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“Een nutteloze bespreking blijft een nutteloze 
bespreking, ongeacht of die plaats vindt via Teams of in 
vergaderkamer 17B”. 
Aan deze zin uit het handboek remote werken van Gitlab 
moet ik vaak denken als ik thuis weer eens achter mijn 
computerscherm zit te vergaderen. Het is duidelijk dat 
we met z’n alleen nog een hoop moeten leren over werken op 
afstand en dat is ook logisch.

De Sportinnovatiestudio heeft een uitgebreid en waardevol expertisenetwerk 
van mensen die dag in dag uit bezig zijn met innoveren en vernieuwen. Mensen 
die nieuwe wegen zoeken, ondernemen, mislukken, opnieuw beginnen, en net 
zo lang experimenteren tot er succes is. Een van die mensen is Sytse Sijbrandij, 
medeoprichter van het bedrijf GitLab, een platform voor softwareontwikkelaars.
Gitlab is een fully distributed company, met 1300 werknemers die allemaal 
op afstand werken vanuit hun eigen huis of een andere plek waar ze zich 
comfortabel voelen. Het bedrijf heeft geen enkel kantoor. Lang voordat de corona 
pandemie ons dwong tot thuiswerken hadden Sytse en zijn team hier dan ook al 
een schat aan ervaring mee opgebouwd.

De belangrijkste uitgangspunten van succesvol remote werken zijn volgens 
Gitlab: flexibele werktijden (geen kantoortijden); alle kennis wordt schriftelijk 
vastgelegd (geen verbale ‘bijpraatsessies’); alle bedrijfsprocessen zijn 
uitgeschreven (in tegenstelling tot on the job training); informatie wordt altijd 
binnen het hele bedrijf gedeeld (en dus niet op need to know basis); voorkeur 
voor asynchrone communicatie (in tegenstelling tot synchrone bijeenkomsten of 
groepsgesprekken); resultaat van het werk is leidend (en niet het aantal uren dat 
er is ingestoken).

Wij zitten met z’n allen nog in de fase dat we proberen onze oude werkwijze te 
vertalen naar een digitale omgeving. En dat lukt natuurlijk niet altijd. De vraag 
is nu of we dat accepteren in de hoop dat we snel terug kunnen naar het ‘oude 
normaal’, of dat we nieuwe wegen gaan zoeken en een volgend stapje zetten 
richting een gedistribueerde organisatie. Kies je voor dat laatste, dan kan de 
Sportinnovatiestudio daar een handje bij helpen door de kennis en ervaring van 
Sytse en zijn team beschikbaar te maken. Neem dan contact met ons op!

In dit nummer van het Sportinnovatie Magazine veel aandacht voor succesvolle 
innovaties binnen de sport. Van sensoren op paardenhoeven tot windbestendige 
shuttles. En lees vooral het stuk over Vraag De Club, een laagdrempelig platform 
dat leden laat meepraten en -beslissen over verenigingszaken.

Veel leesplezier, namens team Sportinnovatiestudio,

Roeland Stekelenburg
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Innoveren, vernieuwen, is geen doel op zichzelf. 
Voor NOC*NSF en haar leden is het een middel om 
leidend te blijven in het creëren van optimale om-
standigheden voor sportparticipatie en topsport. 
De buitenwereld verandert in hoog tempo en 
de sportwereld zal zichzelf, en het sportaanbod 
doorlopend moeten blijven vernieuwen om 
aansluiting te behouden bij de veranderende 
wensen van de sportende burger.

Sportinnovatie studio  
                         op weg naar 2021
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Om die reden zag begin 2019 de Sportinnovatiestu-
dio het levenslicht, als onderdeel van NLSport. Een 
initiatief van NOC*NSF en sportbonden met als doel 
om innovatie binnen de sportwereld te bevorderen. 
Een centrale plek binnen het ecosysteem van de 
Nederlandse sport waar creativiteit, kennis en kunde 
beschikbaar is om sportbonden te ondersteunen bij 
het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, 
het ontwikkelen van nieuw sportaanbod, en andere 
innovaties.

1.     De Sportinnovatiestudio ondersteunt en 
faciliteert innovatie — door sportbonden te helpen, 
te adviseren en te begeleiden. Het expertisenetwerk 
van de studio speelt daarbij een belangrijke rol: 
experts van buiten de sportwereld worden gekoppeld 
aan bonden om te helpen innovatieve ideeën tot een 
succes te maken.

2.     De Sportinnovatiestudio inspireert tot innovatie 
— door de publicaties (website, nieuwsbrief, 
magazine), de workshops en de meetups.

3.     De Sportinnovatiestudio veroorzaakt innovatie 
— door zelf initiatieven te nemen en te werken 
aan oplossingen voor de grote uitdagingen waar 
de sportwereld voor staat. Voorbeelden van eigen 
initiatieven zijn ‘Vraag De Club’, een laagdrempelig 
platform dat leden laat meepraten en -beslissen 
over verenigingszaken, of ‘Smart Scheduling’, een 
project samen met de NeVoBo om met behulp van 
kunstmatige intelligentie slimmere competitie-
indelingen te maken.

Succesvol? Zeker!

Na ruim anderhalf jaar hebben ruim veertig bonden, 
met een enorme diversiteit aan sportdisciplines, de 
weg naar de Sportinnovatiestudio weten te vinden. 

Sportinnovatie studio  
                         op weg naar 2021
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Soms om input te krijgen voor een aanvraag bij het 
innovatiefonds, soms om een idee te pitchen, of 
advies te vragen bij een concrete uitdaging. En steeds 
vaker om samen een ruw idee door te ontwikkelen 
tot een eerste prototype, te brainstormen over een 
vernieuwend businessmodel, onderzoek te doen naar 
de wensen bij de doelgroep, of expertise te zoeken op 
specialistische gebieden zoals online marketing of 
privacy-kwesties.

Lessen

Na anderhalf jaar is wel een aantal lessen te leren. Bij 
de Sportinnovatiestudio is een helder beeld ontstaan 
van de succesfactoren die bepalen waarom het soms 
wel lukt om te vernieuwen binnen een sportbond en 
waarom soms ook niet. Een rode draad is dat mensen 
die bij de Sportinnovatiestudio aankloppen voor 
ondersteuning vaak aangeven binnen hun dagelijkse 
werk (te) weinig tijd, ruimte of budget te hebben om 
snel te kunnen innoveren. Ze zoeken steun, kennis en 
ervaring en hopen die te vinden bij de Sportinnova-
tiestudio.

Ook zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de 
succesverhalen bij verschillende sportbonden:
•  Er werken ondernemende mensen aan de 

innovatieve projecten die zich gesteund voelen 
door hun organisatie.

•  Duidelijk leiderschap dat ruimte geeft aan 
vernieuwing.

•  Bereidheid risico te nemen en te durven mislukken.
•  Kennis van buiten halen; het wiel niet opnieuw 

willen uitvinden.
•  Ervaring met innovatie-methodieken zoals 

prototyping, agile werken, valideren van de vraag, 
de lean startup methode, etc.
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Een aantal grote en middelgrote bonden heeft dit 
proces inmiddels goed op orde en heeft de afgelo-
pen jaren geïnvesteerd in de mensen, de kennis en 
de cultuur die randvoorwaardelijk lijken te zijn om 
succesvol te kunnen vernieuwen. Voor bonden waar 
dit nog niet het geval is kan de Sportinnovatiestudio 
een belangrijke ondersteunende rol blijven spelen in 
het creëren van een omgeving waarbinnen innova-
tie gedijt. We willen dit in 2021 doen door - naast de 
hierboven beschreven activiteiten - ook een fysieke 
plek in te richten waar medewerkers van bonden 
gezamenlijk aan projecten kunnen werken. Waar 
kennis volop gedeeld kan worden en waar de onder-
steuning en expertise aanwezig is om de ‘vaart er in 
te houden’.

Naar een gezamenlijke innovatieagenda

Om te voorkomen dat de beschikbare budgetten voor 
innovatie versnipperen pleiten we tevens voor het 
opstellen van een innovatieagenda, die leidend wordt 
bij het toekennen van projectsubsidies en bepalend 
gaat zijn bij de keuze welke projecten al dan niet door 
de Sportinnovatiestudio worden opgepakt.
Door middel van een aantal workshops en brain-

stormsessies willen we samen met de sportbonden 
deze innovatieagenda tijdens het laatste kwartaal 
van 2020 opstellen, zodat we begin 2021 binnen het 
kader van deze agenda aan de slag kunnen.

Leidende thema’s daarbij zijn:
•  Hoe benut je nieuwe technologische 

mogelijkheden om het sportaanbod beter te laten 
aansluiten bij de behoeften van de hedendaagse 
sporter?

•  Hoe ontwikkel en test je nieuwe sportvormen; 
rapid prototyping, korte doorlooptijd.

•  Welke producten en diensten kunnen we 
ontwikkelen om leidend te blijven in het 
creëren van optimale omstandigheden voor 
sportparticipatie en topsport?   5
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“Je moet je  
uit deze crisis 
innoveren”

Gerard Dielessen  
(directeur NOC*NSF):
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Wat is de impact van de corona-

crisis? En biedt die de sport ook 

nieuwe kansen? In het kader van de 

Sportinnovatie Talks een interview 

met de directeur van NOC*NSF over 

de problemen, maar ook over de 

mogelijkheden. “Blijf out of the box 

denken.”

“Je moet je  
uit deze crisis 
innoveren”
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“Dit is de grootste gezondheidscrisis die ik ooit in 
mijn leven heb meegemaakt. De consequenties zijn 
heftig voor de hele samenleving, maar zeker ook 
voor de sport”, vertelt Dielessen vanuit zijn huis in 
Drenthe. Iedereen is natuurlijk overvallen door coro-
na, maar die extreme nieuwe werkelijkheid kan ook 
positieve effecten hebben, stelt hij. “De maatschap-
pelijke waarde van sport heeft juist in deze periode 
een enorme boost gekregen. Je ziet dat mensen last 
hebben van de corona-kilo’s. Wil je dat tegengaan, 
dan moet je sporten. Maar in deze tijd is de vraag wel 
hoe we de unieke sportinfrastructuur in Nederland 
overeind houden. Dat is cruciaal. Aanpassen is echter 
mogelijk in deze transformatie- en overgangsfase. 
Misschien kunnen dingen er ook door versnellen. Ik 
zie bijvoorbeeld kansen voor nieuwe ontwikkelingen 
en businessmodellen.”

Minder de wereld over

Eén van de positieve kanten van corona ervaart 
vrijwel iedereen: we kunnen met minder reizen 
toe in bijvoorbeeld ons werk. Zinvol contact is ook 
online mogelijk. Dat sluit goed aan bij het accent dat 
NOC*NSF bij beleid op duurzaamheid heeft gelegd. 
Dielessen: “Ik heb wekenlang thuis gezeten. Het is 
goed dat dat niet eindeloos duurt, maar een combi-
natie van af en toe thuis en af en toe op pad lijkt me 
fijn. Dat betekent minder verplaatsingen. Minder de 
wereld over reizen. We leren zo een nieuwe moraal, 
zodat de hele wereld een stukje gezonder wordt. Daar 
moeten we echt mee aan de slag.” 

“Als ik even klein begin: ik vlieg normaal gesproken 
ook veel. Volgens mij hoeft dat straks niet meer. We 
zijn dan namelijk gewend om niet meer te vliegen. Ik 
hoef straks echt niet meer voor één vergadering naar 
Tokyo te reizen. Wij zullen bij de NOC ook aandringen 
om goed te gaan kijken naar de mondiale toernooien. 
Kan het niet regionaler? Ik zeg niet dat dat moet, 
maar we moeten er wel goed over nadenken. Ik denk 
dat de Sustainable Development Goals van de VN 
meer op de voorgrond zullen komen. Dat lijkt me een 
goede zaak.”

Maar corona had ook tot gevolg dat sporten in team-
verband langere tijd niet mogelijk was. Mensen gin-
gen individueel aan de slag. Een trend die al gaande 
was, maar nu wordt versterkt. En wie garandeert dat 
mensen straks als alles weer normaal is nog wel lid 
zullen blijven van een vereniging of bond? Dielessen 
relativeert: “Ik ben ervan overtuigd dan mensen zich 
willen blijven verenigen. Je wilt graag met andere 
mensen iets doen en beleven. Ik fiets zelf nu alleen, 
dat is okay, maar fietsen met vrienden is ook heel 
leuk. Mensen willen de gezelligheid en sociale -uit-
wisseling.”

Inmiddels zijn competities weer voorzichtig van 
start. Een belangrijke stap voorwaarts. “Anders zou-
den mensen zich afvragen: wil ik dan wel lid blijven? 

Ik denk dat de 
Sustainable 
Development Goals 
van de VN meer op 
de voorgrond zullen 
komen. Dat lijkt me 
een goede zaak.”
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Waarom zou ik geld betalen voor iets dat niet plaats-
vindt. Daar waren heel veel zorgen over. En ook de 
fans spelen een belangrijke rol. Zij leveren ook geld 
op, als dat wegvalt is dat ook een probleem.” Hetzelf-
de geldt voor de huidige sponsorcontracten. Bonden 
en clubs kunnen hun beloftes nu niet waarmaken en 
veel bedrijven hebben het zwaar.  Zowel de overheid 
als de NOC*NSF heeft extra geld uitgetrokken om 
getroffen bonden financieel te ondersteunen. Of dat 
genoeg zal zijn, zal moeten blijken.

Impuls voor de verenigingsdemocratie

Voor Dielessen staat in ieder geval één ding als een 
paal boven water: juist in deze moeilijke tijd moet 
innovatie voorop blijven staan. “Binnen NOC*NSF 
hebben we veel geld vrijgemaakt voor innovatie, 
maar we vegen nu geld bij elkaar om te overleven. 
Dus het is wel een uitdaging. Maar je moet blijven 
innoveren. Ik hecht daar buitengewoon veel waar-
de aan. We moeten echt naar de toekomst blijven 
kijken. We moeten ons afvragen hoe het post-corona 
tijdperk eruit ziet en hoe we op die situatie vernieu-
wend kunnen inspelen.” 

Hoewel innovatie dus onder druk staat, ziet Die-
lessen ook goede nieuwe projecten. Eén daarvan is 
Vraag De Club waarover in dit magazine meer te lezen 
valt; mensen op een andere manier inspraak geven en 
betrekken bij een vereniging. Dat was een belangrijk, 

maar geen urgent project. Dat is nu anders door de 
corona crisis. Versneld is aan een digitale tool voor 
verenigingen gewerkt. 

Dielessen: “De verenigingsdemocratie heeft een 
enorme impuls gekregen. Er wordt heel veel overlegd 
via digitale middelen. De democratische betrok-
kenheid van leden is daarmee 500% gestegen de 
afgelopen periode. Bonden en verenigingen en hun 
statuten waren er niet op ingericht, maar door een 
noodwet zijn de mogelijkheden verruimd. Dat loopt 
heel goed. Dat is echt een up-side. We moeten dat 
vasthouden. Daarin moeten we niet terug naar het 
oude normaal.”

Tot slot een heldere oproep: “Blijf out of the box 
denken, zeker in deze periode. Dat is lastig omdat je 
wordt geconfronteerd met je dagelijkse problemen, 
maar het is enorm belangrijk. Het zijn ongekende 
tijden en die vragen om ongekende besluitvorming. 
Trial and error is noodzakelijk. Blijf gewoon sporten. 
De financiële problematiek staat voorop, maar je 
kunt ook dingen te lijf zonder dat het geld hoeft 
te kosten. Ga niet zielig in een hoekje zitten, maar 
probeer ruim te denken. Dat helpt ons echt vooruit. 
Je moet je uit deze crisis innoveren. Ook hele kleine 
stapjes kunnen een bijdrage leveren. Dat is een op-
roep die ik zou willen doen. Ik wens iedereen ook heel 
veel sterkte: moedig voorwaarts. De sport is te mooi. 
Sport is geen bijzaak, het is heel erg belangrijk. Het is 
een hoofdzaak.”   5
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Hoe werven 
we meer 

vrijwilligers?

Vraag De Club: Laat leden 
meepraten en -beslissen 
over verenigingszaken

Vraag De Club is een online tool waarmee sportverenigingen 
en -bonden eenvoudig opinies peilen, ideeën verzamelen en 
beslissingen nemen samen met hun leden. 

Je kunt een meerkeuzevraag stellen, of een open 
vraag om ideeën te verzamelen. Wij zorgen dat 
alleen de leden die je uitnodigt toegang krijgen, 
via e-mail of een unieke stemcode.

Vraag De Club is een initiatief van NOC*NSF

Stel een vraag

vraagdeclub.nl

Willen we een 
rookvrije club?

Kan de ALV 
digitaal  

plaatsvinden?

1

 Er is genoeg tijd om te reageren, en leden krijgen 
automatisch een herinnering als ze vergeten te reageren. 
Natuurlijk  mag er gediscussieerd worden. Alle input die jij 
kunt gebruiken om beter beield te maken, is welkom!

