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Redactioneel
Mei 2021, voor je ligt de vijfde editie van het Sportinno-
vatie Magazine. Op de dag dat ik deze inleiding schrijf 
komt de Europese Commissie als eerste ter wereld met 
regels om misbruik van kunstmatige intelligentie (AI) te 
voorkomen. Die gaan gelden voor iedereen die AI maakt 
waar Europese burgers mee te maken krijgen.

Onwillekeurig moet ik terugdenken aan maart 2018, 
toen ik op het innovatiefestival South by South West 
(SXSW) in Austin Texas tot een klein groepje gelukkigen 
behoorde die in gesprek konden met Elon Musk, toen 
al de grootste rockster van de tech-industrie. Hij had 
op dat moment net zijn zijn rode Tesla Roadster met 
Starman aan het stuur in een baan om de zon gescho-
ten, met David Bowie’s ‘Life on Mars’ uit de stereo en de 
‘Hitchhikers Guide to the Galaxy’ in het dashboardkast-
je. Het gesprek ging over natuurlijk over raketten, over 
zijn plannen om menselijke breinen direct met elkaar te 
verbinden, over het businessmodel van SpaceX (“I don’t 
have a business model”) en over de noodzaak om een 
basis op de maan en Mars te hebben.

Maar het gesprek werd eigenlijk pas echt interessant 
toen iemand uit het publiek een vraag stelde over 
kunstmatige intelligentie. Musk had al vaker gezegd dat 
hij zich grote zorgen maakt over de ontwikkeling van 
wat hij noemt ‘digitale superintelligentie’, maar tijdens 
deze bijeenkomst ging hij nog een stap verder door te 
pleiten voor regulering. Hij pleitte voor een overheids-
instantie met “insight en oversight” die moet zorgen 
dat de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie syn-
chroon blijft lopen met de belangen van de mensheid. 
Ruim drie jaar later is het in Europa dan zover dat dit 
inderdaad gaat gebeuren. 

Dat is het mooie van het jaarlijkse innovatiefestival 
SXSW. Daar krijg je altijd een blik in de toekomst en 
worden technologische en maatschappelijke trends ge-
signaleerd én op de agenda gezet door de verzamelde 
digitale voorhoede. Vorig jaar werd het evenement op 
het laatste moment afgelast (Covid-19) en in maart dit 
jaar was er een volledig digitale variant. Voor een groep 
geïnteresseerden uit de sportwereld organiseerde de 

Sportinnovatiestudio 
in maart een program-
ma rond SXSW, waarin 
we met elkaar de online 
sessies volgden, brain-
stormden over de impact van 
ontwikkelingen en hoe we die kunnen toepassen in de 
sport. In deze editie van het Sportinnovatie Magazine 
veel aandacht voor de verslagen van de vele sessies die 
we volgden.

Daarnaast bundelen we in deze editie van ons magazine 
een aantal mooie verhalen uit de serie Sportinnovatie 
Talks. Over prachtige innovatieve initiatieven binnen en 
buiten de sportwereld. Ter lering en vermaak. Lees in 
ieder geval het interview met Neal Petersen van FC Af-
kicken, raak door hem geïnspireerd en begin morgen je 
eigen podcast. Voordat je het weet is die namelijk terug 
te vinden op het nieuwste initiatief van de sportinnova-
tiestudio: http://sport-podcast.nl 

Veel leesplezier, namens team Sportinnovatiestudio,

Roeland Stekelenburg

Colofon

Aan deze editie van het magazine van de 
Sportinnovatiestudio werd meegewerkt door 
Roeland Stekelenburg, Erwin Blom, Nicolette 
van Dijkum, Michiel Berger, Leonieke Daalder, 
Willem-Jan Draper en Suzanne Stevens.

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

Sportinnovatiestudio 
De Loods 
Durgerdammerdijk 99B 
1026 CD Amsterdam

W: https://sportinnovatie.studio 
T: (+) 31 202 101 101 
M: info@sportinnovatie.studio
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Innoverende       
bonden

Als Sportinnovatiestudio hebben 
we contact met veel bonden. En 
bijna iedere keer zijn we weer 
aangenaam verrast. Hoe mensen 
met grote betrokkenheid en in-
ventiviteit met hun sport bezig 
zijn. En hoe er over de volle 
breedte vernieuwd wordt. Op de 
komende pagina’s stellen we een 
aantal van de vernieuwende bon-
den aan je voor die aanschoven 
in onze online talkshow Spor-
tinnovatie Talks. 

DE NEDERLANDSE SKI VERENIGING SCHAKELT SNEL DANKZIJ

EEN EIGEN TECHNISCH TEAM

Heel bijzonder in sportland is het feit dat de Neder-
landse Ski Vereniging een eigen ontwikkelteam in huis 
heeft. Met die programmeurs kan de bond snel inspe-
len op wensen en gedrag van het publiek en eenvou-
dig dingen uitproberen. 

Commercieel directeur Arjen de Graaf: “We hebben 5 
developers die fulltime aan onze projecten werken. 
We proberen met hun alles zo snel mogelijk live te 
zetten. We maken een prototype, een zogenaamd mi-
nimal viable product. Met de feedback die we daarop 
krijgen innoveren we door. Met een ingehuurd bureau 
zie ik dat niet op dezelfde manier werken. Zolang als 
het je corebusiness raakt dan moet je het in huis heb-
ben. Uitbesteden is dan geen optie. Daarmee haal je 
jezelf veel te veel afhankelijkheid op je hals.”

DE KONINKLIJKE WANDEL BOND NEDERLAND KIEST JUIST

VOOR SAMENWERKING

Waar de Nederlandse Ski Vereniging kiest voor een ei-
gen technisch team, doet de Koninklijke Wandel Bond 
Nederland dat juist bewust niet. Het laat zien dat er 
niet één richting naar innovatie is. Want beide bonden 
vernieuwen indrukwekkend.

Gijs Janssen, manager Marketing & Partnerships: 
“We moeten niet de organisatie zijn die zelf allerlei 
platforms en applicaties gaat ontwikkelen, maar wij 
moeten de partij zijn die het meest van de doelgroep 
weet. Wij weten meer van de wandelaar dan Google 
en Facebook. Daar hebben we heel hard aan gewerkt. 
We kiezen voor een regierol. Waarin we samen met 
partners kunnen schakelen. Niet zelf dingen maken en 
ons team belasten met de ontwikkeling van produc-
ten, maar kijken naar wat er beschikbaar is en hoe we 
dat geschikt kunnen maken voor onze doelgroep. Zo 
hebben we snel kunnen schakelen.” ▶
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DE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE (NGF) ZET
DATA-ONDERZOEK IN OM DE GOLFER BETER TE BEDIENEN

Net als de KWBN wil de NGF de behoefte van de spor-
ter centraal stellen. Om erachter te komen wat die wil 
en waar die hoeveel voor wil betalen, heeft de bond 
een grootscheeps onderzoek gedaan waaruit is geko-
men dat de golfer van nu meer keuze uit verschillende 
abonnementen wil. 

NGF-directeur Jeroen Stevens: “We wilden op basis 
van feiten hard maken wat er zou gaan gebeuren. We 
hebben met hulp van een gerenommeerd Amster-
dams databedrijf een onderzoek gedaan en een data-
model gebouwd waarmee we kunnen voorspellen wat 
er gebeurt wanneer we meer dan één product in de 
markt gaan zetten.” 

SPORTVISSERIJ NEDERLAND ONDERZOEKT NIEUWE
TECHNIEKEN ZOALS AI

Innoveren kan veel aspecten hebben. Vernieuwen 
door anders intern te werken, door beter met het pu-
bliek op te trekken, maar ook door nieuwe technieken 
in te zetten. Dat doet Sportvisserij Nederland met 
partners door bijvoorbeeld in de VISsenscanner Arti-
fial Intelligence te gebruiken. In de app worden vissen 
dankzij een zelflerend algoritme herkend.

“Sportvissers kunnen met behulp van de app achter-
halen welke vis ze hebben gevangen en de weten-

schap kan zo de visstand in kaart brengen”, vertelt 
Onno Terlouw, werkzaam op de afdeling communica-
tie van Sportvisserij Nederland.

DE NJBB  TOONT AAN DAT VERNIEUWEN OOK BIJ EEN KLEINE
BOND KAN

In vergelijking met Sportvisserij Nederland is de Ne-
derlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) een ukkie. Met 
slechts 5 personeelsleden wordt de bond gerund. 
Maar dat laat de organisatie niet remmen om vernieu-
wing door te voeren, aldus directeur Twan Beckers. 

“We zijn een kleine dynamische organisatie. We kun-
nen snel inspelen op trends. De lijnen zijn kort. We 
kunnen snel schakelen. Niet snel opgeven en de juiste 
mensen om je heen verzamelen om dit soort trajecten 
in te steken. Dat motiveert enorm.”

URBAN SPORTS LAAT DE WAARDE VAN ONGEORGANISEERDE
SPORT ZIEN

We zijn gewend aan organisatie als het om sport en 
bewegen gaat. Structuur via bijvoorbeeld verenigin-
gen en bonden. Maar dat het ook anders kan, laten 
de urban sporters zien. Je ziet ze op skateboards, op 
bmx-fietsen, dansend in een park. Ze doen dingen sa-
men, ze bedenken dingen samen, ze leren dingen sa-
men. Maar vrijheid is de kern. 

Bonden als de Koninklijke Nederlandse Wieler Unie 
(KNWU) en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek 
Unie (KNGU) zien die waardevolle ontwikkelingen 
binnen hun domeinen (o.a. bmx en parkour). Ze zijn 
twee van de initiatiefnemers van de Urban Sports Co-
alition waarin geprobeerd wordt de urban sporters in 
Arnhem een stem te geven en hun te helpen door de 
gemeente gehoord te worden.

Maxi Sellering was tot in april als ‘urban city manager’ 
actief voor de Urban Sports Coalition: “Het heeft veel 
tijd gekost om open te luisteren naar urban sporters. 
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Die tijd is super belangrijk. Wanneer je één iemand 
kent, dan rolt de bal verder. Iedereen kent iedereen. 
Maar het was best hard werken om vertrouwen te 
winnen. Er heerst ook wantrouwen tegen de gebaan-
de paden en de bestaande verenigingen. Het zijn men-
sen die geen lid zijn van verenigingen. Alleen top down 
vanuit een gemeente gaat zeker niet werken. Bottom 
up is beter. Maar uiteindelijk is het een combinatie van 
die twee.”

DE SKATEBOARD FEDERATIE NEDERLAND VRAAGT DE 

SPORTERS HOE ZE RELEVANT VOOR HEN KAN ZIJN

Skateboarden is sinds kort een Olympische sport. 
Dat betekent dat er ook in Nederland een organisatie 
moet zijn die aan de regels van de IOC voldoet om am-
bitieuze sporters te ondersteunen. Zo ontstaat er een 
laag van organisatie in een sport die zich door onge-
organiseerdheid kenmerkt. Maar ook hier gebeurt dat 
voor de breedte sport bottom up.

Nynke Lely (voorzitter Skateboard Federatie Neder-
land): “Ik denk dat we zien dat er bij de klassiek ge-
organiseerde sport behoefte is aan een meer flexibel 
aanbod. En bij de DIY-sporten is behoefte aan meer 
organisatie. De crux zit hem in het aanpakken van de 
hele cultuur. Het gaat niet alleen om skateboarden, 
maar ook om graffiti, muziek, kleren en meer. In dat 
aanbod wil je ze ondersteunen. Skateboarden staat 
voor een bepaalde identiteit. Daar zit de uitdaging: 
om de lokale kids iets van structuuraanbod te geven 
moeten zij ons vertellen hoe wij relevant kunnen zijn. 
Wij moeten productaanbod creëren dat aanspreekt.”

HARDLOPEN.NL (KNAU) HELPT ALLE HARDLOPERS MET

RELEVANTE INFORMATIE 

Dat mensen zich minder binden is een maatschappe-
lijke trend. Dat ziet de Koninklijke Nederlandse Atle-
tiek Unie (KNAU) natuurlijk ook. Met een paar hard-
loopschoenen kun je bewegen, zonder dat je je op 
wedstrijden of toertochten hoeft te richten. Maar ook 

dan heb je wat aan informatie en begeleiding. Op die 
groep richt de KNAU zich met Hardlopen.nl.

Bram van der Leij (Hardlopen.nl): “We hebben de 
afgelopen jaren gezien dat gratis inhoud en betaal-
de leden elkaar versterken: het kannibaliseert elkaar 
niet. Als je via de site een gratis schema krijgt, dan 
verwachten wij niet dat je nooit meer lid wordt van 
een vereniging. Samen met vrienden sporten, sociale 
interactie dat kunnen wij via de site niet leveren.”

DE HORSERIDING ACADEMY BIEDT MASTERCLASSES

PAARDRIJDEN

Natuurlijk willen alle bonden veel mensen bereiken en 
bedienen. Maar extra geldstromen aanboren om nog 
meer voor de sporters te kunnen doen, hoort daar na-
tuurlijk bij. Bij Hardlopen.nl moet een betaald abonne-
ment met extra’s daar voor zorgen. Bij de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sport is men daarvoor met de 
Horseriding Academy van start gegaan. Daar krijgen 
liefhebbers tegen betaling video masterclasses van 
wereldtoppers te zien. 

Katrijn van der Boon, als marketing adviseur bij de 
KNHS een van de verantwoordelijken van het project): 
“Een masterclass bestaat uit zo’n 10 lessen van in to-
taal ruim 2,5 uur over de dingen die de specialisten 
belangrijk vinden. Het is echt alsof je les krijgt van een 
bondscoach, maar dan thuis op de bank.” •
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“Deze tijd 
vraagt om 
flexibiliteit 
en innovatie”

Het zal je maar gebeuren: de winter staat voor de 
deur en de regering geeft een negatief reisadvies 
af voor de wintersport. In verband met corona wordt 
ook skieën sterk afgeraden. De Nederlandse Ski 
Vereniging werd daarmee in 2020 hard getroffen. De 
organisatie, die zich zowel richt op de wedstrijd-
kant van de sport als op de recreatieve skiër, zag 
ledenaantallen teruglopen en inkomsten verdampen. 
Maar commercieel directeur Arjen de Graaf zit niet 
bij de pakken neer.

De skivereniging heeft meerdere inkom-
stenstromen. Naast de inkomsten via le-
den, heeft de vereniging ook geldstromen 
via het domein wintersport.nl. Dat is een 
plek die jaarlijks gevonden wordt door cir-
ca 3,5 miljoen mensen die op wintersport-
vakantie willen gaan. Via de site kunnen 
ook accommodaties worden geboekt. De 
vereniging ontvangt per boeking een klein 

percentage. “We zien dat die affiliate in-
komsten zeker 50% teruglopen. Dat gaat 
om zeker een ton of meer. Gelukkig is dat 
niet ons enige businessmodel. Dan zouden 
we wel een probleem hebben gehad. Het 
zet je wel aan het denken: hoe kunnen we 
de wintersporter nog meer van dienst zijn. 
Dat is waar het nu om gaat.  Dat vraagt 
flexibiliteit en innovatie.” ▶

ARJEN DE GRAAF
(NEDERLANDSE SKI VERENIGING): 
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WINTERSPORT PROMOTEN

Zo heeft de vereniging onlangs Club Wintersporters 
gelanceerd. Dat leverde in een paar dagen tijd zo’n 
200 nieuwe leden op. “We kijken nu hoe we de winter-
sport in Nederland kunnen promoten en daar diverse 
producten omheen kunnen bouwen. We bieden voor 
wintersporters de beste reisverzekering die er is en 
dat was gekoppeld aan het lidmaatschap. Maar we 
hebben nu het lidmaatschap los van de verzekering 
meer waarde gegeven.”

De vereniging wil zich ook gaan richten op zogenaam-
de inspiratiesessies. Daarbij draait het om vragen als 
hoe werkt het weer in de Alpen, hoe kun je je ski’s het 
beste waxen en hoe kun je veilig buiten de pistes ski-
en? De Graaf verwacht dat dit soort kennis mensen 
zal binden. “Uiteindelijk denken we dat de persoon-
lijke benadering het beste werkt: als je één keer aan 
een inspiratiesessie hebt deelgenomen en persoon-
lijk geholpen wordt door één van ons, dan zul je de 
voordelen zien. Daardoor zullen mensen sneller blijven 
hangen, daar ben ik van overtuigd.” De club moet dus 
inhoudelijk meerwaarde gaan bieden. “Mensen zoe-
ken informatie online om in het echte leven iets te 
ervaren. Wij willen die verdiepende laag aanbrengen. 
Daar kunnen we meerwaarde bieden.”

EIGEN TECHNISCH TEAM 

De Nederlandse Ski Vereniging heeft een eigen tech-
nisch ontwikkelteam in huis. “We hebben 5 developers 
die fulltime aan het domein werken. We proberen 

ideeën die we hebben zo snel mogelijk live te zetten. 
Met de feedback die we op zogenaamde minimal via-
ble products krijgen, innoveren we door. We gaan dus 
niet voor een perfect product bij lancering. Daarbij 
word je vaak ingehaald door de tijd. Met de feedback 
die we uit de community op Club Wintersporters kre-
gen, kunnen we weer veel verbeteren. Zo krijg je veel 
meer ideeën dan we zelf in een maand hadden kunnen 
bedenken. De interactie met de gebruikers is dus es-
sentieel.”

Een eigen technisch team is bij deze werkwijze cruci-
aal, aldus De Graaf. ”Met een ingehuurd bureau zie ik 
het niet werken. Die zitten ergens anders, werken met 
uurtje factuurtje, dat werkt niet. (…) Zo lang als het 
je corebusiness raakt dan moet je de deskundigheid in 
huis hebben. Uitbesteden is dan geen optie  Daarmee 
haal je jezelf veel te veel afhankelijkheid op je hals. Wij 
hebben een groot domein met veel bezoekers. daar-
mee is het core. Wij werken bijna nooit samen met 
bureaus.”

Ook wat betreft het gebruik van data van bezoekers 
voert de vereniging een eigen koers: vrijwel niks wordt 
getracked. “De opt in is bij ons heilig! We hebben niet 
eens cookies op de website. Wij kiezen voor context 
gerelateerd adverteren. Dus binnen de context rele-
vante producten neerzetten waar mensen echt iets 
aan kunnen hebben. (…) Wij hebben native ads neer-
gezet. Die worden niet herkend door adblockers. Maar 
het voordeel voor de gebruikers is ook dat het alleen 

“We kijken nu hoe we de wintersport 
in Nederland kunnen promoten en daar 
diverse producten omheen kunnen bouwen.”
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dingen zijn die alleen maar met wintersport te 
maken hebben. Dat betaalt zich terug. Zo wer-
ken we aan een lange termijn relatie met onze 
bezoekers en niet op de korte termijn er zoveel 
mogelijk uithalen.”

SCHAALVERGROTING IS NOODZAKELIJK

De Nederlandse Ski Vereniging zit niet alleen 
achter wintersport.nl, maar sinds kort ook ach-
ter een Belgische en een Duitse site over het-
zelfde onderwerp. “De skivereniging is een bond 
met twee gezichten. We zijn er zowel voor de 
Nederlandse sporters als voor de mensen voor 
wie wintersport toeristisch is. Alles wat we 
overhouden vloeit weer terug naar de wed-
strijdsport. Dus de hele bond is erbij gebaat dat 
wij het breed goed doen. Nederland is een hele 
interessant wintersportland, met name voor 

Oostenrijk, maar schaalvergroting is wel nood-
zakelijk.”

