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Daar is ie dan, de tweede editie van het 
Sportinnovatie Magazine. Het is een uitgave van de 
Sportinnovatiestudio, die NOC*NSF en sportbonden 
begin 2019 in het leven hebben geroepen met als doel 
om innovatie in de breedtesport te stimuleren en te 
ondersteunen. Kennisdeling is daarbij enorm belangrijk 
en we proberen dat te stimuleren door de Sportinnovatie 
Meetups die we elke maand organiseren, door de Innovatietafels 
rond verschillende thema’s, door brainstorms, door de diverse artikelen op 
de website en dus ook door dit magazine te publiceren.

Wie denkt aan innovatie denkt vaak aan hippe jonge mensen die bedrijfjes 
opzetten en met behulp van digitale technologie en geld van investeerders 
nieuwe producten of diensten lanceren. Toch vindt verreweg de meeste 
innovatie plaats binnen bestaande organisaties. Bijna alle grote bedrijven 
geven veel geld uit aan Research & Development omdat ze weten dat dat 
de enige manier is om toekomstbestendig te zijn en ook op lange termijn 
relevant te blijven. Bedrijven en instellingen die beknibbelen op R&D laten 
ruimte voor start-ups die concurrerende diensten of producten ontwikkelen 
en lopen het risico op onderdelen langzaam uit de markt gedrukt te worden.

In de sportwereld is het al niet anders. Ook sportbonden en -verenigingen 
die op lange termijn relevant willen blijven moeten investeren in de 
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Ze moeten zorgen dat 
het sportaanbod naadloos blijft aansluiten bij de veranderende behoeftes 
van de sportconsument. Doen ze dat niet, of onvoldoende, dan zullen 
ondernemende partijen in het gat springen en commerciële initiatieven 
lanceren die marktaandeel kunnen gaan veroveren. Als eerste worden de 
krenten uit de pap gevist en ontstaat er op allerlei gebieden concurrentie.

Maar innoveren binnen een bestaande organisatie is soms best lastig. 
Iedereen is druk met de dagelijkse dingen en er is vaak weerstand tegen 
verandering. In deze editie van ons magazine daarom veel praktische tips 
en handvaten over hoe innovatie toch op gang gebracht kan worden binnen 
bestaande (sport)organisaties.

Het afgelopen half jaar ondersteunden we bonden bij allerlei projecten en 
ideeën. En daar werden we best vrolijk van. We werden vrolijk van de vele 
goede ideeën die langskomen om het sportaanbod te vernieuwen. En we 
werden vrolijk van de passie die vrijwel iedereen binnen de sportwereld 
heeft voor zijn of haar sport. Ook zijn we onder de indruk geraakt van de 
grote kennis die er is van de doelgroep, de sporter. Allemaal noodzakelijke 
ingrediënten om te kunnen vernieuwen. 

In dit Magazine vind je al die vrolijkheid en inspiratie terug. Veel leesplezier!

Aan deze editie van het magazine van de 
Sportinnovatiestudio werd meegewerkt 
door Erwin Blom, Roeland Stekelenburg, 
Richard Bastiaans, Willem‑Jan Draper, 
Nicolette Nol, Inma Millenaar, Jochem 
Hövels, Leonieke Daalder, Fenne van Loon, 
Bas Janson, Martijn Gussekloo en Lars 
Regeer.

De Sportinnovatiestudio is een initiatief van 
NOC*NSF en sportbonden.

Sportinnovatiestudio
De Loods
Durgerdammerdijk 99B
1026 CD Amsterdam

W: https://sportinnovatie.studio
T: +31 202 101 101
M: info@sportinnovatie.studio
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Wat is de Sportinnovatiestudio? Hoe werkt de
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:

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

Incubator 

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, Sport‑
visserij Nederland, de Nederlandse Algemene Danssport Bond, de 
KNHS, de KNRB en de Nederlandse Ski Vereniging.

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.

Expertisenetwerk 

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.

sport
innovatie
studio

4

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: 

Bezoek www.sportinnovatiestudio.nl en meld je aan!

“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”.
01

02

03

Bezoek voor alle informatie www.sportinnovatie.studio
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De Sportinnovatiestudio is er om bonden een stap verder te helpen bij hun 
innovatieve ideeën of projecten. Die bonden hebben ons sinds begin dit jaar 
in groten getale weten te vinden. Soms om een onderzoeksvraag neer te 

leggen (o.a. Visserij Nederland, KNAF), dan weer om samen toekomststrategieën te 
ontwikkelen (o.a. KNDB, Nederlandse Ski Vereniging), over een plan te brainstormen 
(o.a. KNVB, NTTB) of specifieke deskundigheid aan een project te koppelen (o.a. KNHS, 
Skateboard Federatie Nederland). 

Ook was er veel animo voor het aanbod om mee te denken over aanvragen voor het 
innovatiefonds van NOC*NSF. Met zo'n 15 bonden brainstormden we over hun plan‑
nen (o.a. JBN, Handboogsport Nederland, KNHB en NOB). 

Daarnaast zijn onze meetups, brainstorms en innovatietafels een steeds vastere 
waarde (met o.a. bijdragen van KNZB, KNRB, NDB, KNBB en Nevobo) en betrekken we 
bonden bij ons Digitale Democratie traject (o.a.  Nederlandse Curling Bond, KNLTB, 
KNMV).
 
Tot slot bereiken we een groep van 300 sportprofessionals met onze nieuwsbrief en 
een veelvoud daarvan met onze website. Al die bonden en andere geïnteresseerden, 
grote dank! En kun je ook ondersteuning bij innovatieprojecten gebruiken? Van 
 onderzoeksvraag tot deskundige ondersteuning tot uitwerking van een concept?  
Mail naar info@sportinnovatie.studio.

Innoveren kun je op veel manieren. Vernieuwen kan 
groots en meeslepend voor wie de ideeën, de mankracht 
en de middelen heeft. Maar het kan ook klein en vol 

impact. De democratisering van de technologie maakt dat het 
nu eenvoudiger dan ooit is om plannen werkelijkheid te doen 
worden. Het is nu simpeler dan ooit om te onderzoeken waar een 
publiek interesse in heeft en geld voor wil neertellen. Probeer 
te leren van de technologiestartups en maak innovatie, probe-
ren, leren en executeren onderdeel van je dna. In dit hoofdstuk 
zetten we trends op een rij waarop je kunt inspelen, geven we 
je handvatten om zelf aan de slag te gaan en tips die je kunnen 
helpen. Laat je inspireren, maar ga vooral zelf aan de slag!

Vernieuwen  
doe je zo

innoveren

sport
innovatie
studio

Met wie werken 
we al samen?
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Trends
om in te spelen bij   innovatie

De maatschappij 

verandert, de mensen 

veranderen. Dat 

heeft natuurlijk 

ook zijn weerslag op 

de sport. Wat zijn 

ontwikkelingen die 

spelen en waar de sport 

op kan inspelen? Een 

overzicht van actuele 

trends.

Op maat
De digitalisering van de samenleving heeft ervoor 
gezorgd dat iedereen op maat bediend kan worden. 
Je maakt zelf de keuzes wat je luistert, kijkt of koopt, 
maar diensten als Netflix, Spotify en Bol.com helpen je 
ook een handje door je op maat diensten of produc‑
ten voor te schotelen. Zo zijn Netflix en Spotify zowel 
waardevol voor de massa als voor het individu. Lees 
verderop in dit magazine hoe Rex.ai e‑commerce 
winkels op maat inricht.

Dus:
Bedenk hoe je met je aanbod op persoonlijk nivo 

waardevol kunt zijn.

Niches
Technologiegedreven bedrijven kunnen met persona‑
lisatie en algoritmes op maat bedienen. Maar zonder 
techniek kun je ook diep inzoomen op een niche, een 
aanbod verzinnen voor een specifieke doelgroep en 
/ of over een specifiek onderwerp. Zo richt Karper‑
wereld zich helemaal op de vis met dezelfde naam, is 
24trains.tv er voor de liefhebber van treinen en pakt 
Uitvaart.tv alle domeinen die over de dood gaan. Lees 
verderop in dit magazine meer over Uitvaart.tv.

Dus:
Vraag je af welke niches je binnen je domein kunt 

vullen.
  O

innoveren
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Samen
Een andere karakteristiek van internet is dat mensen 
met elkaar in contact kunnen komen. Alhoewel er 
mensen zijn die zich van de grote netwerken  afkeren 
vanwege privacy en toon van het gesprek, is een 
sociale component bijna overal waardevol en van 
toepassing. Mensen vinden elkaar rondom een passie, 
een probleem of een doel. Ze willen kennisdelen, 
 elkaar deelgenoot maken van ervaringen, zichzelf 
laten zien. En of dat nu voor de fietser via Strava is of 
voor de voetballer via de camera van Voetbal.tv, de 
sociale component blijft van groot belang. 

‑ Faciliteer communities.
‑ Breng mensen rondom een niche bij elkaar.

Platforms
Taxidienst Uber heeft geen auto's in bezit en geen 
chauffeurs in dienst. AirBnB beschikt niet over 
eigen hotels of vakantiehuizen. En toch zijn beiden 
voorbeelden van zeer grote succesvolle internetdien‑
sten. Het zijn marktplaatsen van vraag en aanbod, ze 
verdienen geld door taxi en klant of huiseigenaar en 
vakantievierder bij elkaar te brengen. Het zijn plat‑
forms die ritjes en vakanties faciliteren. De grootste 
internetsuccessen van dit moment 
zijn platforms of marktplaatsen. 

Kijk hoe je als platform of 
marktplaats van waarde 

kunt zijn. 

Ontzorging
Het Nederlandse Gerrard biedt 
'Koptelefoon as a service' aan. 
De luisteraar krijgt voor een vast 
maandbedrag een goede koptele‑
foon thuis waarbij wanneer nodig 
onder delen vervangen worden. En wie 
de koptelefoon zat is, zet zijn contract stop. 
Zo kun je bij Swapfiets een fiets tot je beschik‑
king hebben en bij Witgoedhuren een koelkast. Deze 
vorm van ontzorging is populair. Een relatief laag vast 
bedrag en je hebt geen omkijken meer.

Bedenk hoe je je publiek voor een vast bedrag per 
periode kunt ontzorgen.

Onmiddellijk
We zijn ongeduldig geworden. 
Alles moet sneller dan snel. 
Daar rekenen we op als we 
een vraag stellen of als we een 
bestelling plaatsen. En dus vinden we het normaal dat 
Bol nog dezelfde dag een bestelling brengt en kijken 
we niet gek op als Coolblue op zondag komt voor‑
fietsen. Maar voor instant gratificatie heb je een groot 
bedrijf nodig.  

Vraag je af of je hier mee moet willen concurreren, 
dit is een lastig thema om je op te onderscheiden.

Verantwoord
We leven in een tijd waar woorden als duurzaamheid, 
verantwoord en gezond veel voorkomen. Er moeten 
nog heel veel stappen gezet worden om de wereld een 
nieuwe fase in te loodsen, maar in Nederland is dit 
een belangrijk thema. 

Hoe kun je inspelen op de roep om een  'sustainable' 
wereld?

Controle
Het wantrouwen in instituties is op een hoogtepunt. 
Daarom is er veel aandacht voor privacy en security. 
Mensen willen zekerheid dat er goed met hun data 
en gegevens wordt omgegaan. Bedrijven als zoek‑
machine Startpage.com maken daarom van privacy 
hun onderscheidende waarde.

Vraag je af hoe je in kunt spelen op de roep om 
 privacy en security.   5

Trends
om in te spelen bij innovatie

innoveren
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Bepaal je doelgroep
Als je een product ontwikkelt, is het belangrijk om 
te weten voor wie je het doet. Dat je de toekom‑
stige gebruiker voor je ziet. Want je kunt een nieuwe 
voetbaldienst ontwikkelen, maar het maakt nogal 
uit of je je daarmee op kinderen en hun ouders richt 
of dat sporters op leeftijd een belangrijke doelgroep 
zijn. Het maakt uit in de uitstraling, het maakt uit in 
de toon, het kan uitmaken in de prijsstelling, in het 
verdienmodel.
Bedenk dus goed op wie je je gaat richten, voor wie je 
aan de slag gaat. En dat mogen natuurlijk meerdere 
groepen zijn. Kies één of meerdere doelgroepen uit en 
beschrijf hun karakteristieken. De één vindt het fijn 
om met zogenoemde persona's te werken ('Joost is 
een 23‑jarige student die met vier vrienden in een flat 
woont, competitie vindt hij leuk, maar sporten moet 
niet te fanatiek worden'), de ander houdt het liever 
algemener ('de doelgroep bestaat uit basisschoolleer‑
lingen en hun docenten'). Kies wat bij je past, maar 
probeer duidelijk af te bakenen.
 
Dus:
• Bedenk voor welke groepen van sporters je 
 belangrijk wilt zijn.
• Omschrijf wat die mensen kenmerkt.

Breng hun activiteiten  
in kaart
Iedere sport kent seizoenen met een bepaalde 
opbouw. Bijvoorbeeld: een wintersporter bereid zijn 
volgende vakantie voor door een periode te kiezen, 
een bestemming te bepalen en onderdak te reserve‑
ren. In een latere fase volgt de fysieke voorbereiding. 
Daarna komen de reis, het verblijf ter plekke, etcetera. 
Dat zijn allemaal belangrijke momenten met verschil‑
lende vragen en behoeften. En die kunnen weer per 
doelgroep verschillen, kunnen anders zijn voor een 
jonge beginner dan voor een gevorderde sporter op 
leeftijd. Het is belangrijk om die momenten of fasen 
te onderkennen en beschrijven zodat je daarna kunt 
gaan bedenken hoe je daar van waarde voor je publiek 
kunt zijn.  

Dus:
• Hoe ziet een jaar of seizoen er voor ieder van je 
 doelgroepen eruit?
• Wat zijn momenten of fasen waarop je van 
 toegevoegde waarde kunt zijn?

Bedenk toegevoegde 
waarde
Bij het bedenken van nieuwe diensten of producten is 
het belangrijk om je af te vragen hoe je van toege‑
voegde waarde voor je publiek kunt zijn. Want dan 
kun je mensen aan je binden. Vraag je dan ook meteen 
af waar mensen geld voor over hebben. Dan heeft die 
dienst of dat product namelijk zeker toekomstige 
potentie. 

Mensen hebben bijvoorbeeld geld over voor :
▫ Gemak.  Maak dingen voor mensen simpel. Dat 

is waardevol. Ontzorging is daar een mooi voorbeeld 
van. Voor minder dan twee tientjes per maand krijgen 
de klanten van het al eerder genoemde Swapfiets 
bijvoorbeeld de belofte dat ze probleemloos kunnen 
fietsen. Als de fiets stuk is wordt hij onmiddellijk 
gerepareerd of vervangen. Vraag je af voor welk gemak 
je kunt zorgen.
▫  Comfort.  Mensen betalen met liefde voor 
voorrang in de Disney‑rij of snellere doorstroom op 
Schiphol met Privium. Maar ook hebben ze geld over 
voor een luxe behandeling bij een concert of een wed‑
strijd. Bedenk hoe comfort van toegevoegde waarde 
kan zijn.
▫  Voordeel.  Nederlanders zijn en blijven een 
koopjesvolk. Dus zijn we bijvoorbeeld gevoelig voor 
de belofte van kortingen bij het aangaan van een 
lidmaatschap. Concurreren op prijs is altijd een lastige 
omdat het maar beperkte trouw oplevert, maar het 
kan geen kwaad om op deze menselijke trek in te 
spelen. Bedenk dus voordeeltjes. 
▫  Deskundigheid.  Dit is natuurlijk een belangrijke 
kwaliteit van sportorganisaties. Mensen die beter 
willen leren sporten of een grotere conditie willen 
opbouwen kunnen dat niet alleen. Ze betalen graag 
voor training, opleiding, advies. Daar moet altijd een 
goed aanbod voor zijn. Maar aarzel daarbij niet om in 
te spelen op de laatste trends bij bijvoorbeeld fitness, 
bootcamps en personal trainers. 
▫  Vermaak.  Mensen hebben niet alleen geld over 
voor het oplossen van hun problemen, ze hebben ook 
geld over voor een goede tijd. Ze betalen graag voor 
boeken, voor films, voor series, voor demonstraties, 
voor wedstrijden, voor evenementen. Kijk ook daar 
goed naar de mogelijkheden.
▫  Inclusiviteit.  Hoewel we ook in een individua‑
listische tijd leven, blijft een kenmerk van de mens 
dat we ergens bij willen horen. Soms omdat we een 
gezamenlijk doel hebben, dan weer omdat we een 
 gezamenlijk probleem hebben, maar het vaakst 
omdat we een gezamenlijke passie hebben. Maar kijk 
goed naar dat 'club‑gevoel', zorg voor karakter, zorg 
voor identiteit, wat maakt je bijzonder?
▫  Exclusiviteit.  Er is altijd een groep mensen die 
gevoelig is voor exclusiviteit. Die het waardevol vindt 

12     stappen  
  van idee naar 
prototype

In

1

2

3

O

innoveren
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dat je als lid van een club kans maakt op 'meet and 
greets' met je helden, dat je jaarlijks gesigneerde 
exemplaren van bijzondere producten krijgt,  
etcetera. Speel dus met speciaal zijn.

Eerst hebben we doelgroepen bepaald, daarna hebben 
we een seizoen met zijn specifieke momenten in kaart 
gebracht, tot slot hebben we gezien waar mensen geld 
voor over hebben. Nu kan het brainstormen beginnen. 

Dus:
•  Vraag je voor ieder van je doelgroepen in iedere 
fase af of je manieren kunt bedenken waarop je met 
gemak, comfort, deskundigheid etcetera van toege‑
voegde waarde kunt zijn.