Verzamel antwoorden en discussieer2

Je krijgt bericht wanneer alle resultaten binnen 
zijn. Je kunt het resultaat delen en gebruiken om te 
doen wat je van te voren hebt afgesproken. Zo is 
het beleid zichtbaar en transparant.

Gebruik het resultaat3

Zo werkt het
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"Vraag De Club is een gebruiksvriendelijke 

tool die het makkelijk maakt om snel de 

mening van jouw leden te peilen." René 

Gerards, secretaris van de Koninklijke 

Nederlandsche Kegel Bond (KNKB), is in de 

testfase één van de tevreden gebruikers 

van Vraag De Club, de recent door de 

Sportinnovatiestudio ontwikkelde tool 

voor sportclubs en bonden. "Via Vraag De 

Club hebben we uitgevraagd of onze leden 

bereid waren om de ALV digitaal te laten 

plaatsvinden. Uit de uitslag van de enquête 

bleek dat dat volgens de leden zeker 

een optie zou kunnen zijn. Ook was in de 

reacties goed terug te lezen onder welke 

voorwaarden ze dat mogelijk achtten. Heel 

inzichtelijk."

Vraag De Club

Laat leden 
meepraten en 
-beslissen over 
verenigingszaken
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Laagdrempelig

Ook Stéphan Kuijpers, projectleider verenigingsser‑
vice en productontwikkeling bij het Nederlands Hand‑
bal Verbond, ziet de kracht: "Met Vraag De Club is een 
laagdrempelige manier ontstaan om met één vraag 
veel relevante data te kunnen verkrijgen. Less is more 
en dat geldt ook voor de tijd van leden. Hoe simpeler, 
efficiënter en concreter er gecommuniceerd kan wor‑
den, hoe laagdrempeliger de stap is om daadwerkelijk 
te communiceren."

Het is mooi als de eerste gebruikers in de praktijk 
ervaren waarom het de bouwers van Vraag De Club 
van meet af aan te doen was. We wilden een laag‑
drempelige online tool realiseren om leden beter bij 
de club of bond te betrekken. Een middel om opinies 
te peilen, besluiten te nemen of ideeën op te halen. En 
het moest eenvoudig, flexibel en toegankelijk zijn.

Rutger‑Jan Schoen, Voorzitter Haagse Kust Zeil 
Vereniging: “Vraag De Club is echt een middel om snel  
een duidelijke vraag voor te leggen aan de leden; die 
peiling kan je dan meenemen in je besluitvorming 
in het bestuur, wat uiteindelijk in een normale ALV 
zal worden bekrachtigd. Ik ben nu vier jaar voorzitter 
van de club en merk dat het moeilijk is om alle leden 
bij de besluitvorming te betrekken. Een makkelijk 
te gebruiken instrument om relatief snel de mening 
van de leden te polsen over niet te complexe keuzes, 
was voor mij de reden om mee te doen met het 
uittesten.””

Eenvoudig

Uit onderzoek hadden we geleerd dat er veelzijdige 
tools bestaan om mensen te bevragen, maar dat die 
al snel te allesomvattend en daarmee te complex zijn 
voor clubs die maar af en toe een vraag aan hun leden 
willen stellen. En die verder willen dat mensen in de 
volle breedte van de club kunnen meedoen. Ook was 
ons bij het tonen van schetsen in interviews overdui‑
delijk geworden dat er behoefte aan nieuwe middelen 
is in een steeds digitalere tijd.

Stéphan Kuijpers: "Tegenwoordig zit iedereen op zijn/
haar telefoon en is het verenigingsleven anders dan 
jaren geleden. Zowel voor de bond, als voor verenigin‑
gen is het interessant om belangrijke vragen snel en 
direct te kunnen vragen. Wij zien vooral voor vereni‑
gingen hierin een enorm praktisch voordeel, waarbij 
op eenvoudige wijze toch snel antwoord/advies kan 
worden gegeven op (lastige) vraagstukken die je bij 
zoveel mogelijk mensen zou willen nagaan."

Veelzijdig

Vraag De Club kwam tijdens de corona in een stroom‑
versnelling terecht. Verenigingen wilden bijvoorbeeld 
hun ALV's online gaan doen. En natuurlijk kan de tool 
daar een rol bij spelen door digitaal goedkeuring van 
jaarstukken te vragen om dat later in een juridisch af‑
getikte setting te bevestigen, maar naar onze smaak 
is het nog waardevoller om het als een voortdurend 
middel te zien om kennis te delen en meningen te pei‑
len. Laat de leden bijvoorbeeld een keuze maken uit 

Laat leden 
meepraten en 
-beslissen over 
verenigingszaken

vraag de club
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voorstellen voor verschillende clubtenues, vraag hoe 
ze tegenover uitbreiding met andere sporten staan, 
doe de evalutie van een seizoen lang trainen, etcetera.

Het kan allemaal met Vraag De Club. Met Vraag De 
Club stel je slechts één vraag per keer. Dat is bewust. 
Om de club tot beperking te dwingen en de gebrui‑
ker de garantie te geven dat het geen tijdrovende 
kwestie wordt. En dat stellen van de vraag kun je aan 
de hele vereniging doen of aan een deel van de club: 
spelers van een team, ouders van jeugdleden, alleen 
de trainers. En het kan daarbij een meerkeuze vraag 
betreffen ('We moeten de training van maandag ver‑
plaatsen, gaat jullie voorkeur naar dinsdag, woensdag 
of donderdag uit?") of een open vraag ('Welke ideeën 
hebben jullie voor het jubileum?'). De opties zijn 
beperkt, de mogelijkheden divers.

Marijke Krabbenbos Voetbalvereniging GeuzenMid‑
denmeer: “We nemen als bestuur altijd graag de stem 
van de leden mee in onze besluitvorming. We hebben 
er duizend dus die spreek je niet allemaal langs de lijn. 
We deden in het verleden wel eens een ledentevreden‑
heidsonderzoek en soms een polletje op we website. 
Vraag De Club is heel gefocust en één onderwerp te 
gelijk, dat is prettig. Voor onze jeugdspelers houden 
we een keer per jaar een jeugd‑ALV op een woens‑
dagmiddag. Wellicht kunnen we de jeugd ook vaker 
bevragen met Vraag De Club.”   5

Vraag De Club is in zijn testperiode. De eerste resultaten met 
clubs en bonden zijn hoopgevend. Wil je er in deze betafase 
ook mee aan de slag? Mail naar info@sportinnovatie.studio.

voor een betrokken  vereniging

Tips
Of je nu Vraag De Club of een 

andere tool gaat gebruiken om je 

leden meer te betrekken, het is 

goed om een aantal vuistregels in 

acht te nemen. We zetten ze voor je 

op een rij.

vraag de club
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• Leg uit wat je met input doet

Als mensen ergens een hekel aan hebben, is het 
gevoel dat er niks met hun input gebeurt. Maak dus 
vooraf duidelijk welke rol de feedback speelt. Wordt 
de uitslag automatisch beleid? Gebruikt het bestuur 
de meningen als input voor beraadslaging? Maak dat 
duidelijk en hou je eraan. 

• Beperk jezelf

Maak een groot onderwerp klein. Hak een omvangrijk 
probleem in kleine mootjes. Een onderwerp moet 
behapbaar voelen voor mensen. Stel desnoods 4 deel‑
vragen over een periode. 

• Wees concreet

Beschrijf zo helder mogelijk wat je van mensen wilt 
weten of waar ze uit kunnen kiezen. Ze moeten het 
probleem of de vraag en de mogelijkheden voor zich 
zien. 

• Beperk de periode

Je krijgt niet meer antwoorden als je de periode waar‑
in mensen kunnen reageren langer maakt. Beperk de 
openstelling tot bijvoorbeeld zeven dagen. 

• Wees relevant

Betrek mensen bij onderwerpen waar ze bij betrokken 
willen worden. Natuurlijk, soms moet de hele vereni‑
ging meepraten, maar dat is lang niet altijd zo.

• Wees persoonlijk

Hou rekening met je toon. Probeer de taal te spreken 
die bij je publiek past. Des te dichter je bij hen staat, 
des te groter de kans dat ze zich aangesproken voelen 
en meedoen. 

• Communiceer

Vraag De Club is meer dan een vraag de deur uitdoen 
en op antwoord wachten. Het systeem doet zelf aan 
reminders, maar zet ook al je communicatiekanalen 
in om het aantal bijdragen te maximaliseren.

• Breng een ritme aan

Je moet je publiek niet overvoeren met vragen, maar 
het is goed om betrokkenheid geen zeldzaamheid te 
laten zijn. Creëer een cultuur van betrokkenheid. Dat 
kan bijvoorbeeld met ‘de vraag van de maand’.

voor een betrokken  vereniging

Tips
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Het online software platform 

GroundControl biedt bedrijven 

ondersteuning bij innovatie. 

Founder en CEO Esther Gons vertelt 

in Sportinnovatie Talks hoe dat in 

z’n werk gaat. De kern: het platform 

biedt tools waarmee disruptieve 

innovatie meetbaar wordt, zodat je 

het kunt monitoren en managen.
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Iedere organisatie zou er goed aan doen om altijd te 
kijken naar verandering, stelt Esther Gons. Juist als 
het goed gaat. Dan is er namelijk geld en tijd om te 
onderzoeken of dingen anders kunnen. Wanneer je 
wacht tot de klad erin zit, komt er te veel druk op de 
innovatie te staan. Dan moet er opeens binnen een 
jaar een succes staan. In veel gevallen een onmogelij‑
ke opgave. Wie namelijk naar startups kijkt weet: van 
de tien initiatieven slaagt er slechts één. Maak inno‑
vatie dus onderdeel van het proces. Daarbij geldt: zet 
naast je bestaande organisatie een tweede systeem 
neer, aldus Gons. “Met eigen kpi’s, eigen manieren 
van beoordelen en managen, maar niet volledig los 
van de organisatie. Je wilt ook gebruik kunnen maken 
van de resources van de bestaande organisatie. Maar 
wel op een manier dat iedereen snapt: dit is wat 
anders, dat pakken we op een andere manier aan.” Dit 
voorkomt kritische blikken of nog erger: het nieuwe 
inkapselen in het oude. 

Wanneer je innovatie compleet buiten de organisatie 
plaatst, is het ook lastig om die weer naar binnen te 

halen. “Daarom zeggen wij: zet een tweede systeem 
neer. Dan heb je twee systemen binnen de organi‑
satie waar je gebruik van kunt maken. Dan kun je 
later altijd nog de keus maken: binnen of buiten de 
organisatie laten staan. Dat doe je pas als je weet dat 
een nieuw product kan schalen. Je weet dan al dat het 
een succes is waar je de juiste mensen en resources 
bij kunt betrekken. Als je het buiten de organisatie 
plaatst, dan krijg je het heel slecht weer binnen het 
systeem. Door het er binnen te starten kan iedereen er 
ook aan wennen. Dan embed je het binnen de cultuur. 
Iedereen moet dan snappen wat er voor nodig is en 
wat er gebeurt.”

Geef ruimte aan mislukken

Het is natuurlijk de vraag of bestaande medewerkers 
wel voldoende disruptief kunnen denken. Groots, 
extreem. Gons is optimistisch: “Er wordt wel gezegd: 
laat het over aan startups. Die zitten buiten jouw 
organisatie en die hebben een hele andere blik. Maar 

Esther Gons (GroundControl):

“ Innovatie begint 
aan de top”
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er zijn toch vaak mensen 
binnen de organisatie 
die wel disruptief kunnen 
denken. Ook het aannemen 
van mensen met nieuwe 
eigenschappen en skills kan 
zinvol zijn. Je hebt name‑
lijk ook daadwerkelijk 
nieuwe capabilities en 
skills nodig en dus an‑
dere mensen die misschien 
niet direct zouden aansluiten bij de 
bestaande organisatie.”  

Het is belangrijk om ook mislukken de ruimte te 
geven. Te gericht streven naar succes is de dood in 
de pot. Ga uit van meerdere experimenten. Ground‑
Control kan helpen een vinger aan de pols te houden. 
“GroundControl helpt je teams heel tastbaar de 
innovatie sprint in te richten: doe een experiment en 
analyseer elke twee weken hoe het gaat.” Wat heb je 
ervan geleerd? Waar staan de teams? Wees niet bang 
om te stoppen. Een mislukking moet je ook zien als 
een succes. “Je moet anders kijken naar wat succes is. 
Als jij iets hebt geïnvalideerd binnen 3 maanden, wat 
zoveel betekent als dat het niet werkt, dan is dat ei‑
genlijk een super succes. Zo heb je de organisatie heel 
veel geld bespaard. Zeker als je dat vergelijkt met een 
roll out van een nieuw product op de oude manier.”

Volledig mandaat

Het is ook belangrijk om innovatie op andere gronden 
te beoordelen dat de rest van het bedrijf. Vergelijk 
het met startups: die verdienen aanvankelijk vaak 
ook geen cent. Het is een zoektocht naar een goed 

werkend model: “Totdat iets geld verdient en werkt 
kun je het niet op financiële maatstaven afrekenen. 
Je moet innovatie op andere gronden beoordelen. 
Het is een zoektocht. Dus je moet goed kijken welke 
andere indicatoren er zijn om te veronderstellen dat 
het kan gaan werken en er een markt zal ontstaan. 
Je wilt anders kijken naar die zoektocht. Dat kan niet 
puur financieel zijn zoals je gewend bent binnen de 
organisatie. Je moet er nieuwe indicatoren op zetten, 
want je wilt het wel in de gaten houden.”

Maar misschien wel de belangrijkste pijler voor 
succes  binnen een organisatie: volledig mandaat 
van de  leiding. De top van het bedrijf moet het willen 
en toejuichen. Niet vrijblijvend zeggen: ga maar 
wat doen met innovatie.  “De CEO of de CIO moet 
het echt snappen en bereid zijn risico te nemen. Er 
moet  investeringsgeld voor uitgetrokken worden en 
desondanks moet het dan mogen mislukken. Als er 
vrijblijvend gezegd wordt ‘ga maar iets doen met in‑
novatie’ dan biedt je onvoldoende steun. Dan krijg je 
de situatie waarin aandeelhouders gaan vragen: waar 
is mijn winstuitkering? Dan grijpt iedereen direct 
terug naar het oude systeem.”   5

Voor meer informatie: togroundcontrol.com
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Met 1,1 miljoen leden is er in normale tijden bij een bond als de KNVB 

weinig reden voor grote zorg. Toch sluit de organisatie de ogen niet 

voor mogelijke krimp waar andere bonden allang mee te maken hebben. 

Om alternatieven voor het huidig sportaanbod te onderzoeken en op 

te zetten, is KNVB Voetlab in het leven geroepen. Daniel Disselkoen, 

hoofd productontwikkeling bij Voetlab, vertelde in een aflevering van 

Sportinnovatie Talks over zijn werk.

“Wacht niet met
vernieuwen tot de 
terugval in leden 
is ingezet”

Daniel Disselkoen (KNVB Voetlab)
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Het in Haarlem gevestigde Voetlab bestaat pas sinds 
oktober vorig jaar. Het is een startup‑studio binnen de 
muren van de KNVB. Het lab onderzoekt zelfstandig 
mogelijkheden van nieuw aanbod en zet die in de 
markt. “Voetbal doet het in vergelijking met andere 
sporten vrij goed. Het ledental is vrij constant, maar je 
ziet wel een lichte krimp. Maar mensen stoppen mis‑
schien wel met voetballen, ze stoppen in de meeste 
gevallen niet met sporten. We kijken bijvoorbeeld hoe 
we voor die mensen toch interessant kunnen blijven.”

Snel en wendbaar

Op dit moment werkt KNVB Voetlab aan vier ver‑
schillende ‘labels’. Freule voor meiden en Kicks Fit 
(‘de workout voor voetballiefhebbers’) voor mannen 
tussen de 20 en 40 zijn daar twee voorbeelden van. 
Daarnaast is er een beweegprogramma voor kinderen 
op basisscholen en is Voetlab verantwoordelijk voor 
het schoolvoetbal van de KNVB. “We kijken in het 
algemeen waar de voetballers die gestopt zijn naar 
toe gaan. Mannen gaan dan bijvoorbeeld naar fitness. 
Ook richten we ons op groepen die nog kunnen 
groeien, zoals meiden en vrouwen. We richten ons op 
groepen die niet worden bediend door een one size 
fits all aanpak.”

De werkwijze van Voetlab is te kenmerken met snel 
en wendbaar. Mensen die uitstromen zijn benaderd 
middels een enquête. De grote vraag was: wat zijn 
jullie gaan doen? Daaruit is gebleken dat veel mensen 
nog steeds met liefde over voetbal praten, maar toch 
zogenoemde ongebonden sporters zijn geworden. 
“Van daaruit hebben we twee verschillende simpe‑
le websites gemaakt om te zien naar welke van de 
twee de aandacht uit zou gaan. Daar kwam uit dat 
veel mannen de combinatie voetbal en fitness erg 
aansprak.” Toen die keuze eenmaal duidelijk was, is 
pas nagedacht over de inhoudelijke invulling van het 
plan dat later Kicks Fit ging heten. Een werkwijze die 
doet denken aan het rapid prototyping uit de startup‑
wereld. Snel en simpel, niet groot en omvangrijk.