Zo is de Duitse markt al snel zeven tot acht 
keer groter dan de Nederlandse. “Dus daar lig-
gen grote kansen. Je merkt ook dat partners 
van ons, denk bijvoorbeeld aan skigebieden, wel 
samenwerken met bureaus en daarin steeds 
vaker kiezen voor de weg van de minste weer-
stand. Daarbij draait het om de vraag: hoe kan 
ik in één keer zoveel mogelijk mensen bereiken. 
En daar moeten wij wel op inspelen. Je wilt niet 
een sterke lokale speler in Nederland zijn naast 
grote Europese spelers. Je moet oppassen dat je 
niet de Hyves wordt die het onderspit delft ten 
opzichte van Facebook. Dus we moeten gaan 
voor schaalvergroting. Anders wordt het voor 
ons gedaan.” •
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De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) won onlangs 
de DNA prijs voor meest innovatieve vereniging van Neder-
land. Gijs Janssen, manager Marketing & Partnerships, ziet 
de prijs als beloning voor een keuze die de bond in 2014 
maakte. Dat jaar werd besloten om de wandelaar zelf cen-
traal te stellen. “Vaak wordt in de wereld van sportbonden 
eerst gedacht aan wat goed is voor het instituut en de or-
ganisatie en dan pas aan wat is goed voor de klant en wat 
die wil. Wij zijn in 2014 al gaan denken vanuit de klant: 
dan kom je al heel snel bij innovatieve oplossingen.”

Bij de KWBN komt dat neer op digitalisering. En 
content bieden op momenten dat het mensen 
uitkomt. Alles snel en makkelijk. “Die visie heb-
ben we al een aantal jaren geleden ontwikkeld 
en daardoor konden we makkelijker inspelen op 
de veranderende markt.” Want corona gooide na-
tuurlijk nogal wat roet in het eten. De bond had 
tot 2020 evenementen centraal staan, maar die 
vervielen allemaal. Tegelijkertijd werd wandelen, 
als uitweg voor het thuis zitten, populairder dan 
ooit. De KWBN kon door snel te schakelen daar 
de vruchten van plukken. De bezoekersaantallen 
van de site wandel.nl laten een all time high zien: 
van 2 miljoen bezoeken in 2019 naar 2,5 miljoen 
in 2020.

NIET ALLES ZELF DOEN

Van een site waarop de wandelkalender cen-
traal stond, werd in rap tempo een site gemaakt 
waar het veel meer draaide om wandelroutes 
en gezondheid. Ook konden door strategische 
samenwerkingen evenementen wel doorgaan, 
maar dan individueel. Partner E-routes ontwik-
kelde een app die, met een aantal aanpassingen, 
geschikt was om individueel deel te nemen aan 
de avondvierdaagse. Iets wat door 60.000 men-
sen werd gedaan. Samenwerken met technische 
partners past in de in 2014 gekozen strategie. 

“We moeten niet de organisatie zijn die zelf al-
lerlei platforms en applicaties gaat ontwikkelen, 
maar wij moeten de partij zijn die het meest van 

“Wij weten meer 
van de wandelaar 
dan Google en 
Facebook”

GIJS JANSSEN (KWBN):
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de doelgroep weet. Wij weten meer van de wandelaar 
dan Google en Facebook. Daar hebben we heel hard 
aan gewerkt. We kiezen voor een regierol. Waarin we 
samen met partners kunnen schakelen. Niet zelf din-
gen maken en ons team belasten met de ontwikkeling 
van producten, maar kijken naar wat er beschikbaar 
is en hoe we dat geschikt kunnen maken voor onze 
doelgroep. Zo hebben we snel kunnen schakelen.”

FUNDAMENTELE KEUZE 

Het klinkt eenvoudig, maar er ligt een fundamentele 
keuze aan ten grondslag: “In 2014 hebben we gezegd 
dat we niet meer gaan denken vanuit subsidies, con-
tributies en lidmaatschappen maar vanuit de behoef-
te van de wandelaars. Er wandelen 10 miljoen mensen 
in Nederland waarvan 6 miljoen serieuze wandelaars 
zijn. We willen van die onbekende wandelaars be-
kende wandelaars maken. We hebben het platform 
wandel.nl gelanceerd. Een mooi url dat we gelukkig al 
hadden weten vast te leggen. We zijn vanuit content 
gaan denken, minder vanuit de technische gedachte. 
We willen mensen inspireren. Wat kom je onderweg 
tegen? Waar kun je lunchen en wat kun je zien? In het 
verleden ging het over de starttijd, het aantal  kilome-

ters en of je hond wel of niet mee mocht. Dat is een 
totaal andere benadering.”

Achter de site is een ‘marketing automation’ platform 
neergezet waarmee profielen van bezoekers worden 
opgebouwd. De bond heeft 60.000 leden, maar veel 
meer bezoek op de site. “We willen op een persoon-
lijke manier communiceren met de klant. We schieten 
nooit met hagel, maar altijd heel gericht. We zitten 
vandaag de dag op 1,4 miljoen profielen van wande-
laars, dat zijn dus mensen die regelmatig terugkeren 
op een van onze platforms. Mensen voor wie wij rele-
vant kunnen zijn.” Daarbij worden de geldende regels 
strikt gevolgd: data wordt met niemand gedeeld en 
nooit langer bewaard dan mag. 

EEN MEDIAHUIS

“De content die we ontwikkelen en uitserveren via 
het platform of de nieuwsbrief sluit altijd aan bij de 
profielkenmerken. Iemand die geïnteresseerd is in 
routes, geven we geen evenementen en omgekeerd. 
Vervolgens zoeken we daar ook relevante partners en 
adverteerders bij. Als iemand bijvoorbeeld Spanje als 
favoriet land heeft opgegeven, spelen we daar op in. ▶ 

FOTO: SHARON WILLEMS
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Die mensen krijgen alleen bepaalde advertenties. We 
meten ook bij elke campagne en uiting, zeker als er 
meer commercie achter zit, of het wel goed scoort en 
of we niet al te veel afmeldingen krijgen. Relevantie 
is ontzettend belangrijk. Partners kunnen wel bood-
schappen verspreiden via onze platformen maar al-
leen als wij er achter staan. Wij moeten erin geloven. 
Dat betekent dat je ook soms nee moet zeggen. Ook 
tegen veel geld.“

Janssen adviseert ook andere bonden om niet zelf veel 
tijd en energie in technische zaken te steken. “Je hebt 
vaak niet de kennis en kunde in je team zitten en het 
kost ook heel veel tijd. Wij kiezen vrijwel altijd voor 
samenwerking en gedragen ons steeds meer als een 
soort van mediahuis. We hebben apps, een magazine, 
de site. Via al die producten praten we met de doel-

groep en sluiten we commerciële deals af.” 

In 2021 moet het magazine bij 4000 boekhandelaren 
in Nederland te vinden zijn, als die weer open zijn of 
blijven. Ook zal er meer worden gefocust op training 
en begeleiding. “Ik hoop dat we van de anderhalf mil-
joen profielen en 2,5 miljoen bezoekers doorgroeien 
naar het dubbele. Belangrijk is dat we vraag en aan-
bod kunnen koppelen. Wandelen als onderdeel van 
een gezonde leefstijl, iets meer dan de routes. Maar 
ook het ongeorganiseerd georganiseerd wandelen. 
Minder afhankelijk van evenementen in de business-
modellen. En daarmee ook minder kwetsbaar in tijden 
van corona, waar we vast nog wel een tijd mee te ma-
ken gaan hebben.” • 

“We zijn vanuit content gaan denken, 
minder vanuit de technische gedachte. 
We willen mensen inspireren.”

FOTO: SHARON WILLEMS
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“Je kunt 
niet anders 
dan naar 
je klanten 
luisteren”

2020 was natuurlijk ook een bewogen jaar voor de Nederland-
se Golf Federatie (NGF). Tijdens de eerste lockdown verloor 
de golfsport een miljoen euro per dag. Verliezen die onder 
meer toe te schrijven waren aan het wegvallen van horeca 
en bedrijfsuitjes. Inmiddels telt de bond een recordaantal 
nieuwe leden. Maar of die blijven is de vraag: het abonne-
ment wat mensen zoeken lijkt te vaak niet te worden aange-
boden. ▶

JEROEN STEVENS (NGF):
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Het klinkt zo logisch: je moet als vereniging leden een 
abonnement bieden waar behoefte aan bestaat. Maar 
de praktijk is vaak weerbarstig. Zo wees onderzoek 
van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) uit dat meer 
dan 60% van de leden het huidige golf abonnement 
ontoereikend vindt. Dat gaat om zo’n 250.000 men-
sen. “Gelukkig is slechts 15 % echt ontevreden. Dus 
mensen vinden het leuk genoeg om te gaan voor wat 
het abonnement dat er wel is. Maar wij doen onszelf 
tekort”, aldus NGF-directeur Jeroen Stevens.

KANNIBALISEREN OP JE EIGEN PRODUCT

Een probleem is dat veranderen en meer of andere 
keuzes bieden spannend en onzeker is. De angst dat je 
kannibaliseert op je huidige producten is reëel. “Men-
sen kiezen misschien een product dat minder omzet 
oplevert. We wilden op basis van feiten hard maken 
wat er zou gaan gebeuren. We hebben met hulp van 
een gerenommeerd Amsterdams databedrijf een on-
derzoek gedaan en een datamodel gebouwd waarmee 
we kunnen voorspellen wat er gebeurt wanneer we 
meer dan één product in de markt gaan zetten.”

Golfers kunnen nu feitelijk kiezen tussen twee abon-
nementsvormen. De helft van alle leden betaalt ge-
middeld 1000 euro per jaar waarmee onbeperkt speel-
recht wordt verworven. De andere helft kiest voor 
een handicapregistratie met losse dagkaarten op het 
moment dat er gespeeld gaat worden. Het onderzoek 
werd onder de leden verspreid, waarna ruim 20% de 
moeite nam om deel te nemen. 17.000 mensen gaven 
hun mening waaruit glashard naar voren kwam dat 
het aanbieden van meer abonnementen, drie plus een 
handicapregistratie, niet zou leiden tot minder om-
zet maar tot een stijging van 2,5% van die omzet. De 
praktijk moet laten zien dat deze uitkomst ook echt 
klopt, maar het onderzoekt stemt optimistisch.

VRAAG JE LEDEN WAT ZE MISSEN

Het data-onderzoek was een kostbare aangelegen-
heid, mede mogelijk gemaakt door een subsidie in het 
kader van het innovatiebudget van NOC*NSF. Als hij 
de keus had gehad, had Stevens deze stap misschien 
wel net zo lief overgeslagen. “Misschien had ik het 
wel liever niet gedaan, maar we voelen ons verant-
woordelijk: we zien al jaren dat de categorie spelers 

tussen de 30 en 50 jaar afneemt: het product wat ze 
zoeken is er nu niet. Dat wordt wel onderkend, maar 
het risico op kannibalisatie zorgt ervoor dat clubs niet 
bewegen. Dat is angst. Angst voor derving van inkom-
sten. Daarom hebben we gezegd: als wij nu kunnen 
aantonen dat het risico minimaal is dan al dat helpen 
om de eerste schapen over de dam te krijgen. Ik ben 
ervan overtuigd dat als er 5 clubs overstag gaan en 
het een succes is, dat dan de rest vanzelf volgt.”

De clubs die het op basis van het onderzoek aandur-
ven om te gaan veranderen worden daarbij geholpen. 
“We gaan de clubs die stappen gaan zetten volgen 
en helpen om de vormen in de markt te zetten. Daar 
gaan we van leren. Ik verwacht dat de uitkomst dicht-
bij de resultaten van het onderzoek zal liggen.” 

Stevens is van oordeel dat andere clubs ook wat kun-
nen met dit onderzoek. “Niet iedereen hoeft een da-
tamodel te bouwen, maar die niet passendheid zit in 
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veel meer sporten. Daar ben ik honderd procent van 
overtuigd. Bij golf is het misschien wat uitvergroot, 
omdat de aanvangsbedragen wat hoger zijn  en dus 
de differentiatie groter uitvalt. Maar veel sporten 
kunnen zelf wel bedenken wat er mist. Je kunt men-
sen daar heel simpel op ondervragen: wat mis je? Uit-
eindelijk heeft de klant gelijk.”

LEDEN KWIJTRAKEN

Er zijn wel een aantal simpele regels die je in gedach-
ten moet houden. “Ga nooit negen keuzes introduce-
ren en zorg dat je marges tussen de 15 en 30% zitten 
van de huidige prijs, maar niet 60%. Dat zijn lessen die 
ook gelden voor andere sporten.”

Voetbalverenigingen zouden bijvoorbeeld aan ieder-
een die vertrekt kunnen vragen waarom? Mensen 
willen misschien best één keer per week trainen voor 
voetbal en drie keer per jaar een toernooi spelen met 
een vriendenclub. Daar willen ze wat voor betalen. 

Maar ze willen misschien niet gedwongen meedraaien 
in de competitie. Dat is waardevolle informatie.”

Natuurlijk is het anders wanneer je ook topsporters 
op moet leiden. ”Wij zijn een breedtesport. Sommige 
sporten die vanuit de topsport komen die bieden niet 
veel keuzes, maar ik denk dat inmiddels negen van de 
tien sporten hun geld verdienen met de breedtesport. 
Dan kun je wel zeggen we bieden niks anders, minder 
trainen kan niet, maar dan raak je ze compleet kwijt. 
Dan heb je er geen last meer van  ze, maar ook geen 
inkomsten. Je kunt niet anders dan naar de klant luis-
teren, als je dat niet doet dan raak je ze kwijt. 

Wanneer andere bonden interesse hebben in het on-
derzoek van de NGF kunnen ze contact opnemen met 
de bond. “Andere clubs kunnen hiervan leren en ieder-
een die er meer van wil weten kan contact met ons 
opnemen.” •
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“Alles is 
een kans”

Corona kent winnaars en verliezers. Eén van de winnaars 
in de sport is ontegenzeggelijk Sportvisserij Nederland. 
De bond zag zijn toch al groeiende ledental in 2020 toe-
nemen met bijna 100.000 leden. Waarmee de teller op ruim 
640.000 kwam te staan.

Vijf procent van de leden richt zich op de sport-
visserij. De rest ziet vissen als recreatie. Aan de 
enorme groei kleven in potentie ook nadelen. 
Want het kan aan de waterkant druk worden. 
En kennen nieuwe vissers de mores zoals goed 
opruimen van troep? Toch overheerst  een po-
sitief gevoel. Ontstressen, het aanmaken van 
vitamine D en het leveren van een prestatie 
door een vis te vangen, maken vissen voor veel 
mensen een ideale buitensport.

De bond werd geholpen door het vergunnin-
genstelsel in Nederland. “Je moet een vispas 
hebben om te mogen vissen en dan kom je wel 
vaak bij ons terecht. Je kunt ook in commerciële 
wateren vissen: daar betaal je om te mogen vis-
sen op die plek. Maar voor de meeste wateren 
heb je toestemming nodig die je krijgt via een 
hengelsportvereniging”, aldus Onno Terlouw, 
werkzaam op de afdeling communicatie van 
Sportvisserij Nederland. 

Veel van de mensen die er recent zijn bijgeko-
men zijn zogenaamde herintreders. Die weten 

vaak al wat er van hen wordt verwacht. Voor 
nieuwe jonge vissers werd onder meer vlogger 
Enzo Knol ingezet. In speciale vlogs maakte hij 
jongeren wegwijs. 

GOEDE VISSTAND BELANGRIJK VOOR

DE SPORTVISSERIJ

In en om de visserij wordt veel geïnnoveerd. Dat 
geldt op het gebied van materiaal, denk aan 
haken die je makkelijker kunt onthaken, maar 
ook op het gebied van de inzet van moder-
ne technologie. Zo werkt de bond samen met 
Naturalis en waarnemingen.nl. Samen werd 
de app VISsenscanner ontwikkeld dat een al-
gorime bevat waarmee vissen kunnen worden 
herkend. Zo snijdt het mes aan twee kanten. 
“Sportvissers kunnen met behulp van de app 
achterhalen welke vis ze hebben gevangen 
en de wetenschap kan zo de visstand in kaart 
brengen.” Eerst werkte de app alleen voor zoet-
watervissen, maar later is daar zeevissen aan 
toegevoegd. ▶

ONNO TERLOUW
(SPORTVISSERIJ NEDERLAND):
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“Sportvissers kunnen met behulp van 
de app achterhalen welke vis ze hebben 
gevangen en de wetenschap kan zo de 
visstand in kaart brengen.”
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“We hadden hiervoor ook andere apps waarmee we 
bijhielden welke vissen er rondzwemmen. Dat doen 
we al jaren. Zo leerden we dat de Barbeel veel breder 
verspreid is dan we dachten. Er kwamen ook meldin-
gen binnen over exotische vissen die hier eigenlijk niet 
thuishoren. Die kwamen via verschillende routes ons 
land binnen. Wij zijn een beetje een hybride organisa-
tie. Een sportbond, maar ook een kenniscentrum rond-
om vissen. Wij hebben veel biologen in dienst. Er is in 
Nederland veel kennis over waterplanten en vogels, 
maar weinig over vissen. Die kennis kunnen wij aanle-
veren. Dat helpt onze hobby maar ook de natuur. Dat 
gaat heel goed samen. Een goede visstand is belang-
rijk voor de sportvisserij.”

VOORSTANDER VAN SAMEN SPORTEN

Innovatie is niet in de bond ingebakken. In die zin: er 
zijn geen meerjarenplannen waarin het wordt vastge-
legd. “Wij hebben geen plan, maar we hebben wel een 
hele platte organisatie met veel hoogopgeleide men-
sen die alle vrijheid krijgen om ideeën aan te dragen 
en nieuwe plannen te maken. We zoeken ook voort-
durend naar strategische partners. Wij weten veel 
van sportvisserij en visstanden en in combinatie met 
techniek kan tot mooie resultaten leiden.” 

Zo wordt er ook hard gewerkt aan de zogenaamde 
FishTube. Een manier om vissen direct te meten en 
wegen. Hierdoor hoeven ze niet tijdens wedstrijden 
in leefnetten worden bewaard. Beter voor de vis en 
spannender voor de wedstrijd. Iedereen kan direct 
zien hoe het er voor staat. 

Een belangrijke ontwikkeling binnen de visserij is het 
ontstaan van zogenaamde communities. Denk aan 
groepen vissers die zich bekwamen in de vangst van 
een specifieke vis. “We zien de communities niet als 
bedreigend. De bond van karpervissers is ook bij ons 
aangesloten. Wij proberen er altijd open minded naar 
te kijken. In principe is alles een kans. Daarna volgen 
de knelpunten pas. Wij zijn voorstander van samen 
sporten: dat is de kern. Dat stimuleert. Wij zoeken 
naar manieren om dat te omarmen en daar horen 
communities bij. Vergelijk het met de app van de 
wandelbond: daarmee kun je afspreken met andere 
wandelaars. Daar willen wij ook invulling aan geven. 
Precies hoe weten we nog niet. Wij staan er open in, 
maar duidelijk is dat de klant centraal staat. We moe-
ten kijken naar wat er werkt.” •
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“Het voordeel van een 
kleine organisatie 
is dat je snel kunt 
schakelen.”

De Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB) is een kleine 
in sportbondenland. Maar met slechts 5 personeelsleden 
en leden met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar is de 
NJBB verrassend actief. Drie jaar geleden werd samen met 
SportUnity een app ontwikkeld: de Boulesbaas-app. Daarmee 
kunnen mensen op lokale baantjes mini competities opzet-
ten. Inmiddels heeft de bond zich vol gestort op de ont-
wikkeling van gekleurde boulesballen. Een traject waar-
voor een aanvraag is ingediend en gehonoreerd door het 
NOC*NSF Innovatiefonds. ▶

TWAN BECKERS (NJBB): 
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“In onze sport spelen we met metalen ballen, die zijn 
zilver en ze zijn slecht van elkaar te onderscheiden, zo 
blijkt in de praktijk.  En plastic gekleurde ballen zijn on-
geschikt voor wedstrijden. We hebben altijd gehoord 
dat het kleuren van de metalen ballen een probleem 
zou zijn: de hitte die nodig is om ze te maken zou er-
voor zorgen dat de kleur verdwijnt. Maar wij dachten: 
dat kan toch niet waar zijn. Als we met z’n allen naar 
Mars kunnen vliegen, dan moeten we ook een bal kun-
nen maken die z’n kleur behoudt. Daar zijn we de aan-
vraag mee ingegaan”, aldus directeur Twan Beckers.  

ALS HET ZO’N GOED IDEE IS, WAAROM IS HET ER DAN

NOG NIET?

De gekleurde ballen zouden de sport toegankelijker 
kunnen maken. Op dit moment kunnen amateurs de 
verschillende ballen vaak slecht onderscheiden. De 
sport zou zich met andere ballen mogelijk zelfs tot tv 
sport kunnen ontwikkelen. De huidige zilveren ballen 
zijn niet onderscheidend in beeld te brengen. Kleuren 
kunnen daar verandering in brengen. Meer zichtbaar-
heid en toegankelijkheid trekt mogelijk ook meer men-
sen naar de sport. Al met al overtuigende redenen om 
een aanvraag bij het Innovatiefonds in te dienen. Maar 
zo eenvoudig bleek het niet te zijn. 

Aanvankelijk werd de aanvraag afgewezen. De be-
langrijkste reden: als het zo’n goed idee is, waarom 
is het er dan nog niet? “ Dus ik moest het eerst be-
wijzen.” Beckers kwam na veel rondvragen uit bij de 
Universiteit van Twente.“ Daar vonden ze het een hele 

interessante case, met name voor de studenten. Met 
dat in gedachten zijn we de aanvraag gaan herschrij-
ven. We konden het proces toen meer beschrijven met 
het hele traject in gedachten. We wisten überhaupt 
niet of het technisch mogelijk was. Dat was fase 1. 
Die fase hebben we nu afgerond. Het bleek mogelijk. 
Nu moeten we gaan testen. Is het ook mogelijk om er 
duurzaam mee te spelen? Het is wel een traject ge-
weest van de lange adem.” In tweede instantie kreeg 
de NJBB wel steun van het Innovatiefonds om het on-
derzoekstraject in te gaan.

MENSEN BINDEN

Ondertussen duiken op steeds meer plekken in het 
land plaatselijke boulesbaantjes op. En met de komst 
van de eerste Jeu de Boules bar in Amsterdam leek 
de sport helemaal in de belangstelling te staan. “Het 
is begonnen met twee bars in Amsterdam en de ver-
wachting is dat het er binnen twee jaar 40 zijn in het 
hele land met potentieel drie miljoen bezoekers per 
jaar, verdeeld over alle bars die er zijn. Het draait om 
fun. Daar kunnen de gekleurde boules een belangrijke 
rol bij spelen.”

Helaas betekent het niet automatisch meer aanwas 
voor de NJBB. “Er is een heel duidelijk verschil tussen 
de boules bars en onze leden. Die zijn gemiddeld 71 
jaar. De mensen die nu een boulesbar bezoeken zijn 
tussen de 25 en 45. De hele beleving is ook heel an-
ders. Mensen worden dus niet automatisch lid van 
onze verenigingen.”
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Gezien de leeftijd van de huidige leden is het wel be-
langrijk dat de NJBB nieuwe aanwas weet te vinden. 
Beckers zoekt het in eerste instantie vooral in een 
maatschappelijke insteek. Jeu de Boules kan een rol 
spelen in de strijd tegen eenzaamheid. Dat kan door 
de lokale baantjes te benutten, plaatselijke competi-
ties te organiseren, waarbij ook de boules bars niet 
zijn uitgesloten. “De bars hebben een enorme bezet-
ting in en rond het weekend, maar er zijn ook rustige 
periodes. Kunnen we in die tijd niet samen eenzame 
mensen of mensen in een wijk een kans bieden? We 
benaderen het veel meer vanuit een maatschappelij-
ke insteek dan dat we zeggen we gaan daar formele 
wedstrijden spelen. Daar zijn die bars ook niet geschikt 
voor. Dus ik zit veel meer op de maatschappelijke in-
steek en kijken hoe we die mensen kunnen binden.”

NIEUWE VERDIENMODELLEN VINDEN

“Wij moeten hoe dan ook verjongen. De gemiddelde 
leeftijd stijgt een jaar per jaar. De leden sterven letter-
lijk uit. De aanwas van jongere leden is heel miniem. 
En zeker nu in coronatijd zien we dat oudere leden 
het lidmaatschap opzeggen. Zie die maar eens terug 
te winnen. Daar maak ik me echt wel zorgen over. De 
populariteit van de bars en in wijken en steden biedt 
wel kansen. Maar dat zullen geen traditionele leden 
opleveren: je kunt ze niet een competitie op zaterdag 
aanbieden en spelen bij een club. De behoefte is echt 
heel anders. We zijn wel serieus aan het nadenken hoe 
we veel meer in samenwerking met lokale partijen de 
baantjes in de wijk kunnen benutten. In Den Bosch 
bijvoorbeeld liggen 52 openbare baantjes, maar er is 
geen vereniging daar.”

Ook in Den Bosch speelt het thema eenzaamheid een 
belangrijke rol in de samenleving. “Dus we proberen 
mensen op de baan bij elkaar te brengen als middel 
tegen eenzaamheid. Daar moeten we op in spelen en 
goed kijken: wat is onze rol daarin en hoe kunnen we 
daar een bindende factor in worden en zijn. Welke rol 
pakken we in zo’n speelveld en hoe kunnen we sa-
menwerken? En we moeten werken aan nieuwe ver-
dienmodellen, want de huidige verenigingsstructuur 
is daarvoor niet geschikt. Het traditionele lidmaat-
schapsmodel blijft interessant voor de wedstrijdspor-
ter, maar voor de recreatieve sporter moeten we mis-
schien wel denken aan hele andere modellen.”

INNOVATIE IS BELANGRIJK
Innovatie speelt een belangrijk rol bij de NJBB. De be-
langrijkste les: doorzetten. “En keihard werken. We 
zijn een kleine dynamische organisatie. We kunnen 
snel inspelen op trends. De lijnen zijn kort. We kunnen 
snel schakelen. Niet snel opgeven en de juiste mensen 
om je heen verzamelen om dit soort trajecten in te 
steken. Dat motiveert enorm. Dit zijn hele gave pro-
jecten. Een app, de gekleurde boules, de boules bars 
en het EK op de parade in 2022 in Den Bosch zijn de 
krenten in de pap.”

Daarbij moet je voortdurende de afweging maken: 
pakken we dit alleen aan of kiezen we voor samenwer-
king. “De boulesbaas -app is gestart vanuit SportUni-
ty. Daar lag al een enorme basis waarop wij konden 
aanhaken. Dan heeft samenwerken echt voordelen. 
Dat was geweldig, maar je moet goed nadenken: wat 
kun je samen doen en wat moet je alleen doen? Ik ben 
over het algemeen heel erg voor samenwerken. Ver-
schillende bonden kunnen elkaar goed versterken.” •
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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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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.
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“Luister naar 
de behoeften 
van de 
sporters”

Een skateboarder, een bmx-rijder of iemand die zich bezighoudt 
met freerunning. Het zijn allemaal voorbeelden van urban sports. 
Sporten die veelal door jonge mensen buiten verenigingen om wor-
den beoefend. Vaak op weinig traditionele plekken middenin de 
stad waar de bestaande ruimte wordt geïntegreerd in de sport. 
Ongebonden communities vormen het hart van de verschillende dis-
ciplines. NOC*NSF financierde de afgelopen drie jaar een innova-
tieproject rondom urban sports van o.a. de KNWU en KNGU. Belang-
rijk doel: meer jongeren in beweging krijgen. 

Maxi Sellering trekt de kar van het project. “Ik ben de 
afgelopen jaren bezig geweest als vertaler tussen de 
beleidswereld en de urban sporter. Zodat ze elkaar 
kunnen vinden. Er is echt een groot verschil in taal en 
aanpak, terwijl er heel veel kansen liggen.” 

Als voorbeeld noemt Sellering een pilotproject in 
Arnhem waarbij in korte tijd heel veel kinderen ken-
nis konden maken met zeer uiteenlopende sporten. 
Op zich een succes, maar onbevredigend voor de ur-
ban sporters. “Je ziet gewoon dat de urban sporters 
niet tevreden zijn na afloop. Je krijgt in een half uur 
100 kinderen over de vloer. Die bewegen wel, dus het 
sportbedrijf is blij, maar je kunt in een half uur geen 
grenzen verleggen. Dat staat vaak centraal bij urban 
sports. Je werkt heel hard voor iets dat je nog niet kan. 
Dat kost tijd. Het is ook een verschil in doelstelling, 

sommige groepen willen veel kinderen in beweging 
brengen, maar anderen (de urban sporters) willen een 
ervaring bieden, laten zien wat je nog niet kunt en 
wat er wel mogelijk is.”

BOTTUM UP IS BETER

Veel praten bracht beide groepen toch dichter bij el-
kaar. Maar dat betekende wel een andere aanpak dan 
gebruikelijk. Sellering heeft tijd gestoken in het echt le-
ren kennen van mensen binnen de urban sports. Zij had 
niet de bedoeling om die sporten in te kaderen of over 
te nemen. “Het heeft veel tijd gekost om open te luis-
teren naar urban sporters. Die tijd is super belangrijk. 
Wanneer je één iemand kent, dan rolt de bal verder. Ie-
dereen kent iedereen. Maar het was best hard werken 
om vertrouwen te winnen. Er heerst ook wantrouwen 
tegen de gebaande paden en de bestaande ▶ 

MAXI SELLERING (URBAN SPORTS COALITION):

FOTO: VYASA WOLVETANG
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verenigingen. Het zijn mensen die geen lid zijn van 
verenigingen. Alleen top down vanuit een gemeente 
gaat zeker niet werken. Bottum up is beter. Maar uit-
eindelijk is het een combinatie van die twee.”

In Arnhem wordt op dit moment gebouwd aan een 
plek voor urban sports. Een oude sporthal middenin 
Klarendal. “Daar zie je normaal gesproken mensen 
timmeren maar ook al mensen sporten of projectplan-
nen uitwerken.” Naast veel praten met urban sporters 
zelf, heeft Sellering ook veel tijd gestoken in commu-
niceren met de gemeente. Het kost inspanning om za-
ken die niet binnen de gebaande paden vallen ruimte 
en geld te geven. “Urban sporters zien de wereld als 
hun speeltuin. Het is voor mij een succes als urban 
sporters echt verder geholpen zijn en concreet in Arn-
hem betekent dat meer faciliteiten. Bijvoorbeeld een 
skatebaan. Wat je ziet is dat mensen elkaar hebben 
gevonden. En we hebben echt heel veel kinderen in 
beweging gekregen. Ik was er al een half jaar tussen-
uit wegens zwangerschapsverlof en toen ik terug-
kwam zag ik dat het gelukt was. De connecties die 
gelegd zijn die werken. Dat maakt me blij.”

WEDERZIJDS BEMIDDELEN

Een project als in Arnhem is zeker te herhalen op ande-
re plekken in het land. Maatwerk is daarbij belangrijk. 
“Je moet eerst de community opzoeken en de behoef-
ten peilen. Je moet daarnaast kijken wat de gemeente 
wil. Hoe kun je elkaar vinden? Welke projecten lopen 
er al? Je hoeft niet alles opnieuw uit te vinden. De ge-
meente moet echt willen en de community is het cen-
trale  element. Draagvlak creëren is belangrijk.” 

Op dit moment wordt door Sellering aan een boek 
gewerkt van de tot op heden geleerde lessen. Daar-
bij horen ook de zaken die zijn misgegaan, want daar 

kun je ook veel van leren. “Het handboek omvat niet 
alleen onze ervaringen, maar ook die van andere ur-
ban sports communities in de rest van het land.” Het 
is mooi om te zien dat het project de ruimte heeft ge-
kregen van de NOC*NSF. Een subsidieaanvraag vraagt 
vaak om een nauwkeurige beschrijving. In dit geval is 
ruimte gegeven om onderweg bij te sturen. 

Volgens Sellering is de doelstelling om meer jongeren 
aan het bewegen te krijgen in ieder geval geslaagd. 
Het noemen van aantallen is lastig, aangezien nie-
mand lid is van een vereniging. Maar social media ka-
nalen kunnen een indruk geven. Die zijn heel bewust 
direct in handen van de sporters zelf gegeven. “Het is 
altijd een beetje stoffig als je het zelf gaat doen. Laat 
het aan hen over. Daar zie je vette dingen en trucs, 
maar vooral door die jongens zelf. De community 
groeit daardoor. Dat is super belangrijk.“ 

Bij gemeenten zijn ook de nodige obstakels geslecht. 
“Gemeenten weten vaak niet hoe ze in aanraking ko-
men met urban sporters. Dat kost tijd. Ik heb veel tijd 
gestoken in bemiddeling en wederzijds uitleggen en 
vertalen. Laten zien dat je een ander kunt vertrou-
wen. Want er wordt echt op een andere manier ge-
opereerd.” 

Wanneer er geld zou zijn om door te gaan heeft Sel-
lering nog wel wat wensen: “Wat ik graag zou willen 
voor de maatschappij is dat we doorpakken richting 
ruimtelijke ordening en toepassing van sport. Bundel 
krachten op het juiste moment Dan denk ik aan de in-
richting van ruimten. Kijk naar de aankleding van de 
ruimte: hoe is die ook geschikt te maken voor spor-
ten? Dat geldt niet alleen voor urban sports, maar 
sporten in het algemeen.” •

“Je hoeft niet alles opnieuw uit te 
vinden.”
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“Gratis site 
staat lid 

worden niet 
in de weg”

BRAM VAN DER LEIJ (HARDLOPEN.NL):

De Nederlandse Ski Vereniging 
heeft de site Wintersport.nl en 
de Koninklijke  Nederlandse Atle-
tiekunie zit achter Hardlopen.nl. 
Sterke domeinnamen helpen het 
publiek. Dat is goed voor sites 
waarbij bereik belangrijk is. 
Toch staat gratis inhoud klassie-
ke ledenbinding niet in de weg, 
meent Bram van der Leij, manager 
marketing, communicatie en loop-

sport bij de Atletiek Unie. “We 
hebben de afgelopen jaren gezien 
dat het elkaar versterkt: het 
kannibaliseert elkaar niet. Als 
je via de site een gratis schema 
krijgt, dan verwachten wij niet 
dat je nooit meer lid wordt van 
een vereniging. Samen met vrien-
den sporten, sociale interactie 
dat kunnen wij via de site niet 
leveren.” ▶
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En juist samen sporten onder deskundige begeleiding 
is van grote toegevoegde waarde. Al is dat misschien 
niet het eerste waar veel beginnende hardlopers aan 
denken. Die denken: ik trek mijn schoenen aan en 
gaan. Met soms alle gevolgen van dien. Het afgelopen 
jaar, waarin vrijwel alle officiële hardloopactiviteiten 
stil kwamen te liggen, zorgde voor een grote toeloop 
naar de site. Daar werd veel gezocht naar trainings-
schema’s voor nul tot vijf kilometer, maar ook op bles-
sures. “Helaas. We zijn toch tegen een aantal pijntjes 
opgelopen.” Iets wat een goede coaching kan voorko-
men.

NIEUWE DOELGROEPEN BEREIKEN
Hardlopen.nl is eind 2016 van start gegaan. Jaarlijks 
trekt de site een miljoen bezoekers, in de topmaan-
den gemiddeld 150.000 per maand. “De eerste groei 
van de site is de makkelijkste. Nu moeten we zoeken 
naar nieuwe doelgroepen. Dat klinkt misschien com-
mercieel, maar we bedoelen welke nieuwe doelgroe-
pen kunnen helpen. (…) Wij willen als atletiekunie een 
platform neerzetten waarbij we alle hardlopers van 
Nederland willen helpen om zoveel mogelijk plezier te 
halen uit het hardlopen.” 

Dat doet de site met hoogwaardige inhoud. “De basis 
is geschreven artikelen met een goede search engine 
optimalisatie. Mensen googlen een vraag. Daar komt 
veel toeloop vandaan. We proberen in video wat meer 
tijdloze onderwerpen op te zoeken. Videoproductie is 
prijzig. Het kost ook tijd om publiek te bereiken. Dus 
we bieden veel tijdloze content. Bijvoorbeeld fitness- 
oefeningen, krachtoefeningen, looptechniek.”

Naast de gratis site wordt ook premium content aan-
geboden. Daar betalen mensen 39,95 per jaar voor. 
Die inhoud moet zo persoonlijk mogelijk zijn. “Er staan 
meer schema’s, maar we bieden ook: audiocoaching, 
experts / specialisten in het veld die 1 op 1 vragen be-
antwoorden, hardloopschema’s . We proberen daar 
steeds verder in te schalen. We hebben ook maande-
lijks een webinar over een relevant thema alleen voor 
de mensen die  bij het premium account aangesloten 
zijn. En ledenkorting bij diverse partners.” Mede hier-
door kan de site als geheel zichzelf bedruipen.

MENSEN MEER OP MAAT BEDIENEN

Hardlopen.nl wordt door Google heel goed geïn-
dexeerd. Dat betekent dat de site bij zoeken snel bo-
venaan komt. Dat komt volgens Van der Leij voor een 
belangrijk deel door het ijzersterke url. Dat heeft de 
atletiekbond gekocht. “Dat was een gezonde en goe-
de investering. We hebben ook altijd goed gekeken: 
waarom werkt het ene verhaal beter dan het ande-
re? Daar zijn we nadrukkelijk mee bezig. Alles is wel 
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al een keer geschreven. Dus nu nemen we de tijd om 
dingen te verfijnen of te splitsen. Zodat het nog beter 
rendeert.” 

Hardlopen.nl wil het komend jaar inhoud nog beter 
op maat uitserveren. “Persoonlijke content naar de 
mensen brengen op eigentijdse wijze: via ebooks, 
mailflow, chatfuncties, dat soort dingen. Er is al heel 
veel geschreven, maar hoe krijgen we die verhalen bij 

mensen op het moment dat zij met een vraag zitten. 
Daarnaast kijken we naar de conversie: hoe zorgen we 
dat mensen toch overstappen naar het premium-ac-
count. Of bijvoorbeeld het zoek en boeksysteem waar 
we op dit moment aan werken. Hoe krijgen we daar 
die interactie. In een omgeving die van oudsher non 
profit is, maar waarvan je wel wil dat het converteert 
naar betaalde activiteiten.” •
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“De Horseriding 
Academy heeft het 
kwaliteitsstempel 
van de bond”

In de zomer van 2018 bleek na onderzoek on-
der leden van de Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sport dat er behoefte bestond aan 
videocontent van de bond. Weliswaar is er 
veel video rondom paardrijden online te vin-
den, maar content met het kwaliteitsstempel 
van de bond ontbrak nog. Nu is dat er wel. 
Onder de naam Horseriding Academy biedt een 
platform masterclasses van bondstrainers en 
bondscoaches. “Een masterclass bestaat uit 
zo’n 10 lessen van in totaal 2,5 uur over 
de dingen die zij belangrijk vinden. Het is 
echt alsof je les krijgt van een bondscoach, 
maar dan thuis op de bank”, aldus Katrijn 
van der Boon, als marketing adviseur bij de 
KNHS één van de drijvende krachten achter 
het project.

