. We kweken zo ambassadeurs die meehelpen de app te verspreiden. Dat geldt zowel voor de
pingpongers als voor onze verenigingen die de app
ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een interne
verenigingscompetitie te faciliteren.
Ook hebben we geleerd dat je een duidelijk beeld
moet hebben van een MVP, een Minimal Viable
Product. Wat is de functionaliteit die je in ieder geval

in je app moet hebben bij oplevering? We hebben er
teveel in gebouwd. Bijvoorbeeld het reserveringssysteem van tafels hadden we ook later kunnen doen.
Of het zoeksysteem naar tegenstanders. We hadden
kunnen beginnen met de simpele optie dat je tegen
een ander kunt spelen en de uitslag in een ranglijst
uitmondt. Het belangrijkste is de QR code scannen en
direct spelen. Als we met alleen de waardevolle basis
begonnen waren hadden we veel eerder van start kunnen gaan en gaan testen en doorontwikkelen.

Hebben de verenigingen ook wat aan
PingPongbaas?
Absoluut. PingPongbaas is op drie manieren interessant voor verenigingen. Ten eerste helpt het bij de
zichtbaarheid en exposure van de club, ten tweede
kunnen ze verbinding met ongebonden sporters
maken en ten derde kan het een toekomstig verdienmodel voor verenigingen zijn. Er zijn verenigingen
die gedurende bepaalde avonden van de week een of
meer tafels beschikbaar stellen aan pingpongers uit
de buurt die geen lid van een vereniging zijn. Je kunt
via de app een tafel reserveren en in de toekomst
komt daar een betaaloptie bij. Ook kunnen ze de app
intern gebruiken wat een nieuwe leuke manier van
competitie / of challenge betekent.
We zoeken nu naar verenigingen die met ons willen
partneren om PingPongbaas onder de aandacht te
brengen. Want bij hun zitten de tafeltennissers, maar
die tafeltennissers werken ook weer bij bedrijven met
tafels of zitten op scholen waar gespeeld wordt.

Wat zie je als mogelijke
verdienmodellen?
In de toekomst kunnen we een percentage pakken
van de boeking van een tafel die via PingPongbaas
tot stand komt. Maar dat zal niet het grote geld zijn.
Hoe meer gebruikers/spelers in het platform, hoe
interessanter we worden voor commerciële partners.
Dat kunnen adverteerders zijn, maar ook tafel
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PINGPONGBAAS
app in actie

tennisgerelateerde bedrijven die bijvoorbeeld clinics
organiseren. En als de campings weer open zijn, kan
een materiaalaanbieder die tafels en batjes verkoopt
zijn producten aanbieden via de app. Maar wellicht
kunnen we bedrijven tafels laten sponsoren of aanbiedingen laten doen of prijzen voor de beste spelers
beschikbaar laten stellen. Het is learning by doing,
ook hier is het een ontdekkingsreis voor ons.

De kracht van jullie app is dat ie zowel
waardevol is voor verenigingen en hun
leden als voor ongebonden sporters ...
Dat doen we heel bewust omdat we de tafeltennis
wereld en de pingpongwereld aan elkaar willen
verbinden. Dan is het aan de mensen en clubs wat
ze er mee doen. Of ze ongebonden sporters willen
overhalen lid te worden, of ze een clinic verzorgen,
een strippenkaart aanbieden of een proeftraining
aanbieden.

Jouw opdracht is niet meer leden aan de
bond te verbinden?
Nee, wij willen een grotere community van spelers.
Tafeltennis en pingpong, in welke vorm dan ook. Wij
willen ook relevant zijn voor de mensen die geen lid
van een vereniging willen worden en daar verdien
modellen bij ontwikkelen. 5

Mede mogelijk gemaakt door het NOC*NSF Innovatiefonds
voor sportbonden.
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Amsterdam:

verandering
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“Niemand twijfelt er meer over dat de digitalisering van de
dienstverlening moet. Iedereen wil wel. We investeren
daarom heel veel tijd en energie in leiderschap.” Ga er maar
aan staan, een grote organisatie digitaliseren, dat thema
is ook bekend in de sport. CTO Ger Baron van de gemeente
Amsterdam zal de laatste zijn die zegt dat het zonder slag
of stoot gaat, maar in zijn presentatie tijdens de eerste
Sportinnovatiestudio Meetup vertelde hij overtuigend dat
Amsterdam de afgelopen jaren grote stappen gezet heeft. Een
bijdrage in het kader van Outside In Innovatie; inspiratie
uit andere terreinen dan de sport.

komt van boven
e grote stappen die gezet zijn betreffen niet alleen processen van analoog
digitaal maken, die gaan ook heel erg
over cultuurverandering. Over anders
naar de wereld kijken: “Je moet bijvoorbeeld niet meer
mensen automatisch willen helpen met meer zorg, je
ook moet kijken hoe je mensen gezonder maakt.” En
je moet niet de regels en richtlijnen centraal stellen,
maar wel de burger voor wie het allemaal bedacht is.

En niet langer voornamelijk risicomijdend bezig zijn,
maar dingen durven te proberen en dus ook niet bang
zijn dat ze mislukken.
Op een Powerpoint vat Baron het beleid aldus in drie
bullets samen:
● Moderne Overheid gaat over hoe je een organisatie
wordt waarbij de Amsterdammer centraal staat en
eigen regie de norm is… (Amsterdammer Centraal)

12

Tip
Hou het simpel
Bij het bouwen aan een product is de aandrang
logischerwijs groot om veel functionaliteiten toe te
voegen. Het is niet gek dat je al je ideeën probeert te
verwerken. Je wilt je gebruikers immers waar voor hun
geld of ervaring geven. Maar doe dat niet! Ga op zoek
naar het zogenoemde MVP, Minimal Viable Product.
Wat is de kleinste variant van je idee die waardevol
is voor je gebruiker? Wat is de functionaliteit die
NU echt niet mag ontbreken en wat kan LATER ook wel?
Trek dat uit elkaar en maak de kleinste variant van
wat goed is. Maar zorg dat het wel iets is waar mensen
van gaan houden. Het moet ook een Minimal Loveable
Product zijn.
Marthijn van der Wal van de NTTB: “Wij hebben teveel
technologie in de eerste versie van PingPongbaas
willen stoppen. Als we met alleen de waardevolle
basis begonnen waren hadden we veel eerder van start
kunnen gaan en gaan testen en doorontwikkelen.”
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drukte in de stad gemonitord wordt en met verkeer en
menskracht op wordt ingespeeld.
● … door vanuit de opgave in de hele keten te verkennen en te komen tot een herontwerp langs de assen
mensen, systemen & processen… (Ketenbreed)
● … en bij het herontwerp maximaal gebruik te maken
van digitale en datagestuurde oplossingen. (Digitaal
& Data Gestuurd)
Als je Ger Baron hoort praten, komen er veel werkwijzen en termen langs die je ook hoort als je met
technologiestartups praat. Dan gaat het over korte
feedback loops waarbij de gebruiker en niet het product centraal staat, dan gaat het over innovatie in het
hart van de organisatie en niet als iets leuks er naast,
dan gaat het over de stad als een platform, dan gaat
het over disruptie.
Baron en zijn afdeling proberen de mentaliteit van
constante verandering de organisatie binnen te
brengen. En daardoor wordt er nu bij personeel naar
andere vaardigheden gekeken dan in het verleden. Er
werken nu data-analisten die de informatiestromen
bekijken en analyseren, er zijn nu programmeurs die
speciaal voor de stad open source software maken,
ondernemerschap is belangrijk en innovatie is ook
een groot aandachtspunt. Leidinggevenden hebben
een verplichte innovatiecursus gevolgd waardoor er
nu meer een sfeer van kijken naar kansen is dan naar
bedreigingen.
Baron laat tal van mooie voorbeelden de revue passeren. Van zelfgebouwde tools die helpen bij inspraak
en besluitvorming tot de Drukteradar waarmee de

Lessen
Zijn verhaal is leerzaam voor iedere organisatie
met geschiedenis die wil veranderen, dus ook voor
sportbonden en -verenigingen. Als je een cultuur
verandering wilt doorvoeren, die valt of staat bij
de leiding. Zorg dus dat die goed opgeleid en bijgeschoold wordt en met zijn allen dezelfde visie
en focus hebben en uitstralen. En neem de tijd. Je
moet mensen meenemen in verandering. Zorg dat
je oog houdt voor de mensen voor wie je het doet en
wie het moeten doen. Kijk verder heel goed naar de
deskundigheid die je in huis hebt en nodig hebt bij
het beantwoorden van de drie volgende hoofdvragen
die ook Amsterdam stelt:
● Kunnen we beschikbare technologie beter
gebruiken?
● Kunnen we pro-actiever op ontwikkelingen en de
behoeften in de samenleving inspelen?
● Kunnen we kijken naar de beste organisatie voor de
huidige tijd? 5

Bezoek onze site Sportinnovatie.studio en meld je aan voor
onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe
Sportinnovatiestudio Meetups.
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Expertadvies

KNWU, kies voor abonnementen
als verdienmodel bij Fondo
De Sportinnovatiestudio helpt innovatieve
projecten in de sport een stap verder. Onder
meer door ze bij vragen of problemen te
koppelen aan leden van ons expertisenetwerk.
Zo schuift Stefan Verkerk (een van de mensen
die WeTransfer opbouwde tot de huidige
grootte) bij de KNWU aan.

Case
Met Fondo begint de KNWU een online platform dat
ongebonden prestatieve wielrenners helpt beter
te worden. “Fondo maakt persoonlijke trainings
begeleiding toegankelijk voor alle wielrenners wie
willen presteren én genieten.”
Het concept is een antwoord op een probleem.
Namelijk: de fietsersdoelgroep is gemotiveerd om
beter te worden, maar loopt tegen de grenzen van zelf
leren aan. Een gebrek aan kennis en/of motivatie om
te trainen leidt regelmatig tot vragen en teleurstellingen. Omdat de gestelde doelen wel van een niveau
zijn waar de KNWU zich verantwoordelijk voor voelt,
heeft de bond zichzelf de vraag gesteld hoe ze deze
groep kan helpen beter te worden. Het bestaande
aanbod aan trainingsbegeleiding, variërend van gratis
standaardschema’s in PDF tot betaalde trainings
begeleiding van een personal coach, sluit vaak niet
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Stefan Verkerk

aan bij de behoeften van deze groep. Het is niet duidelijk, te rigide, te onpersoonlijk, te intensief, te duur of
simpelweg te hoog gegrepen.
Met Fondo worden ongebonden renners begeleid naar
persoonlijke topprestaties door trainen toegankelijk,
persoonlijk en flexibel te maken. De KNWU is al ver
gevorderd met de ontwikkeling: de eerste versie komt
nog deze zomer in de app store en de volwaardige
lancering zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020.

Vraag
Productowner Jules Holleboom: “Een belangrijke
uitdaging zit hem voor ons in het verdienmodel.
Waar zijn mensen bereid voor te betalen en hoeveel
dan? Is dat voor losse producten, is dat voor een
abonnement? En wat zijn andere verdienmodellen?
Sponsoring, partnerships, maatwerk voor bedrijven?
Op dat punt kunnen we ondersteuning gebruiken.”

Advies uit het expertisenetwerk
Stefan Verkerk (vroeger Sanoma, venture capital
en ondernemer bij WeTransfer): “Als je een duidelijk
afgebakende doelgroep kunt bereiken die groot genoeg is, zijn sponsors en partners natuurlijk altijd een
optie. Die kansen moet je onderzoeken en gebruiken.
Daarnaast zijn advertenties een mogelijkheid. Maar
de opbrengst per gebruiker is in dat geval doorgaans
beperkt. Verwacht daar niet teveel van.”

“Ik zou persoonlijk als hoofdstroom kiezen voor een
abonnementsmodel. Je kunt natuurlijk ook in losse
producten denken, maar dan moet je iedere keer weer
nieuwe klanten zien te werven. En nieuwe klanten zijn
arbeidsintensief en dus duur.”
“Als je dus voor het abonnementsmodel kiest, kun je
vanuit business perspectief onderzoeken of je zakelijk
gezien wellicht beter af bent met een hoge prijs en
minder betalende gebruikers dan een lage prijs en veel
deelnemers. Maar omdat de KNWU als missie heeft
om veel fietsers te bereiken, zou ik kiezen voor een
lage maandprijs en veel leden. Misschien zelfs kiezen
voor een symbolisch bedrag in de wintermaanden. Als
je eenmaal een terugkerende betaalrelatie met mensen hebt, heb je zekere inkomsten en is het daarbij
makkelijker om hen te bereiken met nieuwe producten en diensten. En een vaste relatie met een grote
groep mensen is ook weer belangrijk voor sponsors.”
“Nog iets anders, het plan is nu om geleidelijk aan een
groeiende groep deelnemers te gaan werken. Ik zou
overwegen om met een ‘big bang’ offensief te beginnen. Dan weet je meteen of Fondo aanslaat en kun je
bijsturen waar nodig.”

Vervolg
Een extra sessie om dieper in te gaan op de cijfers en
het businessmodel. 5
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Expertadvies

Ga van start
Wacht niet te lang met de livegang
van je product of dienst. Ga snel
Roeland Stekelenburg

van start. Deel je product of
dienst met de wereld. Daar leer
je het meest van. Want dat geeft
je feedback over wat je publiek

De Sportinnovatiestudio helpt

goed vindt en mist, wat er werkt

innovatieve projecten in de sport

en wat niet. Je kunt grote plannen

een stap verder. Onder meer door ze

schrijven en daar veel tijd aan

bij vragen of problemen te koppelen

verdoen, je kunt ook op zoek gaan

aan leden van het expertisenetwerk.

naar de simpelste maar goede

Roeland Stekelenburg wordt gekoppeld

manier om je idee te testen. Doe

aan de KNDB.

dat vooral. Je publiek zal je altijd
verrassen.
Schaatsapp Sprint is door die
praktijkervaring tot de kern
teruggebracht: geen nieuws meer,
maar alle focus op prestaties
meten. Hans Kool, doelgroepmanager
bij de KNSB: “Voor ons is ‘learning
by doing’ heel belangrijk geweest.
In de praktijk kom je er pas echt
achter wat mensen wel en niet
gebruiken en belangrijk vinden.
Gewoon beginnen. Want als je niet
begint kom je zeker niet bij de
finish. Gewoon starten.”

sportinnovatiestudio MAGAZINE 01
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KNDB, onderzoek bij onderwijzers welke rol

dammen op school
kan spelen

Case
De KNDB onderzoekt mogelijkheden om dammend
Nederland te binden, ook zij die geen lid van een club
zijn of willen worden. De kracht van dammen (net
als bijvoorbeeld schaken) is dat het zowel offline als
online gespeeld kan worden. Op beide terreinen kan
de KNDB dus een rol spelen.

Vraag
Arjan de Vries (KNDB): “Het einddoel is duidelijk, we
willen er voor heel dammend Nederland zijn, maar
waar te beginnen? Kunnen we er voor iedereen zijn of
moeten we doelgroepen onderscheiden? En wat dan?”

Expertadvies
Roeland Stekelenburg (Sportinnovatiestudio,
Voetbal.tv, NOS): “Het is goed om eerst een ambitieus
einddoel te bepalen dat altijd in je achterhoofd zit,
maar daarna is het verstandig om je plan klein te
maken. Zodat je snel kunt gaan uitproberen en kunt
leren van je doelgroep. In jullie geval kun je op veel
manieren waardevol zijn: in de kroeg, het buurthuis,
binnen de familie. Maar omdat veel kinderen op
school kennis maken met dammen en daarna afhaken
hoewel ze enthousiast waren begonnen, zou ik als
eerste doelgroep scholieren kiezen. Daarna kun je de

vijver vergroten. Maar omdat de onderwijzers op de
scholen cruciaal zijn bij het al dan niet dammen, zou
ik bij hun onderzoeken waar ze behoefte aan hebben
en wat de mogelijkheden zijn.”

