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Deze opdracht is een samenwerking tussen 
voetbalvereniging Rigtersbleek uit Enschede en de 
Universiteit Twente (UT). Het doel is om te onderzoeken 
of en hoe Rigtersbleek sporten weer aantrekkelijk kan 
maken voor jongeren tussen de zestien en achttien 
jaar oud. Er is namelijk geconstateerd dat jongeren uit 
deze leeftijdscategorie vaak stoppen met sporten of 
met bewegen in het algemeen. 

Als eerste is er onderzoek gedaan naar jongeren. 
Wat doen jongeren, hoe stimuleer je jongeren en zijn 
er andere (sport-) verenigingen die al een oplossing 
hebben gevonden voor dit probleem. Het antwoord 
op de laatste vraag is simpel; andere verenigingen 
lopen tegen dezelfde problematiek aan en hebben 
hier ook nog geen oplossing voor gevonden. Jongeren 
zijn een lastige doelgroep. Ze zijn de afgelopen jaren 
steeds digitaler geworden, delen veel op social media, 
spreken graag met vrienden af en sporten af en toe. 
Hoe ouder jongeren en mensen in het algemeen 
worden, hoe minder er gesport wordt. Jongeren zijn 
lastig te bereiken omdat ze voornamelijk beïnvloed 
worden door hun directe omgeving. Vriendengroepen, 
ouders en opvoeding hebben dan ook de grootste 
invloed op het gedrag van jongeren. Om jongeren 
te stimuleren en te motiveren zijn er drie pijlers die 
in verschillende onderzoeken genoemd worden. De 
activiteit moet structuur hebben; goede begeleiding 
van volwassenen en jongeren moeten het idee hebben 
dat ze hun vaardigheden aan het uitbreiden zijn. 
Rigtersbleek is al flink op weg. Jongeren noemen de 
club gezellig, vertrouwd, dicht bij huis en van hoog 
niveau voetbal. 

Het onderzoek, de ontwerprichtlijnen die hier uit 
kwamen en verschillende ideeën leidden tot twee 
concepten. Als eerste een spel app. Het spel wordt 
gespeeld in de omgeving van Rigtersbleek. De app 
deelt de spelers in teams in en houdt aan de hand 
van de locatie bij waar welk team is. Op de kaart 
van de omgeving kunnen jongeren zien waar ze 
in de werkelijkheid naartoe moeten om punten te 
verzamelen in het spel. Spelers zullen hoe dan ook aan 
het bewegen zijn, of het nou lopend of rennend is. 
Het tweede concept is de trainingsapp. Deze app 
geeft jongeren de mogelijkheid om in hun vrije tijd een 
voetbaltraining te volgen of oefeningen te doen. In de 
app wordt aangegeven wat de oefeningen zijn en hoe 
ze uitgevoerd moeten worden. De speler geeft na de 
uitvoering aan hoe goed de oefeningen gingen. Aan 
de hand van deze gegevens laat de app zien hoe de 
speler het heeft gedaan en wat de verbetering is ten 
opzichte van vorige keren. Ook trainers kunnen de app 

gebruiken om vorderingen van spelers bij te houden of 
spelers en teams specifieke oefeningen mee te geven 
waar ze extra aandacht aan kunnen besteden. 

Beide concepten zijn voorgelegd aan in een 
focusgroep. Hieruit bleek dat het spel niet lang genoeg 
uitdagend blijft voor de jongeren. De trainingsapp 
heeft meer potentie, zowel vanuit het spelers- als het 
trainersperspectief. De focusgroep bestond uit spelers 
van het hoogste A waarvan de spelers aangaven dat 
ze de app zelf niet nodig hebben om te bewegen. Of 
de app een volledige oplossing voor het probleem van 
Rigtersbleek geeft, is dan ook niet goed te zeggen. 

Voordat de trainingsapp verder ontwikkeld kan worden, 
zal er aanvullend onderzoek gedaan moeten worden. 
De app zorgt ervoor dat jongeren gestimuleerd worden 
om te bewegen. Dit is echter niet genoeg om de app 
tot een succes te maken. Er mist dan ook een stukje 
begeleiding van volwassenen. Rigtersbleek zal moeten 
kijken hoe ze de app actief gaan inzetten om dit te 
bereiken. Een andere aanbeveling is om te kijken 
naar de huidige manier van begeleiden van restteams 
(teams die geen eerste elftal zijn) in het algemeen. 
Bij restteams stoppen jongeren vaker dan bij eerste 
elftallen. Daarnaast kan de vereniging onderzoeken 
wat huidige leden verbeterpunten vinden voor de 
vereniging. Met deze informatie kan de app verder 
uitgewerkt worden zodat het een relevante toevoeging 
wordt in plaats van een van de duizenden apps die 
nauwelijks gebruikt worden. 
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This assignment is a cooperation between soccer 
association Rigtersbleek from Enschede and the 
University of Twente (UT). The main objective is to 
investigate if and how Rigtersbleek can make playing 
sports more attractive for youth from sixteen until 
nineteen. This is because Rigtersbleek has found that 
youth from those ages often quit playing sports or 
being active in general. 

Firstly, youth in general has been researched. What 
do these youth do, how can youth be stimulated 
and have other (sport) associations already found a 
solution for this problem. The last question is a simple 
one. Other sports associations suffer from the same 
problem but have not found their solution yet. Youth 
is a difficult audience. They have become more digital 
over the last few years. Furthermore they share a lot 
of information via social media, like to get together 
with friends and occasionally play sports. Though the 
older someone becomes, the less likely he is to play 
sports. It is hard to influence young people since they 
are mainly affected by their friends, their parents and 
their education. Those three things have the greatest 
influence on the behavior of youth. Studies suggest 
that there are three main pillars identified to stimulate 
and motivate youth. An activity must be structured. 
Furthermore it needs good guidance from adults and 
the young people need to feel that they are expanding 
their skills. Rigtersbleek scores well when asking their 
members. These members say that the club is familiar, 
close to home, high-level soccer and sociable. 

This study, the requirements that met the study and 
different ideas led to two possible solutions. The first 
solution is a game app. The game is played in the 
neighborhood of Rigtersbleek. The app forms teams 
and checks where all the teams are located with 
location mapping. Players are able to see where they 
have to go to in order to score points in reality on 
their virtual map. Players will be moving whatsoever. 
Whether it is by walking or even by running. 
The second solution is the Training app. This app gives 
youth the possibility to practice soccer exercises or 
do a complete training. The app tells the player which 
exercise to do and how to do it. The player enters 
their score after each exercise. This allows the app to 
give statistics on the current and previous trainings 
afterwards. Trainers can use the app to be up to date 
of their players progress or to give specific teams or 
players extra exercises. 

Both concepts have been presented in a focus group. 
The participants told that the game app was not 

enough of a challenge for long. The Trainer app has 
more potential, both from the players and the trainers 
perspective. The participants of the focus group 
were players from the highest A team. Those players 
did not think they would need the app to play extra 
soccer since they already do this in their spare time 
themselves. Whether the app provides a complete 
solution to Rigtersbleeks problem is hard to tell. 