Veel van elkaar leren

Het is volgens Disselkoen essentieel dat de organisa‑
tie die zich met innovatie bezighoudt de handen vrij 
heeft en niet gestuurd wordt door mogelijk negatie‑
ve sentimenten uit de bestaande cultuur. “Toen we 
met het idee voor Kicks Fit kwamen, dacht iedereen 
om ons heen: er is toch niks leukers dan een potje 
voetbal? Hoe gaan we dat combineren met fitness? 
Daar waren de mensen vrij sceptisch over. Dan is het 
moeilijk om dingen te testen.” 

KNVB Voetlab is bewust buiten de KNVB geplaatst. 
Niet in Zeist, maar in Haarlem. Ook financieel moeten 
de activiteiten van Voetlab uiteindelijk op eigen 
benen staan. Dat wil overigens niet zeggen dat de 
organisatie er maar een beetje bij hangt. “We kunnen 
veel aan elkaar hebben, maar kunnen ook veel van 
elkaar leren. We zitten in Haarlem omdat we dingen 
direct kunnen uittesten op een plek die ook minder 
homogeen is dan Zeist. (…)  Wij richten ons daarbij zo‑
als gezegd op mensen die nooit zijn begonnen bij de 
KNVB of daar zijn weggelopen. We willen die mensen 
weer terugkrijgen. Op wat voor manier dan ook. Daar 
komen ook weer inkomsten uit voort.”

Disselkoen denkt dat andere bonden een voorbeeld 
zouden kunnen nemen aan de manier waarop de 
KNVB Voetlab in de markt heeft gezet. “We hebben 
een hele bijzondere positie. Je ziet vaak dat het eerst 
slecht moet gaan bij bonden voordat er iets gebeurt. 
Het getuigt van inzicht en leiderschap dat wij al 
zijn begonnen, voordat dat punt is bereikt. Dat kan 
natuurlijk ook omdat het een hele grote bond is en 
de middelen er zijn om dat op te kunnen zetten. Het 
is daarmee moeilijk om één op één te kopiëren naar 
andere sporten en bonden. Maar het idee van de lean 
startup is wel toepasbaar door iedereen. Onderzoek je 
publiek, bouw een klein voorbeeld van een product of 
dienst en kijk of het aanslaat.”   5
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Het is voor de visser altijd een 

spannend moment: je haalt je hengel 

binnen na een flinke dril met 

een vis. Maar als de vis is geland, 

kan de vraag opkomen: “Welke 

vis is dit?” Voor die momenten 

heeft Sportvisserij Nederland 

de VISsenscanner ontwikkeld. De 

VISsenscanner is een app die de 

camera van je telefoon gebruikt 

om snel duidelijkheid te bieden: 

74 in Nederland voorkomende 

zoetwatervissen herkent hij al. 

Sportinnovatiestudio sprak met 

Onno Terlouw, woordvoerder, en 

Danny Blok, projectleider bij 

Sportvisserij Nederland.

Wat 
hangt er 
aan jouw 
haak? De 
VISsen-
scanner 
weet raad
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Hoe werkt de VISsenscanner?
VISsenscanner is een vernieuwing 
van de bestaande app Vissengids: 
een catalogus met de Nederlandse 
vissoorten waar je stap voor stap de 
vis kan determineren. Met de VISsen‑
scanner wordt de vis gescand door 
middel van een foto en het algoritme 
vertelt welke vis het is. Onno: “Je 
hoeft alleen maar een foto te maken, 
het algoritme scant de vis en dan 
weet je eigenlijk vrijwel zeker welke 
vis het is. Maar de techniek erachter is 
best complex.” 

Hebben jullie dat zelfstandig 
ontwikkeld? 
Onno: “Nee, het is een vruchtbare samenwerking 
tussen verschillende partijen: het algoritme is een 
zelflerend systeem ontwikkeld door Naturalis in sa‑
menwerking met Waarneming.nl. Naturalis heeft veel 
geld en energie in het algoritme gestoken, Sportvisse‑
rij Nederland heeft alle data aangeleverd en Waarne‑
ming.nl zorgt dat alle flora en fauna, waaronder nu 
dus vissen, worden toegevoegd aan de database. De 
doelstelling van Waarneming.nl is het in kaart bren‑

gen en monitoren van alle dieren. We hebben elkaar 
goed gevonden in die missie. Wij bereiken een grote 
doelgroep sportvissers en hebben in het verleden al 
relatief veel foto’s verzameld van alle vissoorten. De 
samenwerking was voor de hand liggend.”

Hoe werkt het algoritme? 
Om het algoritme te trainen, zijn er heel veel verschil‑
lende foto’s nodig. Gemiddeld gezien, afhankelijk 
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van het type van de vis, zijn er tussen de 300 en 1.000 
foto’s verzameld. Onno lacht: “Dat zijn foto’s van al‑
lerlei verschillende hoeken, verschillende achtergron‑
den, slechte kwaliteit foto’s, goede foto’s, soms enkel 
de staart van een vis, schuin van voren, plat, kortom, 
op allerlei manieren. Daar moet het algoritme van 
leren dat het bijvoorbeeld een brasem betreft. Als je 
500 brasemfoto’s inleest dan weet het algoritme dat 
een volgende keer zelf. En zo hebben we dat met ruim 
70 zoetwatervissen gedaan. Dat gaat dus om tiendui‑
zenden foto’s. Daarmee is het algoritme getraind.”

Hoe komt het dat er 95% goed is? Waarom geen 100%?
Onno: “Het zelflerend systeem is niet helemaal fout‑
loos. Dat komt door te slechte foto’s. Of kruisingen 
tussen vissoorten. Of door vissoorten die het algo‑
ritme nog niet kent. Sommige vissoorten zijn relatief 
nieuw in Nederland, bijvoorbeeld door klimaatver‑
andering of verbindingszones tussen gebieden die 
voorheen nooit verbonden waren zoals het Rijn‑Main‑
Donau‑kanaal. Het algoritme kun je leren om nieuwe 
vissoorten te herkennen. We hebben via onze andere 
app MijnVISmaat, waar tienduizend sportvissers hun 

vangsten in bijhouden, gebruik kunnen maken van 
de foto’s. En zo konden wij Naturalis en Waarneming.
nl helpen om het algoritme werkend te krijgen voor 
vissen.”

Hoeveel zoetwatervissen zijn er 
waargenomen door de VISsenscanner?
Danny: “Sinds de lancering op 29 mei is de VISsen‑
scannerfunctie veelvuldig gebruikt. Alle soorten 
zijn al langs gekomen. De waarnemingen slaan we 
in eerste instantie op in onze eigen, goed beveiligde 
database. Gegevens worden vervolgens geanonimi‑
seerd gedeeld met natuurpartner Waarneming.nl. 
De data verschaffen de hengelsport ook waardevolle 
gegevens over vis en vissoorten. Begin september zijn 
we de mooie mijlpaal van 200.000 waarnemingen 
gepasseerd. Daar zijn we enorm blij mee en best ook 
een beetje trots op.”

De zoetwatervis wordt dus goed herkend, 
hoe zit dat met de zeevis?
Danny: “Na de succesvolle lancering van de Neder‑
landse zoetwatervissen worden eind dit jaar ook de 
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zeevissen toegevoegd. Hiervoor zijn inmiddels ook 
tienduizenden foto’s van zeevissen aan Naturalis aan‑
geleverd. Daarmee verrijken ze, in eerste instantie in 
een testomgeving, het bestaande herkenningsalgorit‑
me van zoetwatervissen met de zeevissen. Dit nieuwe 
algoritme mee zoetwater‑ en zeevissen vervangt 
straks de huidige zoetwaterversie. De eerste tests van 
Naturalis zijn veelbelovend!”

Er komt dus letterlijk en figuurlijk heel veel data 
boven water. Wat gebeurt er naderhand met de data?
Onno: “De geanonimiseerde data gaan naar een 
groot wereldwijd platform waar allerlei planten en 
diersoorten in staan. Om het in kaart te brengen en de 
ontwikkeling te laten zien. Dat is het hogere doel van 
Naturalis en daar willen wij als Sportvisserij Neder‑
land ook graag een steentje aan bijdragen. Lokaal in 
Nederland gaan wij natuurlijk kijken hoe die visstand 
zich ontwikkelt. Dan kunnen we zien hoe het komt 
dat op sommige plekken de visstand goed is en op an‑
dere plekken minder. Zodoende kunnen we signaleren 
waar het problemen oplevert. Met deze data kunnen 
we die problemen wellicht ook onderbouwen. Bij‑
voorbeeld bij lozingen, slecht onderhoud of baggeren 
hebben we hiermee een extra tool om dat te moni‑
toren. En data in handen om de overheid of bepaalde 
industrieën extra onderbouwd aan te geven waar de 
problemen zijn en wat mogelijke oorzaken zijn.”

Wat hebben jullie in de samenwerking 
afgesproken over het data-eigenaarschap? En 
hoe zit het met het financieringsmodel?
Danny: “Het algoritme is eigendom van Naturalis. 
De waarnemingen zijn eigendom van Sportvisserij 
Nederland. Er zijn afspraken gemaakt over eigenaar‑
schap, uitwisseling en gebruik van het algoritme. 
Deze zijn vastgelegd in een contract. Overigens zullen 
we nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
eindgebruiker foto’s gebruiken voor andere doel‑
einden. Daar hebben we ook te maken met de AVG 
bijvoorbeeld.”

Wat is de reden om de app kosteloos aan te bieden?
Onno: “De reden om de app kosteloos in de markt 
te zetten heeft te maken met meerdere doelen die 
worden gediend: het is een leuke en leerzame tool 
voor sportvissers, voor mensen die niet zo vaak iets 
vangen maar ook onder ervaren mensen blijkt dat 
er soms fouten gemaakt worden in de determinatie. 
Vanzelfsprekend is dat niet zo erg maar wel als het 
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gaat om verzameling van data om verspreidingskaar‑
ten te maken bijvoorbeeld. Dan is het belangrijk dat 
de data kloppen. Met deze tool kun je in ieder geval de 
herkenning voor bijna 100% afdekken. Er is een foto 
met gps‑coördinaten die in de database komt. Zo kun 
je dus precies zien waar welke vissen voorkomen op 
welk moment en welke vissoorten bij elkaar komen. 
Op deze manier kan er interessante data voor biolo‑
gen en statistici opgehaald worden. Het voordeel van 
sportvissers is dat we met heel veel zijn en dat we op 
allerlei plekken komen. We zijn gebaat bij maximaal 
gebruik, daarom bieden we de app gratis aan. Daar‑
mee nemen we een belangrijke drempel weg.”

Wanneer is de VISsenscanner voor jullie een succes?
Onno: “Enerzijds als de app precies doet wat hij moet 
doen. Nu merken we dat mensen bijvoorbeeld ook 
een lepeltje scannen en dat vervuilt wel de data. Daar 
moeten we nog goed naar kijken. Anderzijds dat een 
groot deel van de Nederlandse sportvissers de app 
gaat gebruiken. Daarmee is het echt een hele krach‑
tige tool op het gebied van onder andere de bescher‑

ming van vis en het in standhouden van vis. Het is een 
hele mooie aanvulling op andere onderzoeken die ge‑
daan worden. Want het is best moeilijk om visstanden 
goed te onderzoeken. Sportvissers komen overal, van 
de kleinste slootjes tot op de grootste rivieren waar de 
gangbare onderzoeksmethoden zoals nettenvisserij 
niet mogelijk zijn. Een sportvisser kan dat wel met 
zijn hengel. Daarmee zien we een mooie aanvulling 
op beheer op de wateren, visstand en de ontwikke‑
lingen daarin. Wij roepen alle sportvissers, duikers en 
andere geïnteresseerden om de app te gebruiken. Dat 
maakt het product alleen maar sterker.”   5
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Christel Werkman (Werkman Hoofcare) 

Een jaar geleden heette het 111 jaar oude 

familiebedrijf nog Werkman Horseshoes. 

Vandaag de dag is het bedrijf onder de 

naam Werkman Hoofcare actief. Daarmee 

wordt de nieuwe opzet geëerd. Een focus 

op hoefijzers heeft plaatsgemaakt voor 

een bredere opzet. Werkman Hoofcare 

ontwikkelde zelf sensoren waarmee de gang 

van een paard kan worden vastgelegd en 

gevolgd. Hierdoor kan de hoefsmid 

betere ijzers op maat leveren. 

Christel Werkman was te gast 

in Sportinnovatie Talks.
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“We hebben sinds een jaar een systeem voor 
gang‑analyse waarmee de prestatie en de gang van 
het paard kunnen worden ondersteund door de hoefs‑
mid. Wij gebruiken een bewegingssensor die meet 
hoe de hoef door de lucht gaat en landt. Die informa‑
tie sturen wij naar een tablet, maar je kunt er ook een 
animatie van maken: hoe het paard loopt. Hoe hoog 
tilt hij zijn voet op, hoe lang is zijn stap. De beweging 
moet effectief rechtdoor gaan en dat kun je beïnvloe‑
den met een goed hoefijzer”, aldus Christel Werkman. 

Testen en valideren is belangrijk

Een mooie innovatie, maar stond de ambachtelijke 
wereld van hoefsmeden daar om te springen? Dat viel 
niet tegen aldus Werkman. “We hadden verwacht dat 
de weerstand groter zou zijn, maar we hebben het 

wel voor de hoefsmeden gemaakt. Zij moeten er iets 
aan hebben. Sommigen moesten wel even over een 
drempel heen, maar dat gaat goed. De weerstand richt 
zich eigenlijk op de inzichten die we vergaren. Die zijn 
anders dan altijd gedacht. Daar lopen we tegenaan.” 
Ondertussen wordt het product wel al in 13 landen 
gebruikt. Die groei is heel organisch gegaan. Dankzij 
een Facebookpagina, een eigen vakblad, een congres 
en roadshows waar demo’s worden gegeven.

De belangrijkste les om innovatie te doen slagen, 
vertelt Werkman: heel dicht op je klant zitten. “We 
hebben een specialist alleen op de visualisatie gezet 
en dat ook weer getest en gekeken: sluit dat wat wij 
hebben bedacht aan bij onze klanten? Testen en vali‑
deren is heel belangrijk. Je moet heel dicht op de klant 
zitten. Je bent zelf druk bezig met een nieuw product 

“Bij innovatie  
    moet je dicht op 
de klant zitten”
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en vergaart veel kennis terwijl de markt vaak nog 
niet zo ver is. Een smid zit niet persé te wachten op 
sensoren maar op een gezond paard. Hij wil dat een 
paard goed loopt. Maar de huidige ervaring leert dat 
je sneller in kunt grijpen als het mis dreigt te gaan, 
dankzij meer kennis die de data levert.”

Hard inzetten op innovatie

Met de sensoren en het gang‑analyse systeem werd 
de verbreding van Werkman Hoofcare ingezet. Door‑
dat het een familiebedrijf is hoeven, vaak dure,  inno‑
vaties niet binnen korte tijd worden terugverdiend. 
“Wij kunnen naar de langere termijn kijken. We moe‑
ten hard inzetten op innovatie en daarbij zijn data 

leidend. Dat is een bewuste richting waar we voor 
hebben gekozen. Ga je zo’n nieuwe weg bewandelen, 
dan zul je zien dat veel mensen bezwaren zien, maar 
je moet een stip op de horizon zetten: ik geloof in de 
droom. Daar moet je naartoe. Dat is een vijfjarenplan. 
Hoe ziet ons bedrijf er dan uit? Daar moet je naartoe 
werken en zo weet je dan de valkuilen te vermijden.”

Christel Werkman neemt de tijd om ook op bezoek 
te gaan bij andere bedrijven in niet gerelateerde 
werkvelden. “Dat triggert je fantasie en prikkelt. Dat 
is belangrijk.” Werkman Hoofcare vindt het belangrijk 
om wat betreft innovatie voorop te lopen. “We zien de 
concurrentie nog niet instappen. We verwachten wel 
dat er concurrentie uit andere sectoren gaat komen. 
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We hebben al een bezoekje gehad van iemand uit de 
Formule 1. Die hebben alles klaar staan: ze doen al heel 
veel met sensoren en hoeven alleen een paar aanpas‑
singen te doen en dan kunnen ze overstappen naar de 
paardensport.  Wij blijven ons voorlopig richten op de 
paardensport. Schoenmaker blijf bij je leest. Wij zijn 
heel goed in hoof care en daar worden we alleen maar 
beter in. Focus is daarbij belangrijk.”