Vervolg
Nader onderzoek voor KNDB op scholen over
behoeften, wensen en mogelijkheden bij
onderwijzend personeel. 5
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Expertadvies

Betrek je gebruikers
Neem je gebruikers mee in je
proces van idee tot product. En
doe dat op meerdere manieren. Kijk

Robert Rutten

goed hoe ze je tool gebruiken,
luister naar wat ze zeggen, maar
ga ook met ze in gesprek. Maak de

De Sportinnovatiestudio helpt

band met je gebruikers zo sterk

innovatieve projecten in de sport

mogelijk. Bouw aan een community

een stap verder. Onder meer door ze

van ambassadeurs. Zij kunnen je

bij vragen of problemen te koppelen

helpen bij het verspreiden van het

aan leden van het expertisenetwerk.

woord. Zij kunnen je product of

Advies van buiten. Robert Rutten (o.a.

dienst aanraden in hun netwerk. Dat

Stingray) adviseert de KNHS.

is sterker dan een advertentie en
goedkoper ook.
Jules Holleboom (KNWU) : “Om te
peilen of toerrijders behoefte
hebben aan begeleiding bij
training, zijn we de pilot We
Ride All Weather gestart waarin
we per mail tips en opdrachten
verstuurden. Dat bleek een schot in
de roos. Mensen waren enthousiast.
Mede op basis van hun feedback zijn
we het concept voor Fondo verder
gaan ontwikkelen.”

sportinnovatiestudio MAGAZINE 01
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KNHS, begin voor publieksonderzoek

met een pilot

dressuur masterclass

De KNHS wil de Nederlandse Paardensport Academie
(werktitel) lanceren, wat onderen andere bestaat uit
een videoplatform waar paardenliefhebbers tegen
betaling cursussen en masterclasses kunnen volgen
over omgang met en training van hun paard. Leren
van de grote meesters uit de paardensport wordt
op deze wijze mogelijk voor heel veel ruiters in
Nederland, maar ook in het buitenland. Het platform
wordt in ieder geval in het Nederlands en Engels
aangeboden.

succes van te maken. Maar om daar zeker van te zijn,
hoeft de KNHS niet onmiddellijk een platform te
realiseren. De markt valideren kan ook met alleen een
goede pilot. Maak dus een mooie serie en ga daarmee
onderzoeken of dit is wat het publiek wil en wat men
er voor over heeft. Maak ook internationale versies
om te zien of dit buiten de grenzen werkt. Van de pilot
kan de KNHS leren over de behoefte bij het publiek
en aanpassen waar nodig. Met een aangepast format
kan aan een groter pakket videos in een professionele
omgeving worden gewerkt. Maar maak daar niet stap
1 maar stap 2 van.”

Vraag

Vervolg

Esther Hendriksen (KNHS): “We hebben een uit
gewerkt plan, we weten wat we willen maar zoeken
ondersteuning als het gaat om de kennis van techniek, verdienmodellen en werkende formats. Een
second opinion kan ons een stap verder helpen.”

Extra sessie met KNHS voor feedback op eerste
gemonteerde video’s. 5

Case

Expertadvies
Robert Rutten (Stingray Music, 24 Kitchen, Pathé
Thuis, etc)): “De KNHS neemt een heel goede positie
in om op dit terrein succesvol te zijn. De bond is een
betrouwbare afzender en heeft de juiste connecties
met zowel de toppers als het publiek. Als de bond
inhoud maakt met de kwaliteit die bij het merk pas
heeft het de potentie om hier een internationaal
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Sensoren
als hulpmiddel voor de BMX Freestyle jury
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Kunnen datasensoren de
jury bij BMX Freestyle
vervangen? Dat was
de onderzoeksvraag
waarmee Pim Postel

Pim Postel

van Team Innovatie
KNWU ruim een jaar
geleden begon. Dat zal niet snel gebeuren, is
zijn huidige conclusie. Maar data over de hoogte
van sprongen, het gebruik van een parcours
en de variatie aan tricks kunnen wel een goed
hulpmiddel bij beoordeling zijn. En bijdragen
aan de publiekswaarde van de sport. In gesprek
met Pim Postel.

vroegen wij ons af of je de jurering in dit deel van de
sport niet helemaal digitaal zou kunnen doen dankzij
het meten en vergelijken van data zodat je geen jury
van vrijwilligers meer nodig hebt.

oe is het project ontstaan?
Ongeveer 1,5 jaar geleden zagen de huidige directeur van de KNWU, Margo de
Vries, en ik een Instagram post van het Urban Sports
Performance Centre in Brabant waarbij BMX-ers een
wetsuit met sensoren aanhadden waardoor je een
persoon in 3D kon zien bewegen. Al brainstormend

Nu geeft de jury een beoordeling van 0 tot 100. Je
kunt een prestatie van de ene week niet met die van
de andere week vergelijken. Want een jurylid geeft de
eerste rijder bijvoorbeeld 75 punten zodat er ruimte is om een betere hoger en een slechtere lager te
beoordelen. Maar dat is geen objectieve beoordeling
van de prestatie. Er wordt op 12 vlakken als creativiteit, gebruik van de ruimte, de landing, de hoogte, de
snelheid beoordeeld. Altijd relatief ten opzichte van
de andere deelnemers dus. Zouden we de vergelijking van week tot week objectiever kunnen maken,
vroegen we ons af.
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geschikt toernooi voor een test zou zijn. Het NK BMX
Freestyle is uiteindelijk de test geworden. Binnen een
jaar konden we dus aan de slag.
Aan de ene kant moet je data zien te verzamelen,
tegelijk moet je de data zien vorm te geven.

Waar hebben de grootste hobbels voor
jullie gezeten?
De data goed en betrouwbaar ontsluiten is een grote
hobbel geweest. De sensoren die we gebruikten
werden normaal voor transport gebruikt, dit was de
eerste keer in de sport. We hebben 1 miljoen datapunten vastgelegd. Iedere beweging, omhoog, omlaag,
etc, is dan een datapunt. De betrouwbaarheid daarvan
zo goed mogelijk maken is lastig geweest.

Welke conclusie hebben jullie getrokken?
Dat het mooi is wat we met deze data kunnen, maar
dat we ons goed moeten afvragen hoe ver we met
dit soort data willen gaan. Welke punten kunnen
we m
 eten, welke punten willen we meten? En hoe
kunnen we sensoren op zo een manier aanbrengen
en analyseren dat het budgettair niet uit de klauwen
loopt?

Wat kun je met data vastleggen?
Of je alle obstakels gebruikt, of je lijnen door het hele
park loopt, of je alle ramps gebruikt, welke hoogte
je bereikt, dat is allemaal meetbaar. Onze oorspronkelijke onderzoeksvraag was dus of we het zonder
menselijke jury zouden kunnen doen, maar dan mis
je simpelweg elementen, zo is gebleken. Creativiteit
als beoordelingsgrond, bijvoorbeeld. Maar ook de
sporters hebben aangegeven dat niet helemaal te
willen. Data kunnen zorgen dat er meer lijn in beoordelingen komt en dat het begrijpelijker wordt voor de
buitenwereld, maar echt vervangen willen zij de jury
ook niet.

Hoe is het traject verlopen?
Ruim een jaar geleden kwam het idee naar boven.
We zijn daarmee naar het Urban Sports Performance
Centre gestapt. Met hun hebben we gekeken wat
simpele stappen zouden zijn om eerste tests te gaan
draaien. Clever Franke is een bedrijf dat goed is in het
visualiseren van data. Die zijn er toen ook betrokken
bij geraakt. Met elkaar zijn we gaan kijken wat een

Kan het ook niet een mooie tool voor de
training zijn?
Ja, we zijn aan het kijken of zulke data niet ook kunnen bijdragen aan de prestatie van de rijders zelf. Je
hebt nu op de fiets twee sensoren: een op het stuur
en een onder het zadel, maar voor freestyle is ook de
houding, bijvoorbeeld de kniehoeken, belangrijk. Dat
kun je daar niet mee meten. Hoe dat wel te doen is
een uitdaging.

Wat is voor jullie een volgende stap?
We gaan kijken of de internationale bond hier enthousiast van wordt en samen met ons dit traject verder in
wil gaan.

Wat hebben jullie zelf van dit traject
geleerd?
Dat er ontzettend veel mogelijk is. Dat je gewoon
moet gaan proberen en dan pas conclusies trekt. Maar
dat je geen groot plan van tevoren moet maken en
niet teveel moet gaan nadenken over wat er wel allemaal niet mis kan gaan. Je moet het gewoon doen. 5
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Tip
Doe dingen

die niet schaalbaar zijn!
Alle techniek van de wereld helpt je niet vanzelf
klanten of gebruikers binnen te slepen. Dat zul je
echt in persoon moeten doen, weet investeerder Paul
Graham van Y Combinator uit ervaring. “Je moet
niet op gebruikers wachten, je moet ze op zoeken.”
Je bent zelf de beste ambassadeur van je product.
Overtuig mensen één voor één, daarna kunnen zij weer
enthousiast richting hun vrienden doen.
Ook de NTTB zag de noodzaak van een niet schaalbare
aanpak bij de lancering van PingPongbaas, het
initiatief om tafeltennissend Nederland te bereiken
dat in bedrijven, op pleinen en campings speelt.
vertelt Marthijn van der Wal van de NTTB.
“Activatie in dit beginstadium is het meest succesvol
als je persoonlijk naar de plekken gaat waar de
tafels staan om de mensen daar de werking van een en
ander uit te leggen. We kweken zo ambassadeurs die
meehelpen de app te verspreiden. Dat geldt zowel voor
de pingpongers als voor onze verenigingen die de app
ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een interne
verenigingscompetitie te faciliteren.”
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Dankzij Sprint app
gaan schaatsers
vaker trainen

Pas als mensen je app echt gaan
gebruiken kom je erachter welke
functionaliteiten wel of niet
werken. Schaatsapp Sprint is door
die praktijkervaring tot de kern
teruggebracht: geen nieuws meer,
maar alle focus op prestaties meten. Hans Kool,
doelgroepmanager bij de KNSB, vertelt.

Hans Kool
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at is Sprint?
Sprint is de Strava of Runkeeper van het
schaatsen. Dat soort apps werkt niet op
de ijsbaan, daarom hebben we zelf een
app ontwikkeld die het in combinatie met
een chip mogelijk maakt je prestatie op de ijsbaan
bij te houden. De app houdt onder meer rondetijd,
aantal ronden, gemiddelde rondetijd en snelste ronde
bij. Maar ook hoe vaak ben je op de baan, hoelaat, en
meer.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
Als KNSB hebben we een nieuwe digitale strategie
ontwikkeld waarmee we schaatsers en schaatsfans
meer beleving willen bieden. Schaatsen.nl speelt
daarbij een centrale rol als hét centrale platform voor
alle schaatsfans, maar ook zijn we altijd op zoek naar
andere tools en mogelijkheden. Daar is de Sprint app
een voorbeeld van.
Vergelijkbare apps waren er natuurlijk al in andere
sporten, maar op de ijsbaan werkten die zoals gezegd
niet. We zagen een gat in de markt dat we wilden
benutten. Op basis van focusgroepen hebben we de
behoefte onderzocht en proberen uit te vinden of
mensen het echt zouden gaan gebruiken.

Wat willen jullie met Sprint bereiken?
We willen meer plezier bieden aan alle schaatsers.
Als mensen het leuk hebben, gaan ze vaker schaatsen. Dat is de achterliggende bedoeling. Meet en
verbeter je prestaties met de Sprint app is de hoofd
doelstelling.

Welke stappen hebben jullie gezet om van
idee naar product te komen?
Dat was een lang traject. Dat heeft een jaar of vier
geduurd. Eerst hebben we lang gezocht naar de juiste
partner, vervolgens nagedacht over wat we precies
wilden bouwen en daarna hebben we een jaar of twee
met een werkend prototype gedraaid.

Als je terugkijkt, waar had het sneller
gekund?
Als we eerder de juiste partners hadden gevonden,
had dat tijd gescheeld, maar soms gaat dat zo. Het
meest zou geholpen helpen als we goed markt
onderzoek hadden kunnen doen. Maar daar hadden
we de ruimte niet voor. We hebben nu gebouwd wat
ons goed leek en wat uit de focusgroep kwam. Na

26

twee jaar proefdraaien hebben we een nieuwe versie
gebouwd met veel minder functionaliteit omdat dat
beter op de behoefte aansloot. We hadden tijd kunnen
winnen als we die lessen eerder hadden geleerd. Maar
dat is learning by doing, daar kom je pas achter als je
het doet.
Bijvoorbeeld de nieuwsfunctionaliteit. We hebben
een mooi schaatsplatform: Schaatsen.nl met 2
miljoen bezoekers per jaar. Als er kennelijk behoefte
aan schaatsnieuws is, dan bouwen we dat ook in de
app, was de gedachte. En als mensen vaak het nieuws
raadplegen, worden ze misschien ook wel getriggerd
om vaker naar de ijsbaan te gaan. Het leek een gouden
combinatie, maar die werkte in de praktijk niet. De
app was voor prestaties, voor het nieuws opende
men een browser. Hier konden we alleen maar in de
praktijk achterkomen. De app werd door mensen als
onoverzichtelijk ervaren. We hebben de nieuwssectie
verwijderd en de app versimpeld. Dat levert ook in de
App Store goede reviews op.

Jullie app helpt schaatsers data rondom
hun prestaties te verzamelen, welke
doelen hadden jullie jezelf gesteld?
We wilden een werkende businesscase hebben.
Oftewel: het moest kostenneutraal kunnen worden
of een extra inkomstenbron voor de schaatsport
vormen. We hopen dit jaar na aftrek van een

innovatiesubsidie van NOC*NSF kostenneutraal te
opereren. Als wij tussen de 10 en 15 duizend gebruikers
hebben kan het uit. Maar we willen naar het
vijfvoudige daarvan toegroeien.

Hoe zien de inkomstenstromen er uit?
We hebben een joint venture met Sportunity die de
app bouwt en helpt de app in de markt te zetten. We
werken volgens een split revenue model. Het geld
komt binnen via de consument die een chip koopt,
daarnaast hebben we partners die voor sponsored
content betalen of een ranglijst sponsoren en ijs
banen leveren een bijdrage omdat wij meer beleving
op de baan brengen.

Kun je al meer vertellen over de
ervaringen van de gebruikers?
In de pilot kwam naar voren dat mensen dankzij de
app vaker gingen schaatsen. We verwachten dat dat
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nog meer toeneemt door de medailles die we hebben
ingebouwd. Met je prestaties kun je punten verdienen
die een medaille kunnen opleveren. Als je vaak vroeg
naar de baan gaat, krijg je bijvoorbeeld de ‘Vroege
Vogel’ medaille. Je krijgt punten als je vaak gaat, als
je veel kilometers maakt, als je je snelste ronde rijdt,
etcetera. Dat alles om de motivatie te vergroten.

Wat zijn jullie toekomstige ambities met
Sprint?
Die toekomst is al begonnen. Een van onze ambities
was om Sprint ook op natuurijs te kunnen gebruiken
zodat je op één platform al je schaatsprestaties kunt
bijhouden. Dat is onlangs gerealiseerd. En deze zomer
willen we ook inline skaten erbij trekken. Dan wordt
het ook een routeplatform. Je kunt dan bijvoorbeeld
de asfalt van een route beoordelen en waarschuwen
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voor gevaarlijke punten. Zo hopen we inline skaten
veiliger te maken.

Welke tip heb je voor andere
ondernemende mensen in de sport?
Voor ons is ‘learning by doing’ heel belangrijk
geweest. In de praktijk kom je er pas echt achter wat
mensen wel en niet gebruiken en belangrijk vinden.
Gewoon beginnen. Want als je niet begint kom je
zeker niet bij de finish. Gewoon starten. 5

Mede mogelijk gemaakt door
het NOC*NSF Innovatiefonds voor sportbonden.
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DartCounter:
zo trek je ook
ongebonden sporters

De Nederlandse Darts Bond wil alle dartsliefhebbers
van Nederland in kaart brengen. En ze vervolgens zo
goed mogelijk op maat gaan bedienen. Niet alleen
met een competitie, maar ook met bijvoorbeeld
reizen, adviezen en trainingen. De app DartCounter
is een middel om zoveel mogelijk
dartsliefhebbers te bereiken, vertelt
Paul Engelbertink, marketing- en
communicatiemanager bij de NDB.

Paul Engelbertink
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at is DartCounter?
Met de DartCounter app kun je de
scores van wedstrijden en trainingen
bijhouden waarbij mastercaller Ray
Martin de score omroept. Het doet simpelweg wat de
naam DartCounter zegt: de app telt.