Before developing the Training app further, additional 
research is needed. The app tries to encourage 
young people to move. This encouragement is not 
enough to make the app a success though. It lacks 
adult guidance who stimulate youth in using the app. 
Rigtersbleek will have to look into using the app in 
an active way before being able to accomplish their 
mission. One of the recommendations for Rigtersbleek 
is to look at the current way of giving guidance to 
teams that are not the highest teams in general. 
Young people in the lower teams tend to stop more 
often than players from the first teams. In addition, the 
association can explore what current members find to 
be improvements for the club. The app can be further 
developed with this information in order to make it a 
useful addition instead of being one of the thousand 
apps that are hardly being used. 
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Voetbalvereniging Rigtersbleek uit Enschede en de Universiteit Twente (UT) buigen 
zich samen over de vraag waarom jongeren van zestien tot achttien jaar vaak 
stoppen met sporten. Er zijn genoeg vermoedens als het gaat over de reden hier 
achter maar er is nog nooit een eenduidige conclusie getrokken. Tijdens deze 
opdracht wordt onderzocht waarom deze jongeren stoppen met sporten en wat 
mogelijke oplossingen zijn om dit tegen te gaan.

Rigtersbleek is een actieve club met hart voor de buurt. Het voetbal speelt 
bij Rigtersbleek de belangrijkste rol. Maar de vereniging doet meer. Om de 
betrokkenheid bij de vereniging te verhogen, worden voetballende leden 
gestimuleerd, gemotiveerd en gesteund in het ondernemen van activiteiten. De 
activiteiten zijn niet alleen bedoeld voor de leden van de club zelf, maar ook voor 
de inwoners van de wijk Twekkelerveld. Rigtersbleek noemt zichzelf dan ook 
eerder een wijkvereniging dan een voetbalvereniging. Ondanks alle inzet om ze bij 
de vereniging te behouden, haken jongeren af. De vereniging wil daarom weten 
wat ze kan doen om dit te voorkomen.

De hoofdvraag luidt: Hoe kan een voetbalclub de jongeren aanzetten om lid te 
blijven, te verbinden of ze te stimuleren om te bewegen of voetballen? 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zijn er hulpvragen opgesteld. Deze 
hulpvragen staan samen met het plan van aanpak in bijlage A. 

In dit verslag wordt  een antwoord gezocht worden op de hoofdvraag. In hoofdstuk 
één is een literatuuronderzoek naar jongeren, hun vrije tijd en hun sportgedrag. 
Ook is onderzocht hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden. Hoofdstuk twee 
gaat over marktonderzoek. Wat is er momenteel op de markt om mensen te 
laten bewegen, is het geschikt voor jongeren en wat mist er nog. Vervolgens is 
er met andere (sport-) verenigingen contact geweest. Dit staat in hoofdstuk drie. 
Herkennen zij het probleem van Rigtersbleek en hebben ze zelf al de ideale 
oplossing gevonden? Naar aanleiding van de eerste drie hoofdstukken, worden 
in hoofdstuk vier ontwerprichtlijnen gegeven. Hier zal het ontwerp aan moeten 
voldoen om succes te hebben. In hoofdstuk vijf worden ideeën gepresenteerd in 
de vorm van scenario’s. Deze scenario’s zijn in hoofdstuk zes verder uitgewerkt en 
voorgelegd aan een focusgroep met jongeren. Het verslag sluit af met hoofdstuk 
zeven waarin een aanbeveling wordt gedaan naar Rigtersbleek hoe ze nu verder 
kunnen. 
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1.1 Jongeren
Omdat de meeste jongeren rond hun 16e jaar afhaken 
als lid van een vereniging, richt dit onderzoek zich op 
jongeren in de leeftijd van zestien tot achttien jaar. 
In de literatuur wordt vaak een andere leeftijdsgrens 
gehanteerd als het gaat over jongeren. Waar van 
toepassing wordt dit aangegeven. 

1.2 Jongeren en vrije tijd
VRIJE TIJD
Er zijn verschillende definities te vinden van vrije tijd. 
In essentie komen al deze definities neer op hetzelfde: 
vrije tijd is tijd die men kan indelen zoals hij of zij zelf 
wil. Naast vrije tijd hebben mensen ook verplichte tijd 
en persoonlijke tijd. Verplichte tijd wordt gevuld met 
dingen die ‘moeten’ (denk aan werken) en persoonlijke 
tijd wordt gevuld met slapen, persoonlijke verzorging, 
etc. Iedereen deelt zijn vrije tijd op een andere manier 
in. Er zijn echter overeenkomsten vinden in de manier 
waarop jongeren hun vrije tijd indelen.

VRIJETIJDSBESTEDING
Het Sociaal Cultureel Planbureau (Cloïn et al, 2013) 
heeft een aantal vormen van vrijetijdsbesteding, het 
besteedde aantal uren en hoe dit is veranderd over 
de jaren op een rijtje gezet. Zo is ‘mediaverbruik’ 
omhooggegaan terwijl ‘sociale contacten’ juist zijn 
verminderd. ‘Recreatieve activiteiten en ontspanning’ 
en ‘maatschappelijke participatie’ zijn ongeveer gelijk 
gebleven. 
Een aantal steden heeft een eigen onderzoek 
gehouden onder jongeren en wat ze doen met hun vrije 
tijd. Zo deed Amsterdam een grootschalig onderzoek 
naar wat jongeren doen en wat ze missen in de stad 
(Crok, 2002). Hieruit bleek dat 69% van de jongeren 
buiten schooltijd sport, hoewel niet allemaal bij een 
sportvereniging. Naarmate jongeren ouder worden, 
gaan ze minder sporten. 12- en 13-jarigen sporten 
gemiddeld 75% van hun vrije tijd, terwijl 63% van 
de jongeren van 16 jaar en ouder regelmatig sport. 
Vooral de verplichtingen die bij een vereniging horen, 
zijn voor jongeren een reden om hun lidmaatschap 
op te zeggen. Het onderzoek keek ook naar andere 
invullingen van vrije tijd. Zo hebben Amsterdamse 
jongeren ongeveer 35 uur vrije tijd per week. Deze 
tijd wordt voornamelijk besteed aan tv-kijken, 
sporten, computeren, sociale contacten en uitgaan. 
Vriendengroepen hebben de grootste invloed op de 
vrijetijdsbesteding van jongeren. In een vriendengroep 
worden normen en waarden ontwikkeld waarnaar 
jongeren, ook buiten de groep, gaan leven. 
Tussen de seksen zijn een paar verschillen te vinden. 
Zowel jongens als meisjes stoppen met activiteiten 
naarmate ze ouder worden, hoewel meisjes vaker met 
activiteiten stoppen  dan jongens. Van de jongeren 
doet 6% vier of meer activiteiten, terwijl dit 60% is als 
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men wat jonger is. Jongens blijven vaker sporten terwijl 
meisjes eerder voor wat vrijere, artistieke activiteiten 
gaan (Badura, 2015).

