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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 omstandigheden
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. Om die reden zag begin 2019
de Sportinnovatiestudio 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. Aan het begin van 2021 maken we de balans
over 2020 op.
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De Sportinnovatiestudio
ondersteunt en faciliteert
innovatie
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. De Sportinnovatiestudio hielp in 2020 maar liefst 36 bonden met
een innovatietraject.

Bijvoorbeeld, klik en lees ...
Katrijn van der Boon (KNHS): “De Horseriding Academy heeft het kwaliteitsstempel van de bond”
Jules Holleboom (Fondo): “Persoonlijk contact is een
van onze succesfactoren”
Arjen de Graaf (Nederlandse Ski Vereniging): “Deze
tijd vraagt om flexibiliteit en innovatie”

Arjen de Graaf (Nederlandse Ski Vereniging): “Deze tijd vraagt om
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De Sportinnovatiestudio
inspireert tot innovatie
De Sportinnovatiestudio inspireert tot innovatie - door
de publicaties (website, nieuwsbrief, magazine), workshops en meetups. Kennisdeling staat daarbij centraal,
zowel van binnen als buiten de sport. Alleen met de
website bereikte de Sportinnovatiestudio in 2020 al
25.000 bezoekers.

Bijvoorbeeld, klik en lees ...
2020 | De grote trends en thema’s
2020 | Vernieuwende bonden
2020 | Innovatieve sportprojecten
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De Sportinnovatiestudio
veroorzaakt innovatie
De Sportinnovatiestudio veroorzaakt innovatie - door
zelf initiatieven te nemen en te werken aan oplossingen
voor de grote uitdagingen waar de sportwereld voor
staat. De Sportinnovatie Studio speelde in 2020 een
belangrijke rol bij 3 innovatieprojecten.

Klik en lees ...
‘Vraag De Club’ laat leden meepraten en beslissen
over verenigingszaken
‘Smart Scheduling’ maakt optimisme los over de
kansen voor inzet van AI voor een betere competitie-indeling
‘De Nederlandse evenementen-app’ is een tool voor
de evenementen-industrie (zowel sport als cultuur)
om de zogenaamde field-labs mogelijk te maken.

‘Vraag De Club’ laat leden meepraten
en beslissen over verenigingszaken

‘De Nederlandse evenementen-app’
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39 bonden gesproken, 36 hielpen we bij een innovatietraject
Website

25,906 bezoekers
103%

groei in 2020

E-mail nieuwsbrief

368 abonnees, 42% opent de mail*

*internet gemiddelde: 21%

LinkedIn

110 volgers
Youtube

21 Sportinnovatie Talks
1056 views, plus de artikelen 3412 views
Magazine

2

issues uitgebracht in 2020 , oplage

500

2020
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Maarten van Wesenbeeck: “Onze groeikansen liggen in de esports”

Voor corona
Een van de thema’s die de Sportinnovatiestudio begin
2020 heeft omarmd is esports. Veel bonden zoeken
naar manieren om de stormachtige opkomst van allerlei
digitale varianten van de verschillende sporten een plek
te geven binnen hun dagelijkse activiteiten en ook die
(jongere) doelgroep aan zich te binden. Om die reden
organiseerde de Sportinnovatiestudio op 10 maart 2020
een evenement in Purmerend, waar H20 het grootste
esports stadion van Europa bouwt. Ondanks de steeds
zorgwekkender berichten uit China over een raadselach-

tig virus was de opkomst heel goed en beleefden we een
inspirerende dag.
Bijvoorbeeld, klik en lees ...
Esports als bindmiddel voor sportclubs
10 lessen over esports voor sportbonden
Maarten van Wesenbeeck: “Onze groeikansen liggen
in de esports”
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Na corona
En toen was Corona de nieuwe werkelijkheid. Op 12
maart 2020, twee dagen na ons esports evenement
in Purmerend, kondigde de regering een ‘intelligente
lockdown’ af. Ook voor de Sportinnovatiestudio had dat
grote consequenties. We konden onze maandelijkse
evenementen niet meer organiseren en schakelden snel
over naar een digitale variant: De Sportinnovatie Talks,
waarin we wekelijks mensen interviewen over innovatie
in de sport. Ook kijkers kunnen vragen stellen aan de
gasten; het is een vernieuwend interactief programma
dat we uitzenden via onze eigen website, YouTube en
Twitter. In totaal maakten we in 2020 24 afleveringen
van de Sportinnovatie Talks waarin we zowel mensen

van binnen de georganiseerde sportwereld als ondernemers in de sport aan het woord lieten komen.
Bijvoorbeeld, klik en lees ...
Gerard Dielessen (NOC*NSF): “Het is een zware,
maar ook leerzame periode”
Gijs Jansen (KWBN): “Wij weten meer van de wandelaar dan Facebook”
Ben van der Burg (Triple IT): “Mensen overtuigen van
het nut van technologische vernieuwing? Ik heb het
opgegeven”

Gijs Jansen (KWBN): “Wij weten meer van de wandelaar dan Facebook”
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Leer van experts, de masterclass video samengevat

Ook op onze website en in de nieuwsbrief zijn we
meteen aandacht gaan besteden aan de nieuwe werkelijkheid. Bijvoorbeeld die van remote werken (hoe doe je
dat en welke tools helpen erbij), maar ook die van video
als middel voor interne en externe communicatie. Voor
sportbonden organiseerden we een online masterclass
waar meer dan 20 bonden aan deelnamen.

Bijvoorbeeld, klik en lees ...
Leer van experts, de masterclass video samengevat
Lessen van Gitlab: zo werk je beter op afstand
Tips voor video in tijden van corona
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Zonder twijfel zal 2020 de geschiedenisboeken ingaan
als het jaar dat corona de wereld veranderde. Een jaar
waarin veel aanpassingsvermogen gevraagd werd van
mensen, maar waarin opeens ook heel veel dingen mogelijk werden die daarvoor ondenkbaar waren. Wie had
ooit gedacht dat we massaal zouden overstappen op video-vergaderen en dat veel organisaties eigenlijk prima
zonder kantoor bleken te kunnen? De versnelling van de
digitalisering en virtualisering van bedrijven, diensten en
processen is enorm geweest in 2020. McKinsey becijferde dat we ongeveer vijf jaar ontwikkeling in een jaar
hebben doorgemaakt.
Ook in de sportwereld waren de veranderingen groot en
werd veel gevraagd van organisaties en medewerkers.
Een aantal maatregelen om de coronapandemie onder

2020

controle te krijgen zal in 2021 een permanent karakter
krijgen en we zien snel groeiende aandacht voor een
aantal thema’s die horen bij de nieuwe werkelijkheid.
Denk aan virtualisering van processen, hernieuwde
belangstelling voor ‘de cloud’ als aanjager van digitalisering en decentralisatie, groeiend belang van cybersecurity en het toenemende gebruik van geavanceerde technologie (zoals kunstmatige intelligentie) in de operatie.
Hoe dan ook was 2020 een jaar vol innovatie in de sport.
Op naar 2021!
Namens team Sportinnovatiestudio,
Roeland Stekelenburg