DartCounter kent een gewone versie en
een pro-account. Wat zijn de verschillen?
In de gewone versie kun je simpel een potje tegen elkaar spelen en scores bijhouden. Met het
pro-account kun je alle resultaten en statistieken
van je gespeelde spellen en trainingen tot in detail
terugzien, zodat je vorderingen kunt bijhouden en
verbeterpunten kunt zien. Je krijgt ook adviezen. Het
is data-analyse van en voor de gebruiker.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
Wij zijn steeds op zoek naar producten die onder
onze paraplu kunnen passen. Daar was DartCounter
er één van. De app bestond al, maar past heel goed
bij ons streven om zoveel mogelijk mensen die in
darts geïnteresseerd zijn in kaart te brengen. Mensen
kunnen zich met een account registreren waarmee wij
onder meer naam en adresgegevens krijgen. We zien
of ze de app gebruiken, hoe vaak ze dat doen, etcetera.
Wij kunnen zo op een gegeven moment met hen
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gaan communiceren waar de gebruikers natuurlijk
toestemming voor geven. We kunnen ze bijvoorbeeld
warm maken om op een van onze evenementen te
komen of om competitie te gaan spelen.
De data is voor ons nog belangrijker dan de app. Wij
zijn namelijk bezig met een customer data platform
waarin wij allerlei informatie verzamelen van mensen
die in de dartssport geïnteresseerd zijn. Wij hebben
33.000 leden en weten dat wekelijks 200.000 mensen
met darts in aanraking komen. Maar we hebben geen
idee wie die mensen zijn en waar ze zitten.
Wij willen in de toekomst meer branche-organisatie
dan sportbond worden. Als wij goed in kaart hebben
wie die mensen zijn die interesse in darts hebben en
wat zij willen, dan kunnen wij hen beter bedienen.
DartCounter helpt daarbij. Wat we dankzij DartCounter al bereikt hebben is dat we meer verrijkte profielen
dan leden hebben. Ruim 70.000 geregistreerde profielen versus 33.000 geregistreerde leden. Dat is voor ons
een enorm succes. Dat kan onder meer voor alternatieve inkomsten en sponsors interessant zijn.

Je zegt dat jullie meer richting brancheorganisatie willen bewegen. Wat
betekent dat?
Wij richten ons nu op 33.000 leden die competitie
darten. Voor de rest van de liefhebbers betekenen
wij nu in directe vorm niks. Ik zou zelf richting een
ANWB-model willen gaan. We kunnen buiten de
competitie ook van veel waarde voor liefhebbers
zijn met alles van dartsreizen tot dartsproducten tot
dartstrainingen tot dartstoernooien. Daar zijn talloze
verdienmodellen omheen te bedenken.
En waarom zouden we dan niet naar verschillende en
nieuwe vormen van lidmaatschap toewerken zodat
we iedereen op maat kunnen bedienen? Het kan zijn
dat je in de toekomst voor een dienst gaat betalen,
voor een advies gaat betalen, voor een competitie
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Tip
Durf om te denken
Soms is innovatie een idee uit de ene wereld naar de
andere brengen, een andere keer is het combineren
van verschillende concepten, maar ook kan innovatie
simpelweg ‘omdenken’ zijn. Volgens grondlegger
Berthold Gunster is omdenken een ‘(denk) techniek om
problemen te transformeren in mogelijkheden’.
SmartPool van de KNBB is daar een mooi voorbeeld van.
‘Als de kinderen niet naar de biljartclubs toekomen,
brengen we biljarten naar waar de kinderen zijn’, is
de gedachtengang achter het lespakket wiskunde met
behulp van pool. Directeur Willem LaRiviere: “Naast
doorzetten, helpt het om andersom te durven denken.
Draai zaken om en het kan daardoor wel lukken om
impact te hebben.”
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gaat betalen, voor een evenement gaat betalen. Je
hoeft geen competitie te willen darten, je kunt ook in
livestreams geïnteresseerd zijn, in materiaal, in een
competitie in je eigen café waarbij je software van ons
gebruikt, je kunt een commissie van ons inhuren die
voor een personeelsavond een leuk toernooi in elkaar
draait, we kunnen clinics organiseren, etcetera. Dat
doen we nu allemaal niet, maar het zijn wel potentiële
verdienmodellen.

Hoe lastig is het om als organisatie de
omslag naar een branche-organisatie te
maken?
Verschrikkelijk lastig. We bestaan dankzij subsidies,
sponsor- en evenementeninkomsten en voor een heel
groot deel dankzij contributies van die 33.000 leden.
Die willen daar terecht wat voor terugzien. Wat wij
met DartCounter hebben gedaan is iets anders dan op
de eerste plaats in dienst van de leden te werken. Als
wij nieuwe verdienmodellen creëren komt het ook ten
dienste van die leden, maar het begint met ondernemerschap. We begeven ons op een vlak waar we ons
nooit eerder op begeven hebben. Dat is voor sommige
mensen moeilijk om te begrijpen. Maar het is ook een
must. Andere inkomstenstromen lopen terug, dan
moet je daar wat tegenover stellen.
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Daarnaast: ga niet automatisch zelf ontwikkelen,
maar kijk eerst wat er al is en gebruik dat. Je hoeft het
wiel niet zelf uit te vinden. Daarmee neem je enorm
veel risico weg. We hebben geen kosten gemaakt om
een app op te starten, geen kosten gemaakt om de
app een succes te maken. We hebben gezegd: we hebben er geld voor over om ons logo te kunnen voeren
en om de data te krijgen, we gaan jullie dan helpen
om de app ook onder onze achterban te promoten. We
hebben dat eerst gedurende een jaar gedaan. Het was
een succes en dus zijn we doorgegaan. Veel bonden
gaan zelf dingen bedenken en zijn dan een groot deel
van het budget al kwijt aan externe bouwers.
Tot slot: hou het simpel. Maak de app niet te complex.
Gebruik hem waar hij voor is. Succes zit vaak in de
eenvoud. Eerst dachten we dat we in de app allerlei
extra verkoopopties moesten gaan inbouwen. Bijvoorbeeld korting aanbieden voor wie materialen wilde
kopen. Maar daar hebben we van afgezien. We laten
de app doen waar hij voor bedacht is. Daarbuiten gaan
we dan kijken wat we nog meer kunnen. Dus met de
data. Zo kunnen we de mensen die in de omgeving
van het Dutch Open Darts toernooi wonen een push
notificatie sturen dat ze daar aan mee kunnen doen
en voor meer info naar de website verwijzen. Dat
is nog een voorbeeld van een verdienmodel dat als
gevolg van de app tot stand gaat komen. 5

Wat hebben jullie van DartCounter
geleerd?
Dat je op simpele manieren veel data over je eigen
sport en achterban kunt vergaren. Mede dankzij
veertienduizend euro uit het innovatiepotje van het
NOC*NSF hebben we dit gedaan. En hebben we nu een
succesproduct te pakken.
Mede mogelijk gemaakt door
het NOC*NSF Innovatiefonds voor sportbonden.
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24 uur hacken
voor

CO₂-reductie
om de velden

Honderdduizenden voetballers, trainers, scheidsrechters
en supporters gaan in Nederland wekelijks op pad voor
een van de 33.000 wedstrijden op het veld of in de
zaal. Met de auto, bus of trein. Veel reisverkeer dus,
dat zorgt voor 65 kiloton CO�-uitstoot per jaar. Dat
moet omlaag. De KNVB gaat daarom de uitdaging aan om
CO�-reductie te bewerkstelligen over al deze vormen
van transport en zijn zij samen met ENGIE, het slimme
mobiliteitsprogramma GO gestart.
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innen dit programma worden de
komende jaren verschillende oplossingen ontwikkeld. Onder de noemer ‘24
uur hacken voor een beter milieu’ gingen
zaterdag 2 en zondag 3 februari op de KNVB Campus
dertien teams van creatievelingen, programmeurs,
studenten en hackers op zoek naar producten en
oplossingen die leiden tot CO₂-reductie op het gebied
van mobiliteit.

Opdracht
Na de aftrap zaterdagochtend om 10.00 uur kregen
de dertien teams in drie verschillende categorieën
een specifieke briefing door de juryvoorzitters. Bij de
categorie speelschema keken de deelnemers naar de
mogelijkheden om de competitie anders in te delen en
zo tot een CO₂-besparing te komen. Bij het amateurvoetbal en het Nederlands elftal werd er nagedacht
over campagnes of concepten die de CO₂-uitstoot
in de toekomst zou kunnen verminderen. Tijdens de
24 uur durende hackathon werden de deelnemers
volledig verzorgd. Niet alleen kregen zij ontbijt, lunch
en diner op de KNVB Campus, maar ook konden ze
onder andere gebruikmaken van een sportmassage,
de fitnesmogelijkheden in het Sportmedisch Centrum
of een walk ’n talk door de bossen van Zeist.
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24 uur doorpakken
Het resultaat werd zondagmorgen aan de jury’s
gepresenteerd, waarna er per categorie één winnaar
werd bekendgemaakt op het Oranjeplein in de KNVB
Campus. In de categorie speelschema wonnen Steve
Thijssen, Gudule Martens en Paul Kemper met hun
idee om het competitiespeelschema in te delen op
basis van de bestaande infrastructuur van het openbaar vervoer.
In de categorie amateurvoetbal gingen Gerdien de
Jong en Joep van Gelder er met de eerste prijs vandoor.
Hun idee voor een bewustwordingscampagne gericht
op het efficiënter reizen naar de clubs kon op veel
steun rekenen bij de jury. In de categorie Nederlands
elftal(len) tot slot werd het idee van Janneke Janssen,
Kiki Gerritsen, Andrew Voronov, Wesley van Lee en
Lennard de Vries gekozen tot winnaar. Zij kwamen
met het idee om de meest optimale afstand te berekenen tussen de accommodaties om zo het aantal
kilometers te minimaliseren.

Vervolg
De KNVB en ENGIE gaan samen met de nieuwe
partners binnen het GO-programma bepalen hoe de
bedachte ideeën verder uitgewerkt worden om dit
vervolgens daadwerkelijk uit te voeren. 5
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Het is een opmerkelijke hoofdlijn op SXSW, het
Amerikaanse festival over de impact van technologie op
de samenleving: verwacht niet teveel van die technologie.
Stel de mens bij alles wat je doet centraal. Een bijdrage
in het kader van Outside In Innovatie; inspiratie uit
andere terreinen dan de sport.
oit was South By South West een hardcore
technologie festival. Iedereen was hier
gefascineerd door de schier oneindige
mogelijkheden van de techniek. Die tijd is
inmiddels wel voorbij. We weten nu allemaal wel dat
technologie zowel voor het goede als voor het slechte
kan worden toegepast. En dus is er dezer dagen op het
evenement veel aandacht voor de menselijke kant.
Hoe kan technologie bijdragen aan een betere wereld?
Hoe zorgen we ervoor dat alle groepen in de maatschappij betrokken worden in de mogelijkheden? Hoe
voorkomen we vooroordelen in algoritmen?

Technologie
Technologie

Technolo

Sportinnovatiestudio heeft tal van sessies op dit
terrein bezocht. Van ‘hoe zorgen we dat vrouwen
waarheidsgetrouw in media worden gerepresenteerd’
tot ‘hoe maken we onze websites toegankelijk voor
slechtzienden’. Een paar notities die ook voor de sport
interessant zijn …

Inclusive by design
Als je ‘inclusive by design‘ bent, dan levert dat een
beter product of bedrijf op. Dan hou je er namelijk bij
iedere stap die je zet rekening mee dat wat je maakt
toegankelijk voor iedereen moet zijn. Dat kan in taalgebruik, kleurstelling, functie-omschrijving etc zitten.
Als je toegankelijk voor iedereen bent, trek je ook een
ander en gevarieerder publiek.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Goed voorbeeld doet goed volgen. Veranderingen
kunnen van onderop komen, maar een leiding die het
goede voorbeeld geeft, maakt het verschil. Een citaat:
“Change has to be driven from the top. If you’re in
charge, make more room for women.”

We moeten het samen doen
We moeten het samen doen, bijvoorbeeld als het gaat
om gelijke behandeling van vrouwen. “Gender is an
issue on both sides.” En hoe goed het ook is dat de
organisatie van South By South West dit thema hoog
op de agenda zet, als panels op dit gebied voornamelijk door vrouwen worden bezocht hebben we nog een
lange weg te gaan

Stel publiek in alles centraal
Sportinnovatiestudio keek ook met grote interesse
naar het panel Democracy & AI: Delivering Better
Services omdat nieuwe vormen van democratie en
besluitvorming ook in de sport actueel zijn. Zie elders
in dit magazine. En dus waren we benieuwd welke rol
Artificial Intelligence daarbij zou kunnen spelen. Op
die vraag kregen we een ander antwoord dan verwacht.
Ja, zeker kan de nieuwste techniek een rol spelen,
lieten vertegenwoordigers van Nieuw Zeeland (ver
met digitalisering van overheidsdiensten) en Estland
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e is niet dé oplossing

ogie

(koploper op dat gebied) weten. Maar laten we eerst
weer eens bij de basis beginnen, alvorens we daar naar
kijken. Laten we ons afvragen welke rol de overheid
moet spelen in een snel veranderende wereld. Is dat
een rol op de achtergrond met het accent op snel en
soepel verlopende processen? Of moet een overheid
een actieve rol spelen bij het aanpakken van maatschappelijke problemen en het voortouw nemen als
het om uiteenlopende kwesties gaat?

Lessen

Pas als dat gebeurd is, moet je kijken naar de tools
die je nodig hebt om je rol te vervullen, zeiden de
specialisten. En daar is een rijk scala aan toepassingen
van. En dan kan AI zeker helpen, dan kan de blockchain wellicht helpen, maar gooi geen overdaad aan
tools op de mensen. Want je kunt ze bijvoorbeeld de
mogelijkheid geven om over van alles mee te praten,
dat is technisch helemaal geen probleem. Maar willen
ze dat? Snap wat mensen willen, waar ze mee zitten
en pas daar je middelen op aan.

Begin dus niet bij de techniek, maar begin bij de
mens. Wees ‘people centered’. Zet bij alles wat je doet
het publiek centraal dat je wilt bereiken. Wat hebben
zij nodig, waar zijn zij mee geholpen? En bedenk diensten en producten niet voor hen, maar mét hen. 5

“Technology is good, but don’t forget about the
people and about their happiness. That’s what you’re
here for.”

Het laatste panel raadt iedere organisatie, dus ook
sportbonden en -verenigingen, aan om zichzelf in een
snel veranderende wereld regelmatig kritisch onder
de loep te nemen en zich af te vragen ‘welke rol moeten we in deze tijd spelen, wat verwacht het publiek
van ons’? En dan pas te kijken naar de beste tools om
dat mogelijk te maken.

South By South West (SXSW) is een jaarlijks evenement in Austin, Texas
waar de internationale voorhoede van de technologie-industrie met
zijn tienduizenden vijf dagen bij elkaar komt om over nieuwe trends en
ontwikkelingen te praten. Van kleine startups tot grote namen als Google,
Facebook en Microsoft zijn van de partij. Maar het gaat meer en meer niet
alleen over technologie, maar ook over de sociale impact van de nieuwe
mogelijkheden. De Sportinnovatiestudio was dit jaar van de partij in het
kader van Outside In Innovatie; inspiratie uit andere terreinen dan de sport.
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Hoe het ethisch comité
van Foursquare data
bewaakt
Precies tien jaar geleden – in 2009 – was SXSW het toneel van de
historische lancering van Foursquare. Het was een directe hit, net
als Twitter twee jaar daarvoor. Overal in de stad ‘checkten mensen
in’ en de app werd opeens de ‘meetup-app’ van het event dat
jaar. Dit jaar werd in Austin bekend dat het bedrijf een
ethisch comité heeft ingesteld dat zich buigt over de
data die wel en die niet door het bedrijf mag worden
opgeslagen en bewaard. Data en privacy zijn ook
belangrijke thema’s in de sport. Een bijdrage in
het kader van Outside In Innovatie; inspiratie uit
andere terreinen dan de sport.

e schaduwkant
Tien jaar na de lancering komt medeoprichter en CEO Dennis Crowley vertellen
waar Foursquare staat in deze tijden
van toenemende gevoeligheid rond het
verzamelen van persoonlijke data van gebruikers.
De context van het gesprek is belangrijk om te
vermelden: met afstand het belangrijkste cluster
onderwerpen op SXSW dit jaar bestaat uit alle
ethische vragen rond Artificial Intelligence en data,
de privacy-issues die daarmee gepaard gaan, de
schaduwkanten van het gebruik van algoritmes, en de
voor- en nadelen van wat we inmiddels surveillance
kapitalisme zijn gaan noemen.