Belangrijkste les: luisteren

De belangrijkste les bij innovatie binnen een bedrijf of 
bedrijfstak? “Zorg dat je een  relevante doorsnee van 
je doelgroep om tafel hebt zitten en ga met die men‑

sen mee. Kijk wat ze doen en meemaken. Dat hebben 
we met de smid gedaan. Dat kan ook bij sportbonden: 
leg je oor te luister, daar leer je enorm veel van. Blijf 
continu in contact met de doelgroep, niet alleen op 
kantoor maar juist ook in het veld.”   5
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Hoe is de app tot stand gekomen?
Janssen lacht: “Heel erg snel. KWBN was al langer in 
gesprek met E‑routes. Dat bedrijf heeft een applicatie 
die zelf routes kan genereren vanuit ieder willekeurig 
punt in Nederland, dan wel in de rest van de wereld. 
Op het moment dat alle evenementen in Nederland 
werden afgelast, hebben we E‑routes gevraagd een 
speciale versie te maken voor de Avondvierdaagse. 
Waarbij volwassenen en kinderen middels de app 
vier dagen zelf een route kunnen genereren vanuit 
hun eigen voordeur. De app meet ook of je de afstand 
daadwerkelijk hebt gelopen.”

Waarom was het belangrijk dat de 
avondvierdaagse alsnog kon doorgaan?
“De avondvierdaagse is een ontzettend groot feno‑
meen dat iedere jaar 500.000 kinderen in beweging 
brengt. Dit jaar kon het door corona in zijn normale 

vorm niet doorgaan. Wij vinden het van belang dat 
mensen bewegen en dan met name kinderen. En 
met het wegvallen van een hele hoop andere spor‑
tactiviteiten is het toch belangrijk dat ze wel blijven 
bewegen.”

Hoe werkt de app precies?
“Als je je aanmeldt krijg je toegang tot de app en kun 
je zelf jouw vertrekpunt kiezen. Daarnaast geef je aan 
hoeveel kilometer je gaat lopen en je krijgt daarop 
een aantal routes waaruit je kunt kiezen. Tijdens het 
lopen word je door de app helemaal de weg gewezen. 
Je kunt kiezen uit drie afstanden, 2 en een half, 5 en 10 
kilometer.”

Waar moet je aan voldoen om te kunnen meedoen? 
Moet je het binnen een bepaalde tijd lopen?
“Samen met het gezin kunnen kinderen in twee we‑

Doordat alle evenementen werden 

afgelast, konden er dit jaar ook geen 

avondvierdaagsen gelopen worden. Maar 

de behoefte om te wandelen nam juist 

toe tijdens corona, vertelt Gijs Janssen, 

manager marketing en partnerships van de 

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). 

Gelukkig heeft de KWBN in rap tempo een 

oplossing bedacht. Samen met partner 

E-routes heeft de wandelbond een app voor 

de avondvierdaagse gemaakt.

De Avondvierdaagse  
                     loop je nu  met een app
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ken de gekozen afstand vier keer lopen. Daar hebben 
we voor gekozen vanwege de prestatieve component. 
Het winnen van de medaille, daar hangt ook wel een 
stukje prestatie aan vast, vandaar dat we de tijdsli‑
miet op twee weken hebben gezet. We hebben expres 
niet vier dagen binnen een week gedaan, omdat er 
anders wellicht te veel mensen tegelijkertijd op pad 
gaan. Zodra de avondvierdaagse is uitgelopen ontvan‑
gen de kinderen een medaille.”

Hoeveel mensen hebben de app gedownload? 
Gijs: “Vanaf 1 juni zijn we live. Uiteindelijk heeft 
Avond4daagse – Home Edition 60.000 kinderen op 
de been gebracht. De meeste kinderen hebben in de 
maanden juni en juli gelopen. Vanwege het grote suc‑
ces hebben we het project met een maand verlengd 
tot 1 oktober. Op dit moment krijgen we toch nog 
enkele honderden aanmeldingen per week binnen. 

We wisten vooraf natuurlijk niet wat we moesten ver‑
wachten, maar met 60.000 deelnemers zijn we meer 
dan tevreden. 

Hoe ziet het financieringsmodel 
eruit? Wie betaalt waarvoor?
“Op 4 mei was onze eerste vergadering met E‑routes 
en 1 juni gingen we live. Op de achterkant van een 
bierviltje hebben we een businessplan uitgetekend. 
Ons bereik gecombineerd met onze infrastructuur 
hebben wij ingebracht en onze partner E‑routes heeft 
hun uren en de techniek ingebracht. De extra uitda‑
ging is dat de distributie normaal gesproken door 
onze organiserende partijen gebeurt. Er zijn partijen 
aangehaakt, maar we hebben geen landelijke dekking. 
Sommige medailles hebben we dus zelf per post ver‑
stuurd. Dat was een grote extra kostenpost. Daarvoor 
hebben we ReumaNederland aangehaakt. Die nemen 

De Avondvierdaagse  
                     loop je nu  met een app fotografie Sharon Willems
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ook een deel van dat proces voor hun rekening in ruil 
voor een stukje fondsenwerving en aandacht voor 
jeugdreuma.”

“Aan de voorkant betalen deelnemers 5 euro. Normaal 
gesproken laten we de tarieven vrij, dat ligt vaak 
tussen de 4 en 6 euro. Wij hebben bewust voor 5 euro 
gekozen, daar moet de BTW nog vanaf. De kosten 
zitten hem in de manuren, maar die hebben we niet 
meegenomen in het businessmodel. We hebben geke‑
ken wat de kosten zijn van medailles, verzendkosten, 
handeling, servercapaciteit en transactiekosten. 
Onderaan de streep blijft nog een heel erg klein beetje 
over en dat delen we 50%‑50% met E‑routes. We 
hadden eigenlijk maar één eis. Namelijk, dat de prijs 
laag moest blijven. Uiteindelijke hebben KWBN en 
E‑Routes hiermee ook zijn investeringen weten terug 
te verdienen.” 

Hoe zorg je voor toekomstbestendigheid? 
Wie zorgt voor support en ontwikkeling?
“Het voordeel is dat het een app is die al bestaat waar 
veel wandelaars, hardlopers en fietsers al gebruik van 

maken. E‑routes zal doorgaan met de app en daarop 
door investeren. Daar zitten ook investeerders achter 
en ze hebben ook een hoop geld opgehaald voor een 
nieuwe investeringsronde. Wij zijn nu met E‑rou‑
tes aan het kijken hoe wij de app kunnen koppelen 
aan Wandel.nl.”

Gaat de avondvierdaagse in 2021 ook 
via de app gelopen worden?
“Ook voor 2021 is er natuurlijk veel onzekerheid 
rondom evenementen. Omdat Avond4daagsen 
relatief kleine lokale events zijn, gericht op kinderen, 
verwachten we dat de meeste wel doorgang zullen 
vinden. De digitale variant willen we blijven gebrui‑
ken, maar dan vooral voor plaatsen waar (nog) geen 
Avond4ddaagse is. Daarnaast gaan we met E‑Routes 
kijken of we de app kunnen inzetten om wandelen 
meer met leisure te combineren. Neem als voorbeeld 
een weekendje weg naar Amsterdam, waarbij je via 
de E‑Routes app via een wandeling alle hotspots 
te zien krijgt. Volgens ons liggen daar veel kansen, 
zeker in combinatie met lokale en regionale verkeers‑
bureaus.”5
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Margo de Vries (KNWU)

De Koninklijke Nederlandse 

Wielrijders Bond zag de afgelopen 

jaren, net als veel andere bonden, 

de ledenaantallen terug lopen. 

In plaats van bij de pakken neer 

te gaan zitten, werd besloten 

innovatie te omarmen. Margo de 

Vries is als directeur innovatie 

verantwoordelijk voor de 

vernieuwing. Onder haar leiding 

werden onder meer concepten in 

een proeftuin uitgetest. Grootste 

succes tot op heden: Fondo, een 

trainingsapp voor ongebonden 

fietsers, die de afgelopen maanden 

een stormachtige groei liet zien. 

“ We hebben 
een kopgroep 
gecreëerd die 
kansen ziet 
en pakt”
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Natuurlijk heeft de KNWU ook last van corona. Alle 
wedstrijden werden aanvankelijk geschrapt. Vrijwel 
alle ledenactiviteiten lagen stil. Langzaam komen 
zaken weer in beweging. Maar het blijft de vraag hoe 
de bond hier uit gaat komen. “We maken ons ook best 
zorgen over organisaties en teams. Betekent lange tijd 
niks doen misschien wel nooit meer iets doen voor 
sommigen”, vraagt De Vries zich af. De bond richt zich 
van oudsher op de wedstrijdsport. Een tak waar in de 
top veel geld in omgaat, maar aan de basis low budget 
wordt geopereerd. Het is spannend hoe het verder 
gaat. Vanaf juli zijn de wedstrijden voorzichtig weer 
van start gegaan. “Beginnen op lokaal en regionaal 
niveau met interclubwedstrijden en dan langzaam 
uitbreiden naar landelijk. Maar er is nog enorm veel 
onzeker en wat er wel en niet mag varieert ook per 
regio.”

Innovatie echt opgepakt

Gelukkig heeft de bond Fondo. De app werd vorig 
jaar gelanceerd en groeit enorm. Zo hard zelfs dat er 
inmiddels meer Fondo gebruikers zijn dan licentie‑
houders van de KNWU. “Ik ben blij dat we een product 
in handen hebben waarmee we toch iets kunnen 
blijven bieden aan fietsers. Alle wedstrijden en andere 
activiteiten zijn langere tijd weggevallen.” Fondo 
biedt trainingsprogramma’s op maat. Daarmee kan 
iedere fietser beter worden. Ook mensen die niet lid 
zijn van een vereniging, maar toch bepaalde fietsdoe‑
len hebben. De Vries schat hun aantal in potentie op 
zo’n 400.000 in Nederland, één derde van de totale 
markt van ongebonden fietsers in ons land. Nog niet 
iedereen gebruikt de app, maar de naamsbekendheid 
en het gebruik stijgen sterk.
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Fondo is het resultaat van een al vroeg ingezet traject 
naar innovatie. In 2013 werd daarmee gestart. “Jonge‑
ren van nu willen heel andere dingen dan lid zijn van 
een vereniging. We hebben veel tijd gestoken in de 
achterban om daar bewustzijn voor te creëren. Sinds 
twee jaar hebben we de innovatie echt opgepakt. Het 
begint met het besef dat het anders moet. Het aantal 
licentiehouders liep terug. We stoppen veel tijd in 
verandering, we helpen mensen binnen de organi‑
satie. Daar nemen we ook mensen voor aan. En ook 
het bestuur is belangrijk. We hebben een kopgroep 
gecreëerd die kansen ziet en pakt.” 

Focus is cruciaal

Het klinkt simpel, maar in de praktijk blijkt er ook veel 
weerstand te zijn tegen verandering. Soms heel legi‑

tiem. Zo brengen Fondo‑gebruikers minder geld in het 
laatje dan echte leden. Een proeftuin heeft iedereen in 
de organisatie de mogelijkheid geboden om nieuwe 
plannen uit te proberen. “We hadden een praatcul‑
tuur: heel lang praten, maar niks doen. Maar door in 
een proeftuin dingen uit te testen en te laten zien dat 
het werkt was er niemand meer die er tegen kon zijn.” 

Toen werd het een kwestie van testen op kleine schaal, 
monitoren en breder toepassen. Innovaties kunnen 
ook niet te snel losgelaten worden. “Fondo heeft een 
product owner. Die focus moet er zijn. Dat ontbreekt 
vaak. Je houdt 20 ballen hoog en je hebt geen focus. 
Terwijl dat super belangrijk is. Het zorgt er ook voor 
dat je niet geremd wordt door angst.”

Angst voor het onbekende en weerstand tegen 
veranderingen spelen altijd een rol bij innovatie. Ook 
bij de KNWU waar vernieuwing wordt omarmd, gaan 
veranderingen niet snel. “Het klopt, we zijn heel veel 
tijd kwijt met vergaderen en praten. Fietsen is een 
mooie uitlaatklep. Zo kom ik op nieuwe ideeën. Het is 
ook een manier om je hoofd vrij te maken. Ik maak tijd 
vrij om interessante mensen buiten de organisatie te 
bezoeken. Het is belangrijk om naar buiten te kijken 
en niet alleen naar je eigen organisatie.” 

Fondo groeit ondertussen lekker door. “Ik hoop dat 
we in een jaar tijd zeker verdubbelen. Ik wil dat het 
gemeengoed wordt voor elke ongebonden fietser. 
Dat het echt bij iedereen bekend is straks. We hebben 
deze investering gedaan met een bijdrage uit het 
innovatiefonds van het NOC*NSF en we hadden zelf 
nog een potje. Gelukkig zien we dat ook  leden en 
clubs gebruik gaan maken van Fondo. Dus we zien het 
samengaan en dat is mooi.”   5
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  Leer tricks en  
            vindt spots met  
         de SFN Skate   App          

De Skateboard Federatie Nederland lanceerde begin 

juli de SFN Skate App. Deze app biedt de mogelijkheid 

om skatetricks te oefenen, voortgang bij te houden 

en skatespots te zoeken. Daarnaast is de app volgens 

communicatiemanager en persvoorlichter Danilo Nedic 

ook een manier om skaters in Nederland met elkaar te 

verbinden.
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  Leer tricks en  
            vindt spots met  
         de SFN Skate   App          

fotografie Ruud van Bragt
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Danilo: “De app is in samen‑
werking met digitaal full‑ser‑

vice bureau Incentro ontwikkeld 
en bedoeld voor skateboardend Nederland. 

Eigenlijk om iedereen die skate verder te helpen in zijn 
skatebeleving. De nieuwe app legt alle skatetricks uit 
met behulp van een instructievideo én met gouden 
tips van Nederlandse top skateboarders, zoals Douwe 
Macaré, Rob Maatman en Roos Zwetsloot. Zie het als 
een ‘trick’ encyclopedie. De andere functionaliteit 
is de spot locator. Gebruikers kunnen in hun directe 
omgeving in de app zien waar goeie skate spots zijn. 
Daarbij kunnen gebruikers ook zelf skate spots toe‑
voegen of spots die in de app staan een rating geven. 
Het is ideaal om te weten waar alle goede en nieuwe 
skate‑locaties zijn.”

Hoe bereiken jullie de doelgroep, hoe weet de 
doelgroep van het bestaan van de app?
“De lancering van de SFN Skate App is aangekon‑
digd middels een persbericht naar alle skateshops, 
skateparken, regionale en lokale media. En uiteraard 
hebben we de app ook gepromoot via onze social 

mediakanalen middels drie promotievideo’s die door 
onze partner Incentro zijn ontwikkeld. Wat zeker 
ook heeft geholpen was een leuk item op het Jeugd‑
journaal. Dat hebben we ook gelijk teruggezien in de 
downloads van de app, dat aantal is na het item op 
het Jeugdjournaal flink gestegen.”

Hoe vaak is de app gedownload?
Danilo denkt even na: “Op dit moment (begin 
september) zijn er ruim 4.000 app users en hebben 
we gemiddeld ongeveer 170 daily users. Toen we de 
app lanceerden hadden we 150 skate spots in kaart 
gebracht. De gebruikers van de app hebben dit inmid‑
dels tot bijna 1.200 spots aangevuld.” 

Hoe hebben jullie de behoefte 
onderzocht bij de doelgroep?
“Skateboard Federatie Nederland heeft in samen‑
werking met Incentro de skate‑app ontwikkeld om 
skaters met elkaar te verbinden. Incentro is partner 
van de Skateboard Federatie. Toen de app werd ont‑
wikkeld wilden we voor beginners en gevorderden wat 
te bieden hebben. De tricklist helpt beginners bij het 
leren van nieuwe tricks en de spot locator is vooral 
interessant voor de gevorderde skaters die met name 
op zoek zijn naar mooie spots om te skaten. Toen we 
ons in een vergevorderd stadium bevonden hebben 
we de app voorgelegd aan 30 skaters uit ons netwerk. 
Zij hebben de app gedownload en getest op verschil‑
lende functionaliteiten. Met hun feedback is de app 
uiteindelijk definitief gemaakt.”

Wanneer is deze app voor de Skateboard 
Federatie Nederland een succes?
“Als je een week na de lancering bovenaan staat in de 
lijst van meest gedownloade sport apps van Neder‑
land (bron SimilarWeb), kun je in ieder geval spre‑
ken van een succesvolle lancering. Nu moet de app 
zich bewijzen. Voor ons is het een succes als de app 
dagelijks gebruikt wordt. En dat de functionaliteiten 
gebruikt worden op de manier waarop deze bedoeld 
zijn. Met ruim 4.000 gebruikers en ruim 170 dagelijk‑
se gebruikers gaat het beter dan dat we van tevoren 
hadden verwacht.”
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Wat is de reden geweest om de app 
kosteloos in de markt te zetten?
Danilo: “Regelmatig wordt ons gevraagd hoeveel 
skaters er zijn en waar er geskate wordt. Officiële 
cijfers hiervan ontbreken. Schattingen die gemaakt 
worden zijn gebaseerd op bezoekersaantallen van 
skateboardparken en verkopen bij skateboardwinkels. 
Alleen, het blijven schattingen. Middels deze skate 
app proberen daar ook beter inzicht in te krijgen. Om 
de drempel voor het downloaden van de app laag te 
houden is deze gratis.”