Kies de meest kansrijke 
ideeën
In een brainstormfase bestaat slecht of goed niet, is 
het belangrijk om je brein de vrije loop te geven. Want 
misschien zet jouw kleine plannetje een ander wel 
groots aan het denken. Schrijf dan ook rijp en groen 
op. Maar daarna komt er wel een fase van selecteren. 
Je kan niet alles aanpakken. Vraag je af hoe groot 
de inspanning gaat zijn om een idee te realiseren 
en welke impact het kan hebben. Die impact hangt 
natuurlijk af van je doelen. Ben je aan een nieuw 
product begonnen om meer leden te werven of meer 
geld binnen te halen of is het allebei belangrijk? Als je 
dan een ranglijst gaat maken, scoort een simpel uit te 
voeren plan met hoge potentiële verdiensten vanzelf‑
sprekend hoog. En een moeilijk te realiseren product 
voor een kleine doelgroep laag. 

Dus:
• Rangschik de ideeën, bekijk verwachte inspanning 
en impact en maak een selectie.

Experimenteer met 
verdienmodellen 
Ook als je primaire doel is mensen aan het bewegen 
te krijgen, is het belangrijk de financiële kant van je 
product of dienst goed in het oog te houden. Omdat 
geld dat gebruikers er voor over hebben laat zien 
dat ze er waarde aan hechten en omdat gezonde 
bedrijfsvoering toekomstbestendig maakt. Aan een 
echte begroting kom je in een latere fase toe, maar 
bedenk nu wel al heel goed welke verdienmodellen je 
als mogelijkheid ziet en zet mogelijke opbrengsten in 
je hoofd wel al af tegen de verwachte globale kosten. 
Hoe realistisch is het plan? Maak een grove bereke‑
ning op een bierviltje.
Aarzel daarbij niet straks te experimenteren met 
verdienmodellen. Een nieuw product of nieuwe 
dienst ontwikkelen is op alle manieren een zoek‑
tocht waarbij je flexibel moet zijn. Misschien maak 
je de Netflix voor je sport en vraag je een tientje per 
maand voor een groeiende collectie instructievideo's, 
start je de Swapfiets voor racefietsen en ontzorg je 
de fanatieke sporter voor een maandelijks bedrag, 
begin je de Booking.com voor wandelaars en pak je 
een  percentage per boeking of wellicht verkoop je 
geanonimiseerde data aan de overheid van sporters 
en hun activiteiten. Er is veel mogelijk. Wees ook op 
dit vlak creatief.

Dus:
• Bedenk welke verdienmodellen kansrijk voor je plan 
zijn.
• Kies een primair verdienmodel, maar blijf straks 
experimenteren en onderzoeken.
• Maak een grove berekening van kosten en 
 opbrengsten op een bierviltje: is dit kansrijk?

Maak je idee concreet: 
schrijf een persbericht
Probeer nu de nummer 1 van je ranglijst bij de horens 
te vatten en uit te werken. Dat kan met een heel 
eenvoudige oefening. Schrijf een persbericht voor je 
product of dienst alsof het vandaag naar de media 
zou moeten. Zo'n oefening is heel waardevol omdat 
het je dwingt kort en bondig te formuleren wat je gaat 
maken, voor wie je het gaat maken, wat die persoon 
er aan heeft, wat het gaat kosten, etcetera. Bij het 
lezen van het persbericht moet een duidelijk beeld 
opstijgen van wat je op de wereld gaat zetten en wat 
je daarmee wilt bereiken. Werk dan ook met fictieve 
quotes van gebruikers of andere belanghebbenden.  

Dus;
• Schrijf een kort, bondig en wervend persbericht voor 
je product of dienst.

Onderzoek de kansen bij 
je publiek
Dit persbericht is een ideaal middel om onderzoek 
mee te doen bij je doelgroep. Leg ze dit verhaal voor 
en bevraag ze. Wat vinden ze er van? Wat zouden ze 
anders willen? Zouden ze er geld voor over hebben? En 
is dit de juiste prijs?
Door met dit persbericht naar je doelgroep te gaan 
kun je je plan waar nodig bijstellen en haal je de eerste 
informatie op over de kansrijkheid van je product of 
dienst. Is er voldoende enthousiasme? Is er voldoende 
bereidwilligheid om te betalen? 
Een persbericht is een simpel en doeltreffend middel 
voor publieksonderzoek. Dat onderzoeken kun je 

doen met een online onderzoekstool als Survey‑
Monkey of Typeform. Of beleg gesprekken en neem 
interviews af. Maar een onderzoeksburo een grote 
groep laten onderzoeken, kan ook.

Dus:
• Onderzoek wat je publiek er van vindt. 

Bouw een simpele 
website
Met het persbericht en je onderzoek heb je feedback 
opgehaald om je plan aan te scherpen. Een goede vol‑
gende stap is een simpele site te bouwen. Dat is een 
extra oefening in het concretiseren van je plan. Maar 
ook nu verkoop je nog voornamelijk een belofte. Maak 
met een dienst als Carrd een zogenoemde onepager 
waarop je je product neerzet. Dit is een oefening om 
nog meer tot de kern van je boodschap te komen. Wat 
doe je voor wie en wat maakt je speciaal?

Dus:
• Bouw een eenvoudige onepager met Carrd.

5

4
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    Ga terug naar je publiek
Je publiek blijft in iedere fase belangrijk. Voor hen doe 
je het. Zij moeten het gaan gebruiken. En dus moeten 
zij het snappen, moeten zij het willen, moeten zij er 
naar verlangen. Dat effect moet je onepager bewerk‑
stelligen. Deel de site dus met je publiek en vraag hen 
om feedback. We zijn nog steeds niet aan het bouwen, 
maar deze fase is ook heel leerzaam. Overigens kun 
je in zo'n onepager nog extra waardevolle elementen 
inbouwen om feedback op te halen. Een mogelijkheid 
voor mensen om zich aan te melden voor een nieuws‑
brief als ze als eerste op de hoogte van de release 
willen zijn, bijvoorbeeld. Des te meer mensen dat doen, 
des te zekerder weet je dat je iets mogelijk waardevols 
in handen hebt. Of je kunt nog een stap verder gaan. 
Maak al voor release een betaalknop. Geef de vroege 
vogels korting op de uiteindelijke prijs. Als mensen 
gaan betalen weet je zeker dat ze het willen hebben. 

Dus:
• Onderzoek nogmaals wat je publiek er van vindt. 

Bouw een prototype
Een product of dienst bouwen kan een kostbare 
investering zijn. Dat wil je pas doen als je de kansen 
van je concept goed hebt onderzocht. Dat hebben we 
al met het persbericht en de onepager gedaan, maar 
kan ook concreet. Dat is met de huidige voorradige 
digitale technieken steeds eenvoudiger geworden. 
Onderzoek daarom eerst de mogelijkheden voor de 
realisatie van een eenvoudig prototype. Heb je een idee 
voor een  videodienst? Met Vimsy kun je zo aan de slag. 
Heb je een concept voor een marktplaats ontwikkeld? 
 Tribeshare is er voor opgezet. Om maar een paar voor‑
beelden te noemen.

Dus:
• Bouw een prototype, realiseer de simpelste vorm van 
je eindproduct.

Valideer je concept
Het prototype mag een Minimal Viable Product zijn, 
de kleinst denkbare versie van je eindproduct. Niet 
alles hoeft er in te zitten, de bedoeling en belofte 
moeten wel duidelijk zijn.
Want met je prototype ga je valideren of er een 
publiek is dat je product of dienst wil gebruiken en 
er ook voor wil betalen. Schrijf dus je netwerk aan, 
benader een deel van je leden of klantenbestand,  
maar lanceer ook een kleine marketingcampagne. 
Test je product zowel bij relaties als bij mensen die je 
niet kennen. Neem een beperkte periode voor deze 
validatie. Snelheid is belangrijk.

Besluit: stoppen of 
 doorgaan
Geven de resultaten je een hoopgevend signaal af? 
Doet dit je denken dat het in groter verband een suc‑
ces kan worden? Is het antwoord nee, pas het concept 
aan en probeer het weer of trek de stekker eruit en ga 
met idee 2 van je lijstje aan de gang. 
Is het antwoord ja, dan ga je terug naar de tekentafel. 
Wat is er voor nodig om product of dienst definitief 
te bouwen? Welke inspanning is er nodig voor de 
bedrijfsvoering en marketing? Hoeveel betalende 
klanten hebben we dan nodig? Als dat plannetje 
op hoofdlijnen nog steeds klopt, ga je op zoek naar 
financiering en ga je met verdubbelde inspanning aan 
de slag!   5
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Ontwerper David Delahunty is ervan overtuigd dat iedereen een idee-

generator kan worden. Als je jezelf maar aanleert met een open blik naar 

de wereld te kijken, probeert te leren van wat je ziet en durft te delen wat 

in je opkomt. Dat deed hij zelf in extreme mate. Een jaar lang deelde hij via 

5 Ideas A Day maar liefst 5 ideeën per dag. Misschien is 5 ideeën per 

dag een beetje veel, maar wie een ondernemende omgeving wil creëren, wie 

een innovatieve cultuur wil realiseren, kan veel van Delahunty leren. Hij 

bundelde zijn lessen in een e-book. Dit zijn de belangrijkste.

* Stel vragen. Kijk met een onderzoekende blik naar de wereld. Vraag je af 

waarom dingen zijn zoals ze zijn, onderzoek of het ook anders kan, spin op 

alternatieven, bedenk wat je kunt leren van successen in andere werelden.

* Verplicht jezelf. Nogmaals 5 ideeën per dag is misschien veel, maar 

spreek eens met jezelf af dat je één idee per dag moet produceren. En 

vertel je collega’s en/of vrienden dat je dat om te beginnen een maand gaat 

volhouden. Daarmee maak je een afspraak en moet je wel. Dat is goed.

* Gooi de schroom van je af. Analyseer niet teveel, schrijf op wat in je 

op komt. Als je te lang gaat denken loop je het risico dat je ieder idee stuk 

relativeert. Geef creativiteit juist de ruimte.

* Maak ruimte. We hebben het allemaal druk, maar we kunnen ook 

allemaal best 20 minuten vrij maken om vrij te denken. Maak die tijd in je 

agenda , loop een ommetje, zonder je af, gun jezelf de tijd om te denken.

* Spreek af. Denk niet alleen in afzondering. Leg een probleem ook bij 

anderen neer, leg een idee ook aan anderen voor. Die voegen weer inzichten 

toe aan die van jou. Die kunnen ideeën weer een stap verder helpen.

TipZo ontwikkel je ideeën

16
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Kennisdeling is een van de pijlers onder de Sport-
innovatiestudio. Leren van elkaar, opsteken van de 
ervaringen die anderen al hebben opgedaan. Daarom 

organiseren we Meetups waar cases van binnen en buiten de 
sport centraal staan, beleggen we zogenoemde innovatietafels 
om thema's te doorgronden, schrijven we op onze website over 
inspirerende voorbeelden en koppelen we specialisten uit ons 
netwerk aan sportbonden wanneer die ondersteuning kunnen 
gebruiken. In dit hoofdstuk een aantal van die voorbeelden. 
Samen weten we meer.

 
Deel je kennis

Leren
Een idee is mooi, een idee is belangrijk, maar een idee moet ook 

toekomstbestendig zijn. Er zijn tal van manieren om een nieuw product of 

dienst te financieren, dat kan voor een bond uit eigen middelen zijn omdat het 

strategisch belangrijk is, of het kan middels subsidies of sponsorgelden tot 

stand komen. Maar als gebruikers er geld voor over is dat het allerbeste bewijs 

van waarde. Peilen of dat zo is hoeft niet ingewikkeld te zijn…

Het wemelt van de tools die je hierbij kunt inzetten, maar om te voorkomen dat 

je in het oerwoud verdwaalt, hier drie aanraders van de Sportinnovatiestudio:

* 1. Carrd. Dit is een tool waarmee je heel eenvoudig ‘onepagers’ kunt maken. 

Zoals elders beschreven sowieso een goede oefening om je product helder en 

eenvoudig aan de buitenwereld te tonen. Carrd heeft al een integratie met 

betaaldienst Stripe en Paypal zodat je al producten of diensten kunt gaan 

verkopen.

* 2. Memberstack. Als je bedacht hebt dat je met abonnementen of 

lidmaatschappen wilt gaan werken, betalen voor bepaalde content of services, 

dan is Memberstack een goede optie omdat de dienst alle bijbehorende 

rompslomp voor je wegneemt. En goed met Carrd integreert.

* 3. Checkoutpage. Het probleem van veel internationale diensten is dat 

ze wel creditcards en PayPal ondersteunen, maar Ideal niet. De Nederlandse 

maker van Checkoutpage heeft er voor gezorgd dat dat bij zijn dienst wel het 

geval is. Het is met de dienst eenvoudig om producten en diensten te koop aan 

te bieden, Checkout Page werkt onder meer goed samen met WordPress.

Onderzoek in de praktijk waar 
mensen voor willen betalen

18 MAGAZINE 02sportinnovatiestudio
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Innovatietafel
in het teken van geld, 
poen en pegels
Met 'de innovatietafel' brengt de 

Sportinnovatiestudio in een kleine 

setting specialisten en bonden bij elkaar 

om kennis te delen. De eerste aflevering 

stond in het teken van verdienmodellen. 

Hoe zorg je er voor dat projecten zichzelf 

kunnen bedruipen of zelfs winstgevend 

worden?

Aftrap

De aftrap is aan Stefan Verkerk, een van de mensen die 
filesharingtool WeTransfer opbouwde. Zonder slides 
introduceert Verkerk zich aan de bonden en sportorga‑
nisaties. De ‘founding shareholder’ van WeTransfer is 
sinds 1995 actief in de onlinewereld en werkt sindsdien 
in verschillende rollen voor onder meer voor Wired, 
T‑Mobile, WeTransfer en vandaag de dag voor App‑
Signal, een bedrijf dat analysesoftware aanbiedt aan 
softwarebedrijven.

Hij omschrijft zijn werk als het kijken onder een mo‑
torkap: “Als je weet hoe die machine eruitziet en aan 
welke knoppen je moet draaien, dan kun je zien wat er 
beter kan. Dan kun je een bedrijf winstgevend maken.” 
Het succes van WeTransfer zit volgen Verkerk in de ba‑
lans tussen een grote groep gratis en een kleine groep 
betaalde gebruikers. “Met de advertising speelden we 
al quitte op de gratis gebruikers en een relatief kleine 
groep die een premium account nam, zorgde voor de 
winst.” 

KNVB VoetLab

In het tweede kwart voor rust, om in voetbaltermen te 
spreken, is het de beurt aan Bart van Rossenberg. De 
business developer ontwikkelt bij de KNVB VoetLab, 
een platform waarop nieuwe sportdiensten en vormen 
worden ontwikkeld en getest. Bij succesvolle tests gaan 
ze onderdeel van het reguliere aanbod uitmaken.
Een van de geteste vormen is Kicks Fit: een soort 
fitness‑voetbalschool waarbij krachtsport en voetbal 
worden gecombineerd. “Zelf stopte ik met voetbal, 
omdat het niet meer paste in mijn agenda. Dan beland 
je – net als veel andere voetballers‑ in de gym.” Net als 

Leren

O
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hij zijn er veel voetballers die uitstromen bij verenigin‑
gen, zo’n 150.000 per jaar, terwijl ze nog wel een passie 
hebben voor de sport.
Zonde, vindt de KNVB. Deze groep behouden, dat is het 
doel. “Hoe bied je voetbalverlaters een goed alternatief 
aan?” Van Rossenberg beantwoordt zijn eigen vraag: 
“Deze groep wil laagdrempelig en efficiënt fit blijven. 
Dan concurreer je al snel met bootcampclubs, sport‑ en 
crossfitscholen. Een vereniging kan daar niet tegenop 
boksen. Voetbal je bij een club dan moet je op zondag, 
elf tegen elf, uit bij DRC om twaalf uur op het veld 
staan. Kicks Fit is een alternatief dat kan concurreren 
met de sporten die voetbalverlaters nu beoefenen. We 
geven een rooster waarbij we zeggen: ‘kom wanneer je 
wilt, we hebben opgeleide trainers, alles ligt klaar, geen 
gedoe’.” 
Het verdienmodel van Kicks Fit lijkt een abonnements‑
vorm te worden. “Er loopt nu een showcase op locatie 
waar mensen deel kunnen nemen aan voetbalfitness. 
De prijs is vijftig euro per maand. Die prijs is opge‑
steld door te kijken naar sportbudgetten van de groep 
sporters die wij aanspreken en gebaseerd op prijzen van 
de concurrentie. We willen onderscheidend zijn van de 
concurrentie, maar wel dezelfde waarde creëren.” 

Wat zijn goede verdienmodellen? 

Na de pauze neemt Erwin Blom van de Sportinnova‑
tiestudio de aanwezigen mee in zijn presentatie over 
verdienmodellen. Voorbeelden vanuit de journalistiek, 
sport‑ en gamewereld komen voorbij. Zo biedt het 
medium Voetbal International VI Pro‑artikelen aan. 
Verhalen die diepgaander en kwalitatiever zijn dan 
de ‘normale’ verslaggeving die op internet te vinden 
is. Eveneens uit de journalistiek: The Guardian. Het 
 Engelse tabloid vraagt websitebezoekers of ze een 
donatie over hebben voor hun journalistieke werk. Wat 
een miljoen mensen inmiddels doen.

Fortnite, een populaire game, is grotendeels gratis. De 
game is laagdrempelig en gewild onder veel jongeren. 
Maar waar worden de centjes dan aan verdiend? “Dat 
zit ‘m in de outfits en de dansjes. Voor de extra’s betaal 
je meer”, vertelt Blom. 