Crowley komt over als een betrouwbare, oprechte
kerel. Hij had Foursquare al heel vaak voor heel veel
geld kunnen verkopen, maar hij heeft dat niet gedaan.
Hij roemt de interne cultuur binnen zijn bedrijf en als
het gaat over het beschermen van de privacy van zijn
gebruikers zegt hij een aantal keer: “Ik ga na 10 jaar
hard werken de boel toch niet naar de kloten helpen?”
We zijn geneigd hem te geloven.
Wat overigens bij weinigen bekend is, is dat
Foursquare van een zeer groot deel van de gebruikers
de locatiedata op de achtergrond verzamelt, ook op
momenten dat zij de app niet gebruiken, of inchecken. Bij het installeren van de app wordt daar uiter-
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aard keurig toestemming voor gevraagd, maar ja …
Deze data wordt o.a. geanonimiseerd en geaggregeerd
gebruikt voor een nieuwe dienst van Foursquare:
Hypertrending. Het laat real-time voor de stad zien op
welke locaties het meeste activiteit is.

Ethisch comité
Maar terug naar het gesprek. Crowley vertelt hoe
intern een ethisch comité is ingesteld met personeel
uit diverse afdelingen van het bedrijf. Toen ze hun
zogenoemde SDK (software development kit) lanceerden en Trump op een zeker moment twitterde dat het
geen slecht idee zou zijn om alle moslims in Amerika
te registreren, hebben ze de hele code-base doorgelicht om te kijken of er toch niet ergens dingen geregistreerd werden die precies dit zouden kunnen. En
natuurlijk bleek dat zo te zijn. Want mensen checken
ook in bij de moskee, daarna kun je precies zien welke
telefoons op welk moment in al die verschillende
moskee zijn geweest, waar die telefoons zich op
andere momenten van de dag bevinden, etc.
Voor het ethisch comité van Foursquare was dat aanleiding om een twintigtal categorieën te formuleren
die niet bijgehouden mogen worden in de database
en waar binnen het hele bedrijf nooit iets mee gedaan
of op geprogrammeerd mag worden. Crowley noemt
bijvoorbeeld: Eerste Hulp-afdelingen van ziekenhuizen, echtscheidingsadvocaten en centra voor
chemotherapie.
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Goed, een interessant verhaal. Zoals gezegd zijn we
geneigd de intenties van Dennis Crowley te vertrouwen. Tegelijkertijd gaf zijn verhaal scherp inzicht in
het enorm gedetailleerde beeld dat van gebruikers
opgebouwd kan worden met behulp van locatiedata.
En dat stelt dan weer niet gerust.
Locatiedata worden door talloze apps verzameld, ook
op de achtergrond als je de apps niet gebruikt. En het
is blijkbaar van het ethisch en moreel kompas van
de beslissers binnen zo’n bedrijf afhankelijk of daar
verantwoord mee omgegaan wordt (Foursquare) of
aan de hoogste bieder wordt doorverkocht (Facebook,
Google, Telecom providers, etc). Zorgwekkend.

Lessen
Binnen de sport is het gebruik van data een veel
besproken onderwerp. We verzamelen data van leden
en zien dat ook als een mogelijkheid om inkomsten
te vergroten en zo de contributies laag te houden.
Maar is dat een houdbaar model? En moeten we dat
eigenlijk wel willen? Belangrijke vragen om bij stil te
staan. 5

South By South West (SXSW) is een jaarlijks evenement in Austin, Texas
waar de internationale voorhoede van de technologie-industrie met
zijn tienduizenden vijf dagen bij elkaar komt om over nieuwe trends en
ontwikkelingen te praten. Van kleine startups tot grote namen als Google,
Facebook en Microsoft zijn van de partij. Maar het gaat meer en meer niet
alleen over technologie, maar ook over de sociale impact van de nieuwe
mogelijkheden. De Sportinnovatiestudio was dit jaar van de partij in het
kader van Outside In Innovatie; inspiratie uit andere terreinen dan de sport.
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Voetbal is oorlog, zei een wijs voetbalcoach ooit. Over de
verschillen en overeenkomsten kun je discussiëren, maar in ieder
geval kun je leren van partijen die winst proberen te halen door
zich in de ander en diens zwakke en sterke punten te verdiepen. Op
het technologiefestival South By South West in Austin, Texas gaf
de CIA een inspirerende sessie creatief denken. Een bijdrage in het
kader van Outside In Innovatie; inspiratie uit andere terreinen dan
de sport.

Zo leer je

creatief denken
van de CIA

ombats and Wood Ducks: CIA’s Secrets to
Creative Problem Solving” is een duo
presentatie van 2 docenten die bij de CIA
‘Creatief Denken’ onderwijzen. Creatief
denken en verbeelding werd bij de CIA een echt onderwerp na het 9-11 rapport, dat onder andere concludeerde: “It is therefore crucial to find a way of routinizing,
even bureaucratizing, the exercise of imagination.”
Maar hoe doe je dat? Een vraag die voor iedereen
interessant is, dus ook voor de sport.

term ‘Wombat’: What might be all the …. Je wordt uitgedaagd om je probleem (‘Hoe kom ik over de rivier’)
te her-kaderen tot ‘Wat zijn alle manieren waarop ik
over de rivier kan komen?’. Dit scheelt echt, je komt zo
tot veel meer opties. Dus stel vragen die uitnodigen
tot nadenken, wat ze ‘invitational questions’ noemen,
dus met meervoud. Vraag dus niet ‘hoe’, maar vraag
‘op welke manieren’.

Het allerbelangrijkste is om vooral zo lang mogelijk ‘divergent’ te blijven denken en meer wegen te
zoeken, voor je te verbinden aan één oplossing. ‘Resist
the urge to converge!’

De wolf staat voor ‘out of the box’ denken. Met wie
zouden we kunnen samenwerken om dit probleem op
te lossen? In het geval van het MH-17 onderzoek waren
dat bijvoorbeeld tal van instanties die met veiligheid,
luchtvaart, geografische data en raketwetenschap
te maken hadden. Ook werkt de CIA samen met heel
andere organisaties, zoals Hollywoodschrijvers om
een verhaal over te brengen, maar ook met science
fiction schrijvers en zelfs goochelaars. Vraag je dus af:
“Op welke manieren kan ik leren van iemand met een
ander beroep?” Lees ook andere tijdschriften. Neem
andere routes.

De CIA instructeurs gebruiken een systeem met 4 elementen, allen vernoemd naar dieren om ze makkelijk
te kunnen onthouden:

Wombat: herkaderen
Het kader van het probleem kan je uitbreiden met de

Wolf: out of your box
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Wood Duck: denk in analogieën
Het viel een CIA medewerker eens op dat de Wood
Duck (Carolina-eend in het Nederlands) een heel
ander leven had dan andere eenden. Hij verbleef
in bomen en was vaak samen met eekhoorns. Hij
migreerde heel anders dan anderen. Dat kan je gebruiken om je verbeelding te voeden. Op welke manier
kan de verdachte heel andere patronen hebben dan de
rest? Maak daar een verhaal van, alsof het een film is.
Bij de CIA maken ze zelfs echte filmposters en maken
complete fantasie-verhalen. Dit helpt creatief denken
én het overbrengen daarvan. Om je op gang te helpen
kan je kijken naar jouw antwoorden op vragen als: wat
doe ik graag in het weekend, of wat is mijn favoriete
kunstwerk? Ga dan na hoe je het probleem kan zien
in dat kader. Een van de agenten koos bijvoorbeeld
een kunstwerk met watervallen en rivieren, en ziet
anti-terrorisme nu in dat kader: als we een blokkade
maken, stroomt de rivier daar om heen. En bij anti
terrorisme is dat net zo.
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waarbij Amerikanen werden bevrijd uit Iran door het
land te bezoeken met een team dat zogenaamd een
film aan het maken was. Zo’n crew bestaat uit mensen uit de hele wereld, en alleen Hollywoodmafkezen
gaan een bezet land in om te filmen. Dus geloofwaardig, en makkelijk om aan mee te werken. Doe dus juist
niet wat je normaal wel doet.

Lessen
Deze manier van denken kun je op ieder probleem
of vraagstuk loslaten, dus ook op de vragen van de
sport. Bijvoorbeeld: op welke manieren kunnen we
waardevol zijn voor ongebonden sporters? En: wat
kunnen we als sportorganisaties van andere publieks
organisaties leren zoals media, politieke partijen of
branche organisaties? Of: met wie kunnen we gaan
samenwerken om onze sport bij het juiste publiek te
brengen? 5

Otter: doorbreek patronen
De oude oplossingen werken misschien niet meer. Bij
de CIA hebben ze daarvoor een ‘Red Cell’: een groep
mensen die zoekt naar ‘Black Swans’ (verrassende gebeurtenissen met grote gevolgen), ‘Gray Rhinos’ (verwachte problemen die nog steeds verrassen), ‘Dogs
that don’t bark’ (gebieden die tot niets leiden) en
‘Plate tectonics’ (dramatische veranderingen die zeer
langzaam plaatsvinden). Een van de voorbeelden hiervan is bekend geworden in het boek en de film Argo,

South By South West (SXSW) is een jaarlijks evenement in Austin, Texas
waar de internationale voorhoede van de technologie-industrie met
zijn tienduizenden vijf dagen bij elkaar komt om over nieuwe trends en
ontwikkelingen te praten. Van kleine startups tot grote namen als Google,
Facebook en Microsoft zijn van de partij. Maar het gaat meer en meer niet
alleen over technologie, maar ook over de sociale impact van de nieuwe
mogelijkheden. De Sportinnovatiestudio was dit jaar van de partij in het
kader van Outside In Innovatie; inspiratie uit andere terreinen dan de sport.
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Ook het Amerikaans leger

kan het niet alleen
ankzij nieuwe technologieën en communicatiemiddelen is kennis meer toegankelijk dan
ooit. En volgen de ontwikkelingen elkaar in
hoog tempo op. Wat is de beste manier om
voorop te blijven lopen? Het Amerikaans leger kiest
voor samenwerking met de jonge tech-community.
Een aanrader voor de sportwereld? Een bijdrage in het
kader van Outside In Innovatie; inspiratie uit andere
terreinen dan de sport.
Op de eerste dag van het Amerikaanse technologiefestival SXSW in Austin, Texas nam Lieutenant General
Eric Wesley het woord. Hij is ‘deputy commanding
general’ van de afdeling ‘Futures and Concepts Center’
binnen het Amerikaanse leger. Zijn taak: zorgen dat
het Amerikaanse leger door slim gebruik van nieuwe
technologie voorop blijft lopen in vergelijking met
elke mogelijke tegenstander. Maar hoe doe je dat in
tijden van zich snel ontwikkelende technologie?
In de civiele wereld zien we dat startups die niet de
balast met zich meedragen van een bestaande organisatie, zeer snel kunnen innoveren en een bedreiging
kunnen vormen voor gevestigde spelers. Disruptie.
Zou dat ook kunnen gebeuren in de militaire industrie? Of gebeurt het al? Dat kleine, goed gefinancierde
organisaties met getalenteerd personeel een serieu-
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ze bedreiging kunnen vormen voor de partijen die
traditioneel garant staan voor onze veiligheid? Denk
aan terroristische organisaties of door vijandige
overheden gefinancierde clubs, zoals de Russische
cyber-units.

Gevaarlijke tijden
Wesley heeft bepaald geen geruststellend verhaal te
vertellen deze ochtend. De wereld is fundamenteel
veranderd en volgens hem leven we in gevaarlijke tijden, misschien wel de gevaarlijkste ooit in de geschiedenis. Er zijn meerdere naties die over kernwapens
beschikken en de snelheid waarmee het gedrag van
mensen kan veranderen onder invloed van realtime
informatiestromen is zonder precedent.
De bedreigingen vanuit de ruimte en cyberaanvallen
compliceren het nog meer. En het Amerikaanse leger
is niet klaar voor deze uitdagingen, zoveel is wel duidelijk. Om te beginnen heeft het leger een cultuurprobleem. Er wordt gedacht in militaire conflicten met
een duidelijk begin en einde, terwijl Rusland en China
inmiddels permanent hun invloedssfeer proberen uit
te breiden met alle denkbare middelen.
Het Amerikaanse leger is volgens Wesley nog steeds
onverslaanbaar in ‘close combat’, maar dat komt
eigenlijk nauwelijks meer voor in de praktijk. Rusland
weet bijvoorbeeld de Krim te annexeren zonder dat er
duidelijke militaire operaties zijn geweest zijn waar
Amerika op zou kunnen reageren.

Een andere boeg
Geen vrolijk beeld. En dus moet het over een andere
boeg. De US Army zoekt daarom aansluiting bij de
tech-community en wil jonge creatieve mensen aan
zich binden die nu niet eens overwegen voor het leger
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te gaan werken. Onder het motto: als jullie niet naar
ons komen, dan komen wij naar jullie toe.
Na onderzoek bleek dat het meest innovatieve
ecosysteem van Amerika zich in Austin Texas bevindt
en vandaar dat de US Army hier een hoofdkwartier
heeft geopend met 4 miljard (!) budget voor research om de komende tien jaar grote veranderingen
tot stand te brengen in de manier van werken en de
bedrijfscultuur van het leger. Concreet noemt Wesley
bijvoorbeeld dat onderzoek en het ontwikkelen van
prototypen nu veel te lang duurt en echt heel veel
sneller moet om bij te blijven. Ook een rol als investeerder in veelbelovende startups wordt niet uitgesloten.
Al met al best een zorgwekkend verhaal. Het leger
vraagt om hulp aan het ecosysteem in Austin omdat
ze zichzelf niet in staat achten alle bedreigingen van
deze tijd het hoofd te bieden.

Lessen
We kunnen er natuurlijk ook veel van leren. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om een interessante werkgever te blijven voor jonge, getalenteerde mensen.
Hoe doe je dat? Doen we dat goed in de sport?
Het Amerikaanse leger heeft nu besloten niet langer
te wachten tot het talent op ze af komt, maar ze zelf
te gaan opzoeken in Austin. Is dat een strategie die we
in de sport zouden kunnen gebruiken? 5
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Diagnoses stellen

met behulp van

kunstmatige
Als er één term is die de afgelopen jaren is komen opborrelen is het
Kunstmatige Intelligentie oftewel Artificial Intelligence (AI). Door
toenemende rekenkracht kunnen computers steeds makkelijker grote
hoeveelheden data doorzoeken en van gegevens uit het verleden richting
toekomst leren. Ook op technologiefestival South By South West in
Austin, Texas was het een belangrijk thema. Een bijdrage in het kader van
Outside In Innovatie; inspiratie uit andere terreinen dan de sport.

ijdens de sessie Beating the Hype of AI
in healthcare kwamen twee uitstekende
en nuchtere verhalen aan de orde over
hoe Kunstmatige Intelligentie (AI) in de
gezondheidszorg wordt toegepast. De Nederlander
Michael Abramoff, werkzaam in Iowa, vertelde over
geautomatiseerde diagnose van oogziekten (diabetische retinopathie), en Elisabeth Asai over datzelfde bij
huidziekten. In beide gevallen gaat het om ‘assistive
AI’: de computer helpt de mens door een snelle en
nauwkeurige diagnose te stellen. Het doel hiervan is
betere toegang tot zorg (een einde aan de wachtlijsten) en lagere kosten.
Opvallend bij de twee cases was dat beide wetenschappers al decennialang bezig zijn met automatisering bij diagnose. AI is dus geen revolutie maar

een evolutie. In de jaren 80 met regel-gebaseerde
systemen waarbij de computer vragen stelde. Daarna
met eenvoudige convolutionele netwerken, maar dat
werkte nog niet goed, omdat ze alleen maar konden
werken met kleine foto’s (16×16 pixels) waardoor de
diagnoses erg onnauwkeurig waren. En de algoritmes
waren kwetsbaar: door kleine verstoringen werkte het
al niet meer. Moderne AI heeft betere algoritmes en er
is heel veel meer computerkracht, waardoor er nu kan
worden gewerkt met goede en scherpe foto’s.
Ook tijdens deze sessie kwam aan de orde of de AI en
de algoritmes ‘bias’ hebben of discrimineren. En dat
is ook hier het geval. De diagnose van huidziekten bij
een donkere huid blijkt namelijk een stuk lastiger te
automatiseren dan bij een blanke huid.
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intelligentie
Beiden maakten tevens duidelijk waar AI momenteel
goed werkt: op een klein, heel goed gedefinieerd
onderdeel kan AI heel behulpzaam zijn met snelle,
goedkope, schaalbare en goede diagnose. Het beeld
van de robotdokter die binnen een paar jaar alle medische banen overneemt is volslagen onzinnig.