Welke data wordt verzameld in de app?
“Op dit moment gaat registratie middels een email‑
adres en wachtwoord. Verder kan er in het profiel een 
naam ingevuld worden, aangegeven worden hoeveel 
jaar ervaring je hebt met skaten, wat je favo trick is, 
welke tricks je al beheerst en wat je doelen zijn. Ook 
kun je vrienden worden met je skatebuddies. Daar‑
naast kun je spots toevoegen aan de spot locator, 
aangeven welke spots je geskate hebt en ze een rating 
geven. In de toekomst is het zeker de bedoeling om 
de functionaliteiten uit te breide, met onder andere 
functionaliteiten die informatief zijn richting de 
community. Denk hierbij aan een event‑ en wedstrij‑
dagenda en nationale/internationale rankings van 
skaters.”

In de app zit ook de functionaliteit dat 
er vrienden gevonden kunnen worden. 
Wordt daar gebruik van gemaakt? 
“Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Wel 
is het de bedoeling om de vriendenoptie uit te breiden 
met een chatfunctie. Want dan weet je waar jouw 
vrienden uithangen op welk moment én kun je afspre‑
ken om te skaten.”

Wat zijn de lessen die jullie geleerd 
hebben van dit traject?
“Je moet heel scherp zijn op de details. Een voor‑
beeld: een ontwikkelaar die geen skateboarderva‑

ring heeft, weet niet hoe gevoelig bepaalde zaken 
zijn. Voor je het weet wordt er een ongelukkig beeld 
geplaatst voor een laadpagina waardoor het volledig 
de verkeerde lading krijgt en voor skateboarders niet 
authentiek overkomt. Of dat er verkeerde termen 
gebruikt worden bijvoorbeeld. Zo’n testfase is dus erg 
belangrijk. Het helpt ook dergelijke kleinigheden op te 
sporen waardoor het eindproduct beter aansluit bij de 
gemeenschap waar het voor is ontwikkeld.” 

Hoe zorgen jullie voor de financiering 
voor de doorontwikkeling?
“We zijn zeer gelukkig met onze samenwerking met 
Incentro. Zij zijn de ideale partij om ons hierbij te 
helpen. Als partner stellen zij elk jaar een groot aantal 
manuren beschikbaar om onze ambities rondom de 
app te realiseren. En uiteraard staan we open voor alle 
andere partijen die ons daarbij willen ondersteunen.” 
Danilo lacht: “Het innovatiefonds van NOC*NSF zou 
natuurlijk erg helpen.”

Het gaat er in ieder geval niet toe leiden dat 
het in de toekomst een betaalde app wordt? 
“Niet per se de app zelf, maar misschien dat we 
bepaalde functionaliteiten betaald gaan aanbieden. 
We hebben de ambitie om de app als een nieuwe vorm 
van lidmaatschap verder te ontwikkelen. Dat bestaat 
naar mijn weten nog niet bij andere sportbonden. Je 
zou door de app te downloaden en vervolgens een 
lidmaatschapsbijdrage te betalen toegang kunnen 
krijgen tot extra functionaliteiten en andere voor‑
delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toegang tot 
de chatfunctie en de SFN eventkalender. Maar ook 
voordelen zoals korting op de entree van skateparken, 
skateboardscholen en korting op skateboardwedstrij‑
den. Ook het stemmen over belangrijke beleidszaken 
zou bij leden via de app kunnen verlopen. We staan 
te popelen om dit verder vorm te geven. Daar zouden 
andere sportbonden van kunnen leren en op die ma‑
nier hun lidmaatschap kunnen vormgeven. Uiteraard 
nodigen we andere sportbonden van harte uit om 
hierover van gedachten te wisselen!”   5
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“Opereer“Opereer    als sport  
      vanuit je kracht”

Platformen zijn populair. Denk aan Uber, 

Booking of Thuisbezorgd. Ook in de sport 

kennen we met bijvoorbeeld Champ en 

SportOn het fenomeen. Maar bedrijven 

en organisaties denken te makkelijk 

over het beginnen van een platform, 

stelt Martijn Arets, internationaal 

platformexpert en schrijver van het boek 

De Platformrevolutie. Denk goed na voor 

je een platform begint, was zijn advies in 

Sportinnovatie Talks.

Martijn Arets (De Platformrevolutie)
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In de definitie van Arets is een platform een markt‑
plaats. Een plek waar vraag en aanbod worden 
samengebracht. Het platform is de tussenpersoon 
en heeft drie belangrijke taken: het opheffen van 
informatie‑ongelijkheid, het bieden van een betrouw‑
bare plek en het afhandelen van financiële transacties. 
“Het is de marktmeester die de markt organiseert en 
de regels van het spel bepaalt.” 

Vandaag de dag is de techniek voorhanden waardoor 
iedereen eenvoudig een platform kan beginnen. Maar 
vergis je niet, zegt Arets: niet elk platform wordt 

vanzelf een succes. Het is vaak een worsteling om 
een platform van de grond te krijgen. “Er speelt altijd 
een kip‑ei probleem. Zonder vraag geen aanbod en 
andersom. Hierdoor moet een platform continu twee 
doelgroepen bedienen en voor beiden interessant zijn. 
Stel je begint een platform voor bijvoorbeeld sport‑
scholen. Die hebben vaak te weinig leden en hopen zo 
op meer aanwas. Maar als je de sportscholen op het 
platform zet, maar de klanten komen niet direct, dan 
zijn die sportscholen weer snel weg. Dat is lastig.”

Mensen moeten zich ook goed realiseren dat hoe‑
wel een platform internationaal kan opereren, denk 
bijvoorbeeld aan Airbnb, het merendeel toch heel 

lokaal actief is. Zowel vraag als aanbod bevinden zich 
in de meeste gevallen lokaal. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan is Helpling, een platform voor schoonmakers. 
“Helpling kan z’n platform voor heel de wereld open 
zetten, maar een schoonmaker gaat echt niet uren 
reizen voor een klusje.”

Valideer de behoefte

Om inschattingsfouten rondom de potentie van een 
platform te vermijden en een platform te bouwen op 
een verkeerd uitgangspunt, adviseert Arets validatie. 
“Mensen beginnen vaak met een bepaald idee. Op ba‑

“Opereer“Opereer    als sport  
      vanuit je kracht”
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sis daarvan maken ze plannen en investeren ze geld. 
Terwijl de uitgangspunten niet blijken te kloppen. Doe 
dat niet. Ga eerst valideren! Onderzoek goed wat je 
doelgroep wil voor je er veel tijd en geld in stopt.”

Het kost over het algemeen veel inspanning om 
gebruikers naar een platform toe te trekken. Begin 
daarom klein, zegt Arets. “Dan kun je makkelijker en 
goedkoper fouten maken.“ Bedenk ook goed of het 
wel een platform is dat je nodig hebt. Soms kan een 
goede Facebook groep ook voldoen. “Als mensen maar 
heel af en toe gebruik maken van een platform, dan 
weten ze het na verloop van tijd niet meer te vinden. 
Dan werkt Facebook beter. Daar komen mensen regel‑
matig. Vraag je goed af of een eigen platform waarde 
toevoegt. Niet alleen het opzetten en aanjagen kost 
menskracht, maar het is blijvend tijdrovend. Het is 
een continue investering om een platform gaande te 
houden.” Mensen hebben de neiging om een plat‑
form te zien als een simpele app. Ze vergeten dan dat 
er vaak duizenden mensen achter de schermen aan 
werken. 

Platformen zijn dus lang niet altijd de kip met de gou‑
den eieren. Als het goed gaat, dan bieden ze kansen 
en mogelijkheden. “Ze kunnen mensen empoweren. 
Ze bieden kleine individuele aanbieders de kans om 
zich te presenteren en te innoveren op een schaal die 
anders niet zou kunnen.” Maar er kleven ook vaak 
nadelen aan. Denk aan de chauffeurs van Uber. Zij 
vinden weliswaar relatief eenvoudig klanten, maar 
betalen daarvoor ook een prijs in de vorm van onder‑
betaling. “Een platform kan alle informatie bundelen 
en daardoor ook mensen buitensluiten. Of tarieven 

bepalen. Wet‑ en regelgeving zou op dat vlak meer 
kunnen doen.”

Handel uit kracht

“Platformen willen graag de grootste zijn, want dan 
bepalen zij de regels. Daar moet de overheid paal en 
perk aan stellen. De eindklant maakt het vaak niets 
uit. De potentiële pijn ligt vaak aan de aanbieders‑

kant. Denk aan Uber. Daar moet de wetgever ook naar 
kijken. Nieuwe regels rondom de transparantie van 
algoritmes gaan wel dingen verbeteren. Platformen 
zijn vaak een spiegel van de sector waarin ze actief 
zijn. Als de voorwaarden daarin slecht zijn, dan is een 
platform ook vaak slecht. Het is geen aparte planeet, 
het is een onderdeel van de economie.”

Arets is zowel enthousiast als kritisch over platfor‑
men. Hij waarschuwt partijen in de sport dan ook 
om goed na te denken wat ze ermee in huis halen. “Je 
moet goed nadenken onder welke voorwaarden een 
platform voor jou werkt. En niet omgekeerd: dat jij 
werkt voor het platform. Zijn je terugkerende klanten 
er blij mee? In de sport heb je twee uitdagingen: je 
kunt direct klantcontact kwijtraken door je aan te 
sluiten bij een bestaand platform en de waarde van de 
vereniging kan minder worden. Misschien dat het ver‑
kopen van losse lessen geld kan opleveren, maar het 
gaat ook ten kosten van betrokkenheid.” Een platform 
moet de doelstellingen van de organisatie ondersteu‑
nen, vindt Arets. Ook op de langere termijn.

Hou ook de kracht van een bond of vereniging in 
gedachten, geeft hij nog mee. “Platformen gedijen in 
een markt met heel veel aanbieders en heel veel vra‑
gers. Je kunt de macht van een platform breken door 
één duidelijk aanspreekpunt te bieden. Praat samen, 
ga uit van je macht en kracht als bond of verzameling 
bonden. Jullie verenigen mensen en dus kun je als één 
stem praten. Het is de verantwoordelijkheid van be‑
langenverenigingen om de leden te helpen. Misschien 
kom je er ook achter dat je niet meer relevant bent, 
maar dat is ook belangrijk om uit te zoeken.”   5



App van KNMV 
zorgt voor zowel 
kostenbesparing als 
ledenbinding

Per 2019 stopte de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging 

met het uitgeven van de plastic KNMV-ledenpas. Daar is de KNMV-

app voor in de plaats gekomen. Volgens Hans Leenstra, directeur 

bedrijfsvoering van de KNMV is dit beter voor het milieu én beter 

voor de portemonnee van de bond.

Wat kan de app?
Hans: “We hebben de app destijds in het leven geroe‑
pen ter vervanging van het lidmaatschap‑pasje. Dat 
was een hele simpele businesscase: of we printen 
ieder jaar 50.000 pasjes of we besteden één keer het‑
zelfde bedrag aan een app waar het pasje zichtbaar in 
wordt. Een gemakkelijke rekensom. Van een app waar‑
in enkel het pasje wordt vertoond zijn we nu op weg 
naar verrijking. Deze vernieuwing wordt gedaan op 
basis van de behoeften die naar voren zijn gekomen 

uit een behoeftenonderzoek. Uiteindelijk krijgt de app 
kortingspassen, profielen motorrijders, motorroutes, 
motorhotels in Europa, inschrijven voor toertochten, 
motorweerbericht, evenementenkalender, inschrijven 
voor VRO’s en motortrainingen, pushberichten en 
inzage in verzekeringspolis van KNMV‑verzekeringen.” 

Op welke doelgroepen is de app gericht??
“We hebben twee soorten leden: sporters die aan 
wedstrijden meedoen en de recreatieve motorrijders. 
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De wedstrijdrijders hebben de app nodig om hun li‑
centie aan de poort van de circuits te laten zien. Zodat 
geregistreerd wordt dat ze aanwezig zijn, wie ze zijn 
en of ze een geldige licentie hebben. Voor de sporters 
is het absoluut noodzakelijk om de app te hebben. Die 
kunnen niet met een wedstrijd of training meedoen 
zonder die app.” 

Voor de recreatieve motorrijders is de app tot nu toe 
alleen maar een app waar hun hun pasje in staat. Hans 
lacht: “Veel mensen weten niet eens dat ze een pasje 
hebben.” Inmiddels kunnen ze ook de ANWB pech‑
service inroepen via de app. “Als je langs de weg staat 
kun je middels de app aangeven dat je pech hebt. 
De ANWB weet dan meteen waar je staat en komt je 
helpen.” 

Voor wie lost het een probleem op?
Hans: “Sowieso voor de sporters lost het een pro‑
bleem op want zij hoeven geen pasjes meer mee te 
nemen naar de wedstrijd. Tevens voor de organisato‑
ren: als iemand een startverbod heeft door een straf‑
maatregel of blessure is in de app zichtbaar dat die li‑
centie niet langer geldig is. De recreatieve motorrijder 
heeft met één druk op de knop de pechservice van de 
ANWB tot zijn of haar beschikking. Daarnaast lost het 
voor ons als organisatie een probleem op omdat we 
niet meer 50.000 pasjes hoeven te printen ieder jaar. 
Die besparing van één jaar was voor ons groter dan de 
investering in de app. Overkoepelend lost de app deels 
de uitdaging op dat wij onze doelgroep beter kunnen 
informeren.”

Hoe hebben jullie de behoefte van de 
leden en de niet-leden onderzocht?
Hans: “Wij hebben een behoefteonderzoek gedaan. 
Uitgevraagd waarom men lid bij ons is, waar wij ons 
als KNMV volgens de leden voor moeten inzetten en 
wat de leden belangrijk vinden. Onze leden blijken 
belangenbehartiging heel belangrijk te vinden, dat de 
KNMV opkomt voor de belangen van de motorrijders. 
Dat is de reden waarom wij als de vernieuwde app 
live is, ook een rechtstreekse link met onze website 
hebben. Daar kunnen leden aangeven of ze nieuwsbe‑
richten of notificaties willen ontvangen over belan‑
genbehartiging. Die worden dan automatisch in de 
app vertoond. Dan wordt het ook beter zichtbaar wat 

we doen aan belangenbehartiging. Dat komt echt één 
op één uit dat onderzoek vandaan.”

Wanneer is de app een succes?
“Wanneer de app zo interessant is dat naast onze 
50.000 leden die andere 650.000 motorrijders de app 
ook op hun telefoon hebben staan.” Hans glimlacht: 
“Dat is behoorlijk ambitieus maar ik wil die app be‑
schikbaar maken voor alle motorrijders en een manier 
vinden om hen te verleiden om via verschillende 
stappen lid te worden van de KNMV. Dat 650.000 mo‑
torrijders in ieder geval gelijk mooie routes, weerbe‑
richten of nieuwsberichten over motorrijden kunnen 
zien zonder lid te hoeven worden. Voor mij is het een 
succes als niet‑leden de app ook op hun telefoon gaan 
installeren.”

Wat maakt de app innovatief?
“Scannen aan de poort om te zien of iemand wel of 
niet toestemming heeft om te rijden. Nu kunnen 
we dat real time zien. De app is gekoppeld aan ons 
CRM‑systeem. Dat maakt hem innovatief. Vanaf sep‑
tember wordt hij nog innovatiever als gebruikers hun 
eigen profiel kunnen aanpassen. Die betreffende data 
wordt dan bij ons opgeslagen: het merk motor, hoe‑
veel kilometers per jaar, 1 of 2 motoren, etc. Zodoende 
krijgen we beter inzage in welke motorrijders lid zijn. 
De dataverrijking is voor ons heel erg belangrijk.”

Hoe verloopt het project?
Hans schraapt zijn keel: “Het gaat voor mijn gevoel 
niet snel genoeg. Ik ben uiteraard afhankelijk van de 
techneuten die mij vertellen wat er wel en niet kan. 
Dat gaat overigens in goed overleg. Het is voor mij 
wel wennen om technisch zo afhankelijk te zijn van 
de bouwende partij. Ik ben wel heel tevreden over wat 
ze opleveren, maar het liefst zie ik onze ideeën al een 
paar dagen later in de app terug. Helaas werkt dat niet 
zo. Het voordeel is dat één van de bouwers zelf ook 
een motorrijder is waardoor hij qua design aan één 
woord genoeg heeft. Onze visuele verwachtingen zijn 
perfect vertaald naar design.”

Wat zijn de lessen die jullie geleerd hebben en 
zijn wellicht relevant voor andere bonden?
“Ten eerste aan iedereen die nog pasjes print: stop 
ermee en laat een app bouwen. Het is echt zonde van 
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het geld die pasjes te laten bedrukken en te versturen. 
Het bespaart je echt veel geld: één keer investeren in 
de app en je hebt het terugverdiend. De tweede les is 
als je een dergelijk traject start: maak er een strakke 
projectplanning van en bepaal met de appbouwer de 
volgorde. Als je dat aan het begin niet doet, gaat het 
project alle kanten op. En de derde les is dat als je een 
app wilt koppelen aan jouw eigen database je moet 
zorgen dat die partijen samen om tafel gaan. Zodat 
snel duidelijk is wie wat doet en waarvoor verant‑
woordelijk is.”