Digitale zwembond

Wie heeft zijn zwemdiploma nog bewaard? Die vraag 
stelt Marieke Gerritse (KNZB) aan de luisteraars. Een 
paar handen gaan omhoog, ‘waarschijnlijk in een doos 
op zolder’, horen we ook nog. Dat kan vervelend zijn 
als je het zwemdiploma nodig hebt voor een cursus of 
sportopleiding, maar de zwembond bewaart de diplo‑
ma’s ook niet. Terwijl er jaarlijks zo’n 350.000 kinderen 
hun diploma behalen. 
Om te voorkomen dat het diploma verdwijnt in een 
verhuisdoos – en vooral omdat het een toegevoeg‑
de waarde heeft voor de hele zwembranche – wil de 
KNZB de diploma’s digitaal vastleggen. Op die manier 
kunnen zwemmers in kaart worden gebracht waar de 
zwembond iets voor kan betekenen. “Wij zijn er als 
KNZB niet alleen voor onze leden (16.000), maar voor 
alle zwemmers in Nederland. Als we weten wie het zijn, 
waar ze zwemmen, hoe vaak ze zwemmen, dan kun 
je kijken hoe je ze vaker kunt laten zwemmen. Er zijn 
in Nederland ruim twee miljoen mensen die eens per 
maand een duik nemen in het zwembad.”

Het geld waarmee het digitale platform gebouwd gaat 
worden, moet terugverdiend worden. De vraag is dan 
ook of het geld terug moet worden gehaald via de leden 
of door licentiekosten te verrekenen bij de zwemaan‑
bieders. “Die discussie hebben we gevoerd binnen 
de bond. Omdat we het voor iedere zwemaanbieder 
toegankelijk willen maken, neigen we nu naar door‑
berekenen aan de zwemmer. We denken dat het geen 
drempel is om bovenop de lessen 2,50 te betalen voor 
een digitaal ZwemID.”

Verkerk ziet meer mogelijkheden. “Met het ZwemID 
kom je makkelijk in contact met zwemmers. Je zou 
bijvoorbeeld kinderen die een diploma behaald hebben 
kunnen uitnodigen voor een zwemmiddag. Op die 
manier kan je het zwembad vullen en naar andere 
zwembaden stappen en zeggen: ‘kijk daar hebben we 
het zwembad vol gekregen. Is dit iets voor jullie?’” 

Er komen nog meer suggesties op tafel. De focus ligt 
vooral op de instroom van kinderen van 4 tot 8 jaar, 
maar er zijn ook veel zwemmers die hun diploma 
jaren geleden hebben behaald. “Ik zou die best nog 
willen uploaden. Data waarmee je meer kan dan van 

kinderen”, zegt Hans Leenstra van de Koninklijke 
 Nederlandse Motorrijders Vereniging. “Al voeg ik het 
ook graag toe voor een stukje erkenning”, grapt hij. 

SportOn

Een antwoord op de mismatch tussen sporters en het 
sportaanbod. Dat is SportOn. Lees elders in dit maga‑
zine een interview met Carlijn Mol van het transitie‑
team van NOC*NSF over het project. “Mensen willen 
niet vastzitten aan schema's en trainen op de momen‑
ten dat het de club uitkomt, maar wanneer het hen 
uitkomt.” Daarom wordt er een Spotify voor sporters 
ontwikkeld. Sporten wanneer, waar en met wie je maar 
wilt. 

De groep die vooral afhaakt bij verenigingen zijn de 
multisporters, actievelingen die meerdere sporten 
beoefenen. De doelgroep is in kaart gebracht en op 
die manier wordt een passend aanbod geboden. “De 
doelgroep gaat graag fitnessen en bootcampen, omdat 
het flexibel en divers is. Een verenigingssport kan dat 
ook zijn. Alleen in een ander jasje dan dat het nu wordt 
aangeboden.” 

Een van de uitdagingen van SportOn is het neerzetten 
van een verdienmodel. Nu worden de lessen los aan‑
geboden voor een bedrag tussen de 7,50 en 12,50. Een 
percentage gaat naar SportOn. Carlijn legt de volgende 
vraag op tafel: “Zijn er meer alternatieve verdienmo‑
dellen naast het doorberekenen van de prijs aan de 
sporter?” Veel suggesties komen langs. We filteren een 
paar waardevolle tips zoals het uitbesteden van het 
aanbod en ZZP’ers aan het werk zetten. “Dan ben je 
niet afhankelijk van vrijwilligers”, meent Van Rossen‑
berg. “Daarnaast denk ik dat deze groep, die geïnteres‑
seerd is in verschillende sporten, zeker open staat voor 
een abonnementsvorm.” Ook wordt de prijs nu zo laag 
mogelijk gehouden om het laagdrempelig te houden 
voor de sporter. “Moet die prijs niet omhoog?”, vraagt 
Verkerk zich af. “Dat is benzine om het project te laten 
slagen, al moet het geld natuurlijk wel terugvloeien in 
het project.”    5

Leren

“De doelgroep gaat 
graag fitnessen en 
bootcampen, omdat het 
flexibel en divers is. 
Een verenigingssport 
kan dat ook zijn. 
Alleen in een ander 
jasje dan dat het nu 
wordt aangeboden.”
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SportOn geeft multisporters  
toegang tot alle sporten

“Multisporters willen 

best voetballen, 

maar niet een jaar 

lid worden van een 

vereniging, elke 

dinsdag trainen en 

zondagochtend nog 

eens een wedstrijd 

spelen.” Er is een mismatch ontstaan tussen sporters die graag 

meerdere sporten beoefenen en het sportaanbod bij verenigingen. 

SportOn wil deze groep sporters bedienen en daarbij een podium geven 

aan de georganiseerde sport om hun aanbod weg te zetten. Carlijn Mol 

van het transitieteam NLsport vertelt over het project.

Hoe werkt SportOn?

“SportOn is een platform voor sporters die het leuk 
vinden om meerdere sporten te beoefenen, maar dat 
steeds minder bij een vereniging doen. In Nederland 
zijn er zo’n 4,1 miljoen multisporters. Alleen zoeken zij 
steeds vaker hun heil bij commerciële aanbieders. Dat 
aanbod past beter bij hen, want er zitten minder ver‑
plichtingen aan. Multisporters willen wel verenigings‑
sporten beoefenen, maar het aanbod is niet  sluitend. 
Met SportOn is dat wel mogelijk. Daarnaast is Spor‑
tOn niet alleen een platform waar het sportaanbod 

op komt te staan, maar voornamelijk een acces point 
en matchmaker tussen sporters,  verenigingen en 
commerciële aanbieders.”

Hoe is het idee voor SportOn ontstaan? 

“Jaarlijks wordt er een sportdeelname‑index 
 afgenomen. Een onderzoek naar welke sporten er 
worden beoefend, wie dat doen, hoe vaak, noem maar 
op. Daaruit kwam dat steeds meer sporters meerdere 
sporten beoefenen en dat deze groep groeiende is. We 
herkenden dit ook in onze eigen omgeving. Vervol‑
gens zijn we met de sporters in gesprek gegaan en is 
er onderzoek uitgevoerd naar de drijfveren van deze 
groep sporters. Daaruit kwam dat het aanbod niet 
sluitend is. Commerciële aanbieders bieden vooral 
yoga, bootcamps en abonnementen aan. Terwijl de 
multisporter graag een divers aanbod wil.” 

Welke stappen zijn er inmiddels gezet? 

“We zijn best een tijd zoekende geweest naar onze rol, 
we zijn er niet alleen om het platform te ontwikkelen 
of het merk in de markt te zetten. We hebben onszelf 
de vraag gesteld: waarom doen we dit? Nou, vooral om 
verenigingen en multisporters met elkaar te matchen. 
Om dat te testen, draaien we een pilot in Rotterdam. 
Tijdens de pilot kunnen de sporters deelnemen aan 20 
verschillende sporten van 37 verschillende aanbieders. 
Dat monitoren we vervolgens met een kwaliteitsfilter 
om te kijken of het inspeelt op de wensen van de doel‑
groep. In september is het platform live gegaan."

Wat kan SportOn betekenen voor 
sportverenigingen? 

“Om te beginnen is het een platform waar vereni‑
gingen kunnen experimenteren met nieuw aanbod. 
Ze kunnen hun aanbod wegzetten via ons platform 
en daarbij helpt SportOn bij het brengen van een 
passend aanbod. In potentie is het ook een nieuw 

verdienmodel voor verenigingen. Naast het lidmaat‑
schap kunnen verenigingen multisporters via ons 
platform aan zich binden, we bieden ze een alternatief 
om een doelgroep te bereiken die nu niet naar de ver‑
eniging toekomt. Onze boodschap naar verenigingen 
is: ga vooral experimenteren!”

Wordt die boodschap enthousiast 
ontvangen?

“De eerste reactie van verenigingen is vaak positief. Ze 
zien de voordelen, maar als er daadwerkelijk aanbod, 
mensen en een tijdslot voor nodig is, dan schuurt het 
weleens. Dan blijkt het in de praktijk een stuk moei‑
lijker. Een aansprekend voorbeeld is het aanbod van 
schermen. De vereniging zegt: voordat je in de weer 
gaat met een zwaard, moet je eerst twee uur werken 
aan je voetenwerk. De multisporter zit daar eigenlijk 
niet op te wachten, die wil gaan prikken. Het aanbod 
moet gericht zijn op de multisporter.”

Tot slot, welke tips geef je mee aan 
andere sportbonden- en organisaties?

•  "Maak gebruik van kennis‑ en ervaringen die al zijn 
opgedaan binnen de georganiseerde sport. Er zijn tal 
van projecten waar verenigingen geholpen worden, 
maar dat zijn separaten projecten. Zo kijken wij naar 
wie ervaring heeft bij het begeleiden van verengin‑
gen en wat SportOn daarvan kan leren."

•  "In het geval van SportOn; het betrekken van ver‑
enigingen in dit soort projecten. Dat kunnen bij een 
ander project andere spelers zijn waar het product 
van toepassing op is."

•  "Betrek goede partners. SportOn werkt tijdens de pi‑
lot samen met Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam 
Sportsupport. Werk samen waar nodig."   5

Leren

http://www.sporton.nl
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‘Krijgen wij een VAR? Nee man, 

dat is VoetbalTV!’ Waarschijnlijk 

klinkt deze zin je bekend in 

de oren. Niet zo gek, want de 

reclame van VoetbalTV verscheen 

de afgelopen maanden op ieder 

device. De boodschap is duidelijk: 

een geautomatiseerd systeem 

dat het mogelijk maakt om live 

amateurvoetbalwedstrijden uit te 

zenden zodat fans, clubs en spelers de 

beelden kunnen bekijken en analyseren. 

CEO Maarten Hoffer sprak tijdens een 

Sportinnovatie Meetup over het innovatieve 

initiatief van de KNVB en Talpa. 

VoetbalTV

De naam zegt 
het al. VoetbalTV 

is een platform dat 
voetbalwedstrijden live 

uitzendt. Volledig automatisch. 
Met twee camera’s en een systeem dat 

spelsituaties herkent, worden de wedstrijden gevolgd. 
In het begin gaat het nog weleens mis en ziet het sys‑
teem een kale man aan als bal, maar dat is inmiddels 
verholpen, vertelt Hoffer. “VoetbalTV is er vooral om 
het voetbal beter en plezieriger maken. Met het plat‑
form kunnen teams, spelers en trainers wedstrijden 
terugkijken en analyseren. Gebruikers kunnen ook 
een actie of doelpunt uitlichten die op de homepage 
komt te staan en voor een voetballer is het mogelijk 
om de eigen voetbalhistorie in te zien. Aan de andere 
kant kunnen coaches – ook tijdens de wedstrijd – 
fragmenten terugkijken, selecteren, taggen en delen 
met de spelers.”

Do it yourself

Het systeem is voor de livegang uitvoerig getest. 
Meerdere leveranciers worden gevraagd om een voor‑
stel in te dienen. Echter, de KNVB besluit om Voet‑
balTV zelf te ontwikkelen en daarmee de touwtjes in 
eigen hand te houden. VoetbalTV is een Voetbal BV 
waarin de KNVB over een even groot aandeel beschikt 
als partner Talpa. Hoffer: “Waarom Talpa? Zij zijn goed 
in creatieve content maken en testen. Daarnaast ver‑
markten zij vaak producten naar het buitenland.”

Aan het platform wordt verdiend in de vorm van abon‑
nementen. “We brengen geld in rekening aan de clubs 
voor het gebruik van het systeem. Omdat de KNVB het 
toegankelijk wil maken voor het gehele amateurvoet‑
bal is dat tegen de kostprijs. Daarnaast zijn er meer 
inkomstenbronnen mogelijk. Denk aan advertenties 
op VoetbalTV en de gesponsorde content die gepubli‑
ceerd wordt door een team van redacteuren.”

Timing

Ook tijdens de meet‑up rolt de naam van het platform 
rijkelijk over de tong. De aanwezigen zullen het niet 
snel vergeten. Naamsbekendheid, ook dat was het 
doel van de reclame. “De timing was goed, pas bij de 
wedstrijden van het Nederlands Elftal zijn we de recla‑
me uit gaan zenden. De VAR was destijds flink in het 
nieuws, vandaar de knipoog naar de Video Assistent 
Referee in het filmpje. We stonden dan ook meteen 
op nummer één in de AppStore. Inmiddels ben ik zelf 
‑ ondanks de goede resultaten – de reclame wel een 
beetje zat. Een nieuwe commercial ligt al op de plank.”

Ambitie

De ambitie om uit te breiden naar het buitenland 
wordt meermaals uitgesproken tijdens de meet‑
up door Maarten Hoffer en in het binnenland is de 
ambitie om 750 systemen te installeren en 80.000 
livestreams per jaar op het platform uit te zenden. 
“Verder kunnen er nog stappen worden gemaakt wat 
betreft de vorm. Gebruikers zijn gemiddeld zo’n acht 
minuten actief in de app. Gebruikers gaan niet de hele 
wedstrijd kijken, die willen een samenvatting zien.” 
Een volgende stap is dat de samenvatting automa‑
tisch samen wordt gesteld. En zo ziet Hoffer nog meer 
kansen: door VoetbalTV kunnen scheidsrechters beter 
worden beoordeeld, het kan de scouting vergemak‑
kelijken en denk aan het verzamelen van data over 
amateurvoetballers. “Al is dat laatste echt toekomst‑
muziek.”   5

https://www.voetbaltv.nl

Maarten houdt zijn presentatie op dezelfde plek waar 
het idee ooit ontstond: de Sportinnovatie Studio. 
“Leuk om terug te zijn”, begint de CEO. Een jaar lijkt 
kort, maar bij VoetbalTV is er veel veranderd in een 
korte tijd. In een seizoen tijd zijn er 160 camera’s geïn‑

stalleerd bij verschillende voetbalclubs en stonden er 
dit weekend vijfhonderd livestreams op het platform. 
Het platform groeit hard en de blik gaat al richting het 
buitenland. Tijdens de meet‑up deelt Hoffer de erva‑
ringen, lessen, hobbels en successen van VoetbalTV. 

VoetbalTV 
brengt  
   amateurvoetbalwedstrijden  
      naar de woonkamer
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Een marathon lopen, een berg beklimmen of de Alpe D’Huez op fietsen. 

Een voor een zijn het enorme prestaties. En wie daarbovenop met een 

extra inspanning geld ophaalt voor een goede zaak, dient ook nog eens 

een hoger doel. Voor een Ander helpt sporters om die extra inspanning 

te leveren en neemt daarbij de administratieve rompslomp uit handen. 

Initiatiefnemer Jack Simons ziet tevens kansen voor sportbonden 

om ongebonden sporters te bereiken. “Een deelnemer verstuurt 

gemiddeld vijfhonderd berichten en betrekt de donateurs bij zijn of 

haar prestatie. Het zijn ambassadeurs voor de sport.”

Het idee voor het platform Voor een Ander ontstaat 
een decennium geleden. Jack Simons kent na vijfen‑
twintig jaar de evenementenbranche van voor tot 
achter en komt terug op zijn wens om de wereld een 
stukje beter te maken. “Met die ambitie begon ik aan 
de opleiding politicologie. Daar was echter weinig 
werk in, dus maakte ik van mijn hobby mijn werk: het 
organiseren van evenementen. Na vijfentwintig jaar 
was ik toe aan iets nieuws. Door Voor een Ander op te 
richten, koppelde ik mijn maatschappelijke ambitie 
aan het ondernemen.”  

Hij komt op het idee voor zijn platform als een kennis 
een hardloopactie start om geld op te halen voor een 
weeshuis in Tanzania. Jack raakt betrokken bij de 
 actie, maar door een blessure strandt de campagne. 
Zijn kennis wil vanwege het fiasco netjes het geld 
terugstorten, maar dat blijkt administratief gezien 
nog een flinke uitdaging. “Veel meer mensen kwamen 
voor dit probleem te staan, dacht ik. Ik richtte Voor 
een Ander op, het wandelevenement de Vierdaagse 
haakte aan en zo is het balletje gaan rollen.”

De sporter bepaalt 

Tot zijn verbazing ziet Simons dat er veel evenemen‑
ten worden georganiseerd waarbij er geld opgehaald 
wordt voor maar één goed doel. “Dat er geld opge‑
haald wordt is mooi. Echter, het is een gemiste kans 
om meer sporters te bereiken. Veel sportbonden‑ en 
organisaties krijgen de vraag om een goed doel te 
sponsoren. Dan is het makkelijk om met één partij 
in zee te gaan, neem een KWF of Hartstichting. Het 
vinkje voor maatschappelijk ondernemen is daarmee 
afgekruist. Maar kan elke sporter zich wel vinden in 
juist dát ene doel? Dat is de vraag.”

Zijn visie: laat de sporter bepalen. “Dat is ook waar 
de tool van Voor een Ander op ingericht is. Voor ieder 
evenement kunnen wij een apart platform maken en 
kan de sporter zelf kiezen voor wie hij loopt, fietst, 
zwemt, golft, verzin het maar. Ook kan de sporter zelf 
een goed doel opgeven. Wij regelen al het ‘gedoe’ en 
zorgen dat al het geld ‑ zonder inhouding van kosten 
‑  wordt uitbetaald aan het goede doel.” 