Lessen
In deze sessie op SxSW zat een aantal interessante
lessen die ook buiten het terrein van de medische
wetenschap bruikbaar zijn. Dus ook in de sport.
Het succesvol automatiseren van ingewikkelde
processen (zoals de diagnose van huid- of oogziekten)
met behulp van AI en algoritmen is in de praktijk altijd
een lang en ingewikkeld proces. Verwacht niet opeens
alle heil en zegen van data in combinatie met AI en
denk ook niet dat er opeens revolutionaire dingen
gebeuren als je een bak ruwe data door de AI-molen
gaat halen. Maar goed afgebakende processen, met
duidelijke criteria en ‘business rules’, waar al langere
tijd kleine stappen worden gezet op weg naar automatisering of optimalisering, kunnen met behulp van
AI versneld worden. Maar het gaat in duizend kleine
stapjes.

In het verlengde van het voorgaande: de impact van
technologie op de korte termijn wordt vaak overschat, maar die op de de lange termijn wordt dikwijls
onderschat. Dit wordt ook wel de wet van Amara
genoemd en deze geldt zeker voor de ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie. Wat we daarvan
kunnen leren in de sport? Experimenteer met duidelijk
afgebakende processen, waar het gebruik van data
en algoritmes een probleem zou kunnen oplossen of
de efficiëntie zou kunnen verhogen. Bijvoorbeeld bij
projecten die lopen om het indelen van competities
te automatiseren, waarbij het belangrijk is dat de
krachtsverhoudingen tussen teams niet te groot zijn.
Maar verwacht dus geen wonderen. 5

South By South West (SXSW) is een jaarlijks evenement in Austin, Texas
waar de internationale voorhoede van de technologie-industrie met
zijn tienduizenden vijf dagen bij elkaar komt om over nieuwe trends en
ontwikkelingen te praten. Van kleine startups tot grote namen als Google,
Facebook en Microsoft zijn van de partij. Maar het gaat meer en meer niet
alleen over technologie, maar ook over de sociale impact van de nieuwe
mogelijkheden. De Sportinnovatiestudio was dit jaar van de partij in het
kader van Outside In Innovatie; inspiratie uit andere terreinen dan de sport.
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Wiskunde

weer cool dankzij

SmartPool

Als de jeugd niet naar de pooltafel komt, moet je de sport maar
naar de jongeren brengen. Het is deze manier van ‘omdenken’ die
de Koninklijke Nederlandse
Biljart Bond (KNBB) gebruikte
om pool naar de scholen te
brengen. Met een lessenpakket
en een pooltafel kunnen
wiskundedocenten de sport
gebruiken om leerlingen
speels te leren rekenen, meten
en meer. Directeur Willem
LaRiviere over het succesvolle
project SmartPool.

Willem LaRiviere
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ren. Daarmee is poolen een middel om wiskunde nog
cooler te maken en maken kinderen tegelijk op een
laagdrempelige manier kennis met onze sport.

Hoe zijn jullie van idee naar product
gekomen?
De sleutel lag natuurlijk bij wiskundemateriaal.
Uiteindelijk hebben we via een post in een Facebookgroep van wiskundeleraren docent Erik van Haren
gevonden die vroeger als speler nog een rivaal van me
is geweest. Met hem hebben we lesmateriaal uitgewerkt dat nu naar de scholen gaat. Tot januari hebben
we 12 scholen voorzien en we hebben tientallen
scholen in de wacht staan. Allemaal scholen die ons
benaderd hebben. Het gaat heel hard.

at is SmartPool?
Met Smartpool proberen we op een
creatieve manier het poolen onder de
aandacht te brengen bij kinderen. We
combineren de sport met wiskunde op middelbare
scholen. Kinderen komen normaal gesproken nauwelijks in aanraking met onze sport omdat 90% van het
poolen zich afspeelt in horeca waar zij niet binnen
komen.
Ze komen pas bij ons in hun studententijd en dan
zijn ze eigenlijk al te oud voor een talentenprogramma. We willen kinderen eerder bereiken. Dan moet
je dus toe naar de plekken waar ze zijn. En dat zijn
onder meer de scholen. Maar een standaard pooltafel is niet geschikt, die is te groot en zwaar en kan
niet verplaatst worden – wat wel nodig is omdat
ruimtes multifunctioneel inzetbaar dienen te zijn.
Daarom hebben we een mobiele inklapbare pooltafel
geselecteerd. Met daarnaast een speciaal lespakket
met wiskundemateriaal wat de docent in de brugklas
kan inzetten om zijn les aan en op de pooltafel te behandelen. Onder meer rekenen en meten komen aan
bod. Maar ook het uitrekenen van hoeken die je moet
stoten. Dat kun je dan zelf meteen in de klas uitprobe-

Wat mij betreft is het een perfect voorbeeld van
omdenken. Biljarten heeft misschien voor sommige mensen een oubollig imago en kinderen komen
er nauwelijks mee in aanraking, ze zijn moeilijk te
bereiken. Hetzelfde geldt voor wiskunde. Steeds minder kinderen kiezen een technisch profiel en daarom
hebben we een tekort aan IT-mensen, ambachtsmensen en noem maar op. Dat is niet goed voor onze
maatschappij. Aan alles ligt wiskunde aan de basis.
Met SmartPool planten we een zaadje voor zowel
wiskunde als poolen. Je kunt bij de pakken gaan neerzitten, maar door zaken om te draaien worden zowel
wiskunde als poolen dankzij SmartPool weer cool.

Welke hobbels hebben jullie moeten
nemen?
Ten eerste waren lesmateriaal ontwikkelen en een
mobiele tafel vinden de grootste hobbels. Die hebben we beiden genomen. Nu wordt capaciteit een
hobbel. Want we zijn een kleine organisatie en iedere
tafel met lespakket moet wel gebracht worden en
personeel moet worden opgeleid. Er zijn nu zoveel
aanvragen, dat kunnen we niet aan. We moeten nu
zelfs personeel gaan uitbreiden. En daarmee wordt
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de grootste hobbel natuurlijk financiering. Hoe ga je
dat doen? We zijn nu met
nieuwe subsidieverzoeken
en partnerships bezig. Ook
vragen we deelnemende
scholen een kleine bijdrage.
Je krijgt dan natuurlijk de
vraag: hoeveel leden levert het op? Maar dit project is
zaaien om later te kunnen oogsten. Straks staan op 40
scholen pooltafels waar we makkelijk schoolcompetities kunnen organiseren. Dan is het ook eenvoudig
om de beste jongens en meisjes af te vaardigen naar
een toernooi van ons. Dan heb je in één keer de sport
er aan verbonden. Hoe groter die groep wordt hoe
groter de kans is dat we nieuwe talenten ontdekken.
Zo kan dit project bijdragen aan één van onze doelstellingen om de beste van de wereld te blijven.

Wat heb je zelf van dit proces geleerd?
Dat doorzetten het allerbelangrijkste is als je iets
nieuws van de grond wilt krijgen. Je komt heel veel
‘maars’ , beren en tegenslagen tegen. En dus moet je
doorgaan, volhouden en er in blijven geloven omdat
je voelt dat het een goed product is. Uiteindelijk zie je
het dan toch slagen.

Welke tip heb jij voor andere
ondernemende mensen in de sport?
Naast doorzetten, helpt het om andersom te durven
denken. Draai zaken om en het kan daardoor wel
lukken om impact te hebben.

Wat zijn de reacties van de
wiskundedocenten?
De eerste reacties zijn positief. Zeker bij de wiskunde
docenten die ook van pool houden. Maar op de plekken waar het nog niet goed gebruikt wordt zijn we ook
al met succes workshops aan het geven om de inzet te
bevorderen. Maar het is daarnaast natuurlijk belangrijk om goed te onderzoeken wat de resultaten zijn.
Daarvoor laten we het Mullier Instituut het materiaal
en de toepassingen onderzoeken. We richten ons in
eerste instantie op de wiskundedocent. Later willen
we de gymdocent er ook bij betrekken als we competities gaan organiseren. 5
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Communicatie is de afgelopen decennia ingrijpend
veranderd. Mensen staan overal en altijd met elkaar via
telefoon en computer in contact. Alle denkbare infor
De zoektocht naar matie is op ieder moment en iedere plek oproepbaar.
Gek genoeg heeft dat nauwelijks gevolgen gehad voor
nieuwe manieren
de manier waarop overheden en organisaties opereren.
In een wereld van permanent contact en kennisdeling
van beslissen
wordt maar beperkt gebruik gemaakt van de kennis,
of organiseren
kunde en opinies van het publiek. We stemmen maar
één keer per vier jaar en in de tussenperiode wordt niets
gedaan met wat we weten, kunnen of vinden. En we hebben in de sport
club weliswaar iedere twaalf maanden een jaarvergadering, maar ook daar
speelt in de regel maar een klein aantal mensen een rol.
Is dat nu eenmaal zo? Moeten we ons daar bij neerleggen? Of kan het ook
anders? Kunnen nieuwe technieken helpen om meer te profiteren van de
kennis en kunde in een organisatie of vereniging? Kunnen ze ook zorgen
voor een andere vorm van besluitvorming? En maken ze een permanente
dialoog mogelijk?
Vragen, vragen, vragen. Sportinnovatiestudio gaat op zoek naar de ant
woorden. Zowel binnen als buiten de sport kijken we naar vormen van
‘digitale democratie’. Lees in dit magazine bijvoorbeeld hoe WielerToerist
een vereniging is die op de fiets bestaat, maar zijn verenigingszaken hele
maal digitaal regelt. Of over Coniche Topvolleybal Zwolle dat de kracht en
zwakte van een zelfsturend team onderzoekt. Maar we kijken ook buiten
de sport. Met OpenStad probeert de gemeente Amsterdam burgerpartici
patie te bevorderen. Ook softwarebedrijf Argu heeft hier veel ervaring mee
dankzij zijn software die door veel verenigingen wordt ingezet.
Laat je inspireren! Ken je zelf voorbeelden van nieuwe manieren van beslis
sen of organiseren, mail info@sportinnovatie.studio
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Een bestaande structuur veranderen is complex, wie opnieuw
begint heeft geen last van ballast en geschiedenis. Cycling Team
WielerToerist is daar een voorbeeld van. De vereniging is ontstaan
vanuit een forum voor wielerliefhebbers en heeft 12 jaar na
oprichting nog altijd een belangrijke digitale component. Al is die
inmiddels ook aan vernieuwing toe. Een artikel in het kader van het
thema ‘digitale democratie: de zoektocht naar nieuwe manieren van
beslissen of organiseren’.

Online duurt de jaarvergadering

van WielerToerist

et begon met een
forum
 ycling Team WielerToerist is
C
in 2007 officieel als vereniging opgericht. Een deel van de leden
kende elkaar al van fietstochten. De
communicatie ter voorbereiding van die
ritten verliep online op een in die dagen veelgebruikte
forumtechniek. Zelfs voor de officiële oprichting werd
geen fysieke vergadering uitgeschreven, wat de notaris voor een novum plaatste. In plaats van de notulen
van de oprichtingsvergadering werden de uitgeprinte
stukken van het forum overlegd. Na enig onderzoek
ging de notaris akkoord en was de vereniging een feit.

Door de ontstaansgeschiedenis is nooit een andere
vorm van onderlinge communicatie dan het forum
overwogen. Het deed wat het moest doen. Inmiddels
telt de vereniging schommelend tussen de 160 en
180 leden van alle leeftijden en zijn er wel wat kant
tekeningen bij de techniek te plaatsen. “Een forum als

dagen
deze is niet echt meer van deze tijd”, aldus voorzitter
Martin Gerritsen. Niet dat het daarom direct bij het
vuilnis kan, het voldoet nog voor de maandelijkse
bestuursvergaderingen en de algemene leden
vergadering.

Die jaarlijkse algemene vergadering verloopt volgens een strak vastgelegd schema. De vergadering
wordt via een mail aangekondigd. Het bestuur zet
de stukken online en om 00.00 ’s nachts wordt de
vergadering geopend. Dan krijgen leden de kans te
reageren, waarna de voorzitter aan het eind van de
dag een samenvatting maakt en het bestuur met een
reactie komt op de inbreng van de leden. Die reactie
wordt weer online gedeeld. Daarop krijgen de leden

sportinnovatiestudio MAGAZINE 01

opnieuw de kans te reageren, waarna een nieuwe
samenvatting plus afrondende conclusies volgen. De
derde dag van de Algemene Leden Vergadering kunnen de leden stemmen over de onderwerpen. Jaarlijks
‘praten’ er zo’n 50 leden mee.

Iedereen kan meepraten
E en groot voordeel van deze manier van vergaderen:
iedereen die wil kan meepraten. Je hoeft je niet geïntimideerd te voelen door ervaring of het overschreeuwen door anderen. Elk lid kan ook de tijd nemen om te
reageren. Zo zijn er altijd een paar leden die zich goed
verdiepen in de financiën en daar ook opmerkingen
over maken. Vervolgens hebben alle andere leden ook
de mogelijkheid daar goed naar te kijken. Hierdoor
wordt de kennis in alle rust breed gedeeld. Dat komt
het democratisch gehalte van de vereniging zonder
meer ten goede, is de overtuiging.

Natuurlijk zie je online net als offline dat er mensen
zijn met bepaalde stokpaardjes. Die blijf je altijd
houden. Maar door de online manier van werken
heeft niemand daar echt last van. Gerritsen geeft wel
aan dat het forum in de begindagen goed in de gaten
gehouden moest worden. Het forum wordt niet alleen
bezocht door leden, maar ook door andere belangstellenden. Het forum zelf heeft maar liefst 5600 leden.
Daar zaten in de begintijd weleens mensen tussen die
wat minder fatsoenlijk communiceerden. Maar dat is
nu niet meer het geval. Daar heeft sturing van ‘bovenaf’ goed bij geholpen.

Vandaag de dag kiest het bestuur er soms voor om
bepaalde onderwerpen scherper neer te zetten, om zo
respons te ontlokken. “Ons clubtenue is zwart en dat
wilden we veranderen. Dan kun je zeggen: wie heeft
een suggestie voor een andere kleur, maar voor je het
weet vliegt het dan alle kanten op. Wij kiezen er dan
voor om te zeggen: wij stellen oranje voor. Dan weet je
zeker dat er reacties zullen komen.”
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In achterafzaaltjes komt niemand
 e vereniging heeft nooit overwogen om fysiek
D
bij e lkaar te komen voor een vergadering. “In zo’n
achteraf zaaltje komt toch niemand.” Dan moet je
weer enorm je best gaan doen om mensen op een
specifiek moment samen te krijgen. Door bijvoorbeeld bijzondere sprekers uit te nodigen. Daar hoeft
het C
 ycling Team WielerToerist zich niet druk om
te m
 aken. Wat wel een punt van aandacht is: het
gebruikte forum voldoet technisch niet meer voor
de dagelijkse communicatie. Als aanvulling daarop
wordt gebruik gemaakt van een nieuwsbrief, Facebook en WhatsApp.

De nieuwsbrief is een manier om leden op de hoogte
te houden, maar dat is natuurlijk éénrichtingsverkeer. Facebook en WhatsApp lenen zich slecht voor
communicatie tussen 160 tot 180 leden. Het eerste
bezwaar is al: je moet vragen om te worden toegelaten. Dat is een drempel. En wanneer de groep te groot
wordt is het volstrekt onduidelijk waar een gesprek
nu werkelijk over gaat. Gerritsen maakt wel gebruik
van WhatsApp, bijvoorbeeld voor specifieke fietstochten. Iedereen die meegaat wordt aan het WhatsApp
gesprek toegevoegd. Vooraf worden zo tips uitgewisseld voor bijvoorbeeld de beste pizza’s onderweg.
Tijdens de rit moeten de gesprekken over ditjes en
datjes worden gestaakt, zodat er in geval van een
calamiteit direct duidelijk is wat er aan de hand is en
wat er aan gedaan wordt.

Dat werkt, maar is niet ideaal. Op deze manier weten
de mensen die toch al meegaan wat er gaande is,
maar het lukt zo niet om niet-rijders te enthousiasmeren. daar is expliciet behoefte aan. De vereniging
heeft zelf al het nodige geprobeerd, maar de geteste
beschikbare online tools voldoen niet voor een goede
communicatie zonder drempels tussen 160 tot 180
mensen. 5
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Coníche Topvolleybal Zwolle:

‘Zelfsturend werken is
een les voor de rest
van je leven’
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Holacracy is een term die de afgelopen jaren steeds vaker
opduikt. Bedrijven nemen afstand van de bestaande bestuurs- en
beslisorganen in een bedrijf en gaan met zelfsturende teams
werken. Geen hiërarchische top-down aansturing maar een platte
organische met grote verantwoordelijkheid bij de werkvloer.
Organisaties kunnen daarmee meer actiegericht en wendbaar
worden. Internationale bedrijven als Spotify en Zappos werken
volgens deze methode, in Nederland doen onder meer Voys en
Springest dat. In de sport is Coníche Topvolleybal Zwolle een
voorbeeld van deze nieuwe manier van organiseren. Een artikel in
het kader van het thema ‘digitale democratie: de zoektocht naar
nieuwe manieren van beslissen of organiseren’.

onder baas werken gaat niet
vanzelf
 ls er één ding duidelijk is geworden in
A
de drie jaar dat volleybalteam Coníche
Topvolleybal Zwolle zelfsturend opereerde, is het wel
dat je zelfsturing niet lichtvaardig moet opvatten. Een
organisatie zonder baas vergt training en oefening,
maar als je bereid bent daar werk van te maken, is het
ook meer dan de moeite waard. Dat zegt volleyballer
Jelle Hilarius. Hij is één van de spelers die de zelfsturing vanaf het begin in 2016 heeft meegemaakt.