De GGD Zuid Holland Noord en de gemeente Leiden 
voerden een soortgelijk onderzoek uit (Gemeente 
Leiden, 2013). Hieruit bleek dat 53% van de Leidse 
jongeren lid is van een sportvereniging. Wanneer 
dit opgesplitst wordt in jongeren ouder dan achttien 
en jongeren jonger dan achttien, blijkt dat jongeren 
ouder dan achttien in het algemeen minder actief zijn. 
Van de Leidse jongeren doet 85% aan sport. 12-14 
jarigen sporten vaker dan 15-17 jarigen, ook zitten zij 
vaker bij een sportclub. Buiten clubverband sporten 
beide groepen echter evenveel. Belangrijkste redenen 
om niet te sporten zijn: ‘geen tijd’ (43%), ‘niet leuk’ 
(31%) of ‘te duur’ (15%). De belangrijkste vormen 
van vrijetijdsbesteding zijn tv / video’s kijken, muziek 
luisteren, huiswerk maken, gamen en internetten. 
Hierin verschillen ze niet veel van de Amsterdamse 
jongeren. Ook onderzoeken in andere Nederlandse 
steden, onder andere De Meern (Nelissen, 2012), 
laten vergelijkbare resultaten zien. 

(SOCIALE) MEDIA
In het algemeen is een trend te zien waarbij 
technologie (veel) meer gebruikt wordt dan voorheen. 
Door aanbieders als Netflix kunnen jongeren op ieder 
gewenst moment kijken wat ze willen, waardoor ze het 
ook meer gaan doen. Vilhelmson en Thuling (2008) 
constateren ook dat ‘mobiel zijn’ steeds vaker een 
vrijetijdsbesteding wordt. Sociale media zijn populair 
bij jongeren. Bijna alle jongeren tussen de 15 en 24 
jaar maken gebruik van sociale media (Turpijn et al, 
2015, Veer et al, 2016).  Facebook en YouTube zijn 
de meest gebruikte media. Meer dan de helft van 
de jongeren (51,3%) zit één tot drie uur per dag op 
sociale media (CBS, 2014). Als reden hiervoor wordt 
opgegeven dat ze het leuk vinden (93%), om in contact 
te blijven met anderen (92%) en om verveling tegen te 
gaan (75%). Vilhelmson en Thuling tonen aan dat het 
sociale mediagebruik niet langer wordt bepaald door 
het feit of men toegang heeft tot een device maar door 
de hoeveelheid vrije tijd. Hoe meer vrije tijd men heeft, 
hoe meer die besteed wordt aan mediagebruik.

CONSEQUENTIES MEDIAGEBRUIK
YYoungworks (2016) geeft aan dat het alsmaar online 
zijn ook nadelige gevolgen heeft. Slapeloze nachten 
of lang wakker blijven, verstoren het slaapritme van 
jongeren waardoor ze overdag vaak moe zijn. Het 
spelen van videogames heeft soortgelijke gevolgen. 
Ook hierbij wordt continu naar een scherm gekeken, 
wat de nachtrust verstoort. Maar gamen heeft ook 
voordelen. Het spelen van videogames is een sociale 
activiteit aangezien de meerderheid van de gamers 
samen speelt met vrienden (Granic, Lobel en Engels, 
2014). Ook bleek dat jongeren die veel videogames 



speelden, naarmate ze ouder werden, behulpzamer 
waren dan jongeren die minder of geen videogames 
speelden. Gamen zorgt er ook voor dat jongeren betere 
relaties kunnen opbouwen (Trepte et al, 2013), dat hun 
hersenen beter functioneren waardoor het opnemen 
en verwerken van informatie en kennis beter gaat 
(Kovess-Masfety et al, 2016).

Toch zijn er ook onderzoeken die een ander geluid 
laten horen. Het blijkt dat jongeren die veel gebruik 
maken van sociale media een grotere kans hebben 
om depressief te raken (Prikmack et al, 2009) en om 
geïsoleerd te raken omdat ze te veel bezig zijn met 
gamen (Orleans en Laney, 2000). Door gamen stijgt 
ook de kans om verslaafd te raken (Trepte, Reinecke 
en Juechems, 2012).

MOTIVEREN
Het motiveren van jongeren tijdens een activiteit kan 
op verschillende manieren. Badura et al (2015) deden 
een onderzoek met organized leisure-time activities 
(OLTA). Hierin ondernamen jongeren georganiseerde 
activiteiten naast school. Dit kon sport zijn, maar ook 
een niet-actieve, creatieve of algemene activiteit. 
Het onderzoek toonde aan dat vooral het bieden van 
structuur; duidelijke regels en doelen; begeleiding 
door volwassenen en het uitbreiden van vaardigheden 
goed werkt om jongeren gemotiveerd en enthousiast te 
houden. 

Ook door middel van Positive Youth Development 
(PYD) wordt gekeken naar de beste manier om 
jongeren hun vaardigheden en capaciteiten te laten 
ontwikkelen. Hiervoor zijn verschillende invullingen 
mogelijk.  Volgens Lerner (2004) moet zo’n 
ontwikkelingsprogramma voor jongeren bestaan uit 
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drie onderdelen: nadruk op sociale vaardigheden; 
ondersteuning door volwassenen; en kansen voor 
leiderschap en deelname in het gezin, de school en 
de gemeenschap. Door gebruik te maken van ‘de vijf 
C’s’ (Lerner, Fisher en Weinberg, 2000): competence 
(competentie), caring (zorgen voor), confidence 
(zelfvertrouwen), character (karakter) en connections 
(relaties) komt de jongere in aanraking met de zesde 
C: contributions: een bijdrage leveren aan jezelf en de 
context. 

Larson (2000) bepleit dat jongeren meer activiteiten 
moeten ondernemen omdat activiteiten een goede 
omgeving zijn voor PYD. Dit heeft onder andere te 
maken met de intrinsieke motivatie die jongeren 
hebben bij activiteiten die ze zelf uitkiezen. Figuur 
1 toont intrinsieke motivatie en concentratie van 
jongeren voor de activiteiten ‘school’ en ‘vrienden’. 
Situaties waarin sprake is van een negatieve 
intrinsieke motivatie (= extrinsieke motivatie) of een 
negatieve concentratie zijn niet bevorderlijk voor 
jongeren om hun vaardigheden en capaciteiten 
te ontwikkelen. Figuur 2 laat zien dat jongeren 
tijdens activiteiten als ‘sport’ en ‘het beoefenen van 
kunst of hobby’s’ zowel intrinsiek gemotiveerd als 
geconcentreerd zijn en op die manier vaardigheden en 
capaciteiten kunnen ontwikkelen. 

1.3 Jongeren en sport
Een groot deel van de jongeren tussen 12 en 19 
jaar sport iedere week. De exacte percentages 
schommelen ieder jaar een beetje, maar zitten 
meestal rond de 76% (Tiessen-Raaphorst, 2015). In 
vergelijking met jongeren sporten volwassenen veel 
minder vaak. Tussen 20 en 80 jaar daalt het aantal Figuur 1

Figuur 2



sporters (Centraal Bureau voor Statistiek, 2015).  