KATRIJN VAN DER BOON (KNHS): 
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KATRIJN VAN DER BOON (KNHS): 

De KNHS heeft gekozen voor hoogwaardige video. 
Daarmee wordt onderscheid gemaakt van het al be-
staande aanbod. “We zagen dat er veel content was 
waarbij iets wordt opgenomen, maar daar sta je als 
toeschouwer vooral bij. Wij wilden het anders doen. 
Meer gericht op de kijker thuis. Het is belangrijk dat 
de kijker het gevoel heeft dat het op hem of haar is 
gericht. Dus we hebben goed nagedacht over de vorm. 
Je moet dan een heel goed script hebben en je hebt 
ook meerdere draaidagen nodig.” Inmiddels staan 3 
masterclasses online.  

HET KWALITEITSSTEMPEL VAN DE BOND

Voor het filmen en het online plaatsen werd geko-
zen voor een samenwerking met twee externe par-
tijen. Met name het platform leverde voor de KNHS 
vragen op. “Het is voor ons allemaal nieuw namelijk. 
We wilden dingen weten als hoeveel mensen tegelijk 
konden kijken. Maar gelukkig hebben we een betrouw-
bare partij waar dat soort van problemen niet spelen. 
Maar er zitten logischerwijs ook beperkingen in dit 
platform. Dat is wel lastig. We zijn gewend dat dingen 
voor ons custom made zijn.” 

De grote kracht van de Horseriding Academy is zoals 
gezegd het kwaliteitsstempel van de bond. Kijkers 
weten dat de informatie die wordt verstrekt klopt. 
Om die reden zet de KNHS het platform ook in voor 
KNHS-instructeurs zodat zij de cursussen kunnen ge-
bruiken om licentiepunten mee te verdienen. 

Nederland geldt internationaal ook als autoriteit op 
het gebied van paardensport. De bond krijgt altijd veel 
vragen uit het buitenland. Om die reden is gekozen om 
de masterclasses ook in het Engels te ondertitelen. De 

KNHS had al ervaring met video. “Wij deden al veel 
met livestreams van evenementen en ook de korte-
re college tours. Daar kwamen mensen eerst naartoe. 
Nu nemen we het op en zorgen dat mensen het terug 
kunnen kijken.” En dat is niet de enige plek waar video 
opduikt. Via paardrijden.nl kun je een video opsturen 
van je eigen dressuuroefening die dan door een jurylid 
wordt beoordeeld. “Dat is een enorm succes. Dat wil-
len we verder uitbouwen.”

DAGELIJKSE INSPANNING

Het ontwikkelen van de cursussen was stap één. Daar-
mee heeft de KNHS haar nek uitgestoken. Het hele 
traject was kostbaar en tijdrovend. Maar daarmee is 
de bond er nog niet. Uiteindelijk is het belangrijk dat 
de cursussen ook daadwerkelijk worden afgenomen. 
De bond heeft ingezet op 500 verkopen in het eerste 
jaar. Dat target is gehaald. De Horseriding Academy 
kan dus door. Het verkopen vergt dagelijkse marke-
tinginspanningen. “We hebben promo’s ontwikkeld 
met de masters: korte video’s met fragmenten en 
aanprijzing. Die posten we op Facebook en Instagram. 
Er is daarnaast een direct mail gedaan naar alle start 
pashouders. En we zetten ons fysieke en een digitale 
magazine ook in. We zijn er echt dagelijks mee bezig.”

Van der Boon verwacht dat de Horseriding Academy 
ook na corona van grote waarde zal zijn. Video biedt 
immers de mogelijkheid om dingen duidelijk uit te leg-
gen en te laten zien. En het scheelt mensen reizen. In 
Nederland, maar ook daarbuiten. “In Amerika en Aus-
tralië wonen mensen veel verder van elkaar dus ze zijn 
veel meer gewend om online les te nemen.” •
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van buiten       
Vernieuwers
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Voor de Sportinnovatiestudio 
zijn vernieuwers van binnen de 
sportbonden belangrijk, maar 
ook belangrijk zijn trends, 
ontwikkelingen en vernieuwers 
van buiten die wereld. Het is 
immers inspirerend om bij an-
deren te kijken en daar lessen 
te leren die weer in je eigen 
wereld te verwerken zijn. In 
de talkshow-serie Sportinnova-
tie Talks schoven inspirerende 
deskundigen aan. Van buiten 
de sportbonden, maar meestal 
duidelijk wel gelieerd aan de 
sport. Op de komende pagina’s 
stellen we er een aantal aan je 
voor.

BEN VAN DER BURG (TRIPLE IT): “BEGIN VERNIEUWEN

MET WIE WEL WIL”

Ex-topschaatser Ben van der Burg werkt als commer-
cieel directeur van Triple IT met veel vernieuwende 
bedrijven. Zijn hart ligt nog steeds bij de sport, maar 
het evangeliseren van vernieuwing, daar is hij mee 
gestopt. 

“Ik heb het opgegeven. Het is gewoon kansloos. Ik ben 
gek van schaatsen. Waarom doe ik niet meer voor de 
schaatssport? ik heb geen zin om te sleuren, in weer 
geen budgetten, in niemand die het wil, gedoe. Dan 
doe ik het toch niet. Je kunt het paard naar het water 
brengen, maar als het paard niet wil drinken, dan maar 
niet. Dan werk ik liever met mensen die wel willen. Die 
non-believers zijn kansloze mensen.”

RENEWABALL RICHT ZICH OP DE VERDUURZAMING VAN

DE TENNISBAL

Ben van der Burg legt de lat hoog. “Wat mij betreft is 
het pas een innovatie als het echt impact heeft en er 
100 miljoen mensen meedoen. Innovatie draait voor 
mij ook om schaal.” Daar zijn we het bij de Sportinno-
vatiestudio niet helemaal mee eens. Innovatie kan ook 
op kleine schaal plaats vinden, binnen een vereniging 
of een bond. Kleine beetjes helpen ook. Zo is dat ook 
als het om duurzaamheid gaat. Natuurlijk moeten we 
alle problemen van de wereld aanpakken. Maar een 
bijdrage lever je ook door één kwestie bij de horens 
te vatten.  

Dat doet Renewaball bijvoorbeeld. De startup wil ten-
nis verduurzamen door herbruikbare ballen te produ-
ceren. Hélène Hoogeboom: “Renewaball is ‘s werelds 
eerste circulaire tennisbal. We hebben een tennisbal 
ontworpen die gemaakt is van oude tennisballen. Dat 
is tot op heden niemand anders gelukt. Het lastige is 
om het polyester en het nylon te scheiden van het 
rubber. Dat rubber gebruiken we op opnieuw en daar 
zetten we pure schapenwol op.” ▶

van buiten       
Vernieuwers
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TAAKIE WIL HET IMAGO VAN HET VRIJWILLIGERSWERK 

OPPOETSEN

Een ander voorbeeld van het aanpakken van een dui-
delijk afgebakend probleem is Taakie, een app waar-
mee verenigingen vrijwilligerstaken aan de juiste 
mensen kunnen voorschotelen. Op het eerste oog de 
oplossing voor een klein probleem, maar iedere club 
kampt met een vrijwilligersprobleem. En dat maakt 
het groot. Mensen willen nog steeds wel helpen, maar 
niet meer zoals vroeger. Ze hoeven geen functie voor 
jaren. Taakie pakt dat probleem aan.

Niels van Weert: “We krijgen mails van clubs die bin-
nen een paar minuten geschikte vrijwilligers kunnen 
vinden. ‘Het is ongelooflijk, ik heb in zes minuten tijd 
vier mensen gevonden die het buddy systeem willen 
draaien’, laten ze weten. Of ‘het lid voor de functie 
in de evenementencommissie die al jaren vacant is’. 
Leden geven ook aan het fijn te vinden om op deze 
manier benaderd te worden.”

HET DE MIRANDABAD WERKT INTENSIEF MET 

ZWEMMERS SAMEN 

Innovatie is niet altijd technologie. Het is ook soms 
heel praktisch kansen zien en kansen pakken. Dat 
heeft de gemeente Amsterdam met het De Miran-
dabad gedaan. Er was vraag van mensen die buiten 
wilden zwemmen, de stad is dat gaan onderzoeken en 
is al proberende en lerende van start gegaan. Het was 
een groot succes dankzij de intensieve samenwerking 
met de zwemmers.

Manager zwembaden Amsterdam Saskia Schakel:  
“We hebben een enorm actieve groep buitenzwem-
mers hier in Amsterdam. Er is een Facebook commu-
nity waarin zij zich verzamelen. Die Facebookgroep is 
sneller dan het licht. Als premier Rutte iets zegt dan 
weet die groep het direct. Die telt op dit moment 
meer dan 2000 gebruikers, tegenover enkele tiental-
len vorig jaar,  waardoor we de hele tijd een levende 
klantreis hadden. We konden zien hoe mensen dit be-
leven en ze gaven live feedback. Als je iets iteratiefs 
doet en je kunt daar live feedback op krijgen, dan ben 
je leuke dingen aan het doen.”

ER ZIJN MEER GELDSTROMEN DAN DE MEESTE CLUBS 

ONDERZOEKEN

Ronald Kleverlaan, specialist in alternatieve financie-
ringsvormen, ziet ook grote kansen bij het inzetten 
van publiek als het om geld gaat: ”Ik noem het graag 
community funding. Door een beroep te doen op men-
sen betrek je ze, vrijwilligerswerk neemt toe. Je moet 
vaak een drempel over, het voelt soms een beetje als 
bedelen, maar wanneer je die stap eenmaal hebt ge-
zet kom je vaak in een warm bad terecht. Mensen wil-
len graag meehelpen en naast geld geven ook andere 
dingen doen. Het werkt als een soort olievlek.”
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EKKEL.COM LAAT DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN 

CROWDSOURCING ZIEN 

Communities spelen op veel plekken een rol. Ook Erik 
Ekkel ziet bij ijs hoe vele handen zwaar werk licht ma-
ken. Zijn Ekkel.com is dé plek voor natuurlijsliefheb-
bers als het vriest. Het is een crowdsourced app en 
site waar mensen ijsdikte en ijsomstandigheden mel-
den. 

Erik Ekkel: “Ekkel.com is geen commerciële instelling. 
Het is een community. Een schaatsapp voor ons en 
door ons. Er zijn in de loop der tijd wel wat commer-
ciële initiatieven van anderen geweest, maar die zijn 
inmiddels allemaal weer verdwenen. Ik denk dat ik als 
enige over ben omdat ik geen commerciële partij ben. 
Ik hoef niet te denken of ik er geld mee verdien, alleen 
of ik het leuk vind. Er zit wel een soort druk achter om 
het vol te houden. Ik vind het leuk, maar het kost me 
wel vakantiedagen.”

MET PODCASTS KUN JE DE ECHTE LIEFHEBBERS BEDIENEN

Podcasts zijn inmiddels niet meer weg te denken uit 
het Nederlandse medialandschap. Dat was anders 
in 2015, toen Neal Petersen en Joris Boerhof met FC 
Afkicken begonnen. Inmiddels worden onder die vlag 
13 verschillende podcasts geproduceerd: over onder 
meer Italiaans voetbal, keepers, Ajax, PSV en Neder-
landse voetballers die over de wereld zijn uitgewaaid. 
De kern: elke podcast wordt gemaakt door echte lief-
hebbers. 

FC Afkicken richt zich met name op voetbal maar 
volgens Petersen is elke niche geschikt: “Stel er zijn 
30.000 leden. En 10% daarvan vindt het leuk, dan be-
dien je zo  elke week tussen de 3000 en 6000 mensen. 
Dat is toch goed. Zo bedien je de echte liefhebber” 

CARP MEDIA LAAT ZIEN HOE EEN KLEINE NICHE

LUCRATIEF KAN ZIJN

Karperwereld richt zich succesvol op een heel speci-
fieke niche: die van de vissers op karpers. Meer dan 
tienduizend mensen betalen maandelijks 7,95 euro 
per maand voor exclusieve videos en artikelen. 

Mark Hofman van Carp Media vertelt dat het model 
van Karperwereld zijns inziens ook op andere niches 
van toepassing kan zijn: “Bij 3000 leden kun je al een 
goed model neerzetten waar 3 tot 4 man prima van 
kunnen leven en waar duizenden mensen van kunnen 
genieten.”

ALLES BEGINT BIJ DE GEBRUIKER

We hebben het vaak gezegd en zullen dat blijven 
doen: stel de gebruiker centraal. Daar gaat het om. 
Die moet blij zijn. Maar dan moet je wel weten wat 
de gebruiker wil. Daar kun je op veel manieren achter 
komen. Op zijn simpelst: vraag het. Maar ook kan het 
door data vast te leggen en te analyseren. 

Maar maak data niet heilig, aldus Ben Spanjaard van 
Fanalists: “Als je als organisatie niet weet wat je wilt 
bereiken en welke doelgroep je daarvoor moet aan-
spreken, dan gaat het fout. Dat is een valkuil en dan 
kunnen data je meer in de weg zitten dan dat ze je 
helpen. Het begin is: welk doel streef je na?” •
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“Mensen overtuigen 
van het nut van 
technologische 
vernieuwing? Ik 
heb het opgegeven”

BEN VAN DER BURG (TRIPLE IT):

Ben van der Burg maakte tussen 1987 en 1992 
naam als schaatser. Hij won veel nationale 
medailles en werd in 1990 tweede van de we-
reld. Een blessure dwong hem te stoppen met 
schaatsen. Inmiddels is Van der Burg naast 
presentator van programma’s bij BNR vooral 
commercieel directeur bij Triple IT. Dat is 
een Alkmaars bedrijf met 150 medewerkers. 
“Platgeslagen maken wij  apps voor de mobie-
le telefoon. Wij verzorgen digitale oplos-
singen voor grote en kleine bedrijven: een 
heel breed scala aan bedrijven. Denk aan 
Heineken, Vodaphone, de Fox app, NLziet. 
Daar zit ook heel veel sport tussen.” ▶
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Sportinnovatie ligt Van der Burg nauw aan het hart, 
maar hij vindt het wel belangrijk dat schaal een be-
langrijke rol speelt. “Wat je teveel ziet is dat het lijkt 
te draaien om het minimal viable product. Een pro-
beerseltje hier of daar. Wat mij betreft is het pas een 
innovatie als het echt impact heeft en 100 miljoen 
mensen meedoen. Innovatie draait voor mij ook om 
schaal. Bijvoorbeeld: als mensen zich afvragen wat de 
belangrijkste innovatie is: internet of de mobiele te-
lefoon, dan zeggen de meesten internet, maar ik zeg 
de mobiel omdat die de techniek naar de massa heeft 
gebracht.”

Van der Burg is dan ook van mening dat het beter is 
om te focussen op een enkele vinding en daar zoveel 
mogelijk uit te halen. “Doe je honderd minimal viable 
products of doe je er twee en stop je daar al je aan-
dacht liefde, zorg en geld in. Die verdieping is vaak 
moeilijk, daar vind je de echte uitdaging. Dan kom je 
problemen tegen.”

VERENIGINGEN HOUDEN EEN TAAK

Van der Burg gelooft natuurlijk in het belang van 
sport. Dat hoeft wat hem betreft niet bij topsport te 
beginnen. “Ik denk dat sport dienend moet zijn aan 
een gezonde samenleving. Dat moeten we als grond-
principe hebben.” Dat de rol van verenigingen en bon-
den op termijn onder druk staat, waagt hij te betwij-
felen. Natuurlijk: veel mensen kiezen voor individueel 
sporten, maar vlak de rol van verenigingen niet uit.

“Mensen vinden een vereniging fijn vanwege de 
groepjes. Het samen sporten. Dat gaat niet weg. Dat 
is toch te prettig. Heb je wel eens een trainingssche-
ma gelezen uit 1904? Dat stelde niks voor: licht spor-
ten en wijn drinken. Lachwekkend. Hoe ik 30 jaar ge-
leden trainde was ook lachwekkend vergeleken met 
nu. Verenigingen hebben de taak om die evolutie in de 
sport over te brengen. Hoe wij nu met voedingsleer, 
trainingsleer, geest en lichaam omgaan wordt steeds 
effectiever. Alles wordt beter en het niveau gaat om-
hoog. Ook op dat gebied houden verenigingen een 
taak.” 

Maar het doet er uiteindelijk niet toe hoe mensen be-
wegen, als ze maar bewegen, vindt Van der Burg. “De 
doelstelling van sport is mensen gezonder maken. Als 
mensen in plaats van stil te zitten 30 minuten per dag 
gaan bewegen, dan bespaar je over 10 jaar bijvoor-
beeld 10 miljard aan gezondheidskosten. Dat zouden 
we moeten stimuleren en innovaties spelen daarbij 
een belangrijke rol. Dus er moet geld van gezond-
heidszorg naar de sport. Dat lijkt me echt een no-brai-
ner. Dan gebruik je technische middelen om mensen 
te stimuleren, samen te brengen, het leuker te maken. 
Als je maar beweegt.” 

Zelf zweert Van der Burg bij 10.000 stappen per dag. 
“Dat doe je. Punt. Als je het overdag niet haalt, dan ga 
je ’s avonds maar een extra rondje lopen. Die 10.000 
moet je halen.” Technologie kan mensen stimuleren 
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dat vol te houden. “Door technologie krijg je kennis 
over jezelf. Als je dingen analyseert, dan leer je din-
gen. Daar kun je dan rekening mee houden. Technolo-
gie kan je een skill leren.”

GEPIEMEL IN DE MARGE

Lang niet iedereen staat te springen om technologie 
te omarmen. Ook in de topsport zijn er nog steeds 
coaches die trainen via hun onderbuikgevoel. “Wat 
mij opvalt is dat het niveau van bepaalde sporten 
best wel laag is in het omarmen van technologie. 
De bondscoach shorttrack omarmt alles en zo zijn er 
meer, maar er zijn best wel veel trainers waarvan ik 
denk tsjonge jonge. Een paar maanden geleden sprak 
ik een topatleet en die had een trainer die alleen uit 
zijn onderbuik werkte. Vergelijkbaar met 1904.”

Van der Burg is niet van plan om zijn energie te steken 
in mensen die niet in de potentie van nieuwe moge-
lijkheden geloven. “Ik heb het opgegeven. Het is ge-
woon kansloos. Ik ben gek van schaatsen. Waarom 
doe ik niet meer voor de schaatssport? ik heb geen zin 
om te sleuren, in weer geen budgetten, in niemand 
die het wil, gedoe. Dan doe ik het toch niet. Je kunt 
het paard naar het water brengen, maar als het paard 
niet wil drinken, dan maar niet. Dan werk ik liever met 
mensen die wel willen. Die non-believers zijn kansloze 
mensen. Ik noem geen namen, maar er lopen er veel 
rond. Ik ga er geen energie in stoppen. Zonde hoor. Jac 
Orie doet het goed. Jeroen Otten doet het goed, maar 

dat zijn individuen. Je moet met z’n allen, samen. Dan 
ben je sterk. Maar het is gepiemel in de marge.”