Toen de ploeg aan het avontuur begon was niet
duidelijk wat zelfsturing in de sport precies zou
betekenen. Hoofdsponsor Coníche had veel ervaring met het implementeren van zelfsturing binnen
klant-contact centra. Coníche Topvolleybal Zwolle

zou als uithangbord voor Coníche gaan dienen. “We
zijn begonnen met het formuleren van onze droom.
Je werkt bij zelfsturing vanuit een verlangen en dat
moet je matchen met de verlangens van de rest van
het team. Daar moet je een lijn in ontdekken die leidt
tot je droom. Bij ons ging de droom over Champions
League volleybal spelen, in een grote hal met heel veel
publiek. Ons team zou belangrijk zijn in de regio en
een voorbeeldfunctie vervullen voor andere teams en
de jeugd. We zouden zelfvoorzienend zijn door het
bieden van producten en diensten waarmee we geld
zouden kunnen verdienen.”

Het begin was moeizaam
 e droom ging verder dan alleen sportieve ambities.
D
Sponsor Coníche, waarvan ondernemer Gerard van
Vliet ook mee dacht, zag het volleybal als een mooie
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testcase waarmee zelfsturing beter op de kaart zou
worden gezet en in meer bedrijven kunnen worden
toegepast. De spelers stonden daar in de praktijk wat
onverschillig tegenover. Voor hen was dit team vooral
een mogelijkheid om binnen vijf jaar Champions
League volleybal te spelen. Via die belofte kon een
team bij elkaar ‘gesprokkeld’ worden. “Het is de vraag
of mensen instapten omdat het zelfsturend was of
omdat het om eredivisie volleybal ging. Ik neig zelf
in eerste instantie naar het tweede. Mensen hadden
vraagtekens bij zelfsturing, maar op lager niveau konden we wel mensen vinden. Die zagen het als een once
in a lifetime kans om eredivisie volleybal te spelen.”

De eerste training was geen succes. Er moest worden
nagedacht en overlegd. Het kostte veel tijd. “Het ging
moeizaam in het begin. We waren veel tijd kwijt aan
praten en overleggen.” Drie jaar later is dat een ander
verhaal. Het team weet nu doelgericht te overleggen,
waardoor het snel en effectief gaat. “We zijn daar echt
heel erg veel beter in geworden.” Daar ligt intensieve
begeleiding, waarbij Gerard van Vliet een belangrijke
rol speelde, aan ten grondslag. De spelers leerden
wat zelfsturing inhoudt. Het geven en ontvangen van
feedback werd normaal. Ondanks het feit dat na het
eerste en tweede jaar minstens de helft van het team
vertrok en vervangen moest worden, ging het niveau
van zelfsturing toch omhoog. Mensen gingen er echt
in geloven. Persoonlijk contact werd aangevuld met
het gebruik van Slack. Daarin konden verschillende
kanalen worden aangemaakt rondom verschillende
thema’s.

Leiders worden niet overbodig
Dat zelfsturing leiders overbodig maakt is een misvatting. Leiders krijgen een andere rol. Mensen moeten

erg goed leren communiceren met elkaar. “Ik geloof
niet in 100% zelfsturing, maar al helemaal niet in
100% hiërarchie. Het ideale plaatje ligt er ergens tussenin. Soms heb je mensen nodig die kaders scheppen
en soms kunnen mensen het zelf uitzoeken. Ik heb
zelf heel veel trainers gehad en van elke trainer pik je
wel wat mee. maar als je die ervaring niet hebt, hoe
weet je dan wat je niet weet? Dan moet je daar naar
vragen. Maar je vraagt niet naar wat je niet weet. Je
hebt mensen nodig die opties bieden.”

Coníche Topvolleybal Zwolle heeft zelf tools ontwikkeld, bijvoorbeeld om te bepalen wie er in de basis
staat. Dat is een heel proces geweest. Het bleek
complex om een werkbaar systeem neer te zetten dat
niet te veel tijd kostte en mensen niet onnodig voor
het hoofd stootte. Uiteindelijk was een expertpanel
dat de knopen doorhakte de oplossing. In praktijk
bleek elke tool eigenlijk altijd het begin van een gesprek. “We hebben de afgelopen jaren heel veel tools
gebruikt en sommigen daarvan zijn gewoon onzinnig
gebleken. Slack werkt wel goed. En voor onzin en lol is
WhatsApp goed.”

Degradatie kwam niet door zelfsturing
In april 2019 degradeerde ConícheTopvolleybal Zwolle.
Hilarius wijt dat geen moment aan de zelfsturing. Hij
kijkt positief terug op de afgelopen drie jaar. “Ik heb er
als speler veel van geleerd, maar als mens zo mogelijk
nog meer. Ik ga dit zeker meenemen in mijn maatschappelijke carrière. Je hele leven leer je om dingen
op een traditionele manier te doen. Op school wordt
je in een hokje geduwd, je creativiteit wordt gestopt,
alles moet binnen vastgestelde kaders. Terwijl je
zelf ook een mening en ideeën en gevoel hebt. Het is
belangrijk om dat ook ruimte te geven. Daar worden
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mensen vrolijker en gelukkiger van. En je kunt beter
vrolijke mensen hebben dan mensen die alleen maar
uitvoeren, hun mond houden, hun werk niet meer
leuk vinden en daardoor eerder afhaken.”

De media en de rest van de wereld stond er veel
minder positief tegenover. Sceptisch zelfs. Dat zorgde
voor een negatief sentiment. “Zelfsturing is een
beetje een vies woord geworden, waardoor mensen
zijn afgehaakt. Hierdoor hadden we geen spelers op
niveau en onvoldoende geld.” Het woord zelfsturing
heeft mensen angst aangejaagd, maar dat was niet
gebaseerd op feiten. “Er wordt alleen maar naar
de uitkomst gekeken, niet naar het proces. Terwijl
bij zelfsturing juist het proces heel belangrijk is. Je
moet dus een manier vinden om dat te vertalen naar
resultaat.”

Op zoek naar de ideale vorm
Voor Hilarius staat vast: zelfsturing betekent niet dat
je in het diepe gegooid wordt, maar dat je begeleid en
gecoacht wordt. Door één of meerdere mensen. “Ik
zou het andere teams zeker aanraden. Niet zo extreem
als wij het hebben aangepakt. Ik zou er zeker iemand
bij vragen die zo’n proces al eens heeft meegemaakt,
zoals mijzelf of mede ervaringsdeskundige en volleyballer Thijs van Noorden, zodat die het team kan helpen. Naast een trainer die dan langzaam wat dingen
afstaat. Om zo samen de ideale vorm te vinden.”
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Hilarius denkt dat in principe iedere sport er baat bij
kan hebben. “Wat je de laatste jaren in Nederland ziet
is dat mensen op een jonge leeftijd afhaken. Ze vertrekken naar het buitenland en komen weer terug als
dat niet is gelukt en stoppen met spelen. Of ze voelen
de druk van de maatschappij dat ze geld moeten
verdienen wat bijna niemand meer met volleyballen
doet. Zelfsturing is een manier om mensen actiever
te betrekken bij een proces dat ze ook mee kunnen
nemen naar hun maatschappelijke carrière.”

Hoe nu verder?
Hoe het verder gaat met Coníche Topvolleybal Zwolle
is niet duidelijk. Na de degradatie dit jaar vertrekt
wederom een belangrijk deel van de spelersgroep. En
dat zijn nu juist de mensen die zelfsturing hoog in
het vaandel hadden staan. “We hebben wel gezegd:
we zijn nog niet klaar. We weten nog niet alles. We
zijn een eind op weg, maar het proces is nog niet
voorbij. We zijn op zoek naar een manier om er een
vervolg aan te geven, al dan niet binnen het volleybal.
Misschien gaan we wel workshops geven aan bedrijven, zoals we dat het afgelopen jaar ook al hebben
gedaan.” Hilarius vertrekt naar een ander team, waar
hij naar eigen zeggen mede is gevraagd op basis van
zijn ervaring met zelfsturing. 5
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OpenStad Amsterdam:

denkkracht en creativiteit
van bewoners aanboren
met digitale middelen

Hoe betrek je burgers met moderne
middelen? Hoe kan internet
aanvullend zijn bij traditionele
participatie? Het was de beginvraag

May-Britt Jansen

toen OpenStad Amsterdam in 2016
van start ging. Inmiddels heeft
het team van de gemeente Amsterdam onder leiding
van May-Britt Jansen drie jaar ervaring opgedaan.
Een proces waar ook de sport van kan leren: “Online
participatie werkt als het voor zowel de organisatie
als het publiek van toegevoegde waarde is. Deelname
moet laagdrempelig zijn, het moet leuk zijn om mee te
doen en aansluiten op de behoefte van de doelgroep.”
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et kleine team van Jansen bestaat uit onder
meer ontwerpers en developers. Aanvankelijk werd geëxperimenteerd met bestaande
tools, maar uiteindelijk bleek dat er veel
behoefte was aan op maat gemaakt gereedschap. De
vraagstukken waar de gemeente mee te maken heeft
lopen ver uiteen. Soms gaat het over
de relatief eenvoudige inrichting van
een plantsoen, een andere keer over
de meer complexe realisatie van een
fietsbrug over het IJ. De gebruikte
software moet flexibel genoeg zijn om
bij al die verschillende processen een
rol te spelen. “Die was er in de buitenwereld niet. Daarom zijn we zelf gaan
bouwen. We willen flexibiliteit.”
De door OpenStad Amsterdam gebouwde software is zo gemaakt dat al
naar gelang de behoefte met een soort
van Legoblokken tools in elkaar gezet kunnen worden.
Er zijn bijvoorbeeld blokken voor informeren, ideeën
toevoegen, argumenten plaatsen en stemmen. Ook
is er software voor ‘participatief begroten’ gemaakt
en wordt er gewerkt aan een makkelijk in te zetten
digitale kaart en een keuzewijzer voor complexe
vraagstukken.

Boor denkkracht en creativiteit aan
Collega’s in de rest van de organisatie reageerden aanvankelijk sceptisch op de nieuwe tools en technieken.

In hun beleving waren ze al goed bezig en was de
werkdruk al groot. Jansen was er in de begindagen
ook niet zeker van of bewoners wel enthousiast te
krijgen waren voor een nieuwe manier van communicatie. “Een tool gaat pas echt werken als zowel de
organisatie er profijt van denkt te hebben en als bij
de bewoners het gevoel bestaat dat hun bijdrage
invloed heeft. Om die reden hebben we een team
gemaakt dat tussen de bewoners en de organisatie
in staat en steeds probeert de verbinding tussen de
twee te m
 aken. Online participatie werkt als het voor
zowel de organisatie als het publiek van toegevoegde
waarde is. Deelname moet laagdrempelig zijn, het

56

democratie

di
gi
ta
le

moet leuk zijn om mee te doen en aansluiten op de
behoefte van de doelgroep.”
De digitale aanpak van de gemeente Amsterdam is
erop gericht om meer denkkracht en creativiteit van
bewoners aan te boren. “Wanneer mensen inspreken
bij een Stadsdeelcommissie komt de stoom bij wijze
van spreken al uit hun oren, omdat er een beslissing is genomen waar ze zich niet in gekend voelen.
Met digitale middelen kunnen we mensen eerder
informeren en betrekken. Daarnaast zijn er mensen
die door de stad fietsen en een goed idee voor een
verbetering hebben. Hoe vang je die ideeën? Daar
denken we over na.”

Ook is het belangrijk om te onderzoeken wat wel en
wat niet goed werkt als het gaat om publieksparticipatie. Meepraten over de leefruimte van mensen is
overzichtelijk en laat zich goed in een tool vertalen,
maar sommige vraagstukken zijn dermate complex
met grote impact op tal van terreinen dat een andere
aanpak nodig is. “Je moet goed nadenken welke
ruimte je mensen op welk moment geeft. We gaan
er vanuit dat iedereen geschikt is om over zijn eigen

leefruimte mee te denken. Maar wij, als gemeente,
denken na over het algemeen belang. Het is uiteindelijk ook onze verantwoordelijkheid om te zeggen dat
wij op bepaalde momenten de afwegingen moeten
maken.”
“Complexe (beleids)vraagstukken zijn soms te
ingewikkeld om door veel bewoners beoordeeld te
worden. Het uitleggen ervan blijkt in de praktijk
lastig. Je moet mensen goed meenemen in technische
en politieke kaders en transparant zijn over te nemen
afwegingen. Anders reageren mensen op de verkeerde
dingen terwijl je juist op zoek bent naar inhoudelijke
argumenten van bewoners. Participatieprocessen

moeten vaak snel, terwijl je idealiter een paar maanden de tijd neemt om zo'n proces en de digitale tool
die er bij hoort goed uit te denken.”

Succesvolle participatie
De afgelopen twee jaar heeft OpenStad Amsterdam
meerdere ‘crowd sourced’ ontwerpprojecten gedaan.
Een recent voorbeeld daarvan is naar aanleiding van
de afscheidsbrief van burgemeester Eberhard van
der Laan geweest. Een bewoonster van Amsterdam
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West stelde voor om de slotzin van die brief op een
muur in de Baarsjes, waar hij heeft gewoond, af te
beelden. Dat heeft het dagelijks bestuur van West
overgenomen. De bevolking kreeg vervolgens de
mogelijkheid om geschikte locaties aan te dragen.
Daar konden mensen op stemmen. De volgende stap
was dat iedereen een ontwerp kon aandragen. Daar
kwamen 57 zeer diverse inzendingen op binnen. Daar
kon weer op worden gestemd. “We hebben het hele
proces gedemocratiseerd. Dit soort dingen waarin
heel duidelijk is wat er wordt gevraagd kan op enorme
belangstelling rekenen. We hadden 41.000 unieke
bezoekers op de site en er hebben uiteindelijk 10.000
mensen gestemd.”
Een ander succesvol project was het zogenoemde
‘participatief begroten’. “We dachten laten we kijken
of we bewoners een aantal gebiedsplannen zelf
kunnen laten maken. We hebben 3 ton vrijgemaakt en
bewoners konden op drie thema’s voorstellen indienen die vervolgens op haalbaarheid werden getoetst.
We ontvingen 216 plannen waarvan er 97 realiseerbaar waren en we er 30 van aan de bevolking hebben
voorgelegd. Nadat we 100.000 brieven met een unieke
code voor de site hebben rondgestuurd waarin we
mensen lieten weten dat ze konden meebeslissen hoe
de 3 ton zou worden besteed, brachten er maar liefst
15.000 hun stem uit. We hebben nog nooit zoveel
actieve mensen bij een participatieproces in West
gehad.”