Hans valt heel even stil: “Het is hun expertise en dat 
maakt dergelijke gesprekken wel eens uitdagend, als 
het over jouw eigen vakgebied gaat is het een ander 
verhaal. De techniek is toch een beetje abracadabra 
als je geen IT‑er bent.”

Zitten hier ook lessen voor de organisatie in?
“Als je aan een dergelijk traject begint is het goed te 
weten wat je precies wilt. Wij hebben een uitstekende 
partij die ons helpt, alleen vragen zij vanzelfsprekend 
ook wat het hogere doel is voor de app. En hoe groot 
het bereik moet zijn, waar het toe moet leiden, etc. 
Je moet echt scherp hebben wat je wilt: is het een rela‑
tief kleine app waar de motorrijder een weerberichtje 
en een route kan inzien of wil je de app inzetten voor 
ledenwerving? Dat zijn nogal verschillende dingen. Je 
wilt natuurlijk dat zo’n app alles kan, maar zo werkt 
het helaas niet. Bezint eer ge begint.”   5

Dit is een design‑impressie, 

de app is nog volop in 

ontwikkeling
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Van de ene op de andere dag was het Fundakantoor 
door de coronacrisis praktisch leeg. Van normaal zo’n 
honderdveertig mensen, bleven er slechts drie over. 
Dat thuiswerken is veel beter verlopen dan Schevernels 
op voorhand had gedacht. “We hebben al onze rituelen 
verplaatst naar Microsoft Teams. Daar werkten we al 
mee. Al in de tweede week hebben we een hackathon 
georganiseerd waar iedereen vanuit huis aan deelnam. 
Daarbij draaide het om de vraag hoe wij ervoor kunnen 
zorgen dat we ondanks de veranderingen in de markt 
en de lockdown kunnen inspelen op de behoefte van 
mensen die op zoek zijn naar een woning. Binnen een 
week kon je niet alleen foto’s op Funda bekijken, maar 
werden online complete rondleidingen geïntrodu‑
ceerd.” Een schoolvoorbeeld van snel schakelen.

Schevernels gelooft dat het succes van de hackathon 
mede afhankelijk was van een duidelijk kader. “Je 
moet mensen een scope meegeven, anders gaan ze 
alle kanten op. Aan het eind van de week konden 
mensen via de Fundawebsite een huis bezoeken. 

Daarvoor hoef je dus de deur niet uit. Je kunt zelf op 
elk moment dat het uitkomt door het huis rondlopen 
middels een virtuele tour. Dat kon niet, maar na die 
week wel. Dus het bezichtigen van een woning zonder 
dat je daarvoor op pad moet, hadden we na een week 
helemaal live staan.”

Geef je bedrijf een push met een 
hackathon

Bij Funda worden vaker hackathons georganiseerd. 
Schevernels raadt dat andere bedrijven, en dus sport‑
bonden, ook aan. Rooster je personeel daarvoor in een 
bepaalde periode vrij, is zijn advies. Formuleer daarbij 
een duidelijke opdracht en geef een helder tijdssche‑
ma. “Maar je kunt het ook veel breder doen: je mag 24 
uur lang of desnoods een week lang van alles verzin‑
nen waarvan jij denkt dat het goed is voor het bedrijf. 
Je mag een team verzamelen vanuit allerlei afdelingen. 
Er kan veel, maar heel belangrijk: aan het eind moet 
het geen plan zijn, maar moet het product ook echt af 

In Sportinnovatie Talks staan 

vernieuwers van zowel binnen als buiten 

de sport centraal. Omdat je ook veel kunt 

leren van andere werelden. Quintin 

Schevernels, CEO van Funda, vertelde 

in de interviewserie hoe zijn 

bedrijf kort na de corona zijn 

product vernieuwde om in te 

spelen op de wensen van de 

klant.

“Nu naar voren!”
Quintin Schevernels (Funda)
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zijn. Je moet het live kunnen zetten, het moet naar de 
markt kunnen. Dus geen whiteboardplannetjes. Het 
moet je bedrijf een push geven, een versnelling.”

Schevernels vindt het belangrijk om de klant centraal 
te stellen. Toen hij in 2018 bij Funda begon, heeft hij de 
organisatie van het bedrijf gekanteld van functionele 
teams naar klantgerichte teams. Inmiddels is alles 
rond diverse klanttypes georganiseerd. “Ik had het 
idee dat binnen Funda ideeën van medewerkers vaak 
te weinig ingegeven waren door de behoeften van 
klanten. We waren te veel aan het navelstaren. Dus 
we hebben de behoefte van de klant veel dominanter 
gemaakt. We moeten snappen wat ze willen en dat 
vertalen naar hoe we dat gaan doen.” Nog zo’n waar‑
devolle les voor de sportwereld

Verandering zit in de genen

Ook is de nieuwe vorm van online thuiswerken in 
heel korte tijd werkelijkheid geworden. Het draait 

boven verwachting goed, maar soms wordt het 
allemaal wel erg functioneel. “De meetings die wij via 
Teams hebben zijn super gefocust, heel efficiënt. Dat 
heeft heel veel voordelen, maar alles wat er normaal 
sociaal en spontaan gebeurt, denk bijvoorbeeld aan 
het napraten bij de koffieautomaat, valt weg. In die 
spontaniteit ontstaan normaal gesproken dingen 
die nu niet meer ontstaan. Ik denk dat bedrijven die 
structureel switchen en zeggen vanaf nu mag je altijd 
vanaf huis werken, daarop gaan terugkomen. Ik denk 
dat ze het moeten nuanceren en dat er een balans ge‑
vonden moet worden. De serendipiteit valt weg, maar 
andere zaken gaan wel goed. Het is zoals gezegd heel 
efficiënt. De nieuwe hybride realiteit begint zich bij 
Funda te vormen. We hebben de eerste schrik gehad, 
van week tot week zijn we bezig geweest om alles te 
organiseren. Nu is het werk goed onder controle, dus 
is er ruimte om na te denken over de toekomst.”

Meer flexibiliteit

Een toekomst die natuurlijk nog onduidelijk is. Tot 
op heden heeft Funda geen nadelen van de coronacri‑
sis ondervonden. Sterker nog: het bezoek op de site 
piekt. Maar als deze situatie nog lang aanhoudt is een 
crisis onvermijdelijk, denkt Schevernels. Toch zal dat 
een verandering van Funda niet in de weg staan. Dat 
zit bij het bedrijf in de genen. “Terug naar hoe alles 
was, lijkt niet logisch. Ik ben ervan overtuigd dat we 
ook na corona een hybride bedrijf zullen zijn, maar 
dan wel met veel meer flexibiliteit.” 

Wanneer Schevernels vanuit zijn ervaringen sport‑
verenigingen en ‑bonden zou moeten adviseren, is 
hij duidelijk: maak het sociale aspect nog belang‑
rijker. Stel de community nog centraler. De binding 
tussen mensen is een reden waarom mensen zich 
organiseren. Benadruk dat, focus erop. “Toen corona 
aanvankelijk veel georganiseerde sportactiviteiten 
onmogelijk maakte, zag je meer mensen hardlopen, 
fietsen, skeeleren en skateboarden. Je ziet daarmee 
twee extreme kanten van de sport. Nu dingen weer 
op gang komen is de vraag of we terug gaan naar wat 
normaal was of dat er dingen structureel veranderd 
zullen zijn. “Natuurlijk hebben veel mensen home‑
trainers en fietsen gekocht om zelf actief te zijn, sport 
blijft ook iets van sociaal en samen. Grijp de kansen, 
nu naar voren!”   5

“Nu naar voren!”
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Buitenrijden.nl: 
samen met de gebruiker bouwen
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Buitenrijden.nl: 
samen met de gebruiker bouwen

Uit de gesprekken die de KNHS met de leden voerde, bleek dat 

recreanten zich niet altijd thuis voelden bij de bond. Daarom werd 

Buitenrijden.nl bedacht; een platform voor recreatieve ruiters. 

In 2019 kreeg de bond een toekenning van het innovatiefonds 

van NOC*NSF. Samen met de leden is het platform ontwikkeld. 

Projectleider Patty Casander geeft uitleg.

“Buitenrijden.nl is begonnen als platform voor 
mensen die van buitenrijden houden, maar niet zo 
snel aan een wedstrijd mee doen. Het idee was een 
website waarin we alle routes en paden in kaart zou‑
den brengen zodat je daar dan handig routes in kan 
vinden en plannen. Daar zijn natuurlijk wel apps voor, 
maar wat bij ons anders is, is dat alle routes zijn ge‑
controleerd. Een route wordt eerst gereden en pas als 
deze is gecontroleerd, wordt deze op de site gezet. In 
samenwerking met landeigenaren zoals bijvoorbeeld 
Staatsbosbeheer worden de routes ook onderhouden 
en hebben we een meldpunt waar je eventuele omge‑
vallen bomen en dergelijke kan melden.”

“Het platform groeit door. Zo hebben we hebben nu 
ook “adopteer een route”. Als je altijd in een bepaald 
stuk natuurgebied rijdt, dan kun je helpen dat stuk te 
onderhouden. Daarnaast hebben we ook steeds meer 
“paarden‑welkom‑locaties”. Dat zijn bijvoorbeeld 
restaurants of andere bedrijven die zijn ingericht op 
het ontvangen van paarden. Zodat je bij de accom‑
modaties ook je paard kunt stallen of pauze kan laten 
houden. Er is inmiddels al zoveel meer bijgekomen 
dat we nu aan het kijken zijn: waar komen mensen nu 
eigenlijk voor?”

Hoe hebben jullie de behoefte onderzocht?
“Binnen de KNHS hebben we een groot programma 
gehad dat “van hand veranderen” heette. Als onder‑
deel daarvan hebben we sessies gehouden met leden 

over hoe de KNHS beter kan inspelen op de behoef‑
ten van de leden. Daaruit kwam naar voren dat de 
recreanten zich niet altijd thuis voelen bij de KNHS. 
Toen zijn we verder gaan onderzoeken: wat kunnen 
we bieden en wat willen jullie?  Daarnaast kennen we 
natuurlijk veel ruiterbewijshouders en die hebben we 
een enquête gestuurd om te vragen wat zij misten of 
juist goed vonden en wat zij dachten dat de volgende 
stap zou moeten zijn. Daaruit is het concept van Bui‑
tenrijden.nl uit gekomen. En een belangrijk element, 
zoals gezegd, wat ons onderscheidt van andere is dat 
het goed is geüpdatet en alle routes en paden kloppen 
en blijven kloppen. Een soort kwaliteitsgarantie van 
de KNHS.”

Wat willen jullie er mee bereiken en 
wanneer is het een succes?
“Het is een succes als de klanttevredenheid omhoog 
gaat. Verder hebben we echt nog lang niet alle routes 
in heel Nederland. Dus het is ook een succes als alle 
gegevens kloppen en als elk bedrijf erin staat waar je 
bijvoorbeeld kan overnachten of kan uitrusten met 
je paard. Dat is wel een stuk waar we nog in kunnen 
groeien. Ook willen we nog meer bekendheid bij alle 
ruiters. Nog niet elke ruiter kent Buitenrijden.nl, een 
groot deel van de ruiters kent de site omdat ze ook lid 
zijn bij ons. Maar we hebben ook nog een hele groep 
ruiters die niet lid zijn van ons en die ook heel veel aan 
deze site hebben. Die doelgroep is voor ons ook erg 
interessant om die te bereiken.”
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Hoe is het project organisatorisch verlopen?
“Het project hebben we op een SCRUM manier aange‑
pakt. Helemaal in het begin hebben we alle functio‑
naliteiten die we ook maar konden bedenken samen 
met alle wensen op lijsten gezet. Vanuit daar zijn we 
gaan kijken wat we met ons budget konden bouwen. 
En zijn we gaan selecteren wat we als eerste wilden 
bouwen zodat we in ieder geval een goed Minimal 
Viable Product zouden hebben. Als je ziet hoeveel 
de site al weer veranderd is, denk ik ook wel dat dat 
de meest ideale manier is om te bouwen. Niet in een 
achterkamertje alles gaan bedenken, maar vooral  de 
gebruiker erbij betrekken. En dat betekent ook dat 
we nog door kunnen ontwikkelen. We verzamelen 
nog steeds alle punten en die zetten we bij bepaalde 
revisies in, zodat we dingen kunnen aanpassen.”

“We hebben ons MVP in de markt gezet als een beta 
versie. En daarbij de volgende oproep gedaan: ‘Bui‑
tenrijden.nl is nog niet af, vertel ons wat er volgens 
jou nog beter kan.’ Dat was heel leuk, omdat we van 
sommige ruiters hele inhoudelijke feedback kregen, 
terwijl we van andere ruiters te horen kregen: “oh daar 
is nog een hele mooie route!” Die gaven verder geen 
opmerking over de functionaliteiten. We hebben dat 
heel lang zo gecommuniceerd, ik denk dat heel vorig 
jaar het verzoek erop heeft gestaan om feedback te 
geven en ik zou dat ook wel weer terug willen op de 
site. Omdat we nu zoveel nieuwe items hebben is dat 
even weggevallen, maar dat is wel een ding wat ik weer 
terug wil. Zodat we continue feedback kunnen ont‑
vangen van de gebruikers van de website. Inmiddels is 
het project afgerond en ondergebracht bij de afdeling 
Recreatie, maar we zijn nog wel constant aan het door 
ontwikkelen.”

Wat viel er tegen?
“Wat het wel heel complex maakte is dat de routes 
en de paden in een ander systeem zitten. En die twee 
partijen moesten we aan elkaar koppelen. En dat 
bleek wel echt iets ingewikkelder dan we dachten. We 
hebben bijvoorbeeld allemaal vakanties, trail finders, 
en de paardenpas en dat zijn allemaal gegevens van 
derden, die wij tonen. Dat maakt het erg complex, en 
dat is nog steeds niet ideaal, dus daar zijn we ook nog 
steeds mee bezig om dat te optimaliseren.”

 Wat zijn de lessen die jullie geleerd hebben?
“Ik had eigenlijk nog niet vaak iets  als projectleider 
via een SCRUM methode opgeleverd en dat vind ik 
goed werken. Wel moet je  duidelijk hebben wat het 
Minimal Viable Product is. Zo hadden wij de allereer‑
ste testversie waarop de reactie was: ‘ja, maar dit kan 
niet, er ontbreekt nog heel veel.’ Gelukkig zaten we 
toen nog wel in de fase dat het nog goed kon komen. 
Dus voor een volgende keer zou ik echt duidelijk 
maken wat er in moet. Ik vind het ook heel waardevol 
met klantfeedback te werken. Dat moet eigenlijk 
continue. Daar leren we zoveel van daar kun je geen 
testdagen of testpanels op uitsturen, want dan krijg 
je  continue informatie. En dat de datastukken echt 
heel complex zijn en dat moet je heel goed uitdenken 
en de processen heel goed in kaart moet hebben om 
dat voor elkaar te krijgen.“

Zitten hier ook lessen voor de organisatie in?
“Het was voor de KNHS ook de eerste keer dat we iets 
op de SCRUM methode deden. We hebben nu natuur‑
lijk ook Horseriding Academy, het videoplatform, dit 
project  is op dezelfde manier gedaan. En wat nieuw is 
en wat hierbij en ook bij de videoplatform een succes‑
factor is, is dat wij als medewerkers onze focus krijgen  
in het traject van het opzetten. Je bent vaak een wat 
kleinere organisatie als sportbond, dus je kan nogal 
snel best wel veel dagelijkse dingen er ook bij hebben. 
Maar juist om die focus te hebben voor het traject, 
echt 90% van je werk is alleen maar dat, dat zorgt er 
voor dat Buitenrijden.nl succesvol is, en het werkt 
ook goed bij het videoplatform. Dus ik denk dat dat 
echt een leerpunt is, samen met de SCRUM methode 
en niet helemaal alles zelf bedenken maar je klanten 
vragen wat ze willen en daar een balans in zoeken. Ik 
denk dat dat voor de KNHS ook goede leerpunten zijn 
geweest.”

“Ik ben zo binnengekomen, maar vaak heb je 3 pro‑
jecten tegelijk lopen komt als je dagelijkse werk er 
nog bij en dan lukt het gewoon niet. Vooral digitale 
projecten zijn tegenwoordig zo groot en zo belangrijk 
ook, dus dat hebben ze goed opgepikt en dat blijkt 
dus echt goed te werken.”   5
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Voor veel mensen staat het stereotiepe beeld van een gamer gelijk 

aan iemand die pizza eet, Red Bull drinkt en in z’n eentje tot diep 

in de nacht in het donker op een kamer zit, maar niets is minder 

waar. Gamen is bovenal een sociale aangelegenheid. Dat blijkt uit 

internationaal onderzoek en is ook de ervaring van Wim Noordzij, 

‘huisbaas’ van het House of Esports in de Rotterdam. 