OOK NAAR BUITEN

Tot slot nog even over e-sports. Een grote liefde. In het 
kantoor van Triple IT staat de kantine vol met spelsi-
mulatoren. Van der Burg gelooft dat e-sports kunnen 
helpen in de democratisering van de sport. “Wij heb-
ben zo’n apparaat staan waar Max Verstappen ook in 
traint. Dat stuurtje is zo stevig dat als je crasht en niet 
los laat, je je pols breekt. Zo echt is het. Het is inte-
ressant dat er een sport bestaat waarin ik tegen Max 
Verstappen kan racen. Je kunt meedoen met de echte 
professionals. En omgekeerd. En bij de racesport gaat 
het vaak om de setup. In theorie kan iemand in de sim 
een betere setup verzinnen dan Max Verstappen. Dat 
is ontzettend interessant en waar het in de toekomst 
naartoe gaat. (…)

Wat ik ook interessant vind aan e-sports is dat je al-
les kunt optimaliseren. Je kan alles analyseren, chec-
ken wat je doet, alles is meetbaar, wat je doet met 
je controller en hoe je die bedient. Dat vind ik denk ik 
het leuke eraan. Maar we moeten ook naar buiten, de 
natuur in, de regen op je huid voelen. Dat moeten we 
natuurlijk ook allemaal doen.” •
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“We verduurzamen tennis”

HÉLÈNE HOOGEBOOM (RENEWABALL):

Tennis is een veel vervuilender sport dan je op het eerste 
gezicht zou denken. De ballen, die over het algemeen niet 
langer dan een week of zes meegaan, worden gemaakt van 
polyester, rubber en nylon. In Nederland alleen worden er 
jaarlijks 5,5 miljoen gebruikt. Wereldwijd meer dan 300 mil-
joen. Renewaball heeft een methode ontwikkeld om een deel 
van die vervuiling tegen te gaan.



43s p o r t i n n o v a t i e . s t u d i o 

“Renewaball is ‘s werelds eerste circulaire tennisbal. 
We hebben een tennisbal ontworpen die gemaakt is 
van oude tennisballen. Dat is tot op heden niemand 
anders gelukt. Het lastige is om het polyester en het 
nylon te scheiden van het rubber. Dat rubber gebrui-
ken we opnieuw en daar zetten we pure schapenwol 
op”, aldus co-founder en managing director Hélène 
Hoogeboom. De bal ontstond na een vraag van ABN 
AMRO, dat een mogelijkheid zocht om het ABN AMRO 
World Tennis Tournament te verduurzamen.

WACHTEN OP HET STEMPEL VAN DE ITF
De ontwikkeling van de circulaire bal kostte twee jaar 
tijd. “Er zit twee jaar onderzoek in het produceren van 
een goede bal die gemaakt wordt uit een mix van ingre-
diënten. De microplastics spatten eraf op het moment 
dat je erop slaat. Dat pakken wij ook aan: wij verpakken 
de bal in een wol. Maar dan heb je een product en dan 

moet je vervolgens nog alles er omheen ontwikkelen 
zoals productie, marketing en sales.” De grondstoffen 
worden verzameld door bij 100 clubs in Nederland con-
tainers te plaatsen, waar mensen hun oude ballen in 
kunnen gooien. Een chip waarschuwt wanneer de con-
tainer vol zit.

Op dit moment is het wachten op het officiële stempel 
van goedkeuring van de ITF.  “We willen niet lanceren 
zonder goedkeuring. Daarna is de grootste hobbel om 
heel snel aan de vraag te kunnen beantwoorden. Er lig-
gen heel veel orders en die moeten we zo snel mogelijk 
voldoen. Het seizoen is al begonnen.” Helaas voor Re-
newaball heeft de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis 
Bond een deal met de AMRO bank en Dunlop. Hierdoor 
zullen zij van hun zijde Renewaball niet gaan promoten. 
Waarmee niet gezegd wordt dat het onderwerp van re-
cyclebare ballen niet leeft. Het enthousiasme bij vereni-
gingen is groot. ▶
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DE AMBITIES REIKEN VER

Renewaball zal zich in eerste instantie op Nederland 
richten, maar de ambities reiken verder. “We hebben 
een heel opschalingsmodel: volgend jaar Duitsland 
en de rest van Europa. Dit jaar Nederland. Dat is een 
goede testmarkt. We hebben een businessplan met 
behoorlijke targets.” De ballen zullen zoveel mogelijk 
lokaal worden geproduceerd. “Voor ons is belangrijk 
dat de CO2 uitstoot voor de bal zo laag mogelijk blijft, 
dat betekent lokaal produceren.” Om op te schalen is 
meer geld nodig. Op dit moment worden gesprekken 
met investeerders gevoerd. 

Hoogeboom is erg enthousiast over de positieve reac-
ties op de ballen van Renewaball. Tijdens vele testen 
bleken mensen erg enthousiast. Mensen vinden het 
fijn om met ‘schonere’ ballen te kunnen spelen. De 
prijs ligt ongeveer op hetzelfde niveau als van ande-
re kwalitatief goede ballen: 11,25 per drie. Het aan de 
man brengen kost wel tijd. Nederland telt zo’n 1640 
tennisclubs, die veelal worden gerund door vrijwilli-
gers. Een vertegenwoordiger langssturen voor cen-
trale inkoop is dan ook lastig. “Maar we hebben echt 
alleen maar positieve reacties van de clubs gekregen, 
dus dat is echt heel leuk. We krijgen nog steeds spon-
tane aanmeldingen.”

OP HOOG NIVEAU AANVLIEGEN

Wanneer de goedkeuring van het ITF binnen is, ho-
pelijk is dat bij het verschijnen van dit magazine een 
feit, gaat Renewaball naar eigen zeggen helemaal los. 
Na Nederland volgt Duitsland. “In Duitsland hebben 
ze 10.000 clubs, dus het is wel anders. Daar moeten 
we wel rekening mee houden en zaken anders aan-
pakken. We proberen het op zo’n hoog mogelijk niveau 
aan te vliegen.” Ondertussen droomt Hoogeboom al 
over verdere verduurzaming. Na de tennisbal volgt de 
padelbal. “En we willen kijken naar welke ballen we 
nog meer sustainable kunnen maken. Maar first things 
first: eerst tennis en padel en dan de rest.” •
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“We willen 
het imago van 
vrijwilligerswerk 
oppoetsen”

NIELS VAN WEERT (TAAKIE):

Sportverenigingen draaien grotendeels op 
vrijwilligers, maar het vinden van de juiste 
persoon voor de juiste taak is vaak lastig. 
“Wanneer je mensen wil betrekken, dan is er maar 
één manier: je moet het ze vragen. De uitdaging 
is: wie vraag je voor wat? Wanneer je een vere-
niging hebt met 300 leden, wie is dan de juiste 
man of vrouw? Dat is een heel arbeidsintensief 
proces”, aldus Niels van Weert, manager product 
marketing bij Team Sportservice. Taakie moet het 
verenigingen makkelijker maken. ▶
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“Taakie is een tool voor sportverenigingen om het 
werven van vrijwilligers makkelijker en efficiënter te 
maken.” Dat doet de tool door mensen te groeperen. 
“We hebben een test ontwikkeld die we naar leden en 
ouders van jeugdleden kunnen sturen. Met 10 vragen 
kunnen we verschillende soorten typen vrijwilligers 
identificeren. Ben je creatief of analytisch? Werk je 
graag in een groep of alleen? Daardoor weten we heel 
snel of je bijvoorbeeld  een doener of een bestuur-
der bent. Daarmee creëren we een profiel en daarmee 
kunnen we je sneller matchen. En als je iets doet wat 
je leuk vindt dat beter aansluit bij je persoonlijke com-
petenties, dan blijf je het langer doen.”

EEN DIGITALE ASSISTENT

Taakie werd in januari dit jaar gelanceerd. Inmiddels 
maken bijna 100 clubs gebruik van de tool. De reacties 
zijn veelbelovend. “We krijgen mails van clubs die bin-
nen een paar minuten geschikte vrijwilligers kunnen 
vinden. ‘Het is ongelooflijk, ik heb in zes minuten tijd 
vier mensen gevonden die het buddy systeem willen 
draaien’, laten ze weten. Of ‘het lid voor de functie 
in de evenementencommissie die al jaren vacant is’. 
Leden geven ook aan het fijn te vinden om op deze 
manier benaderd te worden.” 

Het afnemen van de test betekent niet dat clubs hele-
maal achterover kunnen leunen. “De tool is een hulp-
middel. We noemen Taakie ook bewust een digitale 
assistent. Het is nog steeds superbelangrijk dat een 
vereniging goed communiceert naar de achterban. 
Daar proberen we ze ook in te faciliteren. Taakie moet 
goed worden aangekondigd, maar daarnaast moeten 
mensen ook goed worden ontvangen en begeleid. Dus 
de vereniging moet nog altijd tijd en energie steken in 
hoe je omgaat met je mensen. Ook het uitspreken van 
waardering blijft erg belangrijk.”

WERKEN AAN NAAMSBEKENDHEID
Clubs betalen per maand 19,50 voor het gebruik van 
Taakie. Niet veel, maar verenigingen zijn het niet ge-
wend om geld te besteden aan de eigen organisatie. 
Van Weert meent dat de tool het geld meer dan waard 
is. Op dit moment wordt veel aandacht besteed aan 
naamsbekendheid. “We zijn nu bezig met het zorgen 
dat iedereen op de hoogte is van Taakie en dat we ons-
zelf verder ontwikkelen op basis van de wensen en be-
hoeftes van de bestaande gebruikers. We doen veel op 
social media en organiseren maandelijks een webinar. 
Het is heel gaaf om te zien dat er steeds meer gemeen-
ten aankloppen en Taakie cadeau geven aan de lokale 
clubs.” Hierdoor worden clubs in de gelegenheid ge-
steld om de organisatie levend te houden. 

De profielen van gebruikers ontwikkelen zich 
voortdurend. “De test is eigenlijk pas het be-
gin. Op basis van de test stuur je een taken 
en functielijst. De reactie daarop wordt door 
Taakie onthouden. Dus als je het niks vindt, 
dan weet Taakie dat ook en zo ontwikkelt 
het profiel zich voortdurend. Het is verder 
de verantwoordelijkheid van de club om 
vrijwilligers te begeleiden om taken uit 
te voeren. Dus als iemand wil fluiten, dan 
moet de club mensen daarvoor opleiden.” 
Taakie wordt goed opgepikt. Van Weert 
is echt tevreden wanneer clubs aange-
ven dat het makkelijker is om mensen bij 
de vereniging te betrekken. “We willen 
het imago van vrijwilligerswerk oppoet-
sen. Zonder mensen onnodig te pushen 
hopen we bij te dragen aan de lol in het 
vrijwilligerswerk. Wij hopen ook bij te dra-
gen aan de professionalisering van de sport. 
Inzichten bij verschillende clubs en sporten 
dankzij Taakie kunnen waardevol zijn voor 
andere clubs en verenigingen. Daar hebben 
we nog wel meer data voor nodig. Maar die ver-
wachten we wel te krijgen.” •
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“Met een pak sneeuw 
op straat, hadden 
we 800 mensen op de 
wachtlijst om buiten 
te mogen zwemmen”

SASKIA SCHAKEL (GEMEENTE AMSTERDAM):

Het was een klein lichtpuntje. Waar overal in Neder-
land georganiseerd sporten vrijwel onmogelijk was door 
corona, gingen de deuren van het buitenzwembad De Mi-
randa open. Een experiment, vertelde manager zwembaden 
Amsterdam Saskia Schakel in Sportinnovatie Talks toen 
het nog koud winter was. Een zeer geslaagd experiment, 
kunnen we inmiddels vaststellen. “Je komt eerder aan 
een kaartje voor Lowlands dan voor het buitenzwembad. 
Je kunt een week vooruit boeken en elke ochtend gaat 
de nieuwe dag open. Dan staan ze met z’n duizenden in 
de digitale wachtrij om één  van die 600 kaartjes te 
bemachtigen. Dat had ik ook niet verwacht.” ▶
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Zwemmers dringen al jaren bij de gemeente aan op 
langere openstelling. Het traditionele seizoen loopt 
van mei tot september. “We krijgen elk jaar heel veel 
verzoeken van buitenzwemmers: kan het niet langer 
doorgaan? Dit jaar hebben we het per week bekeken. 
Hoeveel gas verbruik je? Hoeveel kaartjes verkoop je? 
En hoeveel personeel heb je nodig? En zolang de busi-
nesscase positief was, gingen we ermee door. Met 
enorm veel positieve, blije gebruikers tot gevolg. Echt 
bijzonder. Ik had ik ook niet verwacht dat we in decem-
ber met een pak sneeuw 800 mensen op de wachtlijst 
zouden hebben om te mogen zwemmen.”

POSITIEF VOOR DE GEZONDHEID
Buiten zwemmen in koud water speelt in op een bredere 
trend. Mensen kennen atleet en ijszwemmer Wim Hof. 
Aan zwemmen in koud water worden helende effecten 
toegedicht. “Kou komt terug als iets wat mensen kan 
helpen bij onze gezondheid. Je leest ook over kankercel-
len die worden bevroren en iemand als Wim Hof spreekt 
tot de verbeelding. Daarbij speelt ook dat er bijna niks 
te doen is, de binnenzwembaden en sportscholen zijn 
dicht. Dus dan maar buiten zwemmen. Het is de grote 
vraag of het een blijvertje is of dat het z’n populariteit 
te danken heeft aan corona. We zijn heel benieuwd om 
dat volgend seizoen te gaan ontdekken.”

De toeloop naar De Miranda komt uit het hele land. In-
middels heeft de gemeente Amsterdam ook een bad in 
Amsterdam Noord opengesteld. “Dat is een paar jaar 
oud en wordt verwarmd met stadswarmte. We konden 
het water heel handig van binnen naar buiten pompen. 
Daarbij kijken we ook naar duurzaamheid. Je hebt mil-
joenen liters water nodig, dus het Flevobad valt af: dat 
kost te veel gas om te verwarmen. Dan durf je jezelf niet 
in de spiegel aan te kijken.” 

De gemeente zou ook kunnen inzetten op bevordering 
van zwemmen in buitenwater. “Bij de veiligheid van 
open water komt heel veel kijken waar veel partijen bij 
betrokken zijn. Als er wat mis gaat, wie is er dan verant-
woordelijk? Dat is best wel een complexe puzzel. Wat 
niet weg neemt dat we dat graag zien: hoe schoner de 
Amstel, hoe beter het is. Zeker omdat de stad verdicht 
en het steeds warmer wordt. Maar het eerst doen in een 
bad is wel veiliger. Misschien is dat ook wel zo verstan-
dig voor de zwemmers. Dan kunnen ze het langzaam 
opbouwen.”
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STEL JE GEBRUIKERS VOOROP
De belangrijkste les van het succes van De Miranda: stel je gebrui-
kers voorop. Kijk naar wat er wel kan. “We hebben een enorm actieve 
groep buitenzwemmers hier in Amsterdam. Er is een Facebook com-
munity waarin zij zich verzamelen. Die Facebook groep is sneller dan 
het licht. Als premier Rutten iets zegt dan weet die groep het direct. 
Die telt op dit moment meer dan 2000 gebruikers, tegenover enkele 
tientallen vorig jaar, waardoor we de hele tijd een levende klantreis 
hadden. We konden zien hoe mensen dit beleven en ze gaven live 
feedback. Als je iets iteratiefs doet en je kunt daar live feedback op 
krijgen, dan ben je leuke dingen aan het doen.”

De gemeente heeft haar beste beentje voorgezet met betrekking 
tot de kaartverkoop. Het bestaande systeem was niet ingesteld op 
de grote populariteit van het winterzwemmen. Maar waar de amb-
telijke molens soms traag draaien, ging het nu snel. Houtje touwtje 
en met plakband, misschien nog niet perfect, maar het werkte wel. 
“We weten nu ook wat we moeten inkopen, maar ik ben enorm trots 
op ons plakbandsysteem. Niet alles kan: een meerbadenkaart kopen 
werkt technisch niet, maar je doet het met wat je kan.” 

STRAKS BETALEN WE DE PRIJS
De businesscase voor zwemmen valt op dit moment positief uit. Er 
kunnen 45 mensen per uur in het bad, dat 14 uur per dag open is. 
Ofwel iets meer dan 600 zwemmers per dag en bijna 20.000 per 
maand. “We hebben gekeken naar gas en water versus kaartjes, 
maar als je personeel aan de businesscase toevoegt, dan wordt het 
al lastiger. Die konden we nu inzetten, omdat alles plat lag, maar 
volgend seizoen is dat hopelijk anders. Dan kunnen gebruikers mis-
schien taken overnemen. Ik ben heel benieuwd wat daar nog uit 
naar voren komt. De grote vraag blijft of het sportinnovatie is of een 
hype in coronatijd. Ik ben heel benieuwd. Er zijn op dit moment veel 
mensen die koud douchen, dat was 5 jaar geleden niet zo. Is buiten 
zwemmen straks wat nu voetbal of hockey is? Of is het een hype?”

Schakel vindt het zonde dat er niet meer kansen zijn gegrepen op 
sportgebied in de stad. “Ik denk dat we met een meer gerichte doel-
groepenaanpak meer sport mogelijk hadden kunnen maken. Dat 
vind ik echt een enorm gemiste kans. De kwetsbare jeugd die binnen 
opgesloten zit. Mensen met overgewicht of ouderen die niet goed 
ter been zijn. Daar hadden we echt veel meer mee moeten doen in 
Amsterdam. Al die gymzalen en sporthallen, desnoods met maar 4 
naar binnen. Even los van wat het kost. De maatschappelijke waarde 
van sport is enorm. We gaan straks echt de prijs betalen, terwijl je 
juist weerbaarheid nodig hebben. We moeten mensen wapenen te-
gen het virus met sport. We hadden dat kunnen organiseren en dat 
is een gemiste kans.” •
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“Zoek als club 
ook naar nieuwe 
geldstromen”

RONALD KLEVERLAAN:

Veel Nederlandse sportclubs zien 
dalende ledenaantallen. Daarmee dalen 
ook de inkomsten van de clubs, met 
alle gevolgen van dien. Soms kan een 
crowdfundingscampagne uitkomst bie-
den. Maar er is meer mogelijk, stelt 
Ronald Kleverlaan, specialist op het 
gebied van nieuwe en alternatieve 
financieringsvormen. Zeker wanneer je 
er zakelijker naar kijkt. 
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Sportclubs hebben van oudsher veel ervaring met 
crowdfunding. Alleen werd het toen nog niet zo ge-
noemd. Er is altijd een beroep gedaan op leden om zich 
al dan niet financieel in te zetten voor de club. Vaak met 
succes. Maar minder leden maakt het lastiger. Al blijven 
de pluspunten overeind. “Ik noem het dan ook graag 
community funding. Door een beroep te doen op men-
sen betrek je ze, vrijwilligerswerk neemt toe. Je moet 
vaak een drempel over, het voelt soms een beetje als 
bedelen, maar wanneer je die stap eenmaal hebt gezet 
kom je vaak in een warm bad terecht. Mensen willen 
graag meehelpen en naast geld geven ook andere din-
gen doen. Het werkt als een soort olievlek.”

EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE IS EEN

COMMUNICATIECAMPAGNE
Zo zie je de laatste jaren ook steeds meer individuele 
sporters zich op crowdfunding storten. Naast geld le-
vert dat ook zichtbaarheid op. “Neem bijvoorbeeld de 

site Talentboek, voor onbekende talenten. Via die weg 
kunnen zij op zoek naar geld.” Dat kan heel leuk uitpak-
ken, omdat onbekende talenten soms ook bekend wor-
den. “Een mooi voorbeeld is  dat van Esmee Visser. Die 
won op de Olympische Winterspelen een gouden me-
daille op de lange afstand en was een paar jaar daarvoor 
nog op zoek naar een paar honderd euro voor nieuwe 
ijzers via Talentboek.”