Alleen digitaal is niet inclusief genoeg
De succesvolle projecten ten spijt, om alle Amsterdammers te bereiken zal altijd een divers instrumentarium ingezet moeten worden. “Alleen digitaal is
niet inclusief genoeg”, zegt Jansen. “Je moet altijd een
inspanning verrichten om bijvoorbeeld ouderen en
jongeren te bereiken. 90% van alle Amsterdammers
boven de 12 heeft een smartphone, dus het is niet zo
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dat ze niet digitaal zijn. Maar de vraag is: hoe komen
we in hun bubbel?”
OpenStad Amsterdam heeft om dat te bereiken een
viraal element bedacht. Door de spelregel in te bouwen dat mensen draagvlak moeten creëren voor hun
eigen plan gaan bewoners zelf medestanders werven
via hun kanalen. “Ze gaan zelf hun plannen delen en
zo komen we in hun WhatsApp- en Facebookgroepen.
In hun wereld dus. Dat leidt tot meer en bredere activiteit door andere bewoners.” Maar uiteindelijk blijft
online participatie altijd maar een van de mogelijkheden. Mensen moeten ook gewoon kunnen inspreken.
Jansen zou het andere gemeenten zeker aanraden om
met digitale betrokkenheid aan de slag te gaan. Maar
wel onder voorwaarden. “Zie het niet als het gebruik
van een leuk tooltje. Dan moet je het niet doen. Je
moet echt goed nadenken over wat je van bewoners
wilt weten en waarbij je ze wilt betrekken. Het is
moeilijker dan je denkt om een goed digitaal proces
in te richten. Ik kan het iedereen aanbevelen omdat ik
veel positieve ervaringen heb, maar het is soms ook
echt wel een puzzel.”
En wanneer je mensen dan vraagt om mee te doen,
moet je nog meer dan anders voorkomen dat je frustratie in de hand werkt. “Je bent kwetsbaar. Je bent
online nog meer ‘exposed’ als je het niet goed doet.
Maar dat moet je niet weerhouden om het te doen.
Elk goed participatieproces is belangrijk. We moeten
als overheid juist een tandje bijzetten, terwijl we ook
nog zoekende zijn. Maar het geeft ook een enorme
dynamiek en positiviteit die kan helpen om bewoners op een andere manier te betrekken. En hen het
gevoel kan geven dat ze invloed hebben op de wereld
om hen heen. Ik zou zeggen: begin klein, doe dingen
die relatief minder gevoelig liggen en leuk zijn om te
doen. Dat maakt mensen blij en trots. Het geeft leuke
energie, dat is belangrijk.” 5
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In de tijd van de filterbubbel, waarin mensen steeds vaker
eenzijdige informatie voorgeschoteld krijgen, is het online
vaak lastig discussiëren. Na een eenvoudig begin volgen
reacties elkaar vaak eindeloos en chaotisch op. Het Utrechtse
bedrijf Argu probeert daar een einde aan te maken middels een
online platform waarmee een groep mensen gestructureerd kan
discussiëren en uiteindelijk een beslissing kan nemen. Het
platform wordt door tientallen gemeenten en organisaties
gebruikt en kan ook voor sportverenigingen en -organisaties
interessant zijn, zo wordt het al door de KNWU ingezet.

Argu:

hoe een online tool
betere besluitvorming
faciliteert

Wie feedback rondom een onderwerp wil ophalen,
begint bij Argu met een open vraag, het liefst omkleed
met zoveel mogelijk bijbehorende informatie. Daarop
kunnen mensen ideeën indienen. Bij elke oplossing
worden vervolgens argumenten voor en tegen verzameld. Ook kan er van meet af aan gestemd worden op
de ideeën, zodat er een rangorde ontstaat en duidelijk
wordt waar wel of niet draagvlak voor is.

Joep Meindertsma

Hoe Argu wordt toegepast, is aan de organisatie. Een
discussie kan bottom-up zijn, waarin deelnemers
zelf met onderwerpen komen, maar het kan ook
top-down. Dan formuleert een organisatie zelf een
probleem met een aantal mogelijke oplossingen.
“Wij proberen organisaties te stimuleren om zoveel
mogelijk informatie te geven rondom kwesties. Wees
niet alleen transparant over de uitdagingen die je
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hebt, maar wees ook transparant over je eigen ideeën
en bijbehorende argumenten”, aldus Joep Meindertsma, co-founder en CEO van Argu. Hoe meer je van de
discussie volgens hem naar het internet verplaatst,
hoe makkelijker het voor andere mensen wordt om bij
te dragen. “Op een bijeenkomst kan lang niet iedereen aanwezig zijn. Je kunt op een veel transparantere
manier besturen door alle uitdagingen, ideeën en
afwegingen online te delen.”

Bang voor negatieve consequenties
In de praktijk blijken organisaties nogal eens watervrees te hebben bij het inzetten van online participatie. Ze blijken Argu maar mondjesmaat in te durven
zetten voor gevoelige vraagstukken. “Besturen zijn
vaak bang voor negatieve consequenties wanneer ze
anderen betrekken. Wat zou moeten veranderen is dat
besturen van organisaties het lef gaan krijgen om niet
populaire beslissingen te nemen.” Leg een keuze voor,
spreek je uit en durf te kiezen. Ook al kiezen deelnemers voor een andere optie. Wanneer je mensen
duidelijk laat weten waarom je iets kiest, in plaats van
het in een achterkamertje te besluiten, is dat waardevol. “Ik denk dat dat op de lange termijn meer vertrouwen geeft dan doen alsof die keuzes er niet zijn.”
De gemeente Hollands Kroon durfde wel een gevoelig
onderwerp aan de burgers voor te leggen. Ze kreeg
honderden reacties op een discussie over de plek van
een nieuw asielzoekerscentrum. Burgers wilden hier
graag in participeren, terwijl een non-politieke vraag
over de nieuwe naam van de raadzaal nauwelijks
tot de verbeelding sprak. Inspraak moet over echt
relevante zaken gaan, leert de praktijk van Argu, en als
doel hebben betere beslissingen te nemen waarover
mee is gedacht door de achterban.
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De rol van het team achter Argu is in de loop van
de tijd verschoven. Aanvankelijk werd het platform
aangeboden en moesten organisaties zelf maar zien
wat ze er mee deden. Inmiddels gaat de bemoeienis en begeleiding verder. Alleen het aanbieden van
technologie is niet genoeg. “We denken mee met de
communicatie om een uitdaging heen. Hoe bereik
je je leden bijvoorbeeld het meest effectief? Hoe zet
je een specifieke vraag goed neer?” Argu wil dat de
online tool een integraal onderdeel wordt van het
besluitvormingsproces. “Zodat je bijvoorbeeld online
ook notulen kunt delen en mensen in kunnen haken
op een vergadering en mee kunnen praten over wat er
op de agenda komt.”

Deelname bij relevante onderwerpen
Het idee van online participatie is mooi, maar mensen
gaan alleen meedoen als de onderwerpen relevant
voor hen zijn en als ze weten dat hun inbreng er toe
doet. “Zorg ervoor dat je duidelijk maakt wat je gaat
doen met de input. Als er geen consequenties aan
een discussie verbonden zijn, dan haken mensen af.”
Een geslaagd voorbeeld was volgens Meindertsma de
discussie over het nieuwe Bed & Breakfast beleid van
de gemeente Amsterdam. “De gemeente heeft het
probleem online gedeeld plus een aantal van de eigen
voorstellen en vervolgens aan burgers input gevraagd.
Aan die discussie hebben uiteindelijk meer dan duizend mensen meegedaan. Dat had ermee te maken
dat het een spannend politiek gevoelig onderwerp is
waarbij de burger echt serieus genomen werd.”
Ook is het cruciaal om zo concreet mogelijk te zijn.
“Nodig mensen uit voor een specifieke discussie en
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niet voor het platform. Het platform is misschien wel
een mooi filosofisch verhaal: we worden een open
bestuur en gaan online naar jullie luisteren, maar dat
gaat geen mensen trekken. Terwijl als je zegt dat er
budget over is waar een besluit over moet worden
genomen je wel snel actieve gebruikers krijgt die mee
willen denken. Het leuke is: als ze eenmaal een keer
zijn ingelogd, dan kun je ze een volgende keer makkelijk weer een mailtje sturen en opnieuw activeren.
Dat is de heilige graal: dat je een groep mensen hebt
die continu mee blijft denken met jouw organisatie.”
Wie vraagt om participatie, moet ook zelf bereid zijn
om op het platform aanwezig te zijn. Reageren op
bijdragen is belangrijk, vertelt Meindertsma. “Terugkoppelen is cruciaal. Toon je dankbaar, laat weten wat
je verder met de input gaat doen. Inspraak managen
kost tijd, maar is belangrijk.”

gaat naar een discussie, laat een zinnetje achter, klikt
wat en gaat weer weg. Maar die vorm van participatie
is wel heel waardevol omdat je als organisatie makkelijk en goed kunt terugkoppelen.”

Verschillende mensen bereik je op verschillende
wijzen. Argu is daarmee niet de oplossing voor alles.
Vraag je als organisatie altijd af wie je publiek is en
waar je hen het beste kunt bereiken. Denk na over
de juiste combinatie van tools en middelen. “Elke
vorm van inspraak sluit mensen uit. Wanneer je een
bijeenkomst houdt om 8 uur ‘s avonds, dan zijn er ook
mensen die hun kinderen naar bed moeten brengen
of willen sporten. Die kunnen er dan ook niet bij zijn.
Wij doen er alles aan om onze online tool zo makkelijk
mogelijk te maken. Wij bereiken in de praktijk hele
grote groepen mensen van uiteenlopende leeftijden.”

Tot slot de randvoorwaarden voor succes. Meindersma
somt er een aantal op:
● Stel de case centraal en niet de tool. Argu is een
hulpmiddel, geen doel op zich.
● Zorg ervoor dat je een onderwerp kiest waar mensen
over willen meepraten. Durf een gevoelig thema te
kiezen.
● Maak heldere beloftes. Leg uit wat je met de input
gaat doen en wat het bijbehorende tijdpad is.
● Denk als een marketeer als het gaat om mensen
betrekken. Maak deelname aantrekkelijk.
● Wees actief in je eigen discussie. Dat kan bijvoorbeeld als moderator zijn die het gesprek levend
houdt.
● Maar schuw inhoudelijke participatie niet. Als iemand een argument geeft dat bijvoorbeeld feitelijk
niet klopt, laat het dan weten.
● Wees transparant. Maak duidelijk waar je als organisatie staat. Dat zorgt voor een betere discussie die
ook je eigen mening kan aanscherpen. 5

Ook kleine bijdrage waardevol
Een kracht van Argu vindt Meindertsma dat online
veel mensen mee kunnen doen en kleine bijdragen een grote rol kunnen spelen waar een fysieke
bijeenkomst tijdrovend is en minder publiek trekt.
Argu werkt volgens hem ook bij 3.000 deelnemers.
De groep die voornamelijk meeleest is daarbij ook
belangrijk. Dat zorgt ervoor dat ze geïnformeerd zijn
en als ze willen kunnen ze eenvoudig hun stem laten
horen. “Met online participatie is het toch vaak: je

Naast het aanbieden van een betaalde zogenoemde
hosted service, maakt Argu de software open source
gratis beschikbaar om de ontwikkeling van de tool te
versnellen. Andere software ontwikkelaars kunnen
ook meebouwen aan de toekomst van Argu. Maar
open source is ook belangrijk om het vertrouwen
van gebruikers te vergroten. “Bij een tool voor online
democratie is het erg belangrijk dat mensen weten
dat hun stem veilig is. Anoniem moet anoniem zijn.
Als mensen je broncode kunnen bekijken dan weten
ze eerder dat het goed zit dan wanneer ze een black
box gebruiken.”
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binding
Het is een van de grote vragen van alle
sportbonden: hoe spelen we in op verande
sportgebruik? Er wordt meer gesport
Binding: hoe blijf je rend
dan ooit, maar het aantal mensen dat dat
relevant voor de
in verenigingsverband doet neemt af. Hoe
kunnen we relevant blijven voor de mensen
ongebonden
die kiezen voor sportactiviteiten buiten
sporter?
een club of bond? Moeten we op zoek naar
andere vormen van lidmaatschap? Zijn
daglicenties een deel van die aanpak? Moet
het aanbod meer afgestemd worden op de minder competi
tieve sporter? Flexibeler, losser? Het is dit soort vragen waar
veel bonden en verenigingen zich over buigen. Er worden ook
al veel initiatieven ontplooid om de zogenoemde ongebonden
sporter te binden. Alleen al in dit magazine komen Dart
counter, Sprint, PingPongbaas en Smartpool aan bod.
Maar al zijn dit mooie initiatieven, daarmee zijn we er nog
niet. Het onderwerp zal de komende jaren hoog op de prio
riteitenlijst van verenigingen en bonden blijven staan. Ook
de Sportinnovatiestudio heeft het een van zijn speerpunten
gemaakt. Niet alleen besteden we aandacht aan bestaande
voorbeelden bij wijze van kennisdeling, ook kijken we naar
andere branches om daar van te leren. Bijvoorbeeld van de
ANWB, de Consumentenbond en mediabedrijven. Hoe doen zij
het? Hoe binden zij hun publiek? En welke lessen kan de sport
van hen leren?
Laat je inspireren! En ken je goede voorbeelden van binnen
of buiten de sport over het binden van mensen, mail het aan
info@sportinnovatie.studio
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“We zorgen voor binding door op
zoveel mogelijk verschillende
vlakken verbinding met leden te
zoeken.” Aan het woord is Hetty
Wesseling, marketing strateeg
bij de ANWB. Een interview in het
kader van het thema ‘binding: hoe
ben je relevant voor de ongebonden
sporter’. Sportinnovatiestudio
kijkt voor inspiratie ook naar
organisaties buiten de sport.
Bijvoorbeeld naar de ANWB dus.
Welke services en diensten biedt de
bond aan om van waarde te zijn voor

binding

reizend Nederland?

Relevant blijven

is voor de ANWB

een kwestie van veel
uitproberen en goed
luisteren

sportinnovatiestudio MAGAZINE 01

63

Hetty Wesseling

ring. Dus maar een klein percentage van die 20% is
echt alleen lid. Voor hen is vooral ons ledenvoordeel
belangrijk en ook ons tijdschrift de Kampioen.

Jullie verlenen veel gratis diensten
zoals autotests en advies. Dat is
allemaal openbaar te vinden. Waarom
hebben jullie die keuze gemaakt?
et lidmaatschap is slechts één van
jullie producten. Hoe belangrijk
zijn leden voor jullie?
Alles wat wij doen doen we vanuit de filosofie dat we
dat voor onze leden doen. We zijn 136 jaar geleden
begonnen als vereniging voor fietsers. In die 136 jaar
zijn we iedere keer weer andere producten en diensten
gaan aanbieden. Altijd met de visie om te zorgen dat
onze leden zorgeloos en met plezier onderweg kunnen zijn. Ons grootste product is de Wegenwacht. Als
je dat bij ons afneemt, betaal je een bedrag inclusief
lidmaatschap. Van bijvoorbeeld de 100 euro gaat
er 15,50 naar de vereniging. In de basis zijn wij een
vereniging.

Jullie hebben ook een basislidmaatschap,
hoe groot is het percentage leden dat lid
is zonder Wegenwacht?
Ongeveer 80% van onze base heeft Wegenwacht en
zo’n 20% is basislid, zonder Wegenwacht. Van die
20% neemt een groot gedeelte wel andere producten
of diensten bij ons af, zoals bijvoorbeeld een verzeke-

Primair willen we onze leden op een zo laagdrempelig
mogelijke manier helpen. Aan de andere kant hebben
we ook een maatschappelijke rol om heel Nederland
te helpen. Het is de invulling van onze merkwaarden
en het is onze doelstelling om een autoriteitspositie
te claimen op onze domeinen. En tenslotte ondersteunt deze content onze producten en diensten en
trekken we hiermee ook nieuwe leden aan. Het is dus
heel krachtig dat we dit vanuit verschillende doelstellingen doen, maar ook weleens uitdagend welke KPI’s
het belangrijkste zijn.

Hoe maak je de ANWB tot een merk waar
mensen graag lid van willen worden?
In hoeverre is het identiteitsgevoel
belangrijk?
Intern vertalen wij onze identiteit als ‘helpen plus’:
altijd een stapje meer doen voor onze leden. Dat zie
je natuurlijk in onze kernwaarden terug: betrokken,
betrouwbaar, behulpzaam. We zijn op dit moment
in onze merkstrategie aan het kijken of we ook onze
maatschappelijke rol daar iets meer kunnen borgen.
Onze maatschappelijke rol in ‘advies en informatie’,
maar ook in onze activiteiten op het gebied van belan-
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genbehartiging. We hebben verschillende maatschappelijk betrokken programma’s met betrekking tot
verkeerseducatie op scholen, fietsverlichting-acties
en verkeersveiligheid bijvoorbeeld. Deze programma’s
zitten meer aan de maatschappelijke kant van de
ANWB en zijn wat minder gelinkt aan de individuele
waarden waar onze producten, diensten, en het ledenvoordeel aan verbonden zijn.

Wat vinden jullie leden het meest
belangrijke aan lid zijn van de ANWB?
Naast het product of dienst waarvoor men lid is, zie je
van de drie lidmaatschapsonderdelen dat ‘ledenvoordeel’ het hoogste scoort. Dan ‘advies en informatie’
en als laatste ‘belangenbehartiging’. Mensen worden
dus niet primair lid vanwege belangenbehartiging
of maatschappelijk belang. Dat zijn meer de zachtere kanten van onze vereniging. Die uiteindelijke
wel meehelpen. Uit algemene online testen onder
verzekeringen blijkt bijvoorbeeld dat de extra’s die wij
bieden vanuit ons verenigings-DNA, zoals de informatie die wij op onze site hebben staan en de verkeersinformatie die we verzorgen, belangrijk zijn voor een
betere gebruikerservaring.