De Vierdaagse haakt aan

“Omdat de sporter zelf een doel kan kiezen, komt hij 
of zij eerder in actie voor een goed doel. Daarnaast 
is de sporter meer betrokken en gemotiveerd om 
zijn doel te behalen”, weet Simons. Een van de eerste 
evenementen die zich verbindt aan zijn platform is de 
Vierdaagse. “Dat ging via een oude zakelijke relatie. 
De reactie naar goede doelen was in eerste instantie 
behoorlijk defensief, het bestuur van de Vierdaagse 
wilde zich niet binden aan één goed doel. Eigenlijk 
kwam Voor een Ander als geroepen.”

Kans voor sportbonden

Meerdere doelen steunen, dat maakt Voor een Ander 
anders dan vergelijkbare aanbieders. “Onze werkwijze 
is effectief, dat blijkt wel uit de praktijk. Afgelopen 
jaar haalden de Vierdaagse‑lopers via ons platform 
een half miljoen euro op voor 211 verschillende doelen. 
Een flink verschil vergeleken met de marathon van 
Rotterdam waar afgelopen jaar circa 86.000 euro 
werd opgehaald.” Het deelnemersveld is daarentegen 
wel geringer: 17.000 hardlopers tegenover 40.000 
wandelaars. 
Er zijn nog meer voordelen van het aanbieden om 
voor verschillende doelen te lopen. Simons: “Je 
bereikt als organisator dat er meer mensen betrok‑
ken raken bij het evenement. De sporter vertelt dat 
hij of zij meedoet en maakt zijn vrienden en kennis‑
sen  enthousiast. Een actievoerder op ons platform 
verstuurt gemiddeld vijfhonderd berichten. Het zijn 
ambassadeurs voor de sport. Ook sportbonden kun‑
nen op die manier in contact komen met potentiële 
leden. Daarnaast heeft het nog een voordeel voor de 
organisator. Weer of geen weer, de deelnemers komen 
opdagen, ze zijn immers een verplichting aangegaan. 
Het zorgt voor een grotere opkomst en meer betrok‑
kenheid tijdens het event. Voor zowel sporters als 
organisatoren en bonden is het een win‑win situatie. 
Ik zie vooral kansen!”    5

Voor een Ander: 

Leren

mee(r) doen  
is belangrijker dan winnen http://www.vooreenander.nl
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Concurrentie

“De concurrentie is moordend”, meent Sprenger. De 
sportbonden concurreren volgens hem niet meer 
zozeer alleen met elkaar, maar net zoveel met com‑
merciële aanbieders. “De keuze is niet meer tussen 
bijvoorbeeld voetbal of tennis. Tal van andere bewe‑
gingsvormen komen daarbij. Bootcamps, boksen, 
hardloopevenementen en ga zo maar door. De keuze 
is reuze. Daarbij komt dat het goed geoliede marke‑
tingmachines zijn. Daar is niets mis mee, maar als je 
daarin niet mee gaat, dan haak je af. Laat je de kaas 
niet van het brood eten door commerciële sportaan‑
bieders. Wanneer Facebook meer weet over leden van 
een sportbond dan de bond zelf, dan denk ik: die data 

kunnen we best zelf verzamelen. Leden en fans laten 
digitaal enorm veel sporen na via onze platforms.” 

Data als heilige graal

Data an sich is volgens Sprenger niet de heilige graal. 
“Het gaat erom wat je ermee doet. Data bijeenrapen, 
een strik eromheen doen en doorverkopen is in mijn 
ogen zonde. Verzamel data juist om inzicht te krijgen 
in je doelgroep. Een praktijkvoorbeeld: uit een da‑
ta‑analyse van een volleybalevenement in Ahoy bleek 
slechts vijfentwintig procent van het publiek lid van 
de bond te zijn. Daar zit dus een enorm potentieel. Of 

wat denk je van data van iemand die drie jaar geleden 
een kaartje heeft gekocht voor een volleybalevene‑
ment? Is dat handig om te weten? Ik vind van wel. Het 
biedt mogelijkheden om weer contact met iemand op 
te nemen en diegene te binden aan je sport.” 
“De mogelijkheden met data zijn oneindig. Denk 
aan het bedienen van sponsoren, evenementen 
vol krijgen, eigen productverkoop vergroten en de 
sportparticipatie doen toenemen.” Zelf zet Nevebo 
data voornamelijk in voor het vullen en uitverkopen 
van evenementen. “Hoewel we sportparticipatie als 
hoofddoel hebben. We zetten data‑analyse onder 
meer in om producten en diensten beter af te stem‑
men op de sporters.”

Leren

‘Crack the datacode’, prijkt op de 

laatste slide van de Powerpoint 

van Peter Sprenger. Ruim een uur 

spat het enthousiasme ervan af bij 

de voorzitter van de Nederlandse 

Volleybalbond (Nevobo). Sprenger, 

die met zijn bedrijf Sportscloud 

sportorganisaties helpt bij fanbase-

marketing, sleutelt al langer aan de 

datacode. Tijdens een Sportinnovatie 

Meetup deelt hij zijn visie. Een 

belangrijk speerpunt: "Gebruik data om 

te groeien als sportorganisatie en stel 

daarbij het verbeteren van de sport 

centraal, maar wees aan de andere kant 

niet vies van marketing."

Sportscloud: 

“Laat je de kaas niet  
       van het brood eten door  
      commerciële partijen.”

O
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Communiceer wat je verzamelt

“We verzamelen al eeuwen data. Ondernemers van 
vroeger behaalden successen vanwege persoonlijke 
aandacht. Nu kunnen we die persoonlijke aandacht 
ook online bieden omdat gebruikers digitaal veel 
informatie achterlaten. Het verschil is dat het op veel 
grotere schaal kan door automatisering. Wil je het 
persoonlijk maken, communiceer dan goed. Wees 
transparant en eerlijk over wat je aan data verzamelt. 
Als sportorganisatie ben je een vertrouwde organi‑
satie, want je bent geen onbekende voor leden. Meer 
data zorgt voor meer service en gebruikers snappen 
dat, mits je dat goed communiceert. 
De Nevobo koos ervoor om een database van de grond 
af aan op te bouwen. “We hebben niet aan bestaande 
leden gevraagd of we data die we al hadden mochten 
gebruiken, maar we hebben gecommuniceerd dat we 

data verzamelen via apps, platforms en andere vor‑
men van interactie. Vervolgens, als je toestemming 
hebt om die data te verzamelen, is het belangrijk om 
zorgvuldig te selecteren welke data nodig is om als 
sportorganisatie te groeien.” De Nevebo‑voorzitter 
zegt dat je moet voorkomen dat je verzuipt in een 
oceaan aan data: “Een veelgehoorde term is Big Data. 
Dat wil je niet.” 

Tips en trends

De uitdaging ligt bij kleine‑ en middelgrote bonden 
voornamelijk bij het gebrek aan kennis op dit onder‑
werp. “Gelukkig zijn er genoeg kant‑en‑klare diensten 
die data voor je verzamelen. Iedereen heeft toegang 
tot dezelfde technologie. Durf de stap te nemen en 
crack the datacode”, betoogt Sprenger. Trends en 

voorbeelden heeft hij genoeg. Vanwege gebrek aan 
tijd gaat hij in een sneltreinvaart langs zijn laatste 
slides. Hieronder een greep uit zijn tips en tricks:
•  Weet wat je doelgroep interessant vindt. Feyenoord‑

sponsor Opel creëert op basis van data micro‑mo‑
menten. Als de favoriete speler van Feyenoordfans 
Jörgensen is, dan richten ze hun campagne in 
rondom die speler.  

•  Journeys! Cool Blue is hier meester in. Bijna iedereen 
is vol van Cool Blue volgens Sprenger. “Waarom? Ze 
doen wat ze beloven en ze maken het af. Zo krijgen 
klanten zelfs een persoonlijk geschreven ansicht‑
kaart bij hun pakketje.”

•  Houdt nieuwe services in de gaten. Van iedere 
datastroom kun je leren. Nieuwe technologie, neem 
chatbots, zorgt voor andere data en dus nieuwe 
inzichten.    5  

https://www.sportscloud.nl

Leren

“Wees transparant en eerlijk  
      over wat je  
     aan data verzamelt.”
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Wees SMART

De allereerste stap is het definiëren van een doelstel‑
ling. Wat moet er gebeuren? Traffic naar je website? 
App downloads? Merkbekendheid? Bereik? Views op 
een video? Denk daarover na en zorg dat je doelstel‑
ling ‘SMART’ is (SMART staat voor: Specifiek, Meet‑
baar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden). Hier 
kunnen we bij de verdere ontwikkeling nog vaak naar 
teruggrijpen.

Beschrijf je doelgroep

Het allerbelangrijkste voor je toekomstige marketing 
is het omschrijven van je doelgroep. Voor wie is het? 
En wees hierbij zo specifiek mogelijk. Hoe oud is de 
gebruiker? Waar woont ‘ie? Hoeveel verdient ‘ie? Heeft 
‘ie kinderen? Welke media gebruikt ‘ie? Heeft ‘ie de 
nieuwste iPhone? Zorg dat je dit zo specifiek mogelijk 
noteert. Het kan zijn dat je hierbij enkele verschillen‑
de doelgroepen definieert, dat is helemaal prima!

TIP: Het kan helpen om persona's te maken: geef ze 
een naam en denk na over wat zij dagelijks doen in 
het leven. Hoe laat staan ze op? Hoe gaan ze naar hun 
werk? Wat kijken of luisteren ze onderweg? Zij zijn een 
representatie van de doelgroep waar jij je marketing 
voor gaat maken.

Waar hangt de gebruiker uit?

Als je een goed beeld hebt bij wie je als eerste wil over‑
tuigen, zal het duidelijk worden hoe de doelgroep zich 
beweegt. Zitten ze op Instagram en laten ze hun hele 
leven zien? Of zijn ze eerder op Facebook te vinden? 
Hangen ze rond op LinkedIn of kijken ze videos op 
YouTube? Misschien kun je ze het beste bereiken via 

een e‑mail? Afhankelijk van jouw inschatting kies je 
het kanaal waarmee je de doelgroep het beste kunt 
bereiken. Kijk bij deze stap ook nog even naar je doel‑
stelling… Kan dit kanaal een bijdragen leveren aan je 
doelstelling?

TIP: Zorg dat je je verdiept in de eigenschappen van de 
verschillende kanalen. Instagram heeft een jongere 
doelgroep dan bijvoorbeeld Facebook. Merkbekend‑
heid werkt over het algemeen beter op Instagram/
YouTube, doorclick ratios zijn overwegend hoger op 
Facebook, pre‑rolls op YouTube kun je de eerste vier 
seconden sowieso niet skippen etc.

Spreek de taal van je doelgroep

Nu ben je al een aardig eind op weg. Je weet nu op 
welk kanaal je gaat adverteren en voor wie. Dan is het 
tijd om na te denken over de advertentie zelf. Het is 
super belangrijk om de taal te spreken van je doel‑
groep. Zorg dat je de juiste woordkeuze en boodschap 
hanteert. Ook is het soort advertentie erg afhankelijk 
van je kanaalkeuze. Denk hier ook alvast na over je 
Call To Action (CTA). Waar wil je mensen toe aanzet‑
ten? 

TIP: Kies 1 CTA. Als er geen staat, doen de kijkers niets. 
Als er meerdere staan, ontstaat er verwarring en doen 
de kijkers ook niets. Zorg dat je één duidelijke call to 
action hebt zoals: Klik hier, kijk snel, schrijf je in, meld 
je aan, download de app. En niet: kijk de video en klik 
op de link en download de app!

Bouw een campagne

Het bouwen en optimaliseren van een campagne kan 
behoorlijk ingewikkeld zijn als je dit voor het eerst 
gaat doen. Hier wil de Sportinnovatiestudio graag 
bij helpen. Of anders kun je hier een bureau voor 
inschakelen om deze technische stappen te zetten. In 
Facebook Business Manager en Google Ads kun je de‑
mografieën en locaties specifiek benoemen. Maar nog 
interessanter is dat je ver kunt gaat in het targetten 
van interesses, pagina’s, YouTube‑kanalen etc. Hier is 
natuurlijk al goed over nagedacht bij het bedenken 

van je doelgroep, maar zorg dat deze informatie ook 
bij de dienst die je inzet terecht komt om zo’n goed 
mogelijk presterende campagne te maken. 

Optimaliseer

De volgende stap is het optimaliseren. Ook dit kun je 
misschien beter in de handen laten van iemand die 
weet wat er gebeurt als je aan welke knoppen draait. 
Wel is het verstandig om te vragen of je dagelijks of 
wekelijkse rapportage kan ontvangen. Hoe lig je op 
koers met betrekking tot je doelstelling? Hoe loopt 
het budget? Welke advertenties doen het goed? Waar‑
om? Komen er reacties binnen? Wat is het sentiment? 
Het is nooit te laat om in te grijpen en als je het gevoel 
hebt dat je je geld weggooit zonder resultaat, moet je 
dit wel weten en kun je stoppen of bijsturen.

Analyseer

Wanneer de looptijd van je campagne voorbij is, moet 
je in alle resultaten duiken van de campagne. Is het 
goed? Matig? Niet zo goed? Benchmarks zijn zeker 
in de begin fase een handige maatstaaf om naar je 
prestaties te kijken, hoe doen anderen het, maar het is 
natuurlijk de bedoeling dat je na een aantal cam‑
pagnes je eigen benchmarks kan maken. Deed deze 
campagne het beter of minder goed dan de vorige 
keer? Waarom dan?

Werk je bij een sportbond die binnenkort een marke‑
tingcampagne wil gaan voeren? Hopelijk kun je dan 
met deze stappen een goed begin maken. Wij willen 
en kunnen je natuurlijk altijd helpen, ondersteunen 
of begeleiden in alle stappen van dit proces! Stuur een 
mailtje naar info@sportinnovatie.studio    5 

De Sportinnovatiestudio organiseert op maandag 
11 november een zogenoemde Innovatietafel over 
 digitale marketing. Wil je meer leren over dit onder‑
werp van specialisten uit het veld? Stuur een mail 
aan info@sportinnovatie.studio en je bent erbij!

  Een format voor  
digitale marketing

Leren

Een product bouwen is 

één ding. Het product 

onder de aandacht 

brengen is een ander. 

We nemen je graag 

mee in een format 

waarmee je je digitale 

marketing-ideeën kan 

structureren.
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De uitdaging was natuurlijk om een deel van de 
400.000 prestatieve wielrenners te overtuigen om de 
app een kans te geven. Hoe bereik je hen? En met welk 
bericht? De prestatieve wielrenner is niet gebonden 
aan een leeftijd, levensfase of inkomen. De typische 
definitie van een doelgroep ging hier dus niet zo goed 
op. Dat heeft invloed op vrijwel alle volgende beslis‑
singen: wat is de boodschap en op welk kanaal stuur 
je die boodschap? Dus werd voor een andere manier 
van werken gekozen.

Google helpt

Wielrenners die beter willen fietsen, wenden zich 
ongetwijfeld tot Google om daar hun hulpvragen 
te stellen. Daar wil je als Fondo dan ook gevonden 
worden. Dankzij de $10.000 dollar die Google per 

maand beschikbaar stelt aan non profit organisaties 
om in te zetten voor zoekwoord campagnes was een 
SEA (Search Engine Advertisement) campagne een 
no‑brainer. SEA‑campagnes zijn afhankelijk van het 
zoekvolume. De vragen die Fondo beantwoordt en de 
informatie stromen zijn relatief beperkt, evenals het 
zoekvolume. Het was daarom onvoldoende om alleen 
op dit kanaal in te zetten. Daarom is er daarnaast een 
social media campagne opgezet.

Accent op Instagram

Er zijn genoeg cases die laten zien dat het relatief 
eenvoudig is om ouderen te verleiden naar een plat‑
form te komen waar vooral jongeren zijn. Terwijl het 
andersom veel lastiger is. Wanneer er veel “oudjes” 
zijn, haken de jongeren vrij snel af. Daarom is voor de 

soft launch gekozen om campagne te voeren op Insta‑
gram, het kanaal dat zich vooral focust op inspiratie, 
mooie plaatjes en veelal gebruikt wordt door jonge‑
ren. Dit leek een goede match met de prestatieve wiel‑
renner die zijn of haar prestaties deelt op Strava, maar 
ook graag een foto van de tocht deelt op Instagram. 
Daarnaast matcht Fondo natuurlijk met Instagram als 
applicatie die mensen moet overtuigen én inspireren 
om beter te presteren en nog net een tandje meer te 
geven.

De campagne‑uitingen moeten de doelgroep aanspre‑
ken. Omdat voor Instagram is gekozen, zijn natuurlijk 
al bijna 13 miljoen Nederlanders uitgesloten, maar 
daarmee hadden we nog niet perse de wielrenners 
te pakken. De boodschap moet aanspreken voor de 
gebruikers die met enige regelmaat fietsen. Jules Hol‑
leboom (product owner) ontwikkelde 12 verschillende 

Leren

Zo bereikt Fondo 
zijn publiek
Met Fondo heeft de KNWU een mooi 

uitziende, goed werkende eerste versie 

van een app gerealiseerd waarmee de 

sportieve fietser geholpen wordt om 

zijn of haar doelstelling te bereiken. 

Of het nu gaat om harder te fietsen, 

langer vol te houden, beter te klimmen 

en dalen of een zogenoemde cyclo voor 

te bereiden. Maar zoals altijd geldt: 

na de release begint het pas. Hoe ga 

je de wereld vertellen dat er voor 

de liefhebber een tool van waarde 

is? Een inkijkje in de eerste fase van 

digitale marketing van Fondo waar 

Sportinnovatiestudio een bijdrage aan 

heeft geleverd.

https://fondo.knwu.nl
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campagne‑uitingen. Sommigen daarvan focusten 
vooral op het uitleggen van de applicatie, anderen 
meer op een herkenbaar scenario, weer anderen lieten 
de verschillende cyclos zien waar je je voor in kon 
schrijven en tot slot waren enkele uitingen 'fietsers 
inside jokes'. 

Facebook targeting

Toen er een keuze was gemaakt voor een kanaal 
en passende uitingen, kwam het laatste stuk: de 
'targeting' van de campagne in de Facebook Business 
 Manager. Door een slimme, technische zet van Jules 
werd deze stap sterk vereenvoudigd.
 