Waarbij direct moet worden aangetekend dat crowd-
funden niet altijd eenvoudig is. De grootste fout die je 
kunt maken bij een campagne is onderschatten van de 
hoeveelheid werk die erin gaat zitten. “Je haalt je geld 
niet zomaar vanzelf  op. Het geld komt niet vanzelf 
maar binnenstromen. Zo werkt het niet. Een crowd-
fundingcampagne is een communicatiecampagne. Dus 
je moet echt wel een hele actieve fondsenwervingsac-
tie opzetten. Je moet weten wie je doelgroep is, hoe-
veel geld je maximaal kunt ophalen, mensen individu-
eel benaderen. Het is een hele actieve manier van ▶  
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fondsenwerving en als je dat niet doet dan kan het fout 
gaan. Soms verloopt een project bi de realisatie ook niet 
goed. Dat kan. Wees daar eerlijk en transparant over. 
Dan zie je de waarde van de crowd: wie weet kunnen ze 
je op andere wijzen helpen.”

VEEL NIEUWE ENERGIE
Kleverlaan geeft clubs mee dat ze zaken ook anders 
kunnen aanpakken: op een professionele manier geld 
ophalen waarmee grote projecten kunnen worden ge-
financierd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geld voor de 
aanschaf van zonnepanelen zodat de energierekening 
van de club structureel omlaag wordt gebracht. Maar 
het kan ook de totale overname van de club betekenen. 
“Dat is succesvol in de UK. Heel veel clubs, sportvelden 
en zwembaden worden daar overgenomen door de lo-
kale gemeenschap. Die financieren dat zelf. De overheid 
heeft daar 150 miljoen pond voor beschikbaar vanuit de 
overheid. Het gaat dan vaak het om matchfunding: de 
helft haal je zelf op en de andere helft wordt aangevuld. 
Je kunt het geld dus verdubbelen.” 

Wanneer de overheid zich terugtrekt en de community 
de zaak overneemt, maakt dat veel nieuwe energie los. 
“Dat valt of staat wel met een juiste overdracht op een 
goed moment. Mensen moeten er wel gevoel en zin in 
hebben. De borging met randvoorwaarden is belangrijk. 
Je wilt ook geen splitsing krijgen in de maatschappij: de 
haves en have nots. Je moet geen eliteclubs krijgen en 
de rest laten verrekken.” 

Het is ook lastig te verwezenlijken met alleen maar vrij-
willigers. Het vraagt om een professionele aanpak. “Het 
kan moeilijk gebouwd worden op alleen vrijwilligers. Op 
het moment dat je dat wat professioneler kunt opzet-
ten en mensen kunt betalen om de kar te trekken, waar 
in het individuele geval budget vanuit de gemeente 
voor beschikbaar komt, dan kun je er een businesscase 
van maken en het rondkrijgen.”

DIVERSIFISEER ZO VEEL MOGELIJK
Een andere vorm van financiering is een vorm als Pat-
reon of in Nederland Petje.af. De site werd oorspronke-
lijk bedacht om artiesten of andere individuen de kans 
te geven via die weg een basisinkomen te verwerven. 
Maar de site kan ook worden ingezet door clubs. Dat 
kan een aanvulling van de inkomsten betekenen: niet 
alleen leden betalen, maar ook fans of sympathisanten 
kunnen hun steentje bijdragen. “Dat is anders dan het 
traditionele lidmaatschap. Je kunt dat relatief makke-
lijk upgraden, waarbij sommige mensen meer en ande-
ren minder betalen. Supporters kunnen ook per maand 
weer opzeggen. Het is een abonnementsvorm maar dan 
digitaal waar je ook digitale producten voor kunt leve-
ren. Je bent niet echt lid, maar meer een supporter. Zo 
kan een vereniging meerdere vormen van leden werven. 
Je moet wel altijd goed kijken wat er in jouw community 
haalbaar is.”

Kleverlaan wil de bonden vooral meegeven dat ze alle 
beschikbare kennis zo breed mogelijk moeten delen. 
“Verzamel best practices en geef die aan de diverse ver-
enigingen mee. Kijk wat meer naar de investeringskant, 
de assetkant bij clubs. Er wordt vaak gekeken naar het 
bedrijfsleven voor geld en daar ga je de wedstrijd niet 
mee mee winnen. Lidmaatschappen zijn standaard en 
dat pas je ook niet snel aan. Dus de veranderingen zit-
ten in het Patreon-model of het omlaag brengen van 
vaste lasten of het verkopen van grond. Diversifieer zo 
veel mogelijk. Verkoop het pand aan de gemeente en 
huur het tegen een lager bedrag terug. Verkoop zaken 
aan supporters die het vervolgens zelf gaan beheren. 
Als bond moet je dan geld en know how ter beschikking 
stellen. Door gebrek aan professionaliteit en kennis ko-
men veel initiatieven niet van de grond en blijven op het 
vrijwilligers niveau hangen, terwijl met steun en onder-
steuning van de bond je meer kunt  bereiken. Zorg voor 
kennisdeling, peer-support: het delen van successen en 
ondersteun met geld indien mogelijk.” •
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“Dit is een schaatsapp voor 
ons en door ons”

ERIK EKKEL (EKKEL.COM): 

Het domein Ekkel.com was tijdens de vorst-
dagen deze winter veel in het nieuws. 
Via de site kon je dan ook zien waar je 
goed kon schaatsen. “Je ziet punten op de 
kaart. Daar hoort een kleurcode bij: rood 
of groen. Kleurcode rood zegt ‘ik zou het 
niet doen’ en op het moment dat je wel 
kunt schaatsen dan gaat het op groen. De 
informatie is volledig gebaseerd op user 
generated content”, aldus Erik Ekkel, de 
man achter de site. ▶
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De informatie kan worden doorgegeven middels een 
app. Die was nieuw dit jaar en werd zo’n 210.000 keer 
gedownload. De site trok gemiddeld tussen de 80 en 
100 duizend bezoekers per dag, waarmee het een be-
langrijke bron was voor het vinden van betrouwbaar ijs. 
Per dag kwamen er zo’n 5 tot 6000 meldingen binnen 
over de kwaliteit van het ijs.

IK VOEL DE VERANTWOORDELIJKHEID
Grote cijfers, zeker als je bedenkt dat Ekkel zijn site 
heeft opgezet uit liefhebberij. Hij is zelf een schaatslief-
hebber en vroeg zich al weer jaren geleden af waar hij 
het beste kon gaan schaatsen. Inmiddels komt hij daar 
met vorst zelf nauwelijks meer aan toe. Veel meldingen 
moeten handmatig worden verwerkt. “De app pakt de 
locatie waar je op dat moment bent. Dus het was de 
bedoeling dat je alleen punten meldt wanneer je op het 
ijs staat. Veel mensen deden pas een melding op het 
moment dat ze weer thuis waren. Die moest ik allemaal 
verplaatsen.” Hierdoor kwam de focus meer op mooie 
plekken en grote meren te liggen. Zelfs met hulp van 
familie en vrienden kon niet alles worden verwerkt.

De switch van rood naar groen maakt Ekkel ook hand-
matig. Daar is hij heel voorzichtig mee. “Het een beetje 
gut feeling of iets van rood naar groen gaat. Je kijkt naar 
de hoeveelheid meldingen over de plek en naar de plek 
zelf. Ondergelopen weilanden zijn ondiep, hebben vrij-
wel geen stroming en zijn dus minder onveilig. Ik heb 
deze keer de grote meren heel lang op rood gehouden, 
want er kwamen toch melding van onveilige plekken 
binnen. Soms stonden punten op groen terwijl er later 
toch meldingen binnenkwamen van onveilige plekken, 
dus dan pas ik het weer aan. (…) Ik heb wel een dis-
claimer op mijn website staan en ik zeg tegen iedereen: 
wees alert voordat je het ijs op gaat. Je kunt wel willen 
dat iedereen alleen op veilige ijsbanen blijft schaatsen, 
maar als het blijft vriezen gaan mensen toch op pad. 
Dus het is een afweging. Maar ik voel de verantwoor-
delijkheid.”

BETROUWBAARHEID BLIJFT SUBJECTIEF
Nu de vorst voorlopig weer achter ons ligt is het tijd voor 
de evaluatie. “We wilden al iets meer gaan automati-

seren, maar de winter haalde ons in. Denk bijvoorbeeld 
aan het samenvoegen van punten die binnen een straal 
van 100 meter worden gemeld. Dat scheelt veel werk.” 
Misschien is het ook mogelijk om meldingen vanaf de 
bank direct het stempel ‘foutmelding’ te geven. Ekkel 
zou ook graag zien dat mensen beeldmateriaal kunnen 
toevoegen. “Het moet bijna een soort twitterstream 
worden, waar je ook foto’s en video’s aan kunnen toe-
voegen, waar we ook dingen bovenaan kunnen vastzet-
ten. Denk aan meldingen van wakken bijvoorbeeld.  Als 
alle gebruikers foto’s gaan toevoegen, dan krijg je heel 
veel data. Dat is technisch nogal een uitdaging.”

De betrouwbaarheid van het ijs blijft een subjectief ge-
geven. Als er één schaatser veilig overheen kan bete-
kent dat niet dat er 10.000 mensen kunnen schaatsen. 
Het exact meten van de ijsdikte zou de betrouwbaar-
heid van een melding kunnen verhogen. Ekkel onder-
zoekt methoden waarmee dat eenvoudig zou kunnen. 
Denk aan geluid of “iets met ultrasoon bluelight of iets 
dergelijks. Dat zou best handig zijn.” Een andere mo-
gelijkheid is het aanstellen van vrijwilligers, die als een 
soort rayonhoofden metingen gaan uitvoeren. Een goed 
idee, maar iemand moet het sluitend organiseren. 

HET IS EEN COMMUNITY
Bedenk daarbij dat de site en de app puur vrijwilligers-
werk betreft. Het is lastig om een businessmodel onder 
Ekkel.com te hangen. Lang niet elk jaar ligt er ijs. “We 
hebben wel wat sponsoring, maar het is niet iets waar 
je winst op maakt.” Ekkel gebruikt de e-mailadressen 
van mensen die zaken melden ook nooit voor commerci-
ele activiteiten. “Ekkel.com is geen commerciële instel-
ling. Het is een community. Een schaatsapp voor ons en 
door ons. Er zijn in de loop der tijd wel wat commerciële 
initiatieven van anderen geweest, maar die zijn inmid-
dels allemaal weer verdwenen. Ik denk dat ik als enige 
over ben omdat ik geen commerciële partij ben. Ik hoef 
niet te denken of ik er geld mee verdien, alleen of ik 
het leuk vind. Er zit wel een soort druk achter om het 
vol te houden. Ik vind het leuk, maar het kost me wel 
vakantiedagen. Er is wel een nieuwe generatie die het 
eventueel kan overnemen.” •
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“Bij ons 
moet je gek 
van sport 
zijn”

NEAL PETERSEN (FC AFKICKEN):

Podcasts zijn inmiddels niet 
meer weg te denken uit het 
Nederlandse medialandschap. 
Dat was anders in 2015, 
toen Neal Petersen en Joris 
Boerhof met FC Afkicken be-
gonnen. Inmiddels worden on-
der die vlag 13 verschillende 
podcasts geproduceerd: over 
onder meer Italiaans voetbal, 
keepers, Ajax, PSV en Neder-
landse voetballers die over 
de wereld zijn uitgewaaid. De 
kern: elke podcast wordt ge-
maakt door echte liefhebbers. 

“Wij zijn gestart vanuit idealisme. Dat is niet veran-
derd in de loop der jaren. En dat zal zo blijven. Je moet 
vanuit liefde beginnen. Ik kan zelf geen podcast ma-
ken over Italiaans voetbal. Daar weet ik te weinig van. 
Het moet gemaakt worden door mensen die echt leip 
zijn van een onderwerp”, aldus Neal Petersen.

WAT DOET HET IN DE DOELGROEP

FC Afkicken zoomt in op de niches binnen het thema 
voetbal. “De trend is nu dat BN-ers podcasts gaan ma-
ken. Maar de verdiensten blijven voorlopig nog achter 
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bij andere media. Wij kijken niet per se naar cijfers, 
maar naar wat iets doet in de doelgroep. Italiaans 
voetbal scoort slechter dan de Cor Potcast, gemaakt 
door drie profvoetballers. Maar er zijn dan ook min-
der liefhebbers in Nederland die van Italiaans voetbal 
houden.”

Het businessmodel van FC Afkicken is op dit moment 
nog simpel: “We verdienen geen geld. Dat is een heel 
goed model. Haha. Ik geloof heel erg in een model 
bouwen waar uiteindelijk  puristen ook een boterham 

mee kunnen verdienen. Dat is iets van de lange adem. 
In 2020 zijn er investeerders ingestapt en er zijn in-
middels ook wat partnerships die geld stoppen in spe-
cifieke podcasts. Dat levert nog weinig op, maar uit-
eindelijk willen we verschillende partnerships sluiten 
waardoor je de makers kunt betalen.”

MONEY DRIVEN

Andere podcasts werken soms met donatiemodellen. Pe-
tersen vindt het daarvoor nog aan de vroege kant. “Het 
moet heel goed zijn voordat je mensen toegevoegde ▶ 
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waarde kunt gaan leveren voor het geld dat ze 
betalen. Bijvoorbeeld dat je de podcast kunt 
zien. We mikken niet op één model. We kiezen 
heel bewust voor het bedenken van verschil-
lende modellen. Er is veel interesse in wat we 
doen. Natuurlijk zijn er investeerders die binnen 
twee jaar hun geld terug willen, maar daar leg 
ik me niet op vast. Het gaat nooit money driven 
worden. Maar het gaat wel veel harder dan we 
hadden verwacht. Als je de projectie ziet die we 
in 2019 maakten, dan zijn we daar ver voorbij.”

De filosofie is duidelijk: podcast first. “Wij 
bouwen merken vanuit een podcast. Maar 
daar omheen kun je andere verdienmodellen 
bedenken. Denk aan merchandise of events.” 
Zo had FC Afkicken ooit 500 aanmeldingen 
van mensen die de show live wilden komen 
bekijken. Dat was gratis. “Dat hadden we 
niet verwacht. Je kunt dan ook gaan denken 
aan een hele dag rondom een podcast met 
muziek of twee drankjes, waar je dan bij-
voorbeeld  een tientje voor vraagt.” Maar het 
belangrijkste uitgangspunt is en blijft: goed 
kijken naar wie de luisteraars zijn en wat ze 
fijn vinden.

DE LIEFHEBBER BEDIENEN

FC Afkicken is zich inmiddels aan het verbre-
den. Zo worden er ook podcasts over vecht-
sport en Amerikaanse sporten gemaakt en 
wordt er gepraat over hockey en volleybal. 
Volgens Petersen is elke niche geschikt. Ook 
zogenaamde kleine sporten lenen zich goed 
voor een podcast. “Stel er zijn 30.000 leden. 
En 10% daarvan vindt het leuk, dan bedien je 
zo  elke week tussen de 3000 en 6000 men-
sen. Dat is toch goed. Zo bedien je de echte 
liefhebber.” 

Wanneer het weer mogelijk is, zal ook weer 
meer gedaan worden met video. “We hebben 
daar wel al pilots mee gedaan die er vet uit-
zagen. We hebben veel videoformats klaar 
liggen, die gaan we volgend seizoen ook uit-
rollen. We hebben een speciale relatie met 
sporters. We maken nog steeds de vrijdag-
middagborrel dat is ook video. Maar het is nu 
behelpen. Het is wel podcasts first bij ons nu. 
We hebben laatst een 12 uur durende show 
gedaan over de transfer deadline en daar zit-
ten dan 20.000 mensen naar te kijken. We 
zijn langzaam gegroeid en zijn nu langzamer-
hand aan het professionaliseren.”

EEN NIEUW PLATFORM

Onderdeel van die professionaliseringsslag 
is een nieuw online platform dat in juni zal 
worden gelanceerd. Daarop zal alle content 
te vinden zijn. “Veel mensen vinden ons leuk, 
maar weten niet wat we allemaal doen. Dat 
moet op het platform zichtbaar worden. Alle 
content die we maken moet op 1 platform te 
zien zijn: video, podcasts, tekst. Ook wordt 
steeds serieuzer gewerkt aan het behalen 
van meer bereik. “We knippen veel highlights 
los en verspreiden die via onze social kana-
len. Dat triggert mensen. Tot nu toe is elke 
euro  in het maakproces gestopt, nooit in 
de marketing. Dat is misschien de volgende 
stap. Daar gaat het platform bij helpen. Hoop 
ik.”

Zonder ooit een concessie te doen wat be-
treft de inhoud. “Ik ga niet naar strakke 
formats toe. Ook al wordt er gezegd dat 30 
minuten de ideale podcastlengte is, het mag 
van mij altijd langer als het een goed gesprek 
is. Dat moet ook zo blijven.” •
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Zo werd 
een online 
evenement 
toch heel 
leuk!
Het gerenommeerde innovatiefes-
tival South By South West was dit 
jaar alleen online te volgen. 
Geen innovatiereis naar Austin, 
Texas. Niet samen onderdompelen 
in trends en ontwikkelingen. De 
thema’s zijn altijd breed. Omdat 
het waardevol is om naar andere 
terreinen te kijken. 

Maar we konden er dit jaar dus wel per video bij zijn. 
Maar dan mis je natuurlijk meteen veel:

 � Vanuit Nederland is het moeilijk om je alleen op 
SXSW te concentreren omdat het gewone leven 
ook doorgaat. Een vergadering, een bezoek aan 
de tandarts, de verkiezingen.  
Doordat er voor een belangrijk deel een bak 
video’s over je heen wordt uitgestort (die be-
schikbaar blijft), ontbreekt de urgentie. Want je 
kunt later ook kijken, het hoeft niet nu. En van 
uitstel komt vaak afstel. 
Het sociale aspect is normaal gesproken in Aus-
tin heel belangrijk. Je bent met elkaar. Praat met 
elkaar. Ziet elkaar op onverwachte momenten 
en plekken. Er waren online absoluut heel goede 
sessies, maar dat sociale ontbrak nu helemaal.

Althans, het werd niet door SXSW geleverd. Daarom 
hebben we het zelf gedaan. We hebben zelf de socia-
le component bij SXSW georganiseerd. En naar Austin 
toegaan zal altijd leuker blijven, maar dankzij de vol-
gende componenten werd het toch heel leuk! ▶
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1. Een gezamenlijk blog. Na een oproep op Twitter met de vraag wie er 
SXSW online ging volgen en zin had om mee te doen, meldden een 
kleine 30 mensen zich. Allemaal Nederlanders met een kaartje voor de 
online versie van SXSW met kennis delen als tweede natuur. Dankzij 
hun ontstond er een levendige en inspirerende omgeving die tegelijk 
een gids door de on demand videos was. Want veel van wat was uit-
gezonden, bleef beschikbaar. Grote dank, bloggers voor je bijdrage aan 
het openbaar notitieblok!

2. Een dagelijkse koffiesessie. Naast de grote groep, was er een kleinere 
groep van mensen uit de sport (door de Sportinnovatiestudio bij el-
kaar geroepen) die dagelijks om 8.30 via Zoom bij elkaar kwam om in-
formeel bij te praten over wat ze gezien en geleerd hadden. Zoals we 
dat in Austin aan de Colorado River zouden doen. Goed en fijn om dat 
gezamenlijke moment aan het begin van de dag te hebben. Echt van 
toegevoegde waarde.