Deze afname wordt bevestigd door Breedveld (2006). 
Hij geeft aan dat volwassenen niet alleen minder 

sporten, maar dat ze ook minder vaak lid blijven/zijn 
van een vereniging. Doordat mensen steeds meer 
verplichtingen krijgen, blijft er minder vrije tijd over die 
besteed kan worden aan bijvoorbeeld sporten. Wel ziet 
Breedveld een trend tussen ouders die sporten en hun 
kinderen: hoe sportiever de ouders zijn, des te groter 
is de kans dat hun kinderen aan sport doen. Dit wordt 
ook wel het sportief kapitaal van de ouders genoemd. 

Over het aantal uur per week dat kinderen moeten 
sporten, verschillen de meningen. Zo hanteren de  
Centers  for Disease Control and Prevention (2008) 
als standaard dat kinderen minimaal 60 minuten per 
dag moeten bewegen. Janssen (2007) hanteert echter 
een andere richtlijn, namelijk 90 minuten per dag voor 
kinderen tussen de zes en veertien jaar.   

Dat sporten goed is voor de fysieke gezondheid was al 
langer bekend. Nu blijkt dat sporten ook goed is voor 
de mentale gezondheid (Vella et al., 2015). Het is dan 
wel van belang dat de sport een duidelijke structuur 
heeft die past bij de leeftijd van de sporter; dat 
volwassenen ondersteuning bieden; dat er positieve 
sociale normen gebruikt worden; dat autonomie 
bevorderd wordt en dat jongeren de mogelijkheid 
krijgen om hun vaardigheden op te bouwen. Vella et al. 
waarschuwen voor jongeren die stoppen met sporten: 
zij hebben een grotere kans op psychische problemen 
dan jongeren die wel blijven sporten. 

Volgens het ‘Developmental model of sport 
participation’ (DMSP) (Côté et al., 2003) doorlopen 
sporters drie fasen van sportontwikkeling. Eerst komen 
de sampling jaren (van zes tot twaalf jaar), vervolgens 
de specializing jaren (van dertien tot vijftien jaar) 
en ten slotte de investment jaren (zestien jaar en 

11

ouder). Fraser-Thomas et al. (2008) onderzochten met 
behulp van het DMSP het verschil tussen jongeren 
die bleven sporten en jongeren die stopten met 
sporten. Zij trokken een aantal conclusies. Zo blijkt 

het voor jongeren belangrijk dat de focus niet alleen 
ligt op de sportprestatie, maar ook op hun fysieke 
en psychologische ontwikkeling. Sporters moeten 
worden aangemoedigd om verschillende sporten uit te 
proberen als ze nog jong zijn. Dan kunnen ze er in de 
‘specializing’ jaren met een aantal doorgaan.

Een andere conclusie betrof de invloed van belangrijke 
personen als ouders, coaches en medesporters. Die 
moeten zich niet alleen bewust zijn van hun rol, ook 
is het belangrijk dat ze meegroeien met de sporter. 
Open communicatie is daarbij belangrijk, evenals 
het feit dat ouders hun kinderen beetje bij beetje 
moeten loslaten wanneer het om sporten gaat. Zeker 
wanneer hun kind een vaste vriendengroep heeft die 
de sporter ondersteunt en aanmoedigt. Niet-sporters 
hadden vaker een vriendengroep om zich heen die 
voornamelijk voor afl eiding zorgen in plaats van begrip 
voor afwezigheid door een training.

Na vijftien jaar onderzoek naar het DMSP blijkt het 
model nog steeds te werken (Côté en Vierimaa, 2014). 
Bovengenoemde belangrijke aspecten voor sportende 
jongeren blijken nog steeds essentieel te zijn als 
investering voor een leven met meer sport. Vooral 
het aspect ‘ouders’ speelt een grote rol (Gould et al., 
2006) afhankelijk of zij hun kinderen op de juiste 
manier steunen. 
Bovenstaande aspecten zijn niet de enige redenen die 
mensen aangeven als reden om te stoppen. Jongeren 
stoppen vaak met sporten omdat zij een sport niet 
meer leuk vinden, meestal omdat ze andere dingen 
als uitgaan, sociale contacten en werken leuker vinden 
dan sport. Uit analyse van Tiessen-Raaphorst et al. 
(2014) blijkt dat het aantal uren sport samenhangt 
met het aantal uren werk en uitgaan. Als de ene 

Figuur 3: percentage volwassenen dat minimaal 1x per week sport



omhoog gaat, moet het andere omlaag. Ook worden 
veranderingen in het lichaam en het missen van 
competenties genoemd als redenen om te stoppen. 
Wel blijkt dat mannen en jongens actiever zijn dan 
vrouwen en meisjes (Biddle et al., 2004).

1.4 Conclusie
Concluderend kan een aantal dingen over de 
vrijetijdsbesteding van jongeren worden gesteld. Zo 
is  het mediagebruik de afgelopen jaren flink gestegen 
en maken bijna alle jongeren gebruik van sociale 
media. Niet alleen vinden ze het leuk om in contact 
te blijven met anderen, het is ook een middel tegen 
verveling tussendoor. Daarnaast kijken jongeren graag 
tv, computeren of gamen ze, sporten ze, gaan ze uit 
en spreken ze af met vrienden. Naarmate ze ouder 
worden, gaan jongeren minder sporten. De jongeren 
stoppen omdat ze de verplichtingen van een vereniging 
niets vinden, ze minder vrije tijd hebben, ze niet goed 
genoeg zijn of omdat ze liever gaan werken. Echter, 
hoe sportiever de ouders zijn, des te groter is de kans 
dat de jongere aan sport doet.

Structuur, goede begeleiding en het uitbreiden 
van vaardigheden zijn belangrijke elementen om 
jongeren gemotiveerd en enthousiast te houden. 
Structuur houdt in dat er duidelijke regels en doelen 
zijn en dat de jongeren weten waar ze aan toe zijn. 
Een goede begeleiding focust zich niet alleen op de 
sportprestatie, maar focust zich ook op de algemene 
ontwikkeling en zorgt er zo voor dat jongeren zich 
kunnen ontplooien. En jongeren moeten vooruitgang 
boeken en vaardigheden ontwikkelen en dit zelf 
ook inzien. Zo krijgen ze uit zichzelf de (intrinsieke) 
motivatie om door te gaan met wat ze aan het doen 
waren. 
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Hoofdstuk 2Marktonderzoek
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Om te kijken welke producten er momenteel op te markt zijn 
om jongeren aan het sporten te houden, is marktonderzoek 
verricht.



2.1 Interactieve spellen
Yalp Sutu – Deze interactieve voetbalmuur kan overal 
geïnstalleerd worden en stimuleert kinderen om actief 
buiten te gaan spelen. De muur bestaat uit 16 LED-
panelen die reageren wanneer ze door een bal geraakt 
worden. Door middel van een bedieningspaneel 
maken spelers een keuze uit verschillende spellen 
die met de muur gespeeld kunnen worden. De spellen 
zijn geschikt voor één of meerdere spelers. De 
voetbalmuur is een laagdrempelig toegankelijke wijk- 
of recreatievoorziening, geschikt voor kinderen vanaf 4 
jaar. 