Door het plaatsen van de zogenaamde Facebook 
Pixel, een stukje code op een pagina of in een app, 
is Facebook – nadat de bezoeker de cookies heeft 
geaccepteerd ‑ in staat een match te maken tussen 
de bezoeker en zijn of haar Instagram en/of Facebook 
profiel. Zo keek Facebook een beetje mee op de lan‑
dingspagina van de Fondo applicatie en registreerde 
zij de profielen die op “download de app” drukten. Dit 
waren de profielen die interesse hadden in Fondo.
 
Onze campagne konden we hierdoor richten op “look‑
a‑like audiences”. Dat wil zeggen dat je Facebook de 
opdracht geeft om de campagne uitingen alleen op 
Instagram te laten zien aan gebruikers die veel ge‑
meenschappelijk hebben met de mensen die al eerder 
op de “download de app” knop hebben gedrukt. Hoe 
meer mensen op de knop drukken, hoe duidelijker de 
overeenkomsten worden, en hoe groter de kans dat de 
volgende persoon die de uiting te zien krijgt, ook een 
wielrenner is. De allereerste release die eigenlijk alleen 
intern verspreid is, vormde daarmee de basis tot die 
doelgroep.

Fijnslijpen

We hebben de volledige campagne live gezet en 
deze nauwkeurig in de gaten gehouden. Al snel werd 
duidelijk welke advertenties (van de 12) goed conver‑
teerden en welke advertenties achterbleven. De slecht 
of minder goed presterende advertenties schakelden 
we vervolgens uit.
 
Het overblijvend deel van de campagne hebben we 
een week laten draaien. Na de eerste week hebben we 
alle advertenties en doelgroepen bekeken en de re‑
sultaten geïnterpreteerd. Al snel werd duidelijk dat er 
vooral veel mannen hadden geklikt en de app hadden 
gedownload, terwijl de vrouwen achterbleven.
 
In een nieuwe ronde heeft Jules meer verschillende 
advertenties van de best presterende categorie, extra 
advertenties specifiek voor vrouwen en nog wat 
 nieuwe experimenten ontwikkeld. Zo hebben we 
het tweede deel van de campagne opgesplitst voor 
mannen en vrouwen en weer zo’n 6 verschillende 
advertenties per doelgroep live gezet. En wederom 
hebben we de minst presterende uitgezet om zo het 
beste resultaat te genereren.
 
Fondo gaat volgend wielerseizoen pas echt groots 
van start, maar van de eerste gebruikers hebben we 
geleerd dat er enthousiasme is voor het concept en 
hebben we met de feedback op kleine fronten kunnen 
bijsturen. De digitale marketingcampagne heeft goed 
gepresteerd. Waar de Click Through Rate (CTR) op een 
Instagram‑feed doorgaans 0,88% is, scoorde Fondo 
4,9%. Van de mensen die op de link klikten om naar 
de landingspagina te gaan, drukte ruim 54% op de 
download knop. Door dat hoge percentage kwamen 
de kosten per app‑installatie via Instagram neer op 
een schamele 0,42 euro. Internationaal wordt het 
vijfvoudige als een normaal bedrag gezien.    5

Natuurlijk kun je veel leren van je eigen wereld. Daarom 
besteden we ook aandacht aan mooie voorbeelden uit 
de sport. Maar je kunt zeker zoveel opsteken van andere 

terreinen. Het is om die reden dat we ook naar brede trends en 
leerzame cases uit andere industrieën kijken. Dat doen we op de 
Meetups die we organiseren waar in het verleden onder meer al 
de CTO van de gemeente Amsterdam acte de presence gaf. Maar 
dat doen we ook op de website en in dit magazine. Leer hoe je 
niches bespeelt volgens Uitvaart.nl, wat Artificial Intelligence 
voor de sport kan betekenen naar de mening van Rex.ai en hoe 
een organisatie runnen ook anders kan zoals Spotify laat zien.

Kijk ook  
naar de 
buitenwereld

inspireren
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Artificial intelligence (A.I.) is een uitdrukking die je overal 

tegenkomt. Maar wat is het precies en hoe is het toepasbaar op 

de sport? Op de vierde Sportinnovatiestudio Meetup sprak Saeed 

Younesi van REX.ai over kunstmatige intelligentie en sport. Younesi 

heeft lang bij TomTom gewerkt, een bedrijf waar algoritmes sinds 

jaar en dag een rol spelen. Op een behapbare manier legt hij uit wat 

A.I. precies is, wat het wel en niet kan. Het is een containerbegrip 

waaronder ook machine learning en deep learning vallen. De basis is 

grote hoeveelheden aan data doorspitten en op basis daarvan leren en 

concluderen.

O
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In de wereld van de startups, de beginnende technologiebedrijven, is het elders 

omschreven begrip Minimal Viable Product (MVP) gangbaar. Ook in de sport is dit 

concept voor projecten waardevol. Probeer het eens! Wat het inhoudt? Ga op zoek 

naar de kleinst mogelijke versie van je product of dienst die waarde toevoegt voor je 

publiek en lanceer die in een vroege fase. Want dan heb je snel gebruikers die je gaan 

leren wat er goed is en wat beter moet. Daar kun je dan aan werken en met je publiek 

nieuwe versies realiseren tot je klaar voor een grote lancering bent.

Wat we precies bedoelen? Twee concrete voorbeelden:

* Je kunt een videoplatform willen optuigen en van plan zijn om daarvoor kostbare 

professionele software in te zetten, maar om uit te vinden of er inderdaad een publiek 

voor je concept is, kun je ook een serie video’s maken en je bestaande nieuwsbrief 

inzetten om uit te vinden of mensen hier ook daadwerkelijk voor willen betalen. Als 

dat niet zo is, kun je onderzoeken of het aan de uitwerking van de inhoud ligt, maar 

kan ook de conclusie zijn dat je publiek er geen geld voor over heeft. Dan kun je dus of 

met de inhoud gaan spelen, of kijken of het met sponsors gefinancierd kan worden.

* Je kunt een online leeromgeving willen lanceren en dat stijlvol op maat laten 

maken, maar je kunt die bouwfase ook uitstellen tot het moment dat je je concept 

gevalideerd hebt. Er zijn meerder platforms waar je voor een paar tientjes per maand 

van start kan. Leg je neer bij de beperkingen, maar zorg dat je profijt hebt van de lage 

kosten en de snelle uitrolmogelijkheid. Zorg voor goede lessen en ga werven. Ook 

dan krijg je onmiddellijk feedback van gebruikers die helpt. Bij succes kun je dan 

opschalen naar maatwerk.

En zo zijn er veel manieren om te testen en te onderzoeken. Maak een MVP een 

onderdeel van al je innovaties. Begin altijd met de kleinst mogelijke waardevolle 

versie van je idee, gooi het live, leer van je publiek en ontwikkel door. Zo werk je 

stapsgewijs naar je uiteindelijke concept toe. Dat is hoe alle grote digitale successen 

begonnen zijn. Twitter, Facebook, YouTube, ze waren in den beginne echt niet wat ze 

nu zijn. Doe dat dus ook. Integreer het in je werkwijze.

TipDenk groot  
               maar begin klein

Rex.ai: 

online winkels 
personaliseren met A.I.
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Saeed: "A.I. is eigenlijk alles wat ook menselijk gedrag 
is: kijken, leren, toepassen. Machine learning is de 
vorm van A.I. waar het eindresultaat verbetert met 
ervaring oftewel meer data. Deep learning leert com‑
puters om te doen wat bij de mens van nature komt: 
leren door conclusies aan voorbeelden te verbinden. 
Simpel gezegd is A.I. een techniek waarmee machines 
menselijk gedrag kunnen nabootsen. Kortom, een 
deel van de dingen die wij als mensen kunnen, zou 
overgenomen kunnen worden door A.I., maar dan 
beter."

Een bak data

Rex.ai maakt ‘personalisation engines’ die e‑com‑
merce bedrijven gebruiken. Dankzij de techniek van 
het bedrijf ziet een online winkel met Rex.ai aan boord 
er voor iedereen op basis van gedrag en getoonde 
interesse anders uit. Rex.ai leert door het gedrag van 
mensen die websites browsen te analyseren en kan 
daardoor voorspellen wat er aan content voor de 
gebruiker klaargezet moet worden. 
Saeed: "Stel dat Decathlon gepersonaliseerde emails 
verstuurt, dan is het noodzakelijk te weten welke 
producten beschikbaar zijn, wat het gedrag van 
de  gebruiker is en of dat overeenkomt met andere 
gebruikers. Voorraad, prijs, marge, merk, etc moeten 
bekend zijn. Daar ontstond de noodzaak om A.I. te 
gebruiken. Die enorme bak data is voor mensen na‑
melijk te veel om te analyseren. A.I. kan dat wel." 

A.I. in de sport: waarom en hoe?

Saeed ziet verschillende ontwikkelingen in A.I. en 
sport. Zo wordt de techniek in de Formule 1 gebruikt 
om het optimale moment voor een pitstop uit te 
rekenen op basis van brandstof, slijtage van banden 
en meer. Maar ook kun je met ‘wearables’ gezondheid 
meten en zo blessures voor zijn. Of kan A.I. een rol 
spelen bij ‘scouting en recruitment’. Kunstmatige 
intelligentie kan immers conclusies trekken die een 
menselijke scout niet altijd kan. Op basis van een 
groot aantal wedstrijden kan gedrag vergeleken 
worden bijvoorbeeld. En welke speler blijft de betere 
sprinter, ook aan het einde van de wedstrijd? Laat ca‑
mera’s data opslaan en laat A.I. de verschillen in kaart 
brengen. "A.I. gaat steeds meer een onderdeel van 
sport worden. Dat begint bij topsport aangezien daar 
budget is. Maar daarna komt het beschikbaar voor 
de massa. Vooral als het wearables zijn, bijvoorbeeld 
dankzij een tag in de schoenen. Dan is er alleen nog 
een softwareprogramma nodig en voilà, je kunt gaan 
berekenen wie het beste uithoudingsvermogen heeft.’

En nu?

Maar wat kan je hiermee als bijvoorbeeld sportbond? 
Je zult zelf moeten beginnen met het stellen van 
vragen. Wat wil je weten? Wat wil je onderzoeken? Op 
welke vraag wil je een antwoord? Daar is dan na‑
tuurlijk data voor nodig. Wat weet je of moet je gaan 
verzamelen? Daarna is het belangrijk om de juiste 
deskundigheden te gaan bundelen. Saeed: "Idealiter 
zet je mensen vanuit verschillende disciplines samen, 
iemand met kennis van A.I., iemand met sport‑achter‑
grond en iemand die veel van softwaredevelopment 
weet. Er zijn voldoende spannende mogelijkheden in 
de sport."    5

Gat in de markt

Zeven jaar is Peter als hij voor het eerst een uitvaart 
meemaakt vanwege het overlijden van zijn oma. Het 
maakt indruk op hem. “Heel beangstigend”, vertelt 
van Schaik. “Maar de begrafenisondernemer was erg 
aardig. Daardoor werd ik enthousiast en nieuwsgierig 
naar het beroep.” 

In zijn studietijd komt dat enthousiasme weer naar 
boven. Hoewel Van Schaik een toekomst voor zich ziet 
als econoom, komt hij in de uitvaartbranche terecht. 
Tijdens het schrijven van zijn scriptie stuit hij op een 
gat in de markt: “Er was online bijna niets te vinden 
over uitvaarten, terwijl iedereen daar mee te maken 
krijgt en behoefte heeft aan informatie.” 
Hij registreert zijn eerste domein, bouwt een website 
genaamd Uitvaart.nl om zijn website‑imperium de 

     Peter van Schaik (Uitvaart.nl)  
      geeft het woord niche  
een nieuwe betekenis

Waarom zou je één website oprichten op het gebied van 

uitvaarten als je er ook vijfenzestig op kunt zetten? Het lijkt 

veel, het is ook veel, maar juist door een niche te vinden kun 

je uitblinken. Of een niche van een niche in dit geval. Peter 

van Schaik (Amstel 

Uitvaarten) gaf op 

een editie van de 

Sportinnovatie Meetup 

sportbonden tips om 

zoveel mogelijk uit een 

gespecialiseerde markt 

te halen. “Het is vooral 

kijken, luisteren en 

heel veel loslaten.”

inspireren
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jaren daarna telkens iets uit te breiden. De teller staat 
vooralsnog op vijfenzestig sites, allemaal gericht op 
uitvaarten. 

Nichemarkt

Zo richt Van Schaik de website Groene‑uitvaart.nl op 
voor milieubewuste klanten, Condoleance.nl om over‑
ledenen online te herdenken en verzamelt hij klachten 
via Uitvaartklacht.nl. Het oprichten van al die aparte 
websites doet hij natuurlijk niet zomaar, hij bedient 
met iedere website een andere doelgroep met het‑
zelfde thema. “Veel websites zijn lokaal georiënteerd, 
want een uitvaart in Amsterdam verschilt enorm van 
een uitvaart in Rotterdam”, aldus Van Schaik. 
“De kracht van de websites is dat ze allemaal over 
een overkoepelend thema gaan, maar op zichzelf ook 
waardevol zijn voor een specifieke doelgroep. Als een 
werkzoekende Uitvaart.nl bezoekt dan heb je daar 
niet veel aan. Tenzij ik een nieuw platform maak waar‑
bij ik vraag en aanbod bij elkaar breng. Dat heb ik dus 
ook gedaan, want dan creëer je veel meer waarde.”  

Kijk en luister

Veel ideeën komen voort uit de websitestatistieken, 
zoekopdrachten en reacties op zijn websites. Zo 
vroeg hij aan bezoekers van zijn klachtenwebsite 
naar de tevredenheid bij uitvaarten. Daaruit bleek 
dat er veel onduidelijkheid heerste over de kosten. 
Uitvaartmarkt.nl was daarmee geboren, een website 
waar bezoekers op basis van hun wensen de tarie‑

ven van verschillende uitvaartondernemers kunnen 
 vergelijken.
Tevens bleek dat de doelgroep ‘vrouwen tussen de 
veertig en vijfenveertig met een mbo‑opleiding’ vaak 
zijn websites bezocht. Hij liet het gedrag van deze 
groep onderzoeken door middel van eyetracking: de 
vrouwen kregen een bril op die hun online leesge‑
drag analyseerde. “Daaruit bleek dat ze de website 
hetzelfde lazen als een boek. Daar heb ik mijn website 
op afgesteld. De belangrijkste informatie staat nu 
linksboven. Het is vooral heel goed kijken, luisteren en 
veronderstellingen over de branche loslaten.” 

Lessen

•  Kies je niche: zoom in op één of meer smalle doel‑
groepen of thema’s en bedien zie zo goed mogelijk.

•  Luister naar je gebruikers. Waar zoeken ze naar? 
Waar praten ze over? Geeft dat mogelijkheden voor 
extra inhoud of specifieke sites? Beweeg mee.

•  Probeer en leer. Lanceer sites, kijk of ze tractie 
krijgen en bouw door. Maar durf ook gewoon weer te 
stoppen als een project niet werkt.   5

http://www.uitvaart.nl

Opvallend is dat Weij geen gebruik maakt van een 
PowerPoint en bijbehorende Smart TV waarop die 
tentoongesteld kan worden. Hij zet de kracht van het 
verhaal in. “Stel je eens voor dat Martin Luther King 
een PowerPoint had gebruikt. Dan denk je wel twee 
keer na of je zoiets nodig hebt voor je boodschap”, 
aldus Weij. De tech‑jurist steekt vervolgens bevlogen 
van wal en strooit en passant met vaktermen en arti‑
kelen uit het wetboek alsof het gemeengoed is. Maar 
hij vergeet zijn publiek nooit. Bij onduidelijkheden 
gooit hij er een cursusje ‘privacy voor dummies’ in.

Cursus privacy

Wanneer heb je te maken met persoonsgegevens en 
wat zijn de gevolgen als je persoonsgegevens ver‑
werkt? Dat is belangrijk om te weten als je met data 
gaat werken. Weij: “Persoonsgegevens zijn  gegevens 
die direct of indirect herleidbaar zijn naar een 
persoon. Geef mij een telefoonnummer, IP‑adres of 
cookie‑achtige gegevens. Dan kan je niet rechtstreeks 
zien wie dat is, maar het is wel indirect herleidbaar 
en daarom een persoonsgegeven. Daarnaast wordt er 
onderscheidt gemaakt tussen bijzondere en gewone 

Data als verdienmodel. 
En de privacy dan?
Data kan een krachtig middel zijn om te groeien als 

sportorganisatie. Ook de Sportinnovatiestudio merkt het 

enthousiasme dat heerst bij de sportbonden; veel aanvragen 

die we ontvangen bevatten een datacomponent. Maar hoe zit het 

ook al weer met de privacy? En waar liggen de grenzen van de 

privacywetgeving (AVG)? Tech-jurist Menno Weij van BDO legt uit. 

inspireren
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persoonsgegevens. Politieke voorkeur, ras en seksuele 
geaardheid vallen onder bijzondere persoonsgege‑
vens. Doe je daar iets mee dan heb je toestemming 
nodig. Ga je dit soort gegevens verwerken dan heb 
je met de AVG te maken. In de privacywet staat dat 
je een grondslag nodig hebt wanneer je persoons‑
gegevens verwerkt. Als sportbond zijn er vervolgens 
drie routes mogelijk: uitvoering van overeenkomst, 
toestemming en gerechtvaardigd belang.”

Welke route moet je nemen als sportbond?