3. Een WhatsApp-groep. In je eentje videos kijken, is ook maar alleen. 
Voor de mensen uit de sportwereld, hebben we ook een gezamenlijke 
WhatsApp-groep in het leven geroepen. Om real time enthousiasme te 
delen, om geschreven verhalen door te geven, om vragen te stellen, om 
even iets kwijt te kunnen wat helemaal niks met innovatie te maken 
heeft. Het sociale real time aspect is leuk en belangrijk.

4. Grumpy Old Men. De Grumpy Old Men is een vast gegeven op SXSW. 
Wij - Michiel Buitelaar, Michiel Berger, Erwin Blom en Roeland Steke-
lenburg - zitten in Austin altijd met zijn vieren in een huis en maken 
dagelijks in video de balans op. Dat hebben we nu ook gedaan. En dat 
doorkletsen en aan het denken worden gezet is ook onmisbaar.

5. Afsluitende online borrel. Op vrijdagmiddag hadden we vanuit de Spor-
tinnovatiestudio een round up sessie in Zoom belegd. Marianne van 
Leeuwen (duurzaamheid), Nynke Lely (sport), Lara Ankersmit (media) 
Suzanne Unck (onderwijs) en Monique van Dusseldorp (evenementen) 
vertelden wat hun indruk op hun vakgebied was en muzikant Jon Lang-
ford zorgde er vanuit Chicago voor dat de muzikale noot die zo belang-
rijk is voor SXSW ook in deze Zoom-sessie zat. En de borrel? Iedereen 
had nachos en bier thuisbezorgd gekregen om online en offline te com-
bineren. Lekker, leuk, waardevol en een echt mooie afsluiter.

6. Een SXSW21 Magazine. Dat heb je nu voor je. Om een idee te krijgen 
hebben we een aantal van de online notities gebundeld. Allemaal ging 
helaas niet! Wij hopen volgend jaar weer naar Austin, Texas af te reizen. 
Maar als dat niet kan, dan weten we nu hoe we een goed alternatief 
kunnen organiseren. 

Erwin Blom
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Dank voor de bijdragen:
Gerard Dielessen, Marit Jonker, Paul Lengkeek, Lara 
Ankersmit, Michiel Berger, Marianne van Leeuwen, 
Nynke Lely, Suzanne Unck, Monique van Dusseldorp, 
Jesse Burkunk, Iskander Smit, Marjolijn Kamphuis, 
Johan Voets, Vincent Luyendijk, Astrid Claessen, Cy-
ril Snijders, Michiel Buitelaar, Roeland Stekelenburg, 
Wouter Hosman, Mark de Kock, Lydia van den Brink, 
Nicolette van Dijkum, Elger van der Wel.

Lees alle verhalen via 
sxsw21nl.posthaven.com

http://sxsw21nl.posthaven.com


66 m a g a z i n e  0 5

Sport in een veranderende 
maatschappij

De panelleden van de sessie ‘The ‘I’ In ‘Team”, Sport In A Chan-
ging Society’ zijn ervan overtuigd dat sport een veel belangrij-
kere en nog vooraanstaandere rol moet spelen in het herinrichten 
van de samenleving, noodzakelijk geworden door COVID-19. Zeer 
interessant.
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Door alle technologische, bijna oneindige, mogelijk-
heden zijn het niet meer alleen de sterren van een 
sportteam die zich ontpoppen als rolmodel. Publi-
catie platforms genoeg immers. Individuele atleten 
zijn allang niet meer afhankelijk van een reporter die 
alleen maar op zoek gaat naar de voor de hand lig-
gende helden.

Zo betoogde basketbalspeelster Monique Billings 
(over de hele wereld gespeeld) dat tegenwoordig 
alle spelers een eigen rol en verantwoordelijkheid 
hebben en die ook nemen. “Iedere atleet levert een 
bijdrage op zijn of haar eigen manier. Ik ben erg be-
zig met het onderwerp mentale gezondheid. Juist nu. 
Anderen zijn weer druk met politiek bijvoorbeeld.”

Door de technologisering democratiseert de me-
dia-industrie. Er ontstaan allerlei en vooral meer mo-
gelijkheden voor iedereen, dus ook voor sporters om 
je zelf te tonen, je uit te spreken, iets te vinden. “Ie-
dereen heeft nu een stem”, betoogde Emeka Ofodile 
van sportsnetwork ESPN.

Op dag dat in Nederland verkiezingen worden ge-
houden en sport nauwelijks een volwaardige plaats 
heeft in de verschillende verkiezingsprogramma’s 

somt Ofodile moeiteloos een rijtje waarden op waar 
de wereld beter van wordt juist door de sport:

En alhoewel dit rijtje zeker niet compleet is, conclu-
deerde Ofodile samenvattend wel heel terecht dat 
sport ons kan helpen een nieuwe samenleving te 
creëren.

Helemaal mee eens. •

en inspirerende kracht

Gerard Dielessen  (NOC*NSF)

Sport is een positieve
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Kan VR 
voor echte 
verandering 
zorgen?
In de sessie ‘Can VR Crea-
te Real Change’ waren hele 
mooie voorbeelden te zien 
van ‘VR for good’. Drie VR 
makers vertellen over hun 
werk. 

De ‘mother of VR’, Non-
ny de la Pena, zoomt 
mee vanuit een rommeli-
ge garage (met stip de vreemdste 
background van SXSW) en vertelt over een indruk-
wekkende lijst van prachtige projecten.

Het begon met de creatie van een VR-omgeving 
van Guantanamo Bay. Niemand mocht daar in de 
buurt komen, dus leek het haar goed als mensen 
echt zouden kunnen ervaren wat daar aan de hand 
was.

Daarna richtte ze zich op voedselbanken; je sluit 
aan in de rij en maakt dan onder meer mee dat een 
man letterlijk omvalt, in coma geraakt vanwege 
een hypo omdat hij al te lang niet had gegeten. De 
la Pena vertelt erbij dat de honger in de VS daarna 
nog veel erger is geworden.

Ze noemt ook Kiya, een film met 2 zussen die pro-
beren om hun andere zus te redden van een ex 
die haar wil vermoorden. Het lukt niet en je zit dus 
middenin een moord.

Ook komt een project aan bod over vrouwen 
die abortus willen plegen, maar bij abortuskli-
nieken belaagd worden door tegenstanders. Je 
voelt hoe het is om ‘whore’ in je gezicht ge-
schreeuwd te krijgen. Na deze ervaring vonden 
zelfs de meest verstokte conservatieven dat 
het wel wat minder zou kunnen tegen meisjes 
van 17. 

Een ander voorbeeld is LHBT-ers die om hun 
geaardheid uit huis gegooid worden. 40% van 
de daklozen komt uit de LHBT groep, dus ken-
nelijk is dat in de VS aan de orde van de dag. 
Je hoort opgenomen geluiden van een echte 
scene waarbij iemand verrot gescholden wordt 
door zijn eigen ouders en het huis uit moet. Je 
staat er middenin. 

Tweede panellid Gabo Arora had zich in zijn 
baan bij de VN al vaak afgevraagd hoe hij meer 
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Marianne van Leeuwen  

(KNWU)

empathie zou kunnen opwekken voor de vluchtelingenpro-
blematiek. Hij plaatst je met VR midden in een kamp met 
Syrische vluchtelingen. Zo wordt het heel tastbaar wat ze 
meemaken. En het mooie is: mensen kunnen hun eigen ver-
haal vertellen. Dat hoeven VN officials niet meer voor ze te 
doen.

Dat heeft impact. Amnesty deed tests; na een VR ervaring 
waren donaties dubbel zo hoog. Hun commentaar: ‘if a pic-
ture is worth a thousand words, than a VR is worth an entire 
book’. 

Derde panellid Tiffany Kieran werkt bij Earthxr, een bedrijf 
dat mensen vooral laat ervaren hoe het is om in de natuur te 
zijn. Zij probeert klimaatverandering zichtbaar en voelbaar te 
maken met VR. In Greenland melting sta je tussen de mach-
tige gletchers en zie je ze om je heen smelten. 

Net als veel anderen die de ernst van de klimaatcrisis en van 
de biodiversiteitscrisis inzien, breek ik mij vaak het hoofd over 
hoe we dit urgente probleem op de agenda kunnen krijgen. 

In Nederland is dat al helemaal niet het geval; in deze ver-
kiezingen stond het niet eens in de lijst van 10 belangrijkste 
onderwerpen. Onbegrijpelijk voor wie de ernst ziet van wat 
op ons afkomt en voor wie weet hoe veel tijd we al hebben 
verprutst met niets doen. 

Voor wie een beeld wil krijgen van wat ons te wachten staat: 
lees The Uninhabitable Earth van David Wallace Wells en/
of Our Final warning van Mark Lynas. Beide geven aan de 
hand van een hele verzameling wetenschappelijke studies 
een overzicht van hoe de wereld eruit ziet bij 3 graden op-
warming (het traject waar we nu op zitten), 4 graden, en-
zovoort. Zelf heb ik mijn leven radicaal omgegooid toen ik 
het boek van Wallace Wells had gelezen. Wie weet kunnen 
we met goede VR bij veel mensen hetzelfde bereiken. Ik zeg: 
elke politicus verplicht een sessie. •
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Mensen zijn gemaakt om samen te leven en hebben 
de diepe behoefte om ergens bij te horen. Want dat 
geeft rust en veiligheid. Mensen zijn samen sterker 
dan alleen. Verbinding ontstaat rond een gemeen-
schappelijke passie of interesse. Overeenkomsten zor-
gen dus voor binding. Als je dat combineert met de 
kracht van verschillen, ontstaat er een sterk geheel. 
Niet helemaal nieuw natuurlijk, wel goed om nog eens 
te beseffen. Een online community kan een vriend-
schap faciliteren. 

De sprekers bestempelen de huidige online communi-
ties nog als ‘onvolwassen’ en klaar voor the next step. 
We staan aan het begin van een tijdperk waar verbin-
ding het verschil gaat maken. De sprekers introduce-
ren een driehoek van kenmerken die fundamenteel 
zijn voor een goede vriendschap cq. relatie en waar 
je dus bij het inrichten van een community op moet 
letten.

 � Positiviteit: blij, inspirerend, trots. Je voelt 
je welkom, veilig en gewaardeerd. Tegenover 1 
negatieve ervaring moet je 5 positieve zetten. Be 
aware! 

 �  Consistentie: je moet op elkaar kunnen 
vertrouwen, een betrouwbare omgeving waar 
je samen kunt ontdekken, iets bouwen of een 
probleem oplossen.

 �  Kwetsbaarheid: jezelf mogen zijn, gezien 
worden, een plek waar je je ideeën, gevoelens 
en gedachtes kunt delen (self-disclosure, mooi 
woord!). Een plek dus waar je kleur kunt geven 
aan jouw eigen profiel en makkelijk kunt delen.

Als next step wordt de integratie van menselijke 
emoties in een digitale omgeving opgeworpen. Met 
andere woorden: het sociale gedrag van mensen nog 
beter faciliteren en daarbij leren van de offline sociale 
hangouts. Hoe kan het echte leven maximaal worden 

De toekomst 
van social 
media
Het hoofd marketing van Mine-
craft en de manager van het Fa-
cebook Reality Lab delen in de 
sessie ‘What’s Next In Social? 
Enter The Metaverse’ met veel 
enthousiasme hun visie op de 
waarde van verbinding. Verbon-
denheid wordt neergezet als hét 
middel voor een gelukkig en ge-
zond leven. 
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nagebootst. Daarbij ook rekening houdend dat iedereen 
anders is en dus andere behoeftes heeft. 

Ook de samensmelting van de on- en offline wereld 
wordt gezien als de toekomst. The best of both wor-
lds. Een voorbeeld uit de koker van de dame van Mine-
craft illustreert dit mooi: een oma en een jongen van 
10 die aan de andere kant van het land woont, spelen 
dagelijks online het spel. Ze bouwen, leren van elkaar 
en ontdekken samen het spel. Dit leidt tot een innige 
band die zonder de online community van Minecraft 
zeer waarschijnlijk een stuk minder intens zou zijn. Het 
zou een goed script voor een reclamespot kunnen zijn:)

Kortom: als je je als mens verbonden voelt, ben je cre-
atiever, productiever en bovenal gelukkiger. Zou dit 
het ei van Columbus zijn? Als dat zo is dan hebben 
we met sport de dubbeltikker in handen. Wetenschap-
pelijk is immers al bewezen dat bewegen gelukkiger 
maakt, als we dan ook mensen via de sport met elkaar 
weten te verbinden. •

Marit Jonker (KNGU)

The best of both worlds
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De trend van steeds 
meer sensoren
“You body is a network connected to 
the You of Things”. In haar Emerging 
Tech Trend report vertelt trendwat-
cher Amy Webb over de trend dat ons 
lichaam met steeds meer sensoren kan 
worden uitgerust, zoals bijvoorbeeld 
smart (sport) watches.

van the internet of things
You ofThings is een intieme versie 
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van the internet of things

Deze sensoren verzamelen informatie over onze lichamelijke 
gesteldheid (hartslag, bloeddruk, bloedsuikerspiegel, etcetera) 
en locatie. De sensoren worden ook steeds beter in het meten 
van onze gemoedsrust (stress, geluk, uitgerust, etcetera). Deze 
sensoren zijn ook gekoppeld aan het internet. De ‘You of Things’ 
waar Webb over praat is een intieme versie van ‘The internet 
of things’.

Deze trend levert allerlei (ethische) vraagstukken op, want 
techbedrijven kunnen naast alle gegevens die nu al verzameld 
worden, dat aanvullen met bio medische gegevens. In deze no-
titie wil ik het terugbrengen naar wat de gebruiker zelf ermee 
kan doen en de impact op de sport.

Topsporters maken al langer gebruik van dit soort technologie. 
Het disruptieve is dat deze technologie nu in het bereik komt 
van de gemiddelde recreatieve sporter. De sportbonden van 
hardlopen, wielrennen en fitness buigen zich bijvoorbeeld over 

hoe de ongebonden sporter bereikt kan worden. Daarnaast is er 
een hele industrie van (personal) trainers die klanten begeleidt.

Heeft een sporter straks voldoende aan een sporthorloge en 
wat andere sensoren om verantwoord een individuele sport te 
beoefenen? Is dan geen personal trainer meer nodig?

Sportscholen en personal trainers hebben door Covid-19 een 
snelle ontwikkeling doorgemaakt in online en op afstand coa-
chen en worstelen er al langer mee hoe ze de sporter ook 
buiten de lessen kunnen motiveren om een gezonde leef-
stijl vast te houden. Wellicht biedt deze technologie daar 
ook kansen voor. Als de data gedeeld wordt met de trainer 
zijn er mogelijkheden om meer mensen te begeleiden en hen 
te motiveren als er een moeilijke keuze is tussen bankhan-
gen met een zak chips of een rondje rennen door het park. • 

Paul Lengkeek  (KNKF)
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Handboek 
inclusiviteit
WOW. De sessie ‘The WNBA Play-
book For How To Lead A Movement’ 
geeft een mooi inzicht hoe het 
playbook voor inclusiviteit voor 
grass roots, vrouwen en LHBTI in 
de unieke infrastructuur van de 
WNBA een voorbeeld kan zijn voor 
ons allemaal. Wat ik persoonlijk 
heel bijzonder vind is dat het 
gedachtengoed in de haarvaten 
zit van de organisatie en cul-
tuur. Het is geen beleid of pro-
jectje, het is onderdeel van het 
geheel. Het succes maakt niet 
alleen gehakt van vooroorde-
len, maar is ook een recept voor 
sportorganisaties om te groeien 
in deelnemers, fans, inkomsten 
en bereik. Een aantal korte no-
tities.  

Je moet tijdens de sessie even een paar minuten door 
alle cv’s heen, maar dan start een goed opgebouwd 
verhaal waar thema’s worden besproken als beleid, 
organisatie, gelijke salarissen, waarde, media & zicht-
baarheid, merchandise en sponsorbeleid. 

Hoe? Door alles gelijk te trekken, ook media en spon-
soring. Door bewust anderen aan te nemen dan je ge-
wend bent. Kleur, religie, sekse, sekse voorkeur. Het 
proces dat vervolgens op gang komt heet LUISTEREN. 
Door te luisteren, leer je van elkaar en word je mede-
stander van elkaar. Vergissingen, fouten worden ge-
maakt en dit schuren versterkt het lerend vermogen.

Kosten / baten: hoe verkoop je vrouwen en LHBTI?  Via 
authenticiteit op basis van de werkelijkheid. Ontwik-
kel geen wensvormpje om het vervolgens identiteit te 
noemen. Sportsbusiness moet je ontwikkelen op basis 
van eigen voorwaarden. Is het ‘bad for business’? Hell 
no... er kunnen nieuwe markten, sponsors en fans wor-
den aangeboord.

Door de presentatie heen wordt (helaas) nog iets dui-
delijk: POLITIEK en ACTVISME krijg je er gratis bij.... 

Social justice, wat wij inclusie noemen, gaat over fun-
damentele waarden in onze maatschappij. Dit onder-
werp is groter dan sport. Echter sport en sporters zijn 
wel publieke uithangborden. Maar sinds wanneer zijn 
atleten ook activisten? Staat hun sportbond achter 
ze? De dames zien het als onderdeel van de evolutie, 
het proces om samen te bouwen het publiek te ver-
binden en de markt te vergroten. 
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inclusiviteit, empowerment, activisme

Nynke Lely (Skateboard Federatie Nederland)

Persoonlijke noot:

Deze dames hebben mij geraakt, hun betoog heeft 
mijn visie verfijnd. Gedurende het gesprek refereren 
de dames aan de Black Lifes Matter beweging en hoe 
zij hierin verweven zijn geraakt.  Activisme en politiek 
zijn automatisch verbonden aan hun dagelijkse werk 
en identiteit. Waar ik het eerst afdeed als iets typisch 
Amerikaans, realiseerde ik mij gedurende het betoog 
dat (hoewel wellicht minder explosief), inclusie ook 
een belangrijk thema is in Nederland (zie het spor-
takkoord op alle levels). Omdat het nog gerealiseerd 
moet worden. Onze georganiseerde sportfamilie, mijn 
eigen sportorganisaties (sportvisserij en skateboar-
den), de collega bestuurders, beleidsmedewerkers, 
sportaanbieders, vertegenwoordigers, sporters, spon-
sors, partners ... 

Zijn ze inclusief? NOPE 

Is het bereikbaar: JA

Hebben we de ballen ervoor?   

Ik heb de afgelopen uren het meerjarenbeleidsplan 
van de Skateboard Federatie Nederland herschreven. 
Empowerment is sinds gisteren op alle niveaus en op 
alle terreinen het uitgangspunt geworden. Het is de 
accelerator van impact, storytelling, verbinding, groei 
van zowel sporters, de infrastructuur, de program-
ma’s, de organisatie en de partnerships om het vlieg-
wiel te creëren. •

How to lead a Movement
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Zo voeden we 
goede gamers op
De belofte en de potentie van games als leerplekken, sociale uit-
wisseling en maatschappelijke betrokkenheid onder jongeren, zul-
len niet worden gerealiseerd zonder een gedeelde publieke agenda 
die het groeiende probleem van online toxiciteit aanpakt. Hoewel 
er al lang beleid en infrastructuren bestaan om veilige, openba-
re speelplaatsen voor kinderen in de echte wereld te garanderen, 
bestaan dergelijke benaderingen niet voor de online ‘speeltuinen’ 
waar jongeren steeds meer tijd doorbrengen. 
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‘Raising Good Gamers’ wordt gehost door 
Makeda Mays Green VP of Digital Consumer 
Insights at Nickelodeon, Kishionna Gray, as-
sistent Professor at University of Illinios, 
Chicago en Jennifer Pierre, User Experience 
Reseacher bij Goolge.