  
Yalp Toro – Het interactieve sportveld Yalp Toro is 
kleurrijk, compact en multifunctioneel. De traditionele 
doeltjes zijn vervangen door interactieve panelen. De 
goals met LED-verlichting en sensors reageren als het 
doel geraakt wordt. Door de afgeschuinde hoeken en 
vier doeltjes aan iedere zijde van het veld is het spel 
altijd in beweging en staat geen enkele speler stil. De 
Yalp Toro is geschikt voor ieder balspel waarbij de bal 
over de grond gaat. 

iCatchMedia – Een geprojecteerd beeld op de vloer 
in combinatie met bewegingssensoren zorgt ervoor 
dat de gebruiker verschillende dingen kan doen op 
de vloer. Zo kunnen op de vloer spellen als voetbal, 
tennis, ijshockey en pingpong worden gespeeld. Het 
enige dat de gebruiker moet doen, is bewegen om 
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ervoor te zorgen dat de bal de juiste richting op gaat.

KickStar – Het elektronische voetbaldoel heeft twaalf 
vlakken met daarop getallen. Bovenin zit een display 
waarop de score wordt bijgehouden. Het doel bestaat 
uit een frame waaraan de wand zelf gemonteerd kan 
worden. De wand kan ook aan een muur gehangen 
worden. Met de KickStar kunnen één tot negen spelers 
drie verschillende spellen spelen. De accu’s zorgen 
ervoor dat het doel op iedere plek geplaatst kan 
worden. 

Kenmerkend aan de interactieve spellen is dat er 
vaak een relatie is met een sport. Gebruikers worden 
gestimuleerd om te bewegen of sporten door het 
spelen van het spel. Echter, deze spellen hebben 
ook een nadeel. Zo is het aantal te spelen spellen 
beperkt en is het niet mogelijk met een grotere groep 
te spelen. Voor de meeste spellen geldt een maximum 
van tien spelers. De spellen zijn leuk voor een grote 
leeftijdscategorie. Dit zorgt er echter ook voor dat ze 
niet voor iedereen geschikt zijn. De meeste hierboven 

Afbeelding 1: Yalp Sutu

Afbeelding 2: Yalp Toro

Afbeelding 3: Interactieve vloer

Afbeelding 4: KickStar voetbaldoel



genoemde interactieve spellen zijn het leukst voor de 
leeftijdscategorie van 8 tot 15 jaar. Daarmee zijn de 
spellen niet uitdagend genoeg voor jongeren van 16 
tot 18 jaar. 

2.2 Apps
Ingress – Een augmented realityspel dat gespeeld 
wordt op een smartphone. In het spel is de echte 
wereld (in de app een uitgeklede versie van Google 
Maps) virtueel gevuld met portalen. Twee partijen 
strijden om de controle van deze portalen. Doel van 
het spel is om als partij zoveel mogelijk oppervlakte te 
beslaan door de partalen in driehoeken aan elkaar te 
koppelen. 
Bij Ingress zijn er twee teams die tegen elkaar strijden. 
Degene met de meeste punten wint. Punten kan 
je verdienen door portalen te hacken. Portalen zijn 
kunstwerken of andere locaties in de buurt. Hier moet 
je naartoe om ze te kunnen hacken.

Pokémon Go – Pokémon Go maakt gebruik van 
augmented reality en gps om animaties te projecteren 
op beelden van de camera van een smartphone. In 
het spel moeten spelers virtuele Pokémon zoeken, 
ze vangen en daarna trainen. De virtuele Pokémon 
kunnen gevonden worden op veel plekken in de echte 
wereld. Daarnaast is er op speciale plekken een 
‘gym’ te vinden, waar de speler met andere Pokémon 
trainers kan strijden. Ook eieren vinden is mogelijk. 
Deze kunnen uitgebroed worden door een aantal 
kilometers te lopen. Zo zitten er veel elementen in 
het spel waardoor spelers gemotiveerd worden om te 
bewegen.

Deze apps maken allemaal gebruik van de huidige 
locatie waardoor men in de echte wereld een virtueel 
spel speelt. Benodigdheden: een smartphone met 
internet. De apps zijn geschikt voor kinderen vanaf 7 
jaar. De apps leveren veel speelplezier voor een grote 
leeftijdscategorie doordat het spel oneindig uitgebreid 
kan worden. Zo wordt de speler bij Pokémon Go in 
ieder level beter en is het bij Ingress vooral belangrijk 
om het andere team te snel af te zijn. Een groot nadeel 
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van deze apps is dat de spelers zó opgaan in het spel 
dat ze een gevaar vormen voor de weggebruikers om 
zich heen. 

2.3 Initiatieven
PlayFit – In het gesubsidieerde project PlayFit is 
onderzocht hoe de populariteit van gaming ingezet kan 
worden om vmbo-leerlingen op school meer te laten 
bewegen. Bijvoorbeeld met interactieve, wiebelende 
bankjes op het schoolplein, een expressieve 
muurprojectie, een trampolinegame waarbij de 
speler al springend en rennend een avatar door het 
game-landschap beweegt en een mobiele les. Het 
project heeft laten zien dat spel, gaming, onderdeel 
kan worden van een educatief proces. Bovendien 
zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan van 
beweeg-, onderwijs-, en gameprofessionals. 
Het PlayFit project is inmiddels afgesloten. 

BOX Box - De BOX Box is een speelgoed-uitleenpunt 
in een wijk. In de box zit speelgoed dat kinderen niet 
zomaar zelf bezitten omdat het bijvoorbeeld te duur 
of te groot is. Zo bevat de box waveboards, skelters en 
parachutes. Kinderen kunnen het speelgoed lenen bij 
de box nadat ze een klusje in de wijk gedaan hebben. 
Zo worden kinderen gestimuleerd om actief te zijn in 
de wijk.

De sportieve kantine – Praktijkschool Maxx in 
Neede wilde hun leerlingen meer laten bewegen 
tijdens schooltijd. Dit deden ze onder andere 
door de sportieve kantine. In de kantine staan 
fitnessapparaten, Wii’s met grote schermen en is een 
muur omgebouwd tot klimwand. Hierdoor komen de 
leerlingen in beweging in plaats dat in de pauze op hun 
stoelen te hangen.

Nationale Denktank – Gezond voor elkaar – In dit 
rapport probeert de Nationale Denktank manieren te 
verzinnen om jongeren gezonder en actiever bezig te 
laten zijn. In het rapport staan verschillende adviezen 

Afbeelding 5: Ingress

Afbeelding 6: Pokémon Go



en aanbevelingen voor gemeentes die dit kunnen 
bewerkstelligen. Bij ieder advies of aanbeveling wordt 
een uitgebreid plaatje geschetst waarom het werkt, 
wat het kost en wat er voor nodig is. Bijvoorbeeld Find 
it! Do it! Een poster die in een wijk komt te hangen en 
jongeren attent maakt op alle activiteiten en sporten 
die ze in de buurt kunnen doen. 

World Health Organization (WHO) – Verschillende 
landen gebruiken verschillende methoden om hun 
inwoners gezonder te laten leven en meer te laten 
bewegen. De WHO heeft deze methoden verzameld 
en gebundeld in het rapport ‘Report of the Meeting on 
community initiatives
to improve nutrition and physical activity’. Daarnaast 
werd gekeken hoe succesvol deze programma’s zijn en 
waar een succesvol programma aan moet voldoen.