“De route die je liever niet wil bewandelen, is de 
route van de toestemming. Aan de voorkant moet 
je dan aantonen dat iemand zijn gegevens uit vrije 
wil beschikbaar stelt en dat je diegene goed hebt 
geïnformeerd bij het vragen van de toestemming. Dat 
is in de praktijk nog weleens lastig bij een grote groep. 
Daarnaast kan iemand zijn toestemming ook weer 
intrekken. Ga dan maar eens de data uit het systeem 
halen. De tweede route is de uitvoering van over‑
eenkomst, bijvoorbeeld als je een dienst aanbiedt. 
Bepaalde gegevens zijn dan noodzakelijk. Als iemand 
een product bij jou bestelt, heb je adresgegevens 
nodig om het te bezorgen. Waar je wel op moet letten 
bij de tweede route is dat je niet meer gegevens ver‑
zamelt dan noodzakelijk. Wil je de gegevens bijvoor‑
beeld gebruiken om onlinegedrag te analyseren, dan 
heb je weer toestemming nodig.”

De meest voor de hand liggende route is die van het 
gerechtvaardigd belang, aldus Weij. Onderdeel van de 
route is om goedkeuring te krijgen van de leden, wat 
dan niet per persoon hoeft, maar ook via de ledenraad 
kan. Maar let op: je bent er dan nog niet. Volgens de 
privacywet moet je het belang van de verzamelde 
gegevens afwegen tegenover de inbreuk op iemands 
privacy. Denk dus goed na over het belang en kijk naar 
de alternatieven. Wanneer je met data geld ophaalt, 
is het belangrijk om ook te kijken of dat geld via een 
andere weg verdiend kan worden. Anders is er geen 
noodzaak en die moet je wel hebben. Goed nieuws is 
dat de praktijk heeft laten zien dat direct marketing 
een gerechtvaardigde grondslag kan zijn om gegevens 
te verzamelen. Er is dus een opening in de wet.”

Voorkom gedoe

De tennisbond kwam vorig jaar in het nieuws wegens 
het gebruik van persoonsgegevens. Daarbij was de 
vraag in een zaak die door een KNLTB‑lid was aange‑
spannen met name of de procedure van toestemming 
vergaren goed was verlopen. En of er geen goed alter‑
natief was geweest voor het vergaren van het geld dat 
de bond met de data binnenhaalde door aan sponsors 
te verkopen. Weij, die het lid juridisch bijstond: “Er 
kan echt veel binnen de privacywet. Je moet alleen 
wel de juiste route nemen. Denk dus goed na over de 
noodzaak van vergaren en verkopen van data en kijk 
naar alternatieven. Alles wat je ten behoeve van de 
sport doet, kan in mijn opinie veilig zijn.”

“Mede hierdoor kijkt de Autoriteit Persoonsgegevens 
nu kritischer naar sportbonden. Een algemene richt‑
lijn voor alle bonden zou helpen. Trek gezamenlijk op. 
Plus communiceer goed, dat is belangrijk. Wees trans‑
parant naar je leden toe. Als ik in de krant moet lezen 
dat er iets fout is gegaan of een datalek is geweest, 
dan kun je wel goede bedoelingen hebben, maar dan 
sta je al in een kwaad daglicht in de krant. Jok niet 
over wat je met data doet.”

Tips bij data verzamelen

Hoewel zijn vakbroeders kritischer zijn over de ruimte 
in de privacywet, is Weij positief gestemd. “Je publiek 
in kaart brengen valt onder gerechtvaardigd belang, 
al gaat het schuren als je data met derde partijen gaat 
delen. Daarom is het belangrijk om de ui af te pellen 
zoals ik eerder heb beschreven. Met de komst van de 
AVG is er extra toezicht gekomen, maar laat je er niet 
van weerhouden om ermee aan de slag te gaan.”
Tot slot nog twee belangrijke tips:
•  Beloon mensen die data beschikbaar stellen en 

denk aan het individu. Wat zit erin voor mij als lid? 
Nederland is groot geworden met zegeltjes plakken. 
Het verlaagt de drempel waardoor mensen eerder 
toestemming geven om hun gegevens te gebruiken.

•  Bewandel je de route gerechtvaardigd belang, dan 
moeten leden de mogelijkheid hebben om aan te 
geven dat hun gegevens voor bepaalde doeleinden 
niet gebruikt mag worden (opt‑out). Daar gaat het in 
de praktijk vaak mis.   5

https://twitter.com/mennoweij

De hoofdlijnen

Spotify gaat ver. Het bedrijf heeft een compleet 
 andere organisatie dan we in hiërarchische bedrijven 
en organisaties gewend zijn. Daarover zo meer. Maar 
de achterliggende gedachten zijn overal toe te passen. 
Bijvoorbeeld:
•  Geef mensen richting, maar geef ze ook verantwoor‑

delijkheid en laat ze zelf de beste route uitkiezen om 
hun doel te bereiken. Dat kan ook binnen teams die 
een bond of vereniging kan formeren.

•  Deel je organisatie op in kleine eenheden. Betrek 
mensen daarbij nauw bij de doelen die je wilt realise‑
ren. Zorg voor korte lijnen en wees flexibel.

•  Gebruik de kennis, kunde en vaardigheden van 
mensen om ze verschillende rollen in de organisatie 
te laten spelen. Kies voor minder hiërarchie en een 
meer platte organisatie.

Het Spotify model

Nu dan meer over het Spotify model. Aan de basis 
staat een squad. Een squad is een groep mensen, niet 
groter dan een man/vrouw of 12, die aan een bepaalde 
productverbetering werkt. Het is een multidisciplinair 
team waarin alle competenties vertegenwoordigd 
zijn om een product daadwerkelijk op te leveren. 
Een squad is zelfsturend en werkt op een flexibele, 
zogenoemde agile manier. Er is een langetermijnvi‑
sie met daarbinnen grote vrijheid. Een zogenoemde 
product‑owner bewaakt de lijn.

Wilbert Mutsaers: “Onze manier van werken zorgt 
voor flexibiliteit en snelheid, we kunnen daardoor 
onze koers redelijk makkelijk versnellen en verleggen. 
Lokaal en internationaal lopen daarbij door elkaar 
wat tot snelle info‑uitwisseling leidt. Maar veel valt 
en staat dus met de mensen die hier aan werken. Er 
wordt bij Spotify serieus werk gemaakt van de wer‑

Lessen van Spotify:  
zelfsturende organisatie  
zorgt voor flexibiliteit
De van oorsprong Zweedse streamingdienst Spotify werd in oktober 

2008 gelanceerd. Als nieuw bedrijf hebben ze de kans met beide handen 

aangegrepen om ook op een nieuwe manier te werken. Die werkwijze staat 

inmiddels bekend als het Spotify Model. Squads, tribes, 

chapters en guilds spelen een belangrijke rol in het 

zelforganiserende model. Als je niet beter zou weten, 

zou je denken dat je met een motorclub van doen hebt. 

Wilbert Mutsaers, ‘Head of Spotify Benelux’: “Onze 

manier van werken zorgt voor flexibiliteit en snelheid, we kunnen daardoor 

onze koers redelijk makkelijk versnellen en verleggen.” Boeiende materie 

voor organisaties die lenig de toekomst in willen.

inspireren

O
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ving van mensen en daarbij wordt goed gekeken of de 
‘Spotify values’ en de persoon goed bij elkaar passen.”

Squads en tribes

Meerdere squads die allemaal aan eenzelfde onder‑
deel werken, bijvoorbeeld de muziekspeler, vormen 
samen een tribe. Een tribe is bij voorkeur niet groter 
dan 150 mensen om hiërarchie te vermijden. De 
squads die samen een tribe vormen werken fysiek bij 
elkaar in de buurt om zodoende kennisuitwisseling te 
stimuleren en eventuele samenwerking te bevorde‑
ren. De tribe‑leider draagt zorg voor de best mogelijke 
omstandigheden waarin de diverse squads werken.

Naast de squads en de tribes zijn er dan ook nog 
chapters en guilds. Een chapter is een verzameling 
van mensen met dezelfde kennis en kunde. Denk 
bijvoorbeeld aan alle interaction designers of alle 
Android ontwikkelaars. De mensen in een chapter 
komen regelmatig bijeen en staan onder leiding van 
een zogenaamde chapter lead. Die chapter lead werkt 
zelf ook mee aan de dagelijkse werkzaamheden, maar 
is ook verantwoordelijk voor de hoogte van salarissen 
en de ontwikkeling van mensen. Door zelf hetzelfde 
werk te doen, en er niet alleen boven te staan, houdt 
een chapter lead een vinger aan de pols van de dage‑
lijkse praktijk. 

Een guild is een bredere groep: in praktijk zijn het 
mensen met eenzelfde interesse. Dat kan uiteenlopen 
van mensen met dezelfde hobby tot mensen met een‑
zelfde voorliefde voor een bepaalde programmeertaal.

Cultuuromslag

In een klein bedrijf met zelfsturende teams werken 
is relatief goed te doen, maar bij Spotify werken 
inmiddels duizenden mensen, de boven beschreven 
structuur is een hulpmiddel om vrijheid en doelge‑
richtheid zo goed mogelijk te combineren. Wilbert 
Mutsaers: “Een van de meest opvallende dingen van 
werken bij Spotify is voor mij dat afhankelijk van het 
team waarin of het onderwerp waaraan je werkt jouw 
eigen rol kan verschillen. Dus in mijn dagelijkse werk‑
zaamheden ben ik ‘Head of Benelux’, maar ik ben ook 
gewoon teamlid van een groep die wereldwijd aan een 
bepaald onderwerp werkt. Daarin zijn verhoudingen 
en rollen volstrekt gelijkwaardig.”

Naast deze onconventionele manier van organiseren, 
stopt Spotify veel geld en tijd in het welzijn van haar 
werknemers. Fijne, mooie kantoren, lekkere lunch‑
plekken, iedereen gratis sporten om werkgerelateerde 
klachten als rsi te voorkomen.  Ook is er een focus op 
sociaal en mentaal welzijn. Werknemers krijgen ruim‑
te voor bij‑ en omscholing en ruim ouderschapsverlof.

Door veel bedrijven wordt naar het Spotify Model 
gekeken. ING heeft het bijvoorbeeld overgenomen. 
Een proces waar jaren overheen zijn gegaan, maar 
wat het bedrijf naar eigen zeggen veel heeft opgele‑
verd. Wilbert Mutsaers: “In zijn algemeenheid denk 
ik dat iedereen zou moeten kunnen werken zoals wij 
doen, als de slagkracht van hetgeen waaraan je werkt 
daarmee toeneemt. Ik zie en hoor wel eens andere 
bedrijven die vanuit een meer traditionele structuur 
de ‘Spotify manier van werken’ zeggen over te nemen, 
maar ze doen dat dan vaak half. Ze doen het dan om‑
dat het ‘modern’ is. Spotify is zo begonnen en heeft in 
de groei geleerd en bijgestuurd. Om dit als regulier be‑
drijf te doen is een stevige cultuuromslag nodig.”   5

http://www.spotify.com

Digitale democratie
samen

Binnen een vereniging hebben de leden het uiteinde-
lijk 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 maxi-

maal 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?
De Sportinnovatiestudio onderzoekt dit thema en experimenteert – 
samen met bonden en verenigingen – met nieuwe vormen van digitale 
democratie. Lees in dit hoofstuk over het onderzoek dat we aan het doen 
zijn naar mogelijke tools die besluitvorming, kennisdeling en opiniepeiling 
kunnen stimuleren, over de ervaringen van de KNWU op dit gebied en over 
tips over hoe je betrokkenheid kunt bevorderen. 

https://sportinnovatie.studio/thema-digitale-democratie/

Wilbert Mutsaers
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Bezint eer ge begint

Vraag je van tevoren heel goed af wat je wilt bereiken 
met het betrekken van je publiek. Wil je de stemming 
peilen? Wil je kennisdeling op gang brengen? Wil je 
een besluit nemen? Maak een duidelijke keuze. En 
realiseer je ook goed dat het betrekken van een groep 
mensen zeer waardevol is, maar dat het ook tijd en 
energie kost. Je haalt eruit wat je erin stopt. Vraag je 
dus af of je die benodigde aandacht kunt waarmaken.

Kies de tools die bij je passen

Mensen communiceren al via veel verschillende tools. 
Om ze nog een nieuwe tool te laten gebruiken, is niet 
eenvoudig. Kijk dus eerst of je je doel ook kunt berei‑
ken met wat al gangbaar is. Wie even heel simpel de 
stemming wil peilen of kortstondig kennis wil delen 
kan dat ook via WhatsApp of een Facebookgroep 
doen. Of kan in een nieuwsbrief een poll opnemen.
Maar wie structureler te werk wil gaan, loopt dan toch 
snel tegen beperkingen op en zal op zoek willen gaan 
naar gereedschap dat hiervoor bedacht is. Kijk dan 
eens naar Loomio of naar het Nederlandse Argu. Maar 
weet in beide gevallen: de tool gaat de oplossing niet 
bieden. De mensen moeten het doen.

Communiceer helder

Alles draait om goede communicatie. Iedere keer 
weer. Dat gaat ook op bij het betrekken van je publiek. 
De toon maakt het verschil. Creëer een open sfeer 
waarin iedereen zich welkom voelt en durft bij te dra‑
gen. Leg uit wat de bedoeling is, schets de gewenste 
omgangsvormen, stimuleer het gesprek. 

Zorg voor goed communitymanagement

Eigenlijk is het gewoon goed communitymanage‑
ment wat je aan het bedrijven bent. Je doet aan 
sfeerbeheer. Een online feestje is daarbij niet zoveel 
anders dan een offline event. Je heet nieuwe deelne‑
mers welkom, je deelt een pluim uit waar nodig, laat 
het weten als mensen over de schreef gaan, activeert 
deelnemers als het rustig wordt. Betrokkenheid gaat 
niet vanzelf. Ga daar vanuit.

Meng je in het gesprek

Met het aanstellen van een community‑manager 
alleen ben je er niet. Zorg dat de verantwoordelijken 
zich ook in het gesprek mengen. Daarmee wordt het 
belang van de betrokkenheid onderstreept. En komt 
een permanente dialoog op gang. 

Maak het belang duidelijk

Leg mensen goed en helder uit waarom ze mee moe‑
ten doen. Waarom het op hen betrekking heeft. Ieders 
tijd is schaars, iedereen moet zich voortdurend afvra‑
gen waar hij of zij zijn energie in steekt. Des te beter je 
belang en noodzaak kunt uitleggen, des te groter de 
kans op succes is. Wees zo concreet mogelijk.

Ken je publiek

Betrek niet iedereen bij alles. Daarmee voorkom je 
overvragen en teveel informatie. Vraag mensen alleen 
mee te doen aan de onderwerpen waar ze betrok‑
kenheid bij voelen of deskundig in zijn. Maar geef ze 
wel de mogelijkheid om middels een nieuwsbrief of 
andere communicatievorm op de hoogte te blijven 
van thema's die verder weg van ze staan. De optie tot 
meepraten moet er altijd zijn.

Maak deelnemen eenvoudig

Dat geldt op twee gebieden. Zorg voor zo min mo‑
gelijk technische drempels, die zijn namelijk voor 
mensen al snel te hoog, maar maak onderwerpen ook 
niet te groot. Hak grote thema's in kleine mootjes 
en, nogmaals, maak de vraag die je stelt zo concreet 
mogelijk. Als mensen het gevoel hebben dat ze met 
een kleine moeite een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren, zullen ze dat doen. Een grote vraag waar ze 
uitgebreid voor moeten gaan zitten, zal minder snel 
beantwoord worden.

Organiseer activiteit

Het is een bekende uitdrukking: in een lege kroeg gaat 
niemand zitten. Waar de mensen zijn, is het goed, is 
de veronderstelling. Dat geldt in de fysieke wereld, 
maar ook in een digitale omgeving. Als mensen er‑
gens belanden waar nauwelijks gereageerd wordt op 

een stelling, waar het gesprek niet leeft, waar nauwe‑
lijks een 'like' is uitgedeeld, zijn ze niet snel geneigd 
om mee te gaan doen.
Organiseer daarom activiteit. Als je mensen wilt laten 
meepraten of meebeslissen over een thema, zorg dat 
je een aantal mensen optrommelt die het gesprek op 
gang helpen. Die de eerste stemmen uitdelen. Zodat 
de grotere cirkel van je doelgroep meteen snapt wat 
de bedoeling is en geprikkeld wordt om zijn stem ook 
te roeren.

Maak duidelijk wat je met het 
eindresultaat gaat doen.

Er is niets zo frustrerend als een bijdrage te leveren 
aan iets waar niets mee gebeurt. Leg aan je publiek uit 
waarom je een vraag stelt of een stemming belegt en 
wat je met het eindresultaat gaat doen. En dan mag 
een bestuur dus ook zeggen dat de input meegeno‑
men wordt in de besluitvorming.

Communiceer over het vervolg. 

Maar leg dan na die besluitvorming, als je afwijkt 
van de stemming, wel goed uit waarom je als bestuur 
uiteindelijk toch tot een andere keuze bent gekomen. 
Maar communiceer de keuzes en overwegingen in 
andere gevallen ook goed. Dat stimuleert deelname in 
een volgend geval. 

Maak het eindig

Een kop en een staart zijn belangrijk. Eindeloze pro‑
cessen werken niet. Kondig dus aan dat onderwerp 
X de komende week ter discussie open staat, of dat 
mensen zeven dagen hebben om hun stem uit te 
brengen. Dat geeft urgentie en opent de mogelijkheid 
om twee dagen voor sluiting iedereen nog een keer 
op te roepen tot deelname. En als het ene onder‑
werp  afgesloten is, kan aan het volgende begonnen 
 worden.   5

Zo zorg je voor meer 
betrokkenheid
Een fysieke bijeenkomst zal altijd belangrijk blijven. Maar dankzij digitale 

middelen is het nu ook mogelijk om buiten vergaderingen onderwerpen te 

bespreken en besluiten te nemen. Op die manier kan een vereniging, een bond 

of bedrijf een permanent proces van stemmingen peilen, kennisdeling en 

besluitvorming op gang helpen. Om zo grotere betrokkenheid te realiseren en 

betere keuzes te maken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vergroot 

de kans op succes, hou deze vuistregels in je achterhoofd als je je publiek 

beter wilt betrekken. 

samen



53MAGAZINE 02sportinnovatiestudio52

Digitale   democratie  
     bij sport  verenigingen

We doen wat we prediken bij de 

Sportinnovatiestudio. We doorlopen 

zelf de stappen die we elders in 

dit magazine geschetst hebben bij 

de weg van idee naar prototype. 