Wim Noordzij (House of Esports)

 “ Esports wordt 
groter dan 
traditionele 
sporten”
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Bij House of Esports staat gamen centraal, maar dan 
vooral het maatschappelijke aspect daarvan. Gamen 
wordt ingezet om mensen te laten bewegen. “Gamen 
kan heel waardevol zijn, kijk bijvoorbeeld naar de 
oog‑handcoördinatie, cognitieve vaardigheden, maar 
ook de verbetering van de beheersing van het Engels. 
Wij zitten in Rotterdam Zuid. Daar helpen we kinderen 
door middel van gamen een betere start te krijgen in 
het leven. Onder meer door ze zo zelfvertrouwen te 
geven. Ze kunnen vanwege de kosten misschien niet 

altijd meedoen met andere sporten, maar wel uitblin‑
ken in gamen. Wij zien gamen ook als sport.”

Balans vinden in de digitale schijf van 
vijf

House of Esports is gevestigd in de kantine van 
Sporthal Nieuwe Persoonshal. Daar heeft de organi‑
satie 180 vierkante meter ter beschikking die vol staat 
met allerlei gaming devices. Ook de kleine en grote 
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sporthallen kunnen worden gebruikt. Bovendien is 
er een interactieve klimwand beschikbaar: een muur 
van 5 bij 3 meter waarop klimgrepen zijn gemonteerd 
en spellen kunnen worden geprojecteerd. Zo kun je 
al bewegend gamen.  Er zijn twintig verschillende 
spellen die je tegen elkaar kunt spelen. Denk aan 
het ontwijken van aliens of het ouderwetse tennis 
spelletje Pong.

House of Esports is een gesubsidieerde instelling met 
een maatschappelijke doelstelling. Er wordt onder‑
zocht hoe een balans te vinden in de digitale schijf 
van vijf: studie, sport, slaap, sociaal en spel. Gamen is 
ook een belangrijke manier om in de belevingswereld 
van jongeren terecht te komen. “Je ziet bij de tradi‑
tionele sportverenigingen heel veel terugloop van 
leden. Het drie keer in de week trainen op vaste tijden 
en contributie betalen is niet meer van deze tijd. 
Jongeren zoeken beleving. Bonden moeten gamen 
als middel in gaan zetten. Daar praten wij over met 
NOC*NSF. Op dit moment is het nog niet helemaal 
duidelijk welke kant het opgaat. Wij hebben een pilot 
gedaan met het spel Fifa20. Dat lijkt heel erg op sport, 
dus dat begrijpen mensen. Dat hebben we gedaan om 
leden te behouden of zelfs te werven. Jongeren stop‑
pen vaak vanaf hun 16e met de vereniging, dus dan 
moet je zoiets aanbieden. Verenigingen moeten veel 
flexibeler zijn in het aanbod. Ze moeten ook kiezen 
voor een combinatie online en offline.”

Veel ouders liggen dwars

In praktijk zijn het niet de verenigingen of bonden 
die het meest dwars liggen. Dat zijn toch de ou‑
ders. Noordzij geeft toe dat hij aanvankelijk zelf ook 
sceptisch was. “Mijn kinderen mochten kiezen wat ze 
wilden doen, maar toen ze gingen gamen vond ik het 
irritant. Ze zaten te lang achter het scherm en moes‑
ten potjes afmaken terwijl we wilden eten. Achteraf 
kreeg ik het verwijt van mijn zoons: je keek nooit mee, 
je wist niet wat we deden, je wist er niks van.” 

En dat terwijl ze op dat moment erg goed waren. Veel 
kinderen willen graag meedoen met de activiteiten 

van het House of Esports, maar de helft valt af omdat 
ouders het niet goed vinden. “Ze snappen niet wat 
we daar doen. Ouders betrekken is echt enorm lastig. 
Wij doen ouder‑kind toernooien en beginnen een 
campagne om te laten zien wat de positieve kanten 
van gamen zijn. Het gaat om balans. Alles wat je te 
veel doet is niet goed: slaap is belangrijk, goed eten 
ook. Met de Game Bewust campagne proberen we 
ouders bewust te maken. We laten ze samen spelen. 
Daardoor wordt de relatie beter en krijgen ouders 
meer begrip voor wat de kinderen doen.”

Het probleem van de weerstand zal waarschijnlijk 
vanzelf verdwijnen. Mensen die zijn opgegroeid met 
gamen staan er over het algemeen minder negatief 
tegenover. “Mijn zoon van 26 gaat buiten Pokemons 
vangen met mijn pleegkind van 5. Je ziet een enorme 
ontwikkeling. Ik denk dat het over vijf jaar geen issue 
meer is. Ik denk dat esports het middel gaat worden 
om jongeren aan het bewegen te krijgen. Zo brengt 
Fortnight jongeren aan het bewegen. Als je daar naar 
kijkt dan denken wij dat ze aan het apenkooien zijn. 
Maar dan heel fanatiek. Die kinderen zitten helemaal 
in de beleving: iedereen beweegt mee. Niemand 
probeert zich te drukken. Het wordt zo steeds meer 
een onderdeel van een leefstijl en daarmee van het 
leven. Ik denk dat het goed is om ook hier een sport‑
piramide te bouwen: van breedtesport naar topsport. 
Dan wordt het vanzelf een toegevoegde waarde voor 
onderwijs, welzijn en cultuur.”

Old skool

Noordzij is zelf altijd heel sport minded geweest. Na 
zijn aanvankelijke scepsis over de esports is hij inmid‑
dels helemaal om. “Ik verwacht dat esports over 5 jaar 
groter is dan gewone sporten. Dankzij de combinatie 
sport en bewegen en het sociale aspect. De vraag is 
wanneer worden de verenigingen wakker? Met hun 
contributies en sporten op vaste tijden. Dat is tradi‑
tioneel en old skool. Ook ik vond dat ooit geweldig, 
maar dat moet echt anders.”   5
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Hoe was de opkomst ten tijde van corona?
“Goed, juist in tijden van corona.”: zegt Subir Shrestha 
opgewekt. Hij is werkzaam bij de KNCB bij Talent en 
Coach Ontwikkeling. “Mensen bleven deze zomer 
thuis waardoor er meer tijd en ruimte was ontstaan 
om kinderen deel te laten nemen aan zomerkampen. 
Dat hebben we teruggezien in de animo voor het 
kamp. We kregen het dubbele aantal aanmeldingen. 
Dat hadden we niet verwacht.”

Kinderen verbeteren tijdens een zomerkamp 
hun cricket vaardigheden. Hoe hebben 

gadgets daaraan bijgedragen? 
“Kinderen vonden het leuk om de eigen persoonlijke 
score te verbeteren door middel van challenges met 
gadgets. Dat heeft hen extra gestimuleerd. En zeker in 
groepen met leeftijdsverschillen geeft dat een voor‑
deel: kinderen kunnen op hun eigen niveau challen‑
ges kunnen doen. Bijvoorbeeld, hoe hard kun je de bal 
gooien, hoe hard kun je de bal slaan, hoe snel kun je 

Cricketbond 
maakt de sport 
met gamification 
toegankelijk voor 
jonge doelgroep

De KNCB had deze zomer een doel: de Nederlandse 

jeugdleden zoveel mogelijk te laten cricketen én 

andere kinderen kennis te laten maken met deze sport. 

Ondanks corona, of misschien wel dankzij corona lukte 

dat beter dan ooit. Ook een factor: de gamification-

onderdelen die met Kicks N Sticks zijn georganiseerd.
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rennen? Met de challenges kun je jouw eigen presen‑
taties verbeteren en daarnaast kunnen de kinderen 
elkaar uitdagen.”

Hoe werken die gadgets precies?
“Met een van de gadgets konden ze de snelheid 
van een bal meten met een apel als ‘wie is de beste 
bowler?’. De beste bowler ter wereld kan ongeveer met 
150, 160 kilometer per uur een bal werpen. Kinderen 
vinden het leuk om te weten hoe hard ze zelf kunnen 
bowlen. Met een andere gadget konden ze meten 
hoe hard de bal werd geslagen. En met de smart goals 
werd uitgerekend hoe snel er van het ene punt naar 
het andere punt werd gerend. Zo ging het niet alleen 
om de prestaties van het team, maar kregen kinderen 
inzicht in hun eigen prestaties.”

Hoe reageerden de kinderen daarop?
Het ging er uiteindelijk natuurlijk niet om wie de bal het 
hardst kon gooien of slaan of wie het snelst kon rennen. 
Subir schraapt zijn keel: “Het gaat erom dat iedereen 
zijn eigen skillset heeft en dat ze hun eigen tijd kunnen 
verbeteren. We merkten dat de kinderen de challenges 
erg leuk vonden, mede omdat ze inzicht kregen in wat 
ze een gehele dag deden bij de clinic. Ze hebben tips 
gekregen om hun eigen vaardigheden te verbeteren. 
Het geeft hen houvast om te kunnen laten zien wat ze 
hebben gedaan die dagen. De individuele scores kunnen 

de kinderen en hun ouders op een app inzien. In de toe‑
komst moet het mogelijk zijn dat de coaches feedback 
kunnen plaatsen bij de individuele score.”

Ouders konden het real-time volgen. Hoe beviel dat? 
Gebruikten ouders die mogelijkheid ook echt?
“Niet allemaal. Dat had er ook mee te maken dat het 
nieuw was voor de ouders. Pas zodra ze inzagen dat 

ze real‑time hun kind konden volgen nam het gebruik 
toe. Daarnaast is er ook een functionaliteit om foto’s 
te delen van het kamp, vergelijkbaar met Instagram. 
Voordeel is dat het een gesloten groep is.”

In het verlengde van prestaties real-time kunnen 
volgen: wil de cricketbond in de toekomst meer gaan 
doen op het vlak van inzicht in individuele prestaties? 
“Met deze succesvolle zomer achter de rug kijken we 
hoe we de app van Kicks N Sticks kunnen gebruiken 
om de trainers en de verenigingen te helpen met 
eigen programma’s en trainingen. Door de app is per‑
sonificatie mogelijk en zijn we aan het verkennen of 
deze (los van de challenges) is in te zetten voor cricket. 
Met als doel een gepersonifieerd trainingsprogram‑
ma. Vanuit de bond hebben we standaardtrainingen 
die toegevoegd kunnen worden, maar de mogelijk‑
heid bestaat ook om persoonlijke oefeningen toe 
te voegen door de trainer in kwestie. De challenges 
maken we exclusief voor de kampdagen omdat daar 
ook de gadgets voor nodig zijn. Zo worden kinderen 
hopelijk gestimuleerd om naar kampdagen te komen. 
Het streven is eind dit jaar, begin volgend jaar alle 
content beschikbaar te stellen voor alle verenigingen 
in Nederland.”

“Daarnaast zullen we met het nieuwe programma 
Cricket4YOU, mogelijk gemaakt door het innovatie‑
fonds, veel jongeren bereiken die nog niet cricketen. 
Het programma is gericht op de leeftijdsgroep van 12 
tot 18 jaar met als doel cricket onder de aandacht te 
brengen bij nog meer jongeren. Dit doen we door cric‑
ketclinics aan te bieden in het voortgezet onderwijs 
met een lesprogramma waarin we hen kennis laten 
maken met de cricketsport. De Kicks N Sticks app zal 
onderdeel uitmaken van dit laagdrempelig sportpro‑
gramma. De app wordt momenteel omgebouwd naar 
cricket waarmee jongeren, naast het bijhouden van de 
voortgang van hun eigen vaardigheden van de chal‑
lenges, hun eigen cricketspel maken met bijvoorbeeld 
eigen spelregels en alternatieve materialen.”

"Cricket is niet erg toegankelijk, de clinics, de oefenin‑
gen en de gadgets dragen bij aan laagdrempeligheid. 
Het zijn leuke activiteiten voor kinderen en jongeren 
waardoor ze hopelijk geënthousiasmeerd worden om 
cricket op te gaan pakken. De les voor ons is in ieder 
geval dat wij met gamification de sport toegankelijker 
maken voor een jonge doelgroep.”   5
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“We hebben vorig jaar gezegd dat als we meer 
zichtbaarheid willen en als we nieuwe groepen willen 
aanboren, dat we dan naar buiten toe moeten. In de 
hal ziet niemand ons. Buiten wel.” Zodoende kwam 
de nieuwe shuttle als geroepen. De Wereld Badmin‑
ton Federatie heeft de shuttle ontwikkeld en het 
afgelopen jaar op de markt gebracht. Nederland was 
op dat moment een pilotland voor het gebruik en 
de doorontwikkeling van de nieuwe shuttle. “Vooraf 

waren er de nodige vragen en twijfels maar na gebruik 
zei meer dan 80% van de gebruikers, ook ervaren 
binnen‑badmintonners, dit wil ik nog een keer doen. 
(…)  Wij waren op zoek naar nieuwe middelen om onze 
sport onder de aandacht te brengen. Voor ons is het 
belangrijk dat mensen badminton leuk vinden, of ze 
dat nu binnen of buiten doen. Het kan elkaar alleen 
maar versterken.”

“Met AirBadminton 
willen we meer 
zichtbaarheid creëren”

Matthijs Deken (Badminton Nederland)
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Geen mobiel netje meer te koop

Het enthousiasme leidde tot de bouw van een com‑
pleet nieuw platform. “Het is voor ons een belangrijk 
middel om de sport AirBadminton mee te lanceren. 
Maar het is meerledig. Het is leuk om te doen en een 
manier om nieuwe leden te binden. De Wereld Bad‑
minton Federatie heeft AirBadminton uitgeroepen tot 
officiële sport. Wij kijken naar de lange termijn. Nu is 

het nieuw, maar wij wilden het zelf helemaal ‘bran‑
den’ om belangrijk te zijn voor de toekomst. Daar 
hebben we na overleg toestemming voor gekregen. 
Er zit een hele webshop achter. Online is het goed 
geslaagd”. 

Offline konden door corona veel vooraf bedachte wed‑
strijden en toernooien helaas geen doorgang vinden. 
“De evenementen die op de planning stonden, zoals 

Buiten badmintonnen is niks nieuws, maar het was altijd een 

opgave: de wind was al snel te hard. Daar komt nu verandering 

in met een nieuwe shuttle. Die presteert 28% beter dan de 

normale shuttle in buitenomstandigheden. “Het had er allang 

moeten zijn, maar het is kennelijk toch enorm moeilijk om een 

shuttle te ontwikkelen die hetzelfde speelt, maar toch minder 

last heeft van de wind. Het karakter van het spel blijft met deze 

shuttle in acht. Je houdt dezelfde kwaliteit. Ook al is 

het natuurlijk ook anders”, aldus 

Matthijs Deken, projectmanager 

AirBadminton bij de 

Nederlands Badminton Bond 

in Sportinnovatie Talks.
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het eerste open EK, die staan grotendeels in de ijskast. 
Er zijn wel dingen voor terug komen in kleinere set‑
ting. Daar zijn er een paar leuk en goed van gelopen. 
Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat corona ook 
een buitenkans was: het heeft kansen geboden. Zo 
zelfs dat er nergens meer een mobiel netje te krijgen 
was. Veel meer mensen zijn buiten gaan badminton‑
nen. Dat is een momentum wat je dan pakt.“

Inspiratie van andere sporten

Bij de ontwikkeling van het buiten‑badmintonspel is 
goed gekeken naar andere sporten met een buiten‑
variant. Denk aan volleybal of basketbal. Toch zijn er 
ook grote verschillen: “Je kunt ons spel op verschil‑
lende ondergronden spelen: zand, gras, hardcourt. 
Zand blijft wel het meest spectaculair. Maar de urban 
variant is ook heel mooi: dat je het op pleintjes kunt 
spelen. Daarmee wordt het heel zichtbaar: er staat 
een badmintonveld in de wijk. Dat is heel belangrijk.” 

Deken lijkt zich in eerste instantie niet echt druk te 
maken over het feit dat buitenspelers ongebonden 
spelers kunnen zijn. “Je probeert mensen iets aan te 
bieden wat ze graag willen. We willen mensen binden. 
Als dat niet met een lidmaatschap lukt, dan met 
iets anders. We hebben nu een app en een QR code. 
Daarmee kunnen mensen zich aanmelden, spelen en 
de stand bijhouden. En als ze op evenementen komen 
dan kunnen mensen zich ook binden.”

Badminton Nederland verwacht met AirBadminton op 
termijn ook een verdienmodel in handen te hebben. 

De bond verkoopt onder meer een versie van de 
shuttle via de eigen webshop. “Dat trekt mensen naar 
onze website. En zo kunnen we aanbod garanderen en 
zelf de prijs bepalen en laag houden. Zo kan hij veel en 
makkelijk gebruikt worden.” Wanneer de sport groeit 
kan het ook interessant worden voor commerciële 
partijen. “Het is een leuke, snelle, dynamische sport. 
Het is buiten. Gezond. Dus er zullen genoeg partijen 
zijn die dat ook willen uitstralen en zich zodoende aan 
ons willen binden.”

Opleidingstraject als olievlek

Onder invloed van corona is ook de ontwikkeling van 
een speciale app in een stroomversnelling gekomen. 
Die biedt onder meer een baanreserveringssysteem. 
En een mogelijkheid om scores bij te houden. Zowel 
voor het binnen‑ als buitenspel. Het is recent gelan‑
ceerd, maar heeft in korte tijd al zo’n 1000 gebruikers. 
“Dat loopt voortvarend. Daarnaast hebben we een 
opleidingstraject gemaakt. Die is niet alleen voor 
de badmintoncoach geschreven, maar ook voor de 
gymleraar of de buurtcoach. Dat is een belangrijke 
volgende stap voor ons. Zo krijg je een olievlek: dat 
iedereen kan zien wat het is en hoe leuk het is.” 