Sport Opvang Maarssen – Deze Na Schoolse Opvang 
(NSO) heeft een ander programma dan andere NSO’s. 
Bij de Sport Opvang Maarssen volgen de kinderen een 
van de twee programma’s: sport of spel, creativiteit en 
cultuur. Hierdoor worden de kinderen gestimuleerd om 
na school niet te gamen of achter de tv te zitten omdat 
dat simpelweg niet kan.

Er zijn veel soorten initiatieven die met bewegen te 
maken hebben. Overkoepelende thema’s bij alle 
initiatieven zijn zichtbaarheid en bereikbaarheid. 
Iedereen weet dat bewegen moet en de meeste 
mensen zullen ook weten waar dat kan. Deze 
initiatieven proberen echter het bewegen niet alleen 
aantrekkelijk te maken, maar ook zo bereikbaar dat 
men niet anders kan dan meedoen. De sportieve 
kantine is hier een voorbeeld van. Doordat de hele 
kantine vol staat met leuke manieren om tussendoor 
even te bewegen, wordt het bijna vanzelfsprekend de 
pauze bewegend door te brengen. Zo wordt bewegen 
heel toegankelijk. Het is belangrijk deze zichtbaarheid 
en bereikbaarheid zo te implementeren dat het 
jongeren aanspreekt.
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2.4 Apparaten
YoYo Mouse – Een computermuis die volledig werkt 
op accu. Tijdens het gebruik wordt de accu steeds 
leger. Als de accu bijna leeg is, verplicht de muis de 
gebruiker om de accu weer op te laden. Dat gebeurt 
door de muis als jojo te gebruiken. Zodra de gebruiker 
een paar minuten heeft gejojood, is de muis vol en kan 
hij weer gebruikt worden. Het jojoën zorgt ervoor dat 
de gebruiker een andere, actievere, houding aanneemt 
tijdens het werken. De YoYo Mouse is nog niet te koop.  

Spelcomputers – Al lange tijd zijn er spelcomputers 
zoals de Nintendo Wii en Xbox 360 Kinect waarbij 
tijdens het gamen gebruik wordt gemaakt van 
lichaamsbeweging. De spelcomputer registreert waar 
de speler staat en hoe hij beweegt en integreert dat 
in het spel. Zo is de speler actief bezig om het spel te 
kunnen spelen.

Er zijn een tal van apparaten te vinden die als doel 
hebben om gebruikers te laten bewegen. Toch werkt 
een deel van deze apparaten niet. Zo is het idee van 
de YoYo Mouse goed, hoewel jongeren niet blij worden 
van een muis waarbij ze halverwege een game een 
paar minuten moeten jojoën voordat ze de muis weer 
kunnen gebruiken. 

Afbeelding 7: Voorbeeld sport activiteit SOM

Afbeelding 8: YoYo Mouse

Afbeelding 9: Kinect



2.5 Vergelijken

Al deze mogelijke oplossing kunnen 
met elkaar vergeleken worden. De oplossingen 
zijn uitgezet tegen de belangrijkste punten uit het 
literatuuronderzoek: structuur, goede begeleiding, 
nieuwe vaardigheden leren en sportief zijn. De grijze 
vlakken binnen de assenstelsels is het gebied waarin 
de uiteindelijke oplossing moet komen. 
In fi guur 4 zijn structuur en begeleiding aan elkaar 
gekoppeld. Het blijkt dat veel onderdelen wel 
structuur hebben maar geen of weinig begeleiding. 
Zo hebben spelcomputers een duidelijke structuur in 
het spel zitten maar wordt er geen begeleiding vanuit 
volwassenen bij gedaan. De Nationale Denktank 
daarentegen heeft wat meer begeleiding maar mist de 
structuur. De onderdelen die wel binnen het grijze vlak 
vallen zijn de Sport Opvang Maarssen en het PlayFit 
project. Beide projecten zijn echter niet geschikt in 
verband met de leeftijd van de doelgroep. 
Nieuwe vaardigheden leren en sportiviteit worden in 
fi guur 5 tegen elkaar uitgezet. Ook in dit fi guur vallen 
twee onderdelen binnen het grijze vlak; de Yalp Toro 
en de Yalp Sutu. Ook deze oplossingen zijn echter niet 
geschikt voor de doelgroep jongeren. Verder valt op 
dat veel onderdelen wel iets sportiefs zijn maar dat ze 
weinig nieuwe vaardigheden aanleren zoals bij de BOX 
box. 
Onderdelen die bij beide fi guren opvallen zijn de YoYo 
Mouse en de iCatchMedia interactieve vloer. Beide 
zijn de eerste keer leuk om te proberen maar zullen 
op langere termijn niet veel gebruikt gaan worden 
aangezien de score op alle pijlers tegenvalt. 
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Overzicht afkortingen
SUTU = Yalp Sutu  TORO = Yalp Toro
iCM = iCatchMedia vloer KS = KickStar
IG = Ingress   PG = Pokémon Go
PF = PlayFit   BOX = BOX Box
SK = Sportieve Kantine  YoYo = YoYo Mouse
NDT = Nationale Denktank SC = Spelcomputers
WHO = World Health Organization
SOM = Sport Opvang Maarssen

2.6 Conclusie
Marktonderzoek levert geen afdoende antwoorden op 
de vraag hoe een voetbalclub jongeren kan aanzetten 
om lid te blijven, jongeren in de wijk kan verbinden en 
om ze te stimuleren om te bewegen of te voetballen. 
Alle besproken ‘producten’ bevatten elementen die 
terug moeten komen in het uiteindelijke ontwerp. Zo 
moet het product met een variabele groep mensen te 
spelen zijn. Daarnaast mag het niet gaan vervelen bij 
langer of vaker gebruik. Het moet veilig zijn voor zowel 
de gebruiker als voor de omgeving van de gebruiker. 
Het product moet zichtbaar en bereikbaar zijn. Om 
bij de doelgroep (jongeren van 16 tot 18 jaar) aan te 
sluiten, moet het ook passen in hun leefwereld. Ten 
slotte mag het niet als irritant ervaren worden, zoals de 
YoYo mouse.
Als alle onderdelen tegen elkaar uit worden gezet, blijkt 
dat er nog geen afdoende oplossing is. De oplossingen 
die aan de wensen voldoen, zijn voornamelijk 
oplossingen voor veel jongere kinderen. Begeleiding 
en nieuwe vaardigheden aanleren zijn de onderdelen 
waaraan de minste producten voldoen. Wel hebben 
veel producten een goede structuur en zorgen ze 
ervoor dat de gebruiker sportief bezig is. 

Figuur 4

Figuur 5



Hoofdstuk 3Verenigingen
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3.1 Sportverenigingen
Tussen sportverenigingen zit veel verschil. De ene 
vereniging organiseert veel activiteiten voor zijn leden, 
terwijl de andere vereniging alleen trainingen verzorgd. 
Er is bij een aantal sportverenigingen nagegaan of 
leden van zestien tot achttien jaar vaak stoppen, welke 
manieren zij hebben gevonden om dit tegen te gaan 
en welke activiteiten zij aanbieden aan jongeren. De 
vragen die gesteld zijn aan de verenigingen staan in 
bijlage B. 
Van de veertien benaderde verenigingen hebben 
er twee een reactie gegeven: hockeyvereniging EHV 
Enschede en voetbalvereniging Sportclub Enschede.