Makeda Mays Green: “Het doel van RGG is 
een duurzame beweging te creëren die de 
online gaming cultuur kan veranderen. Kin-
deren van vandaag zijn actieve gamers. Het 
is voor kinderen van 6 tot 11 jaar dé activi-
teit op mobile telefoons. Social influencers 
zijn voor hen bekende namen die ze ook te-
rugzien in reclames en andere uitingen in de 
media. Game gerelateerde content staat bij 
kinderen in de top 5 op YouTube, wat bete-
kent dat games bekijken onderdeel is van hun 
media ecosysteem. Samen online gamen ver-
vangt steeds vaker buiten speel momenten. 
Kinderen ervaren online net als op school of 
sportvereniging ook de angst om buitenge-
sloten te worden. Bijvoorbeeld door niet bij 
een bepaalde gamegroep te horen of een 
game niet te mogen spelen van ouders.”

Het gamen onder kinderen is ook toegeno-
men tijdens de pandemie. Hierbij worden 
voornamelijk de voordelen benadrukt: gees-
telijke gezondheid, socialisatie en het biedt 
kansen voor co-engagement. 

Makeda Mays Green: “Gaming is populair 
onder etnische groeperingen, alleen zijn ka-
rakters en influencers met een niet-wester-
se achtergrond ondervertegenwoordigd in 
gaming. Ook game developers erkennen het 
gebrek aan diversiteit als een uitdaging van 
de gaming industrie. Daarbij is het ontbreken 
van diversiteit in gamecontent een belang-
rijke factor als bedreiging voor de potentiële 
groei.”

Waarom is representatie belangrijk?

Hoe we onszelf weerspiegeld zien op het 
scherm, kan van invloed zijn op wat we den-
ken en voelen. Media heeft daarom, naast 
familie en vrienden, een belangrijke rol. Het 
overgrote deel van kinderen is zich bewust 
van stereotypen. 70% van kinderen (9 – 12 
jaar) heeft van stereotypen gehoord en 1 van 
de top 10 plaatsen waar kinderen leren over 
stereotypen is in videogames.

 Kishionna Gray: “In 2019 was Pokemon Go ook 
groot in Chicago. Los van het feit dat kinderen 
met een niet-Westerse achtergrond gewend 
zijn van straat weggestuurd te worden, ble-
ken ze in hun eigen wijken in Englewood geen 
Pokemons te kunnen vangen. Englewood ligt 
zuidelijk. In het noordelijke deel waren veel 
Pokemons. In Englewood geen Pokestops. De 
criteria voor de Pokestops waren veiligheid 
en historisch belang.”

 Jennifer Pierre: “Onze doelen zijn om te voor-
komen dat er drempels worden opgeworpen 
op basis van identiteit en daarnaast proactief 
inclusie identificeren en aanmoedigen.’

 ‘Raising Good Gamers’ is een Amerikaans 
initiatief dat werkt aan een positieve, inclu-
sieve, eerlijke online game communities voor 
jongeren. Het initiatief is in het leven geroe-
pen om een positieve verandering teweeg te 
brengen in de cultuur en het klimaat van onli-
ne gaming. Door inzichten over diversiteit te 
delen en te inspireren. Door samen te werken 
met kinderen. Door ze een stem te geven en 
een rol laten spelen in het vormgeven van de 
gamecultuur. •

Nicolette van Dijkum 
(Sportinnovatiestudio)
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‘Lessons From A Bold Dutch City, How To Not Let the 
2020 Crises Go to Waste’ maakte me - misschien wel 
juist vanwege die paradoxale omstandigheden - reuze 
trots. Enerzijds om mijn stad zo internationaal verte-
genwoordigd te zien worden. Maar vooral ook omdat 
er zulke zinnige dingen werden gezegd. 

Forward thinking - Wat ik niet wist, is dat Abouta-
leb een achtergrond als engineer heeft. In combina-
tie met de hoeveelheid energie die het hem - op zijn 
vijftiende - heeft gekost om in Nederland te ‘landen’ 
verklaart misschien wel dat hij een van de meest ‘for-
ward thinking mayors’ van Europa is geworden. 

Veerkracht - Een stad moet veerkrachtig zijn (Rotter-
dam bijvoorbeeld op het gebied van waterbeheer en 
klimaatadaptatie), maar belangrijker nog is de social 
resilience, de veerkracht van haar bewoners. Als stad 
kun je daaraan actief bouwen door de combinatie van 
de juiste basisvoorzieningen; met name educatie, ge-
zondheid en huisvesting. (NB. Aboutaleb is lid van de 
Covid-19 recovery taskforce van de C40 steden).

Lessen uit 
Rotterdam
Fascinerend hoe de dingen soms 
gaan. Zo volg je vanuit huis in 
Rotterdam een sessie van SXSW - 
waar je niet kunt zijn vanwege 
een pandemie - waarin Burgemees-
ter Aboutaleb van ‘mijn’ Rotter-
dam wordt ondervraagd door Me-
lissa Ablett, vice president van 
‘mijn’ innovatiecommunity CIC - 
waar je niet kunt zijn vanwe-
ge een pandemie - met als rode 
draden innovatie, ecosystemen, 
sociale veerkracht en leider-
schap. 

Leave no one behind - Verhelderend om te horen hoe 
hij praat over ‘dat iedere Rotterdammer’ mee moet 
kunnen doen. Dat de energietransitie bijvoorbeeld niet 
het feestje van de happy few moet zijn. We moeten in 
een stad ruimte bieden voor iedereen.

Ecosysteem - Hij had vroegtijdig door dat Rotterdam 
op zichzelf te klein was, met 650.000 inwoners tel 
je niet mee. Daarom zocht hij vroeg naar de samen-
werking met Den Haag, wat heeft geleid tot MRDH 
(Metropoolregio Rotterdam Den Haag) met meer dan 
3 miljoen inwoners. Een schaal die nodig is om te con-
curreren met het buitenland. Het bestond niet, maar 
is nu een officiële entiteit met bevoegdheden op het 
gebied van economie, mobiliteit en in de toekomst pu-
bliek groen. Ook de intensieve samenwerking tussen 
de universiteiten van Delft (Technisch), Leiden (Life 
Science) en Rotterdam (Economie, Medisch) is hier-
van het direct gevolg. Het brengt de buitenwereld 
naar binnen. 

Creativiteit - Het belang van de creatieve sector 
wordt extra benadrukt. De meest creatieve mensen 
werken nou eenmaal niet in ‘public office’’, dus moet 
je die impulsen anders organiseren en zorgen dat die 
wel worden benut. 

Technologie - We zullen de rol van technologie in het 
onderwijs van onze kinderen moeten gaan vergroten. 
Maar het is geen doel op zich. Technology is serving 
humanity. Een flink deel (20 - 25%) van de bevolking 
zal geen gebruik maken van alle nieuwe digitale tech-
nologie, dat betekent dat je die op de meer traditione-
le manier zal moeten blijven ondersteunen. 

Transitie - In tijden van transitie moet je kunnen sa-
menwerken met de ‘trusted’ bedrijven en instanties 
uit het verleden en tegelijk openstaan voor de nieuwe 
ideeën van de nieuwe economie en de innovatie van 
start-ups en challengers.  
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Vincent Luyendijk (Horizons / ex KNWU)

Politiek - Belangrijk dat je je hier niet laat leiden door 
politieke redenen. Als treffend voorbeeld noemt hij 
Trump die op electorale gronden de automotive in-
dustrie in de VS beschermde, terwijl iedereen weet 
dat de markt van de verbrandingsmotor eindig is (en 
snel ook). 

Drie thema’s - De komende 5 jaar zullen deze thema’s 
de agenda bepalen in Rotterdam: energietransitie, 
huisvesting, sociale resilience.

Leiderschap - ‘Leaders are not coming from the 
moon’. Mooi slotpleidooi op de vraag hoe we er als 
burgers voor kunnen zorgen dat leiders meer op de 
lange termijn gefocussed zijn (denk klimaat). Zorg dat 
de grote thema’s op de agenda blijven staan. Kijk niet 
alleen naar de problemen die zich in een straal van 
30 minuten rondom je huis bevinden, want dan zullen 
leiders dat ook als perspectief nemen. Push de leiders 
op de grote uitdagingen. En blijf dat continu doen. •

Lessons from a dutch bold city
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Waar je bij een echt liveconcert (in een zaal) niet direct 
weggaat als je een minder bekend nummer hoort, is online de vol-
gende stream altijd 1-click verderop. Om publiek vast te houden, is er interactie 
nodig en herkenbaarheid. De bekende artiesten waar Timbaland en Swizz Beats mee werken 
leveren dit instant. Voor de artiesten zelf is het een interessante manier om (weer) in de picture 
te komen, zonder op een wereldwijde tour te hoeven gaan. 

Evenementen na 
de pandemie
Producers Timbaland en Swizz 
Beats zijn tijdens de lock-
down gestart met Verzuz, 
vertellen ze in de ses-
sie ‘The Pandemic’s 
Hottest Concert Se-
ries’. Het is een 
wekelijkse live-
show op Instagram 
Live waarin ar-
tiesten het tegen 
elkaar opnemen in 
battles. De show 
wordt door de pro-
ducers gecureerd als 
ware het een playlist. 
De focus ligt op bekende 
namen en hun grootste hits.



81s p o r t i n n o v a t i e . s t u d i o 

Lara Ankersmit (Financieel Dagblad)

De Verzuz tour komt er ongetwijfeld, maar de Verzuz 
livestream blijft daar onderdeel van, is nu de verwach-
ting. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat heel veel 
vanuit huis kan, zo ook live concerten. De verwachting 
van Swizz Beats is dat mensen hun eigen VIP party 
organiseren en met de elkaar de livestream bekijken, 
i.p.v. met zijn allen af te reizen naar de concertzaal. 
Zowel de artiest als het publiek zal niet overal meer 
naartoe willen reizen.

Verzuz geeft vooral een podium aan bekende namen. 
Dit zagen we ook al bij optredens in games als Fort-
nite, ook daar traden vooral de bekende namen op. 
Nieuw talent zal zich eerst elders moeten bewijzen. 
M.n. Twitch, maar misschien ook Roblox, kan daar een 
rol in spelen. Ook op die platforms is het een uitda-
ging om naast artiest ook creator te zijn. Het gaat niet 
meer alleen om het muziek optreden maar ook om de 
interactie met je publiek, andere streamers en crea-
tors.

Een hybride vorm van live concert, livestream en in-
teractie is volgens de organisatoren van Verzuz de 
toekomst. Instagram beaamt dit uiteraard en heeft 
inmiddels de Live optie uitgebreid naar 4 mensen/cre-
ators tegelijk (i.p.v. 2). Concertzalen en sportarena’s 
zullen rekening moeten gaan houden met livestreams, 
al is het alleen maar omdat de artiest zelf nu ook onli-
ne podia tot zijn of haar beschikking heeft.

Sportwedstrijden verplaatsen zich waarschijnlijk iets 
minder makkelijk naar Instagram Live of Twitch, be-
halve natuurlijk e-sport events. Uitdaging voor de 
sporten blijft om het publiek te entertainen, zowel in 
de arena als op TV. Dat is het afgelopen jaar vooral 
traditioneel gedaan met stadium geluiden en een vir-
tueel publiek. Het bijwonen van optredens van (grote) 
artiesten is makkelijker, bereikbaarder en interactiever 
geworden met initiatieven als Verzuz. •
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Welke veranderingen zie je door de pandemie? Vooral 
het inzicht in wat het belang is van menselijk contact. 
Menselijke aanraking en (niet-technologische) inter-
actie is niet te vervangen. En mensen gaan na deze 
pandemie weer gewoon knuffelen, net zoals we na de 
aids epidemie ook nog steeds seks hebben. 

Waarom zijn we bang voor veranderingen? Het is vaak 
ongemakkelijk om nieuwe dingen te leren. En 99% van 
de nieuwe dingen gaan ook gewoon niet goed, zoals 
mutaties in biologie en startups in het bedrijfsleven. 
In het algemeen geven revoluties in eerste instantie 
ellende. De meest succesvolle revoluties zijn diegenen 
die relatief weinig veranderden. De Amerikaanse ‘re-
volutie’ is succesvoller gebleken dan de communisti-
sche, omdat er minder tegelijkertijd is veranderd. 

Waarom zijn 
we bang voor 
innovatie?
De officiële titel van deze talk 
is ‘Why Do We Fear innovation?’, 
maar het ging over veel meer as-
pecten van innovatie dan alleen 
die angst. Lastig om een gesprek 
van een uur samen te vatten, 
wellicht wordt dit een wat lang 
stuk, maar ik vond het erg goed 
en het is ook om het voor mezelf 
een aantal punten vast te leg-
gen. De vorm was vraag-antwoord, 
en behalve Harari was ook actri-
ce & neurowetenschapper Mayim 
Bialik aan het woord. 
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En ook belangrijk om vast te stellen: veel revoluties 
zijn niet in het belang van het volk, maar van de po-
litiek leider. De agrarische revolutie, een stokpaardje 
van Harari, bood de bevolking weinig voordelen. Har-
der werken, slechtere voeding, introductie van ziek-
tes, en alle sociale en politieke ongelijkheid die het 
gevolg was van de landbouw revolutie. Dus als je te-
rughoudend bent over nieuwe tools of gadgets, dan 
heb je gelijk. Bialik voegt daar aan toe: de mate van 
aanpassing aan nieuwe dingen hangt erg af van leef-
tijd. 

Wat heeft de geschiedenis ons geleerd over desinfor-
matie en samenzweringstheorieën rondom weten-
schap? Ze bestaan altijd naast elkaar. Wetenschap 
zelf is nooit genoeg om de samenleving te beheersen, 
de ‘waarheid’ verenigt ons nooit, verhalen doen dat. 
En die verhalen hoeven niet waar te zijn; de meest 
succesvolle verhalen uit de geschiedenis waren fic-
ties. Mensen kunnen tegelijkertijd rationeel en irrati-
oneel zijn, dus wees daar niet bang voor. 

Toen het internet kwam dacht men: nu komt er meer 
informatie voor iedereen, dus meer kennis, dus meer 
vrijheid. Maar nee, informatie is niet de waarheid. Fake 
news en fictie is ook informatie. De eerste bestsellers 
van de boekdrukkunst (16e eeuw) waren ‘Doe Het 
Zelf Heksenjacht’ boeken. Men zag wat er in dat boek 
stond als waarheid, want het stond in een boek. Het 

heeft lang geduurd voor men zich realiseerde dat dat 
niet altijd het geval is. Hopelijk leren we dat nu met 
internet sneller. 

Belangrijk om te weten is dat complexe processen in 
de hersenen, waarbij sociale, emotionele, culturele as-
pecten een rol spelen, niet op 1 plek in de hersenen 
gebeuren. Juist bij zulke zaken doen de hele hersenen 
mee, met veel ingewikkelde positieve en negatieve 
feedback loops. Dus daar is niet zomaar een simpele 
oplossing of vergelijking voor. 

Leidt meer automatisering tot een verbetering van 
productiviteit? Een van de dingen die je zou moeten 
doen met een nieuw idee is niet alleen de meest opti-
mistische versie van het verhaal vertellen. 

Internet is daar een voorbeeld van, dit heeft de men-
sen zeker niet bij elkaar gebracht zoals in het begin 
werd gedacht. Het is natuurlijk voor een startup om 
het positieve verhaal uit te dragen, maar er moet ook 
ruimte zijn voor discussie over de gevaren. Innovaties 
als het mes en radio zijn daar voorbeelden van, zowel 
positief als negatief in te zetten. Het is eigenlijk raar 
dat een medische dokter een aantal cursussen over 
ethiek moet volgen, maar een ontwikkelaar dat niet 
hoeft. Terwijl zij de algoritmes maken die de maat-
schappij ook vormen. Ethics for Coders moet er zijn. ▶

desinformatie, wetenschap, waarheid, fictie
Ethics for Coders
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Wat hebben we geleerd in de afgelopen 20 jaar dat 
we kunnen gebruiken voor de komende 20 jaar? Niet 
naïef zijn. Beeld je in wat de door jou meest gehate 
politicus zou kunnen doen met jouw uitvinding. Neem 
daar echt tijd voor. En denk na over waar je überhaupt 
je hersenkracht op zet. De afgelopen decennia hebben 
de knapste koppen onderzocht hoe ze mensen kunnen 
laten klikken op advertenties en links. Waarom is dat 
nu wel opgelost en is er bijvoorbeeld geen app om cor-
ruptie bij de overheid te kunnen detecteren (tik een 
naam in, en zie wie van z’n familie en vrienden deze 
persoon allemaal heeft aangesteld in overheidsbaan-
tjes). 

De tech wereld maakt gebruik van onze zwaktes om 
ons te laten klikken, daar zouden we ons ook tegen 
moeten kunnen wapenen. Technologie die ons leert 
kennen, en ons waarschuwt: pas op, dit is je zwakte, 
je wordt gemanipuleerd. En dat zelfs zou kunnen blok-
keren, als een antivirus voor de geest. We hebben daar 
hulp bij nodig.

Wat is sustainable groei? Onze economie en ook poli-
tiek is gebaseerd op verwachte groei in de toekomst. 
Daarom is Tesla zoveel waard, en daarom stem je op 
een bepaalde politicus: die belooft verbeteringen. Als 
die belofte er niet meer is, zal het systeem instorten, 

net zoals een fiets omvalt als hij stopt met rijden. 
Dus groei/verbetering is onvermijdelijk het doel. Het 
probleem is dus hoe maken we dat sustainable. Een 
oproep ook aan wetenschap: Besteed 5% van je tijd 
aan uitleggen aan de maatschappij. Schrijf wikipedia 
artikelen, doe iets. Als de wetenschap het verhaal niet 
vertelt gaat dat worden gedaan door minder verant-
woordelijke mensen. 

Zijn we nu beter af dan 100 jaar geleden? Ja, voor de 
mens is dit de beste tijd ooit, voor planeet en dieren 
niet zo. We zijn gezonder dan ooit, je gaat eerder dood 
van te veel eten dan van geweld. Maar dit maakt ons 
ook verantwoordelijk. We hebben de mogelijkheid om 
dingen echt te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld nu 
beter omgaan met een pandemie dan iedere eerdere 
pandemie in de geschiedenis. Als we dit nu niet goed 
oplossen, en in de toekomst ook beter kunnen opvan-
gen, dan hebben we gefaald. Het is geen natuurwet 
dat deze pandemieën zoveel slachtoffers maken, we 
kunnen dit oplossen! 

Ja ik zei al dat het lang was, maar ok, ik ben fan van 
Harari. • 

Michiel Berger 
(Sportinnovatiestudio)
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(Sportinnovatiestudio)



s p o r t i n n o v a t i e . s t u d i o  is een initiatief van 
NOC*NSF en sportbonden dat begin 2019 van start is 
gegaan en vernieuwing in de breedtesport wil stimule-
ren en mogelijk maken. Het is de plek waar innovatieve 
creatieve ideeën een kans krijgen om te experimenteren 
en tot wasdom te komen. Het doel? Zoveel mogelijk men-
sen aan het sporten krijgen!

A b o n n e e r  j e  o p  d e  n i e u w b r i e f !
s p o r t i n n o v a t i e . s t u d i o / n i e u w s b r i e f

s p o r t i n n o v a t i e . s t u d i o

http://sportinnovatie.studio