Is er een harde kern van betrokken ANWBleden?
We hebben een verenigingsvrijwilligers-apparaat van
zo’n 20.000 mensen die zich echt voor ons inzetten.
We hebben ook de bondsraad die onze leden vertegenwoordigt en over de besteding van onze contributiegelden gaat. Maar we hebben ook vrijwilligers die
helpen met routes checken, campings inspecteren
of zelf verlichtingsacties organiseren. Die vinden het
maatschappelijk belang ook echt belangrijk of zien het
als zingeving. Dat zijn vaak wel wat oudere mensen,
wat je in vrijwilligerswerk in het algemeen ook ziet.

Is jullie strategie richting leden
veranderd over de jaren? Hoe belangrijk
zijn social media en communities?
Social media is sowieso belangrijk, dat functioneert
nu als service maar ook als contentkanaal. Vroeger

hadden we met ‘advies en informatie’ telefoonlijnen
waar mensen konden bellen met onze experts. Dat is
omgezet in een online platform. We hebben gekeken
of leden elkaars vragen wilden beantwoorden maar
daaruit bleek dat ze het vooral waardevol vonden als
de ANWB zelf antwoord gaf.
We hebben wel eens communities gehad over bijvoorbeeld fietsen of kamperen maar daar zijn we weer mee
gestopt. Het kostte te veel: qua techniek en capaciteit.
Ook waren onze doelstellingen niet helder genoeg. We
zijn nu weer aan het kijken of het zinvol is een community rond kamperen te starten. Het werkt pas als je
mensen bij elkaar zet die echt een gemeenschappelijke interesse hebben en iets met elkaar willen delen.
We hebben ook zo’n 20.000 leden in een onderzoekscommunity die regelmatig met ons meedenken.
Ik kan een vraag aan de community stellen of een
vragenlijst uitzetten. Zo krijg ik heel makkelijk snel
inzicht en feedback. De mensen in de onderzoekscommunity zijn toch wel de wat trouwere leden, de
betrokken mensen. Dat maakt de antwoorden soms
iets gekleurder.

Concluderend: hoe zorgen jullie dat
leden zich verbonden voelen met de
ANWB?
Door op zoveel mogelijk verschillende manieren de
verbinding met leden te zoeken en dagelijks relevant
te zijn. Door middel van nieuwsbrieven, met ons loyaliteitsprogramma, en met ons personalisatieprogramma: dat we zoveel mogelijk op basis van profielen en
gedrag van onze leden laten zien wat ze interessant
vinden. Dat doen we op steeds meer verschillende
kanalen. Zowel in de winkel, op de website, maar ook
in een nieuwsbrief. Op basis van aangegeven interesses, gedrag wat jij vertoont, producten en diensten
waar je gebruik van maakt en artikelen die je eerder
hebt g elezen, wordt bepaald welke items er in jouw
nieuwsbrief staan. We zijn altijd aan het kijken naar
hoe we met onze leden kunnen meebewegen: hoe
blijf je relevant? Dat is een kwestie van veel uit
proberen en goed luisteren. 5
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In het kader van het thema ‘binding:
hoe ben je relevant voor de ongebonden
sporter’, kijkt Sportinnovatiestudio
voor inspiratie ook naar organisaties
buiten de sport. Bijvoorbeeld naar
mediabedrijven. Hoe betrekken zij hun

binding

publiek?

Succesvolle uitgevers

boeken winst
door betrekken van lezers
at is er aan de hand?
De mediawereld laat steeds meer succesvolle voorbeelden zien van bedrijven die
met succes betalende abonnees weten te
werven. Nadat nieuwsmedia een zware tijd hebben
gehad met teruglopende papieren oplages en gratis
concurrerende inhoud, zijn er steeds meer bedrijven
die de goede weg van betalende abonnees of substantiele donatiestromen zijn ingeslagen. Zo heeft
The Guardian op dit moment 650.000 mensen die
betalen voor inhoud en streeft het naar 2 miljoen in
drie jaar. The Economist is een ander voorbeeld van

een titel die successen claimt met betalende lezers.
Inmiddels komt meer dan 60% van de inkomsten van
deze stroom.

Hoe komt dat?
Waar de mediatitels in het verleden met name bekend
stonden om het zenden, kiezen ze er steeds vaker
voor om het publiek te betrekken. En des te nauwer de
band is, des te makkelijker het wordt om mensen over
de streep van betalen te trekken.
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Lessen van The Guardian

The Guardian is online een gratis titel die ieder artikel
succesvol met een oproep eindigt om financieel te
ondersteunen aan een ieder die goede journalistiek
belangrijk vindt. Publicaties over Donald Trump, de
Panama Papers en de EU hebben de krant geholpen
de urgentie van goede journalistiek te onderstrepen.
“In the last year, it received more than 364,000 single
contributions from around 318,000 contributors”, valt
op Digiday.com te lezen.
Journalism.co.uk beschrijft de 5 lessen die anderen
van The Guardian kunnen leren als het gaat om mensen te overtuigen te doneren:
1. Vraag mensen om steun
Het is een misverstand om te denken dat je mensen iets extra’s hoeft te geven als boeken, reizen of
kortingen. Als je doel goed, duidelijk en urgent is zijn
mensen bereid bij te dragen.
2. Zoek naar de goede toon
Gebruik de juiste woorden,
de manier waarop je een
bijdrage vraagt luistert
nauw. Zo zorgde het bereik
van 160 miljoen mensen
noemen er voor dat mensen
dachten dat ze dan wel in
het geld moesten zwemmen.
Dat was niet het geval. De

zin onder iedere post dat elke bijdrage waardevol is,
is een belangrijke succesfactor geweest: “For as little
as 1 pound you can support The Guardian - and it only
takes a minute.”
3. Vindt de beste plek
Zoek de juiste plek voor je verzoek. Het klinkt voor
de hand liggend, maar de neiging kan best groot zijn
om een verzoek halverwege een artikel te doen. Of
voordat je gaat lezen. Maar the Guardian wilde niet
dat de vraag de leeservaring zou verstoren. En omdat
de titel een publiek van lezers heeft, is het logisch en
werkt het het best om aan het einde van een stuk pas
met de geldvraag te komen.
4. Maak het eenvoudig
Alle drempels moeten weg. The Guardian ontvangt
bijdragen uit 170 landen. In veel landen zijn verschillende betaalmethoden of -manieren gangbaar, voor
al die mensen moet betalen eenvoudig en inituitief
zijn.
5. Breng de juiste vaardigheden samen
Zorg voor multidisciplinaire teams die
aan producten werken zodat je goed kunt
testen wat er werkt en zaken ook snel kunt
aanpassen.
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Lessen van The Economist

The Economist is een compleet ander verhaal. Waar
The Guardian in de basis gratis is, is The Economist
een krant achter een paywall, mensen moeten betalen
voor de inhoud. Toch lukt het ook die krant om de inkomstenstroom te laten groeien. Ze deden het aldus:
1. Ga op zoek naar nieuwe doelgroepen
Zoek naar nieuwe manieren van verhalen vertellen
en contact op nieuwe platforms als Instagram en
Snapchat, maar kijk ook daarbuiten waar potentieel
publiek is. “It is about where untapped audiences
might be, by creating a presence on Snapchat and
Instagram to reach younger users or street campaigns
to reach people who would otherwise slip through the
cracks.”
2. Ga het gesprek aan
Onderzoek wat je publiek wil, waar de interesses
liggen, faciliteer de conversatie. Dat zorgt voor een
band. Vanuit die band kun je wijzen op de waarde van
een betaald product. “It’s really about having dialogue
as we go along, it’s about asking
actual questions and posting
content which is triggering emotional responses, leading people to
discover content that they might
not otherwise.”

3. Wees duidelijk
The Economist zorgt voor het juiste verwachtingspatroon door van meet af aan duidelijk te maken dat
het een betaalde dienst levert. Zeker, mensen mogen
een aantal berichten gratis per maand leveren, maar
daarna krijgen ze iedere keer weer de trigger voor een
betaald abonnement, aldus citeert Journalism.co.uk
Marina Hayden van de krant. “It’s really about having
dialogue as we go along, it’s about asking actual
questions and posting content which is triggering
emotional responses, leading people to discover
content that they might not otherwise.” 5
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In het kader van het thema ‘binding:
hoe ben je relevant voor de ongebonden
sporter’, kijkt Sportinnovatiestudio
voor inspiratie ook naar organisaties
buiten de sport. Bijvoorbeeld naar
de Consumentenbond. De vereniging
maakt de leden zichtbaar belangrijk
en betrekt ze bij het bepalen van de

binding

inhoudelijke agenda.

Voor de Consumentenbond

zijn deelnemers uiteindelijk
belangrijker dan leden
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at is het?
De Consumentenbond is een vereniging die opkomt voor de belangen van
consumenten. De missie: “Wij werken samen met
consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige
markten. Samen staan we sterker en weten we meer.
Wij zijn het verbindende platform en de vertrouwde
stem van en voor consumenten”.
De Consumentenbond wordt voor het grootste deel
gefinancierd met contributies van leden en gebruikers. Vanaf 5,75 euro per maand heb je het lidmaatschap van de Consumentenbond en krijg je onder andere online toegang tot de tests en hulp bij kwesties
over aankoop, garantie en voorwaarden.
Waar de Consumentenbond ooit begon met het
uitvoeren van de welbekende tests (natellen of er
wel echt honderd beloofde lucifers in het doosje
zaten) zijn de activiteiten van de Consumentenbond
inmiddels sterk uitgebreid. Zo geeft de bond ook
advies aan consumenten en voert ze actie in naam
van consumenten. Mensen kunnen klachten en
claims bij de Consumentenbond kwijt, de bond kan
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dat uiteindelijk weer bij de Tweede Kamer neerleggen.
En in deze digitale tijden laten consumenten meer
van zich horen. Voormalig directeur Bart Combée in
een interview aan NRC: “Verenigen is door internet
en sociale media veel makkelijker. Als jij vindt dat je
belazerd wordt, post je het op Facebook of Twitter.
Bedrijven zijn daar gevoelig voor.” De Consumentenbond gaat met de tijd mee en geeft haar leden een
(digitaal) podium.

Wat doet de bond goed?
De Consumentenbond is heel goed in de leden
(consumenten) zich gehoord te laten voelen. De
organisatie betrekt de consumenten. Zij denken mee,
dienen klachten in, werken samen aan oplossingen.
Ze hebben een podium bij de Consumentenbond en
ze boeken successen. Daar is bijvoorbeeld sprake van
als bedrijven persoonlijke klachten oppikken of als
moties bij de Tweede Kamer worden neergelegd.
Ook doet de Consumentenbond veel onderzoek
naar wat leeft onder de leden. Wat vindt het publiek
belangrijk? Wat wil men graag op de agenda zien?
De Consumentenbond is er voor consumenten, dus
wordt ook goed geluisterd naar wat de leden willen.

Hoe doet de Consumentenbond dat?
Maandelijks wordt de tevredenheid en loyaliteit van
de leden onderzocht met ‘de ledenmonitor’. Daarnaast kunnen leden (die minstens twee jaar lid zijn)
zich kandidaat stellen voor de Bondsraadsverkiezingen. De Bondsraad is het ledenparlement van de
Consumentenbond en bestaat uit maximaal 75 leden.
In de Bondsraad kunnen de leden van de vereniging
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invloed uitoefenen op het beleid van de Consumentenbond.
Het zijn de extra’s die ook veel doen voor het ‘binding
effect’ van de Consumentenbond, zoals een community, petities, een consumenten-internetpanel en
een klachtencompas. Iedereen (lid, of geen lid van de
Consumentenbond) kan zich gratis aanmelden op het
forum van de Consumentenbond: de Community. De
Community is een forum waar leden van dat forum
met elkaar kunnen praten, overleggen, sparren of
discussiëren. De Community is een plek waar leden
elkaar helpen, topics kunnen openen over onderwerpen waar zij mee zitten, maar ook waar saamhorigheid wordt gecreëerd. Het functioneert daadwerkelijk
als een community. De Consumentenbond heeft twee
communitymanagers in dienst die ook (met naam en
foto) reageren op het forum.
Het forum heeft voor ieder wat. Onderwerpen die
relevant zijn voor consumenten: Computers &
Electronica, Geld & Verzekeringen, Consument &
Recht, Zorg & Gezondheid, etc., maar ook: ‘de Huiskamer’. Voor gezellige onderwerpen die niet relevant
zijn. “Ben je op vakantie geweest, krijg je een nieuwe
kat of heb je iets grappigs gezien op het internet? In
de huiskamer kan je er met gerust hart op los kletsen.” Zo wordt het forum niet alleen een digitale plek
voor vragen en antwoorden, maar ook een sfeervolle
gezellige omgeving.

Slechts zo’n 2% van de leden zit op de Community
(zoals blijkt uit onderzoek van april 2017 tot maart
2018), toch investeert de Consumentenbond er veel in
en voegt het daadwerkelijk iets toe aan de diensten.
Ook voormalig directeur Bart Combée is overtuigd
van het belang van deelname: “Ledenaantallen en
abonnees dalen, maar het aantal deelnemers stijgt.
Deelnemers zijn mensen die bij ons geregistreerd
staan en die het afgelopen jaar minimaal één keer
iets bij ons gedaan hebben – of dat nu onze app
installeren, een recensie posten of overstappen van
verzekeraar is. Deelnemers vind ik een veel belangrijkere maat van hoe relevant we zijn.”
De meest loyale en actieve mensen worden zichtbaar
beloond:
● Maandelijks bezoeken tot 200.000 consumenten
de community. Er is een harde kern van zo’n 12 leden
die dagelijks op de Community te vinden zijn. Die
worden waarderend “Bondgenoten” genoemd.
● Er is een waarderingssysteem voor de leden. Dit is
openbaar inzichtelijk op de homepage. Zo is er een
lijst met gewaardeerde leden (“Bert 8 likes”) en zijn
er badges (Schrijver, Hartveroveraar, Bekend gezicht,
Positivo, Allesweter) die je kan verzamelen en die
dan achter je naam komen te staan (“Stonypony
heeft de Schrijver badge verdiend”)
De Community is niet alleen iets extra’s voor de leden,
maar is ook waardevol voor de Consumentenbond
want zo bindt de vereniging een daadwerkelijke c ommunity aan zich. Daarbij helpt het de
Consumentenbond te begrijpen welke onderwerpen
leven onder de leden. De bond kan waardevolle input
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uit het online forum halen. Zo was er een deelnemer
die een topic opende over verouderde kaarten in de
ingebouwde navigatiesystemen van Ford. Er werd
veel op gereageerd en tips werden uitgewisseld. De
Consumentenbond sprak Ford vervolgens aan en
diende met succes een klacht in bij de Reclame Code
Commissie.
Klachtenkompas.nl is een ander initiatief van de Consumentenbond. Op dit online platform kun je gratis
een klacht indienen. Het doel is dat je samen met
het betreffende bedrijf of instantie tot een oplossing
komt. Deelname van bedrijven is vrijblijvend en alle
klachten worden openbaar gemaakt. Zo kan iedereen
zien of er klachten over bedrijven zijn en hoe die daar
mee omgaan. Ook dit draagt bij aan het ‘binding
effect’: consumenten worden gehoord. Hun problemen worden zichtbaar gemaakt, kunnen bijval krijgen
van anderen, krijgen tips/oplossingen, en worden
vaak opgepakt door het bedrijf in kwestie.

Wat zijn de te leren lessen?
Maak je leden belangrijk. Geef ze een platform om
zich te uiten, geef ze de kans je organisatie ook
daadwerkelijk te verbeteren. Iedereen heeft eigen
ervaringen en expertise die iets kunnen toevoegen
aan de kennis en ontwikkeling van de organisatie.
Laat zien dat je feedback en meedenken waardeert,
beloon participatie openlijk. 5

71

portinnovatiestudio is een initiatief van NOC*NSF en sportbonden
dat begin 2019 van start is gegaan en vernieuwing in de breedtesport wil
stimuleren en mogelijk maken. Het is de plek waar innovatieve creatieve
ideeën een kans krijgen om te experimenteren en tot wasdom te komen.
Het doel? Zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen!

Abonneer je op de nieuwsbrief!

www.sportinnovatie.studio/nieuwsbrief
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