EHV Enschede verliest de meeste leden als ze achttien 
of negentien zijn, vaak in verband met studie. De 
meeste leden zijn jeugdleden tussen de twaalf en 
vijftien jaar, hoewel de meest betrokken leden vaak 
dertig plus zijn. Naast het geven van trainingen zijn er 
voor de leden ook andere activiteiten als toernooien, 
feesten en een Sinterklaasviering. EHV Enschede 
probeert jongeren te trekken door middel van 
bovengenoemde activiteiten, acties en voorlichting 
over wat de jongeren kunnen verwachten als ze lid 
worden van de vereniging.

Sportclub Enschede heeft voornamelijk veel 
jeugdleden tussen de zeven en veertien jaar oud. Deze 
leden zijn over het algemeen ook de meest betrokken 
leden van de vereniging. Sportclub Enschede ziet dat 
leden vanaf zestien jaar steeds vaker stoppen met 
voetballen bij de club. Ook bij deze vereniging worden 
naast voetbal andere activiteiten aangeboden. Zo 
wordt er onder andere een Sinterklaasviering, jeu de 
boules, familiedag met barbecue, pokeravonden, en 
nog vele andere activiteiten georganiseerd. Speciaal 
voor jongeren heeft de club een Voetbalschool 
(een aantal zondagen tijdens de winterstop 
waarop techniektrainingen gegeven worden), 
huiswerkbegeleiding en een fysiotherapeut in huis.  

3.2 Rigtersbleek
Rigtersbleek is de vereniging die om hulp heeft 
gevraagd. Er is daarom bij hen gekeken wat ze 
momenteel doen om jongeren lid te laten blijven en 
hoe ze jongeren in de wijk verbinden en stimuleren om 
te bewegen. De vereniging splitst activiteiten in twee 
delen: intern (activiteiten binnen de vereniging) en 
extern (activiteiten binnen de wijk). 

INTERN
Binnen de vereniging probeert Rigtersbleek leden 
van alle leeftijden en hun gezinnen aan te spreken. 
Zo gaan teams aan het begin van het seizoen naar 

19

een trainingsboerderij om elkaar te leren kennen. 
Hiermee probeert Rigtersbleek vriendenteams te 
creëren. De club merkt namelijk dat vriendenteams 
elkaar aanspreken op aanwezigheid en betrokkenheid 
waardoor deze twee waarden groter zijn dan bij een 
niet-vriendenteam. Daarnaast worden activiteiten 
georganiseerd als een disco, een barbecue en een 
ouder-kind competitie. Alle teams doen ieder jaar mee 
met de ‘maatschappelijk elftal competitie’. In deze 
competitie strijden teams om een geldbedrag dat ze 
met hun eigen team mogen uitgeven aan iets leuks. 
Winnen kan door zo veel mogelijk vrijwilligerswerk te 
doen met het team. 
Een activiteitencommissie organiseert activiteiten 
voor verschillende leeftijdscategorieën. De commissie 
bestaat uit volwassenen die jongeren betrekken om 
te kijken welke activiteiten de jongeren het meest 
aanspreken. Op deze manier hebben de jongeren 
invloed in wat ze kunnen doen naast trainen. 

EXTERN
Zich richtend op de wijk, organiseert Rigtersbleek vijf 
grote activiteiten per jaar. Daarnaast is er ruimte voor 
initiatieven die plaatsvinden op kleinere schaal.
De grote activiteiten bij Rigtersbleek zijn Carnaval, 
Sinterklaas, Kerstmarkt, Zomerfeest (een braderie 
met een afsluitend feest) en een Zeskamp. Deze 
activiteiten vinden plaats op het terrein van 
Rigtersbleek. De hele wijk wordt uitgenodigd door 
briefjes in de brievenbus, via het activiteitenbord van 
de wijk en de wijkkrant. 
Kleinere initiatieven staan niet vast en worden 
uitgevoerd als er een goed idee is. Zo zijn voetbalteams 
langs de deuren gegaan om vast te stellen hoeveel 
ouderen in de wijk eenzaam zijn. Dit deden ze door 
een praatje te maken met de ouderen in kwestie 
en vragen te stellen als ‘Hoe vaak komt u buiten’ of 
‘Hoe vaak heeft u bezoek’. Bij deze initiatieven wordt 
meestal een deel van de wijkbevolking aangesproken 
maar is er wel sneller sprake van goed contact dan bij 
de grote evenementen.
Ten slotte begeleidt Rigtersbleek ongeveer veertig 
maatschappelijke stages per jaar. De meeste 
stagiaires komen van buiten de vereniging. Sommigen 
komen voornamelijk helpen, terwijl anderen onderzoek 
doen waarna de resultaten door de vereniging gebruikt 
worden om de vereniging nóg aantrekkelijker te 
maken.

ONDERZOEK STEPHANIE MASSA
Psychologiestudente Stephanie Massa deed als 
bacheloropdracht onderzoek naar de redenen 
waarom jongeren tussen de 16 en 18 jaar bij de club 
Rigtersbleek blijven of juist weggaan. Ze deed dit door 
interviews te houden met jongeren die nog bij de club 
zitten en door een online vragenlijst te laten invullen 
door jongeren die gestopt zijn bij de vereniging. 



Positieve punten over de vereniging zijn dat de sfeer 
goed is, dat er de mogelijkheid is op een hoog niveau 
te voetballen, dat de faciliteiten goed zijn en dat het 
lekker dichtbij is. De sfeer in de club wordt gezien als 
vriendelijk, respectvol en behulpzaam. 
Redenen waarom mensen willen stoppen of zijn 
gestopt zijn dat er weinig aandacht is voor teams in 
een lage klasse en dat de vereniging organisatorisch 
niet altijd goed overkomt. Ook vindt een deel van de 
gestopte leden de sfeer juist niet goed of hadden ze 
simpelweg te veel andere interesses of te weinig tijd 
om lid te blijven. 

Aan de hand van de interviews werd een aantal 
suggesties gegeven voor de vereniging om leden meer 
aan zich te binden. Zo merkten mensen op dat er veel 
binding was binnen een team maar minder tussen alle 
leden. Het idee van een sportgerelateerde activiteit die 
de binding tussen de leden vergroot sprak dan ook erg 
aan.
(Oud)spelers gaven aan dat ze het zouden waarderen 
als er meer aandacht uitgaat naar teams die in een 
lagere klasse spelen. Hiermee zou het bestuur laten 
zien dat het luistert naar leden en dat er wat gebeurt 
met het commentaar van de leden, tevens een laatste 
punt van verbetering.