“De intentie is er zeker om er volgend jaar weer veel 
tijd in te stoppen. Dat hangt wel af van de funding en 
de plannen. We gaan de eerste week oktober de eerste 
plannen maken voor 2021: hoe gaan we de volgende 
stappen maken met AirBadminton? Welk geld is daar‑
voor nodig en hoe kunnen we dat realiseren?”   5

Wat dat betreft zou 
je kunnen zeggen 
dat corona ook een 
buitenkans was: 
het heeft kansen 
geboden. Zo zelfs dat 
er nergens meer een 
mobiel netje te krijgen 
was.
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Vanaf halverwege maart was de Karate-do Bond Nederland genoodzaakt om 

alle karate evenementen af te gelasten en mocht zelfs karate trainen niet 

meer. Juist omdat karate wordt geschaald onder de contactsporten en 1,5 

meter afstand ‘het nieuwe normaal’ was, bleef het gericht karate trainen in 

de afgelopen periode een uitdaging. De Wereld Kampioenschappen werden 

geannuleerd, de Olympische Spelen in Tokio uitgesteld en steeds meer 

karateka’s gingen minder trainen. 

Karate op afstand

De Karate‑do 
Bond Nederland wilde haar karate‑
ka’s toch motiveren om karate te blijven 
beoefenen. Daarom zijn eTournaments in het 
leven geroepen. Een eTournament is een digitaal 
evenement waarbij de karate‑uitvoering wordt 
beoordeeld op basis van ingestuurde video’s. Een 
tweetal ‘Dutch Open eTournament’ werd georgani‑
seerd. Ronald Meijer, eventmanager bij de Karate‑do 
Bond vertelt over zijn ervaringen.

Hoe is dit idee tot stand gekomen?
“Er werd internationaal gekeken naar een alternatief 
voor de karate evenementen. Daar zijn de eTourne‑

ments uit voortgevloeid. Sportdata 
heeft dit bedacht, ontworpen en 

gebouwd. Nederland werkt al lang nauw 
samen met Sportdata voor inschrijven, 

loting en jureren van reguliere karate toernooien. 
Intensieve samenwerking met diverse internationale 
organisatoren en Sportdata maakt dat er nu meer en 
meer verschillende internationale toernooien worden 
georganiseerd.”

Hoe ziet een ‘Dutch Open eTournament’ wedstrijd eruit 
en op basis van welke criteria wordt er beoordeeld?
Ronald: “Er zijn twee vormen: Kata en de kumite 
vorm. Kata is het beste te omschrijving als een alleen‑
gevecht/schijngevecht. Er wordt beoordeeld op inle‑
vingsvermogen, snelheid en kracht. De uitvoering is 
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volgens een vast 
schema. Ook bestaat de kumite vorm. Een 
kumite is bij een echt gevecht 1 tegen 1. Dat is 
nu niet mogelijk met de anderhalve meter afstand. 
Hier is een alternatief voor bedacht, de zogenaamde 
‘target’. Er staat op ooghoogte een bal op een stok 
waartegen getrapt of gestoten kan worden. Er worden 
punten behaald door zoveel mogelijk richting de 
target te trappen of stoten. Alleen, de target mag niet 
aangeraakt worden, het gaat om de beheersing, zodat 
de deelnemer weet waar zijn vuist of voet eindigt. Dus 
het raken van de target betekent strafpunten en als 
het goed uitgevoerd wordt met kracht en snelheid zijn 
er punten te verdienen. Deze vorm is afwijkend ten 
opzichte van een echt toernooi.”

Wat zijn andere verschillen ten opzichte 
van fysiek bij elkaar komen?
“Zoals een scheidsrechter aangaf is het online 2D. Je 
mist dat je er niet omheen kunt kijken.”: aldus Ronald. 
“Als de deelnemer zich wegdraait met de rug naar je 
toe, dan kun je niet iets jouw hoofd bewegen om het 
van de zijkant te bekijken. Daarbij duurt het toernooi 
online langer dan wanneer er fysiek bij elkaar geko‑
men wordt. Normaal gesproken is een toernooi op een 
zaterdag en/of een zondag en nu wel snel 8 dagen, 
waarbij dan voor één ronde het 1 dag mogelijk is om 
je video te uploaden. Vervolgens hebben scheidsrech‑
ters 1 dag om deze video’s te beoordelen. Volgende 
ronde weer 1 dag voor uploaden, en zo verder tot en 
met de finales. ”

Wat viel er mee?
“Het voordeel is dat er voor een eTournement geen 
vrijwilligers nodig zijn voor het opbouwen en af‑
breken. Tijdens de wedstrijddagen zijn er jurytafels, 
weging, toegang etc. nodig. In deze opzet is er ook 
geen sporthal nodig. Dat maakt het organisatorisch 
gemakkelijker.”

Wat viel er tegen?
Ronald denkt even na: “Het is een langer lopend 
toernooi, iedere ronde heeft 24 uur. De deelnemers 
hebben 24 uur de tijd om hun video’s up te loaden, 
maar de ervaring leert dat de deelnemers dat pas op 

het allerlaatste moment doen. 
Daardoor moest er intern worden 

opgeschaald om de video’s te 
authentiseren. Nadelen zou ik niet 

echt kunnen noemen, behalve dat 
het niet “echt” is. Je ruikt het niet en je voelt 

het niet. Mijn indruk is dat we de eTournements 
niet ter vervanging van de echte toernooien moe‑

ten willen. Je kunt eTournements zien als een instap 
of alternatieve manier zodat deelnemers zich kunnen 
meten aan anderen.”

Wanneer zijn ‘Dutch Open eTournaments’ een succes?
Ronald: “In de eerste eTournement wilden we dat 
(internationale) scheidsrechters zich zouden inschrij‑
ven en in ieder geval 200 deelnemers behalen. Onze 
verwachtingen werden overtroffen. Ook wat betreft 
de diversiteit van het aantal landen, van Australië, 
Amerika tot aan Japan. Er deden bijna 400 deelnemers 
uit maar liefst 37 landen aan mee. Tijdens het tweede 
eTournament merkten we dat de vakantieperiode 
zorgde voor minder inschrijvingen. Uiteindelijk 
gingen meer mensen op vakantie dan we in eerste 
instantie hadden gedacht. Daardoor bleef het aantal 
inschrijvingen iets achter ten opzichte van de eerste 
editie. Nieuw in deze editie waren de beginners 
categorieën, speciaal voor jonge karateka’s die net 
zijn begonnen met karate en maximaal oranje band 
hebben. Bij het tweede eTournament deden in totaal 
247 deelnemers mee van 74 clubs uit 33 landen.”

Nu jullie deze ervaring rijker zijn, zien jullie 
potentie in eTournements voor de toekomst?
Ronald: “eTournements zijn heel laagdrempelig, 
de deelnemers hoeven niet meer te reizen. Vooral 
voor een internationaal toernooi is dat voordelig. 
Dat maakt het voor mensen met een kleine beurs 
aantrekkelijk. Als deelnemer kun je je daarbij gemak‑
kelijker bij meerdere internationale eTournements 
inschrijven. Ook bouwen deelnemers op deze manier 
gemakkelijker een lijst van toernooien op waar ze aan 
deelgenomen hebben.  Maar laten we wel wezen, het 
is niet te vergelijken met een echt fysiek toernooi: er 
is dan een hele andere spanning, het contact met de 
coach, het contact met andere sporters. En last but 
not least, er is publiek. Daar sta je dan als karateka op 
de mat, met alle druk en ogen op je gericht. Nu moet 
het gebeuren. Hajime!”.   5
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Hoe voorkom je vallen? Hoe val je veilig? Hoe sta je snel weer op 

na een val? Ouderen leren het in het ZekerBewegen-programma 

van de Judo Bond Nederland dat mede dankzij het innovatiefonds 

van NOC*NSF tot stand kwam. Een belangrijk doel van het traject 

is ouderen hun bewegingsvrijheid teruggeven en zelfverzekerder 

te maken, vertelt Benny van den Broek, coördinator 

sportparticipatie van Judobond Nederland.

Judo Bond Nederland
laat ouderen 
niet vallen
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Kun je het project kort beschrijven?
“ZekerBewegen is een theoretisch 
onderbouwde interventie waarbij we ou‑
deren van 65 jaar of ouder proberen hun 
bewegingsvrijheid terug te geven. Er zijn 
enorm veel oudere mensen die wel eens val‑
len en als ze ongelukkig vallen is er vaak sprake 
van een blessure of zelfs heupfracturen. Het is lastig 
om dan weer terug te komen op het oude niveau en 
het is ooit bewezen dat als je fitter bent, maar ook als 
je je val goed breekt, dat de impact op je heup kleiner 
is waardoor de kans dat je je heup breekt kleiner is. 
Op het moment dat je zo’n cursus volgt heb je ook 
minder kans dat je überhaupt valt. Daarnaast, door te 
blijven bewegen, zijn ouderen minder angstig om te 
bewegen en te vallen. Dat is het idee achter ZekerBe‑
wegen. We hebben een hele grote groep judo‑leraren 
die deze doelgroep kan bedienen.”

Hoe hebben jullie de behoefte onderzocht?
“Deze innovatie is wel behoorlijk op aanbod gericht, 
omdat onderzoekers van de Sint Maartenskliniek 
in Nijmegen tot de ontdekking zijn gekomen dat er 
steeds meer ouderen met heupfracturen zijn. Hoe 
kunnen we daar iets aan doen, was de vraag. Zij 
hadden ook affiniteit met judo en zij bedachten dat 
je met een bepaalde valtechniek het aantal fracturen 
kan verminderen. In alle eerlijkheid is niet aan de 
ouderen gevraagd of ze een valpreventieprogramma 
willen. We hebben zelfstandig gekeken naar hoe we 
er voor kunnen zorgen dat minder mensen vallen. En 
als je nu aan mensen vraagt of ze mee doen aan een 
beweegprogramma waardoor ze minder kans hebben 
op vallen zegt niemand nee. Alleen blijft de grote 
uitdaging hoe je de mensen écht in beweging kunt 
krijgen.”

Wanneer is het een succes?
“Voor ons is het een succes als we één of twee sleute‑
lindicatoren hebben waarbij we aan financiers, zoals 
bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars, kunnen laten 
zien dat het interessant is om dit programma te on‑
dersteunen. Bijvoorbeeld als er 20 oudere mensen uit 
de doelgroep van 65+ dit programma volgen, er 10% 
minder kans blijkt op een heupfractuur, of dat een 
significant percentage van de mensen zich veiliger en 

zekerder voelt na het 
volgen van zo’n cursus 
waardoor ze meer gaan 

bewegen. We hebben 
nu nog niet definitief 

bepaald wat de sleutelin‑
dicatoren zijn, dus ik kan nog 

niet definitief zeggen op welke we 
gaan focussen. Het kan ook zomaar zijn 

dat we uitkomen bij het verminderen van het gevoel 
van eenzaamheid.” 

“We willen de doelstelling natuurlijk wel SMART 
maken, maar het zou goed kunnen zijn dat we dat 
doen aan de hand van een gevoelscijfer. We kunnen 
misschien niet aantonen dat er zoveel procent minder 
heupfracturen zijn, maar misschien kunnen we wel 
bewijzen dat een percentage van de mensen die dit 
programma gevolgd hebben, zich zekerder voelt en 
als gevolg daarvan meer gaat bewegen. En hebben we 
daarmee het risico op valpartijen verlaagd.”

Hoe verloopt het project tot nu toe?
“In de tijd dat we de aanvraag maakten, was er in Den 
Haag veel belangstelling voor. Daar werd al gezegd 
dat men er geld in wilde stoppen in de vorm van een 
co‑financiering. We hebben toen de aanvraag samen 
met een andere partij geschreven: More2Win. Zij 
hadden al meer ervaring met impactfinanciering en 
wij hebben dat als sportbond helemaal niet. Op een 
bepaald moment viel Den Haag af wegens onvoldoen‑
de middelen. Dat was een tegenvaller waardoor we 
vertraging opliepen.”

“De meevaller is dat we de ‘Nederland in Beweging 
Prijs’ hebben gewonnen met ‘ZekerBewegen’. Dat 
geldbedrag konden we gebruiken om de financiering 
toch rond te maken. Corona heeft ons natuurlijk 
dwars gezeten. Niemand mocht meer bewegen en 
al helemaal de oudjes niet. We hebben ons toen 
afgevraagd of we moesten stoppen, maar hebben er 
voor gekozen om met een kleinere testgroep door te 
gegaan. Daar moeten we mee van start.” 

Wat willen jullie er mee bereiken?
“We willen een positieve impact hebben op de 
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samenleving. Naast het organiseren van sport, wat al 
een impact op de samenleving is, willen we met dit 
programma ouderen ondersteunen, de samenleving 
geld besparen en eventueel zelf ook nieuwe geldstro‑
men creëren voor de judobond. Ook zouden we het in‑
teressant vinden als er een soort impact‑financiering 
mogelijk is. Dus niet de klant, maar een ziektekosten‑
verzekeraar deze kosten zouden betalen. Zolang dat 
niet het geval is, kan een andere partij die gelooft in 
dit product financieren. Zulke impactfinancieringen 
bestaan al wel in Nederland op het gebied van sociale 
zaken, maar nog niet op het gebied van sport. “

Wat maakt het innovatief?
“Het feit dat de georganiseerde sport er op deze 
manier mee aan de slag is. Dat we onze sport inzet‑
ten met een maatschappelijk doel voor ouderen. En 
als bij‑effect bespaart dat de maatschappij geld aan 
ziektekosten. Het is nog niet of nauwelijks gebeurd 
dat een sportinterventie heeft kunnen aantonen dat 
je ergens geld kunt besparen.”

Wat is er meegevallen in het traject?
“Ik ben erg tevreden over de manier waarop More2Win 
redeneert en hoe ze dit project aanpakken. Hoe ze tot 
de juiste indicatoren komen voor de meetbaarheid 
van ZekerBewegen. Dat vond ik heel mooi en voor ons 
ook heel leerzaam. Het is misschien een open deur 
maar toch goed om te benoemen, de kracht van het 
inschakelen van de juiste expertise is ook hier weer 
zichtbaar geworden. Zonder de juiste expertise is een 
project gedoemd te mislukken.”

En wat viel er tegen?
“Het wegvallen van de co‑financiering was een tegen‑
valler, zoals al eerder genoemd. Dat is wel een heel 
zakelijke kant van het verhaal. Daarmee hadden we 
ook onze partner waarmee we in de wijken aan de slag 
wilde gaan in Den Haag verloren.”

Wat zijn de lessen die jullie geleerd hebben?
“We hebben weer een keer ondervonden hoe be‑
langrijk het vinden van de juiste partners is. Je hebt 
als bond niet alle deskundigheid in huis, daar heb je 
hulp bij nodig. More2Win is voor ons heel belangrijk 
geweest. Ze hebben onderzoek gedaan naar welke 

programma’s er al bestaan, wat daar de kern van is en 
wat we daar van kunnen leren. Zo zijn ook de criteria 
tot stand gekomen. Ga ik meten op het aantal vermin‑
derde valincidenten? Ga ik meten op verminderd iso‑
lement van ouderen? Ga ik meten of de ouderen zich 
veiliger voelen? Zekerder voelen? Dat zijn allemaal 
ingewikkelde vragen voor mij, als niet onderzoeker.”

Zitten hier ook lessen voor de organisatie in?
“We komen uit een cultuur van een traditionele 
sportbond. Waarbij samenwerking aangaan met een 
commerciële partner als discutabel ge‑
zien werd vanwege commerciali‑
sering van de bond. Nu zitten 
we al meer richting een 
model waarbij je zegt dat 
we kunnen leren van or‑
ganisaties of bedrijven 
die een businessmodel 
hebben gemaakt van 
een sportinterventie. 
Dat is al een behoorlij‑
ke vooruitgang.”

“Verder is dit innovatietra‑
ject ook heel erg van belang 
om te kijken hoe je als sportbond 
een ander verdienmodel kunt realise‑
ren dan contributie. De zoektocht naar een andere 
financieringsvorm die ook nog eens een bijdrage aan 
de samenleving levert.”

“De laatste les waar me nu ook mee aan de gang 
zijn, is best complex. Wat gebeurt er met de 175 
instructeurs die we hebben opgeleid? Hoe kunnen 
we voorkomen dat die instructeurs de ZekerBewegen 
cursus zelf in de markt gaan zetten, zonder daar af‑
spraken over te maken met de bond?  Wat is daar dan 
het voordeel van als landelijk sportbond? Als bond 
wil je je clubs en je leraren voorzien van een concept 
waarmee zij zelf ook wat extra geld kunnen verdienen. 
Zo hoop je dat de loyaliteit aan die bond daardoor ook 
versterkt wordt. Dus eigenlijk een indirecte vorm van 
een verdienmodel.“   5
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