We zien een probleem, bedenken 

een oplossing, doen onderzoek en 

schetsen een prototype . Zo werken 

we met Club Captain naar een 

innovatieve oplossing om digitale 

democratie bij sportverenigingen te 

stimuleren. Ook onderzoeken we de 

mogelijkheden bij bonden.

Kiezen & delen

samen
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Het gevoel van betrokkenheid

Allereerst blijkt dat er heel veel behoefte is aan meer 
democratie en betrokkenheid in de vereniging. 
 Bestuursleden willen gráág een echt verenigings‑
gevoel opbouwen, maar weten niet zo goed hoe ze 
alle leden kunnen bereiken.
Bijna alle bestuursleden zijn enthousiast over het 
peilen van meningen en het proeven van de sfeer. "Het 

samen

Club Captain is het concept van een tool die vereni‑
gingen helpt bij kennisdeling, het peilen van opinies 
en het nemen van besluiten. Niet alleen eens per 
kwartaal op een vergadering maar altijd en overal 
‑ wanneer het leden uitkomt. Meer democratie en 
verbondenheid. Onderwerpen mogen groot zijn; een 
langetermijnstrategie of de nieuwe jaarcijfers, maar 
net zo goed wat kleiner; willen we Jupiler of Heineken 
op de tap? Welk ontwerp vinden we het mooist voor 
de nieuwe shirts?

Uitdaging

Veel sportverenigingen vinden het een uitdaging om 
hun leden te betrekken bij beslissingen. Het bestuur 
doet nu eenmaal z'n eigen ding, en niet alle leden 
hebben zin of tijd om bij alle vergaderingen te zijn. 
Maar misschien zit er juist wel heel veel kennis bij de 
mensen die in de gelegenheid zijn om de ALV bij te 
wonen, of toevallig niet zo hard roepen. Hoe daag je 
alle leden uit om mee te denken? Wij gingen op zoek 
naar een mogelijke innovatieve oplossing. Om te 
begrijpen hoe sportverenigingen beslissingen nemen, 
en waar de kansen voor innovatie liggen, hebben we 
gesprekken gevoerd met 11 bestuursleden, commissie‑
leden en sporters van middelgrote sportverenigingen.

De huidige situatie

We leerden dat WhatsApp het belangrijkste commu‑
nicatiemiddel is voor veel verenigingen, maar wel 
alleen in kleine groepjes; het bestuur heeft een groep, 
de commissies hebben eigen groepen en leden of 
teams hebben ook weer een eigen groepje. Vanuit het 
bestuur of de commissies gaan er vaak updates op so‑
cial media (zoals Twitter of Instagram) of een nieuws‑
brief naar de leden. Maar als zij reageren, gebeurt dat 

vooral mondeling, op het veld of in de kantine.
Meer inspraak van de leden zouden zowel sporters als 
bestuursleden heel handig vinden. Erg praktisch is dat 
nu niet. WhatsApp werkt perfect met kleine groepjes, 
maar met 50 leden door elkaar chatten is geen doen. 
Nieuwsbrieven zijn teveel eenrichtingsverkeer, posts 
op Facebook zorgen juist voor oeverloze discussies.
Bestuursleden en sporters hebben wel een idee over 
hoe het beter zou kunnen: bestuursleden willen graag 
meer input vanuit de leden. Uit hun "bestuursbubbel" 
breken, en gebruik maken van de kennis die er bij de 
leden is. Sporters willen graag meedenken over on‑
derwerpen die ze aangaan. Vooral over onderwerpen 
die over de sport‑ en clubbeleving gaan, zoals fles‑ of 
tapbier, een nieuw logo, of de aanschaf van nieuwe 
apparatuur.

Een eerste prototype

Op basis van de gesprekken bedachten we een tool die 
digitale democratie naar de sportverenigingen brengt. 
Op een moderne, slimme manier zoals andere partijen 
‑ denk aan Kickstarter of Patreon ‑ het ook doen. In 
een paar stappen een kwestie voorleggen, "campagne 
voeren" onder de leden, en direct terugkoppelen hoe 
waardevol ieders input is. Door te laten zien wat de 
vereniging met elkaar heeft besloten, en er misschien 
wel een beloning tegenover te zetten voor de mensen 
die meededen.
We schetsten een prototype ‑ we noemden 'm voor 
het gemak Club Captain ‑ dat duidelijk maakt hoe zo'n 
tool er concreet uit zou kunnen zien. Het prototype 
is nog niet functioneel maar de schermen zien er wel 
"net echt" uit. Het prototype hebben we samen met 
de bestuursleden van een aantal verenigingen doorlo‑
pen. Aan de hand van een voorbeeldvraag ‑ welk tenue 
gaan we volgend seizoen dragen? ‑ bespraken we met 
ze welk effect de tool zou hebben in hun vereniging. 
Het resultaat was leerzaam, en biedt aanknopings‑
punten voor een vervolgstap. O
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De Koninklijke Nederlandse Wieler Unie (KNWU) werd 91 

jaar geleden opgericht. Sinds die tijd is de kern van de 

organisatie nauwelijks veranderd. Dat terwijl de wereld 

wel sterk in ontwikkeling is. Directeur Margo de Vries 

vertelt over de inhaalslag die haar organisatie aan het 

maken is. “De voedingsbodem is goed, we gaan nu dingen 

verzilveren.”

samen

gaat erom dat je leden het gevoel geeft betrokken 
te zijn bij de besluitvorming", zegt een bestuurslid. 
"Daar zou deze tool ons bij helpen!" Discussie in de 
app faciliteren, bijvoorbeeld met een reactiemogelijk‑
heid, vindt de één heel aantrekkelijk en de ander nog 
te spannend. Want hoe modereer je dat?

Via bekende kanalen

Voor de leden is het fijn dat ze niet wéér een nieuwe 
app hoeven te leren gebruiken, omdat we zoveel 
mogelijk de bestaande kanalen benutten. De app kan 
met de leden mailen of appen, of de bestuursleden 
kunnen linkjes delen op hun site, Facebook‑group of 
een ander kanaal. De leden krijgen een up‑to‑date 
overzicht van de openstaande vragen, hoe het er voor 
staat en de uiteindelijke resultaten: zodra het nieuwe 
shirt‑ontwerp bekend is, stelt de app iedereen op 

de hoogte. Dat versterkt het clubgevoel aanzienlijk, 
denken de bestuursleden.
Het idee dat je binnen een paar stappen de hele 
vereniging hebt geïnformeerd, op een niet‑irritante 
manier, en zelf reacties ook actief kunt stimuleren 
door een linkje te delen, slaat aan. Het is tien keer 
handiger dan proberen een discussie te voeren via 
Whatsapp of Facebook. "Dit zou geweldig zijn als we 
het op deze manier zouden kunnen doen!" zegt een 
van de deelnemers.

Geen vereniging is het zelfde

Wat we ook hebben gezien: geen vereniging is het 
zelfde. In de ene vereniging werkt een poll goed, in 
een andere vereniging is discussiëren een essenti‑
eel onderdeel van de besluitvorming. In sommige 
verenigingen zal de app vaker voor kleine beslissingen 
gebruikt worden, in andere juist af en toe voor grote 
kwesties. De roeivereniging die we spraken zou 'm wel 
willen gebruiken als voorbereiding op vergaderingen; 
als ze online de voors‑ en tegens van een kwestie al 
kunnen bespreken, vergaderen ze efficiënter.

De toekomst

De komende tijd spreken we verschillende bonden 
om te ontdekken hoe zij Club Captain zouden willen 
inzetten, zowel op bondsniveau als binnen de aange‑
sloten verenigingen. Met alle verzamelde feedback 
gaan we aan de slag om het prototype te optimalise‑
ren, zodat daarna over al dan niet bouw besloten kan 
worden. Ideeën die naar voren kwamen: de tool als 
up‑to‑date overzicht van waar het bestuur mee bezig 
is, voor meer transparantie. En verdere integratie in 
apps en sites die de vereniging toch al gebruikt, zoals 
een CRM of een forum.    5

56

O

Margo de Vries (KNWU): 
“Is online wel geschikt  
       voor complexe kwesties?"
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De KNWU is naar eigen zeggen een kleine speler in een 
grote markt. De bond telt circa 40.000 leden, waarvan 
een kwart ongebonden renners is. De totale sportieve 
fietsmarkt, "mensen met een zeem in hun broek”, 
 omvat circa een miljoen rijders. KNWU directeur 
 Margo de Vries: “Wij willen er graag voor die mensen 
zijn en ze waardevolle producten kunnen bieden, 
maar daarmee uiteraard ook nieuwe inkomsten‑
bronnen creëren. We hebben geld nodig om andere 
dingen te doen. Het is een hele grote markt en wij 
profiteren daar onvoldoende van mee. Onze traditio‑
nele kern wordt steeds kleiner. Het aantal leden daalt. 
De  inkomsten dalen. Terwijl de organisatie steeds 
duurder wordt. Topsportprogramma’s worden steeds 
groter en dat moeten we allemaal betalen met steeds 
minder mensen. Op de lange termijn kan dat niet. Wij 
hebben continu discussie: zijn we er voor de 8.000 
licentiehouders of voor de 800.000 sportieve, pres‑
tatieve fietsers. Wij vinden dat we er voor die grote 
groep zijn. Daar willen we ook naartoe.” 

De KNWU is daarmee net als veel bonden bezig met 
de vraag ‘hoe bind je de ongebonden sporters?’ Lees 
op de site het dossier dat de Sportinnovatiestudio 
rond dit thema aan het samenstellen is. De wieler‑
bond werkt onder meer aan Fondo waarover je elders 
in dit magazine meer kunt lezen. “Dat is een app voor 
de ongebonden fietser waarin we ze gaan helpen hun 
persoonlijke doelen te halen. Stel je wilt de Amstel 
Goldrace rijden, maar je weet niet hoe je je daar opti‑
maal op kunt voorbereiden, dan gaan we je via de app 
persoonlijke traningsbegeleiding bieden. Dat doen 
lang niet alle clubs op dit moment. Daarmee willen we 
die grotere markt op om daar van waarde te zijn.”

“Door dingen eerst gewoon te doen, 
kunnen mensen de voordelen ervaren.”

Maar ook in de kern van de organisatie zijn verande‑
ringen nodig: “De wedstrijdvormen moeten anders, 
het moet aantrekkelijker voor fietsers worden. Minder 

regels, meer nieuwe disciplines moeten ook onder 
onze vlag kunnen vallen. Wat we met onze zogenoem‑
de Proeftuin doen is de ideeën die er zijn omarmen en 
die helpen verder te ontwikkelen. In plaats van met de 
regels te schermen. Het mooiste voorbeeld vind ik de 
strandraces, die bestonden al een aantal jaren. Ze zijn 
bij ons gekomen en wilden zich wel aansluiten, maar 
konden niet aan al onze regels voldoen of vonden een 
groot deel van de regels zelfs onzin of niet nodig voor 
deze discipline. We zijn begonnen met  één A4‑tje met 
daarop een paar regels en zijn daarmee aan de slag 
gegaan. Dat is hoe we dingen willen aanpakken: vanaf 
nul beginnen, een A4tje over wat wel en niet mag 
en van start gaan. Laagdrempelig, weinig regels en 

praktisch aan de gang. Dingen eerst proberen voordat 
we het bij de besluitvorming aan de orde stellen. 
Want als we dat in dit geval hadden gedaan waren er 
tientallen bezwaren opgeworpen. Dan is het maar de 
vraag of het door de besluitvorming was gekomen. 
Door dingen eerst gewoon te doen kunnen mensen 
ook voordelen ervaren.”

De Proeftuin biedt mensen dus de mogelijkheid om 
een plan in praktijk te testen. De bond biedt daarbij 
ondersteuning waar nodig in de vorm van het bieden 
van een podium, exposure en eventueel een klein 
ondersteunend budget. “Het zou fijn zijn als we meer 
budget zouden hebben voor de Proeftuin, we doen 

het nu veelal in de marge. Maar voor de ruimte die we 
hebben draait het best goed.”

“Ik vraag me serieus af of het überhaupt 
wel kan om online complexe zaken goed te 
bespreken.”

Een ander centraal thema in de sportwereld is het 
betrekken van leden en nieuwe vormen van inspraak 
en democratie organiseren. Zie ook het dossier waar 
de Sportinnovatiestudio aan werkt op de website. 
Op dit gebied is de KNWU rond dit thema onder de 

samen
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noemer de Ideeënfabriek aan het experimenteren met 
de online tool Argu om daarmee ideeën wereldkundig 
te maken en met leden online te bespreken. Dat gaat 
met vallen en opstaan. “Bijvoorbeeld de gebruiks‑
vriendelijkheid van Argu kan wat ons betreft beter. 
Het is een online platform dat uiteindelijk digitale 
ledenraadpleging of zelfs besluitvorming zou moeten 
kunnen faciliteren, maar mensen weten nog niet goed 
wat het is, wat de status is en wat ze ermee kunnen. 
Het is nog niet goed gepositioneerd.”

Maar ook steekt de bond in dit geval de hand in eigen 
boezem. Het lag niet alleen aan de techniek, ook aan 
de deelnemers. In de praktijk liepen discussies op het 
platform soms dood door vooringenomenheid van 
hen. Mensen wisten vooraf regelmatig al wat ze van 
een stelling wisten en stonden daarmee niet meer 
open voor argumenten van anderen. “We hebben 
er ook nog onvoldoende bekendheid aan gegeven. 
Dat komt omdat we er nog mee stoeien en er nog 
niet 100% achter staan. We zijn zelf nog halfbakken 
bezig. Het is voor onze leden ook niet duidelijk wat er 
met een discussie gebeurt. Je moet het proces beter 
schetsen: tot die datum kun je reageren, dan nemen 
wij een beslissing.”

Tot op heden hebben zo’n 100 mensen op enige 
moment een bezoek gebracht aan de Ideeënfabriek. 
Naast praktische bezwaren, blijkt het ook lastig om 
complexe zaken terug te brengen tot een handzaam 
gesprek. “Het is vaak complexe materie die lastig 
eenvoudig uit te leggen is. Ook het overzien van alle 
gevolgen is voor mensen moeilijk. Ik denk dat het 
soort platform wel verschil maakt, maar ik vraag me 
ook serieus af of het überhaupt wel kan om online 
complexe zaken goed te bespreken.”

“We willen af van het stoffige imago en 
het het ivoren toren gevoel dat alles 
binnenskamers wordt besproken.”

Tot op heden heeft een moderator in de discussie‑om‑
geving ontbroken. “Die zou wel kunnen helpen de lijn 
erin te houden, maar we willen als bond voorkomen 
dat mensen denken dat wij de boel sturen. Natuurlijk 
is het belangrijk dat de bond dit soms doet, maar 
we willen ook dat mensen weten dat we luisteren en 
voor dingen open staan. We willen af van het stoffige 
imago en het het ivorentorengevoel dat alles binnens‑
kamers wordt besproken. We willen toe naar meer 
openheid: als we de kans krijgen om uit te leggen hoe 
dingen zitten, dan grijpen we die aan. Maar het feit 
dat we mogelijkheden hebben en er voor open staan 
is al goed. De KNWU is open met dingen bezig en durft 
dingen te doen. Dat we dat laten zien helpt al wel, 
maar de besluitvorming op z’n kop zetten lukt nog 
niet.”

De KNWU is op meerdere fronten dus met vernieu‑
wing bezig. Op het gebied van communicatie met 
de leden, het bereiken van andere sporters, maar 
ook waar het vernieuwing van de ict‑mogelijkheden 
betreft. “We zijn de bond en onze communicatie 
moderner aan het maken, de marketing beter aan het 
inrichten en beter aan het vertellen wat we doen en te 
bieden hebben.”
Waarbij natuurlijk niet alleen gekeken moet worden 
naar eventuele nieuwe leden, maar oude leden ook 
tevreden moeten zijn. “Onze achterban staat heel 
erg open voor verandering, maar op het moment 
dat het impact op hun gaat hebben, dan wordt het 
logischerwijs spannend. Als het betekent dat jouw 
baantje er niet meer is of jouw club iets moet inle‑
veren, dan wordt het begrijpelijkerwijs lastig. Ik ben 
zeker tevreden, maar het is ook een complex proces. 
Maar de voedingsbodem is goed, we gaan nu dingen 
verzilveren.”   5

http://www.knwu.nl

Sporten doen mensen in toenemende mate ‘ongebonden’: 
steeds meer sporters zijn geen lid van een sportvereniging, 
maar doen dat individueel. Hoe binden we de ongebonden 
sporter? Het is een van de belangrijke thema’s in de sport en 

daarmee één van de belangrijke thema’s voor de Sportinnovatiestudio. 
We onderzoeken het thema ‘binding’ en kijken naar succesverhalen uit de 
sport, maar halen ook inspiratie uit de buitenwereld. Elders in dit maga-
zine vind je al verhalen over onder meer SportOn en Voor Een Ander, in dit 
hoofdstuk tref je daarnaast een deel van het dossier dat we rond dit thema 
hebben aangelegd en dat je op Sportinnovatie.studio kunt terugvinden.

https://sportinnovatie.studio/binding/

Haal de banden aan

bind
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Zes afgevaardigden van bonden en sportorganisa‑
ties kwamen bijeen in de loods in Durgerdam, het 
hoofdkwartier van de Sportinnovatiestudio, waar‑
onder  Monica Visser (KNRB), Frits Avis (NSV), Roel 
Boekel (NSV), Marthijn van der Wal (NTTB), Carlijn Mol 
(NLSport) en Paul Engelbertink (NDB). Na een korte ge‑
schiedenisles over de loods, een oude scheepshelling 
aan het IJmeer, werd de blik op de toekomst gericht. 

Hoe bind je de ongebonden sporter?

Iedere bond probeert op zijn eigen manier relevant 
te zijn voor spelers die zich niet binden aan een club. 
Succesverhalen werden op de brainstormsessie ge‑
deeld, evenals de belangrijkste leerpunten.

PingPongbaas

Als het aan Marthijn van der Wal ligt, coördinator 
Sportparticipatie van de NTTB, wordt de tafeltennis‑
bond verantwoordelijk voor ‘iedereen met een batje 
in de hand’. De bond doet dat door middel van de 
app PingPongbaas. De app ontstond uit de overkoe‑
pelende app Kantinebaas, een applicatie die tafel‑
tennis, dart‑ en biljartwedstrijden vast gaat leggen. 
De ambitie is om alle pingpongers in Nederland te 
bereiken. Van de campingspelers tot aan pingpongers 
op schoolpleinen. “Tegelijkertijd is het belangrijk om 
niet meteen té breed te focussen”, aldus Van der Wal. 
“Eerst het bedrijfsleven enthousiasmeren. Dan komt 
de rest.” 

Dartcounter

De Nederlandse Dartbond ziet net als de Tafeltennis‑
bond veel sporters die buiten de reguliere competities 
actief zijn. ‘We weten dat wekelijks ruim 200.000 
sporters met darten in aanraking komen. Dat zijn 
potentiële leden’. Zelf heeft de bond 33.000 leden. 
“En dat aantal loopt terug’, vertelt Paul Engelbertink, 
marketing & communicatiemanager bij de Neder‑
landse Darts Bond. De NDB ging een samenwerking 
aan met de partij die Dartcounter heeft gebouwd. De 
app doet wat hij zegt: hij telt de scores van wedstrij‑
den en trainingen waarbij mastercaller Ray Martin 
de scores omroept. De applicatie leverde nu al zo’n 
70.000 verrijkte profielen op. Data waar men iets mee 
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kan, bijvoorbeeld als het om marketing van evene‑
menten gaat, maar welke richting precies, dat moet 
nog duidelijk worden. 

SportOn

Carlijn Mol is lid van het transitieteam van NLsport 
en is betrokken bij Sport On, een project waarbij een 
platform wordt geboden aan multisporters en wat 
elders in dit magazine uitgebreid wordt behandeld. 
Mol: “Uit onderzoek blijkt dat er veel sporters zijn 
die bovengemiddeld sporten en daarbij ook verschil‑
lende sporten beoefenen. Alleen is er geen aanbod. 
Een multisporter wil niet een heel jaar lid zijn en 
verplicht twee keer per week trainen. Dat past niet. 
Doel is dus om de multisporter een plek te geven bij 
verenigingen waardoor ze ook binding krijgen met 
verenigingen.”

Een nieuw licentiemodel

Hoe bindt de roeibond ongebonden sporters? De 
Nederlandse Open Indoor Kampioenschappen 
trokken afgelopen jaar veel roeifanaten die zich op 
roeimachines in het zweet werkten, maar de stap om 
vervolgens lid te worden van een vereniging is groot. 
“Om ongebonden sporters te trekken gaan we nu 
een evenementenlicentie verstrekken aan bijvoor‑
beeld scholen en bedrijven”, aldus Monica Visser.

Een riant aanbod

Volgens Frits Avis, directeur van de Nederlandse Ski 
Vereniging, is het al langer een uitdaging voor de 
Nederlandse Ski Vereniging om zich te onderschei‑
den. Avis: “Skiën in competitieverband kan makkelijk 
zonder dat je lid bent van onze vereniging.” Door 
middel van een doorlopende reisverzekering, een 
magazine en nog tal van andere voordelen nemen 
skiërs een lidmaatschap af bij de NSV. Daarnaast 
biedt de Ski Vereniging producten voor niet‑leden 
aan. Er is dus al een flinke stap gezet om de ongebon‑
den sporter te bereiken. “Zaak is nu om juist te kijken 
hoe we het lidmaatschap aantrekkelijker kunnen 
maken”, aldus Avis.   5

Het binden van de ongebonden sporter, relevant zijn voor 

bewegend Nederland, het is de rode draad in alle gesprekken 

die de Sportinnovatiestudio met bonden heeft gevoerd. 

Een goede aanleiding om een aantal sportbonden voor een 

brainstormsessie uit te nodigen om ervaringen en kennis te 

delen. Over nieuwe vormen van licenties en andere manieren 

van marketing. 

Hoe  bind je de  
ongebonden sporter?
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Media: maak je doel urgent

We keken naar de media. Nieuwsmedia hebben een 
zware tijd gehad met teruglopende papieren oplages 
en gratis concurrerende inhoud. Toch slagen The 
Guardian en The Economist er in om een groot deel 
van hun inkomsten uit betalende lezers te halen. 
The Guardian merkte dat het hielp om eerlijk te zijn 
en mensen te vragen om steun: maak je doel goed, 
duidelijk en urgent dan willen mensen investeren in 
je. The Economist ging op zoek naar nieuwe manieren 
om verhalen te vertellen, zoals via platformen als 
Instagram en Snapchat. Daar zoeken ze naar nieuw 
potentieel publiek dat wil betalen. Zolang je duidelijk 
bent in je verwachtingspatroon (er is een paywall, 
maar je krijgt 5 artikelen gratis) snapt je publiek ook 
waar het om gaat.

Een ander succesverhaal in de mediawereld is De 
Correspondent. Een platform waar geen adverteerders 
aan te pas komen, maar dat geheel draait op lidmaat‑
schappen. Ze doen onderzoek naar lezersbinding, wat 

mensen motiveert om een lidmaatschap te nemen. 
Wat daar uit blijkt is dat je als organisatie meer moet 
zijn dan een “one way street”. Je publiek moet je 
vertrouwen, het gaat verder dan simpelweg krijgen 
waar je voor betaalt. Daarbij moet je gebruik maken 
van de kennis van de lezers. Betrek het publiek bij de 
organisatie en laat aantoonbaar zien dat hun bijdrage 
gewaardeerd wordt, en dat er naar ze geluisterd wordt.

Belangen- en brancheorganisatie: geef je 
leden een platform

Ook keken we naar branche‑ en belangenorganisaties 
zoals de ANWB en de Consumentenbond. Veel sport‑
bonden kijken voor inspiratie naar de ANWB omdat dit 
een vereniging is die een pakket aan aanvullende pro‑
ducten en diensten boven een gewoon lidmaatschap 
heeft ontwikkeld. Uit een interview met de marke‑
tingstrateeg bleek dat de bond over de jaren heen 
haar strategie steeds verandert. Door social media 
en communities hebben leden nu andere behoeften. 
Als organisatie moet je zorgen dat je relevant blijft, 

en dus veel uitproberen en goed luisteren. Ook maakt 
men gebruik van een personalisatieprogramma, zo 
kan de organisatie op basis van profielen en gedrag 
van hun leden laten zien wat ze interessant vinden. 
Belangrijk is dat de ANWB altijd bij haar kernwaarden 
blijft. De bond luistert naar de individuele wensen en 
voorkeuren van de leden, maar blijft er ook voor heel 
Nederland. Zo blijft de ANWB een organisatie waar je 
op kan vertrouwen. Denk groot, lever specifiek.

Ook de Consumentenbond luistert goed naar haar le‑
den. Er is een groep fanatieke leden die zich verzameld 
heeft op de ‘community’ van de Consumentenbond. 
Dit is een forum waar leden met elkaar kunnen pra‑
ten, overleggen, sparren of discussiëren. Ook kunnen 
ze de Consumentenbond als organisatie helpen door 
klachten over bedrijven in te dienen en met adviezen 
te komen. Ook al is maar een klein percentage actief 
in de community, de Consumentenbond blijft er in 
investeren. Deelnemers zijn voor de Consumenten‑
bond een belangrijke maat van relevantie. Het loont 
om loyale en actieve leden een platform te geven zich 
te uiten. Iedereen heeft eigen ervaringen en expertise 
die iets kunnen toevoegen aan de kennis en ontwik‑
keling van de organisatie. Laat zien dat je feedback en 
meedenken waardeert, beloon participatie openlijk.

Politiek: activeer je community

Een hele andere, maar ook interessante sector is de 
politiek. Het lijkt misschien wat ver weg te staan van 
sport, maar ook de politiek heeft te maken met een 
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Sporter, consument, lezer, fan; leden 

zijn er in veel vormen, en ook de media, 

de politiek, belangenorganisaties en 

de entertainmentindustrie zoeken 

naar manieren om leden aan zich 

te binden. In het dossier Binding 

hebben we succesverhalen op onze site 

Sportinnovatie.studio verzameld en 

gekeken hoe we daar lessen uit kunnen 

trekken voor de sport. Samenvattend.
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individualiserende wereld die minder geïnteresseerd 
lijkt te zijn in ‘horen bij’ een partij. Het ledenaantal 
van politieke partijen loopt al jarenlang gestaag terug. 
Het is moeilijk voor partijen om leden aan zich te bin‑
den. Na de verkiezingen van afgelopen maart is één 
ding zeker: Forum voor Democratie doet iets goed. 
In een tijd waar gevestigde partijen grote verliezen 
lijden weet FVD mensen in grote getale aan zich te 
binden. Hoe komt dat? Net als De Correspondent, 
The  Guardian en The Economist maakt Forum voor 
Democratie het belang van het lidmaatschap urgent. 
De partij maakt duidelijk dat ze steun nodig heeft, 
en waarvoor. Ook laat de FvD zien wat er allemaal 
gebeurt in de organisatie en in de support. De partij 
is zichtbaar, lijkt ineens overal te zijn. Ze maakt goed 
gebruik van social media en schakelt de achterban in 
als support. De FvD gebruikt het enthousiasme van de 
achterban en vraagt hen dat enthousiasme te delen. 
Lid worden of doneren is fijn, delen dat je lid bent 
geworden of gedoneerd hebt nog fijner!

Entertainment: maak helden

Een sector die wél dicht bij de sportwereld ligt is de 
muziek & entertainment industrie. De sportwereld 
wordt steeds meer omringd door entertainment. 
Waar de sportwereld leden nodig heeft, zijn dat voor 
de  muziek en entertainmentindustrie fans. Met de 
komst van het internet willen fans meer van hun 
favoriete band, club, of acteur. Ze willen deel uit‑
maken van het avontuur, ze willen het meemaken. 
Dat is ook mogelijk door middel van social media, 
direct‑to‑fan‑marketing, en fan‑centric innovation: 
technologieën die de fans centraal stellen. Het is 
marketing‑technisch goed om te weten in wat voor 
merchandise fans geïnteresseerd zijn, en waar fans 
zich in de wereld bevinden. Maar het gaat verder 

dan dat, het gaat ook om connectie met de fans. Een 
communicatiemethode die intimiteit en exclusiviteit 
biedt die past bij de maatschappij van vandaag.
De sport‑, muziek‑ en entertainmentindustrie maken 
allemaal gebruik van de kracht van het individu: 
een held. Beroemde sporters, acteurs en artiesten 
representeren op social media hun club, band, of film. 
Dit kan ook op kleinere schaal. Interview de winnaar 
na een belangrijke sportwedstrijd en zet het interview 
en foto’s online. Moedig ze aan ook zelf content te 
posten. Creëer een gevoel rondom je organisatie: waar 
staat het voor, wat gebeurt er allemaal? Wees open 
over je organisatie want zo geef je mensen de kans 
mee te leven en daar deel van uit te willen maken. 
Moedig betrokkenheid aan. Kijk ook eens verder 
dan social media, welke technologische innovaties 
zouden kunnen aansluiten bij jouw leden? Waar zit 
het gat tussen lid en organisatie? En combineer sport 
eens met entertainment. Beloon je leden met een 
optreden van een artiest na een wedstrijd. Organi‑
seer een feest of evenement speciaal voor alle leden. 
Wees een organisatie waar mensen zich aan willen 
 verbinden.

Conclusie

Wat in elk geval elke keer terug blijft komen, of het 
nu leden, consumenten, lezers, sporters, of fans zijn: 
mensen willen zich gehoord voelen, en steeds vaker 
ook betrokken zijn. Zij investeren hun tijd en geld in 
iets van jou, en dat willen ze graag terugzien. Maar 
daar gebruik van. Geef ze een mogelijkheid om bij te 
dragen, of dat nu in de zin van geld, reacties, feedback, 
eigen content, of advies is.   5
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Schut heeft tijdens zijn studie Sport, Management en 
Ondernemen al in de gaten dat sporters minder snel 
lid worden van een vereniging. Hij studeert af op de 
ongebonden sporter, richt zijn eigen bedrijf op rond‑
om dit thema en deelt inmiddels zijn visie met steeds 
meer sportbonden. “In het begin waren sommige 
sportbonden terughoudend en werd ik gezien als een 
eigenwijze student. Dan is het mooi om te zien waar 
we nu staan en bonden helpen om de sport te laten 
groeien. Zelfs Sport Vlaanderen – de NOC*NSF van 
België ‑ klopt bij ons aan. Tevens zijn we in gesprek 
met overheden om inwoners meer aan het te sporten 
te krijgen.” 

Netband

Het idee voor zijn bedrijf ontstaat op de tennisbaan. 
Schut: “Ik was trainer van de beginners. We waren 
vaak met een handvol tennissers waarbij het niveau 
en karakter van de individuele sporters erg verschilde. 

Zo helpt Sportunity om 
sporters te binden

Kantinebaas, Sprint en Pingpongbaas. Deze projecten hebben 

één ding gemeen: ze vonden alle drie hun oorsprong aan de 

tekentafel van sportmarketingbureau Sportunity. Het bedrijf 

helpt inmiddels een flink aantal sportbonden 

bij het binden van ongebonden sporters. We 

spraken met oprichter Niels Schut die van zijn 

afstudeerproject zijn eigen bedrijf maakte.

Niels Schut
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Ze wilden graag met andere sporters binnen de club 
tennissen, dus koppelde ik verschillende tennissers 
aan elkaar. Daarnaast ving ik op dat steeds meer 
sporters niet per se geïnteresseerd waren in een 
lidmaatschap.” Dus richtte hij een online platform op, 
genaamd Netband. “Sporters binden vanaf het net tot 
aan het net, zo luidt de slogan. Sporters die gelijk‑
waardig zijn aan niveau en karakter kunnen op die 
manier makkelijk met elkaar in contact komen.”

Niet alleen de individuele sporter, maar ook vereni‑
gingen plukken de vruchten van het online platform, 
meent Schut. “Doordat er meer tennissers op de club 
komen, krijgt de vereniging meer potentiële leden. 
Ik adviseer de clubs om iemand die drie keer komt te 
benaderen om lid te worden. Plus dat het inkomsten 
oplevert, denk aan het verhuren van tennisbanen en 
barinkomsten.”

Succesvolle programma’s

Sportunity heeft veel verschillende projecten langs 
zien komen. De focus ligt nu op twee ‘programma’s’, 
zoals Schut omschrijft. “Dat zijn de tijd‑ en puntpro‑
gramma’s. De Sprint‑app is een mooi voorbeeld van 
een tijdprogramma. De app maakt het mogelijk om 
als schaatser rondetijden en statistieken bij te hou‑
den, waarmee je inzicht krijgt in je eigen prestaties. 

Aan de andere kant krijgt de ijsbaan inzicht in wie er 
op de ijsbaan komt. Dit project is zo schaalbaar dat 
het interessant is voor andere sporten. Zo heeft de 
motorsport ook interesse in dit programma.”

“Kantinebaas is een voorbeeld van een ‘puntpro‑
gramma’. In de app worden competities opgezet en 
ranglijsten bijgehouden, variërend van tafeltennis tot 
aan darts.” Bij Kantinebaas gebeurt dat binnen het 
bedrijfsleven, zodat er tussen de drukke werkuren 
plaats komt voor ontspanning. Ook voor dit program‑
ma neemt de interesse toe, vertelt Schut: “Verschil‑
lende sporten waaronder jeu de boules, basketbal, 
volleybal, voetbal en tennis hebben zich al gemeld.”

Nieuwe plannen

De lopende projecten stimuleren om op de club of op 
kantoor te sporten. De aandacht gaat daarnaast uit 
naar het sporten in de openbare ruimte. “De overheid 
heeft een sportakkoord opgesteld waarbij ze ambieert 
om meer inwoners aan het sporten te krijgen in de 
openbare ruimte. Daar kunnen wij aan bijdragen. In 
Amsterdam liggen wel vijfhonderd basketbalveldjes, 
maar niemand die weet wie daar speelt. Door een 
online competitie op te zetten waarbij gebruikers 
elkaar uitdagen, teams vormen en wedstrijden spelen 
krijg je veel meer gevoel rondom zo’n veldje. Voor de 

overheden is dat interessant, het levert bruikbare data 
op.”

“Ook bouwen we aan een digitale sportclub: de 
Sportunity Club. Iedere sporter die een platform van 
ons gebruikt, van Kantinebaas tot aan Sprint, krijgt 
een eigen sportprofiel. De sporter kan daardoor op 
ieder platform met zijn eigen profiel inloggen en het 
geeft ons inzicht in de sporter. Wat op zijn beurt weer 
interessant is voor overheden en sportbonden.”  

De vijf B’s

Schut heeft tot slot nog een aantal tips voor het 
binden van sporters. Zelf werkt het bedrijf met de vijf 
B’s: bereiken, boeien, betalen, binden en behouden. 
“Sporters die geïnteresseerd zijn in een sport worden 
doorgaans uitgenodigd voor een proefles. Vaak blijven 
er een paar hangen en vervolgens is er pas sprake van 
individuele aandacht. Dat model moet je eigenlijk 
omdraaien. Denk na hoe je iemand kan bereiken, 
boeien en los van het lidmaatschap laat betalen. 
Vervolgens denk je na over hoe je die sporters bindt 
en behoudt. Denk goed na over ieder stukje. Daar zijn 
allerlei manieren voor te verzinnen, waar Sportunity 
graag over meedenkt.”    5

https://www.sportunity.nu/
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weSports.club

Sprint app

Netband.nl

NTFU

Kantinebaas

Pingpongbaas

Sprint app
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port innovatiestudio 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! 