3.3 Conclusie
Het blijkt dat de andere sportverenigingen het verhaal 
van Rigtersbleek herkennen; ook bij hen stoppen 
jongeren vanaf zestien jaar vaak. Ze stoppen dan 
niet alleen met sporten, maar ook met alles wat de 
verenigingen daarnaast organiseren. De keuze aan 
activiteiten naast de sport zijn uiteenlopend. Veel 
activiteiten zijn bedoeld voor de jongere kinderen zoals 
Sinterklaas en de Voetbalschool. Voor de jongeren van 
de verenigingen zijn er feesten en familie-activiteiten, 
waar ze met hun familie aan kunnen deelnemen. 
Rigtersbleek onderscheidt zich momenteel van de 
andere verenigingen door niet alleen activiteiten 
aan te bieden aan leden, maar ook aan de buurt 
waarin ze gevestigd zijn. Zo proberen ze zich naast 
voetbalvereniging ook te profileren als wijkvereniging. 
De leden van Rigtersbleek noemen de club vriendelijk, 
respectvol en behulpzaam. 
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Hoofdstuk 4Ontwerprichtlijnen
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Naarmate ze ouder worden, worden jongeren 
steeds minder actief als lid van een vereniging. 
De verplichtingen die horen bij een lidmaatschap 
weerhouden jongeren ervan lid te blijven. Daarnaast 
hebben ze minder vrije tijd en besteden ze hun 
vrije tijd steeds vaker aan een bijbaantje waardoor 
er voor sporten geen tijd meer over is. Verdere 
vrijetijdsbesteding gebeurt voornamelijk digitaal: tv 
kijken, gamen en sociale media. 

Om jongeren gemotiveerd te houden voor een activiteit 
is een aantal factoren belangrijk: structuur, begeleiding 
en ontwikkeling. Deze combinatie van factoren zorgt 
voor intrinsieke motivatie bij jongeren waardoor ze uit 
zichzelf gemotiveerd zijn om door te blijven gaan. 

Sportverenigingen doen hun best om jongeren bij de 
vereniging te houden. Veel jongeren stoppen echter 
in verband met studie. Een ander deel stopt omdat ze 
te druk zijn of het niet meer leuk vinden. Rigtersbleek 
is al een eind op weg om ervoor te zorgen dat er 
voldoende aantrekkingskracht is voor jongeren, hoewel 
er nog wel mogelijkheden zijn. 

Uit het onderzoek kunnen de volgende 
ontwerprichtlijnen gehaald worden:
□ Samen met anderen;
□ Structuur;
□ Begeleiding door volwassenen;
□ Verbeteren van vaardigheden;
□ Digitale middelen inzetten;
□ Uitdagend;
□ Integratie met sociale media;
□ Relatie met sport en/of bewegen;
□ Aanzetten tot bewegen
□ Veilig te gebruiken voor gebruiker en de 
omgeving;
□ Zichtbaar en bereikbaar;
□ Passend in de leefwereld van jongeren;
□ Niet irritant door continue onderbreking van 
andere activiteit.
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Hoofdstuk 5 Ideeën
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Na een brainstorm zijn ideeën geselecteerd aan de hand 
van de ontwerprichtlijnen. Deze ideeën zijn uitgelegd aan de 
hand van scenario’s. Er is gekozen voor scenario’s omdat 
tijdens het schrijven van scenario’s duidelijk wordt wat voor 
interactie de oplossing van een probleem en de gebruiker 
met elkaar hebben. Ook wordt er nagedacht vanuit het 
perspectief van de gebruiker waarmee meteen wordt 
gekeken of de oplossing in het leven van de gebruiker past. 



5.1 Brainstorm
Door bij ieder woordweb willekeurige woorden een 
kleur te geven, ontstaan er combinaties. Deze 
combinaties van woorden zijn achter elkaar gezet 
waarna er een idee bij is bedacht. Dit is meerdere 
malen gedaan. Een van de gedane combinaties is 
degene die te zien is in bovenstaande afbeeldingen. 
Hier onder worden de ideeën beschreven.

Groen:
 – tussendoor, coördinatie, werken, plannen 
– Een agenda die tussen de ingevoerde activiteiten 
bepaalt wanneer een korte oefening gedaan kan 
worden.

Geel 
– samen, buiten, activiteiten, social media 
– Buiten een activiteit ondernemen waarmee via social 
media contact onderhouden wordt.

Oranje 
– afspreken, aanmoedigen, uitgaan, overhalen 
– Een initiatief waarbij jongeren worden aangespoord 
met z’n allen te gaan sporten en vervolgens met z’n 
allen uit te gaan. 
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Rood 
– wanneer je tijd hebt, training, vrienden, 
gemeenschappelijke interesses 
– Voetbaltrainingen volgen wanneer het de gebruiker 
uitkomt, alleen of met vrienden.

Blauw 
– sporten, vaste tijden, school, samen 
– Vrije gymlessen waarin leerlingen zelf kunnen kiezen 
wat ze gaan doen.

Paars 
– buiten, gamen, team, leren kennen 
– Een game die buiten gespeeld wordt met mensen die 
ter plekke ontmoet worden.

Combinatie Voldoet aan ontwerprichtlijnen
Groen  Nee
Geel  Nee
Oranje  Nee
Rood  Ja
Blauw  Nee
Paars  Ja

Zoals hierboven te zien is, voldoen niet alle ideeën 
aan een groot deel van de ontwerprichtlijnen. De 
drie pijlers zijn de belangrijkste eisen: structuur, 
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begeleiding door volwassenen en verbeteren van 
vaardigheden. Er is daarom ook voornamelijk naar 
de implementeerbaarheid van deze pijlers gekeken. 
Bij idee groen gaat het om een volledig autonoom 
systeem waarbij weinig begeleiding betrokken zal 
worden. Geel is te vaag om concreet mee verder te 
kunnen. Oranje zal een enkele keer werken maar zal 
op langere termijn niet uitdagend genoeg zijn. Rood 
heeft potentie omdat de richtlijnen die er nog niet in 
zitten erin verwerkt kunnen worden. Bij blauw ligt de 
oplossingsrichting meer bij scholen dan bij een sport- 
of wijkvereniging. Paars is ook een idee dat verder 
uitgewerkt kan worden aan de hand van de richtlijnen. 

5.2 Overzicht
Idee rood en paars zullen worden uitgewerkt aan de 
hand van scenario’s. In de scenario’s zullen twee 
personages de hoofdrol spelen; Joep en Michiel. Deze 
personages worden in 5.3 voorgesteld. 
In hoofdstuk 5.4 zijn er drie scenario’s. Scenario 1 
gaat over idee rood. Hierin zullen Michiel en zijn vriend 
Lars een grote rol spelen. Om idee paars beter uit te 
leggen, is scenario 2 in twee delen gesplitst waarbij 
verschillende aspecten uitgelegd zullen worden. Joep 
zal in deze scenario’s voorkomen. 

Afbeelding 12

Afbeelding 13



5.3 Persona
JOEP
Joep is zeventien jaar en zit in de vijfde klas van het 
vwo. Naast voetballen, houdt Joep van gamen, appen 
met vrienden en hardlopen. Huiswerk is niet favoriet en 
wanneer het pas over een week af hoeft te zijn, is Joep 
goed in uitstellen. In voetbal is Joep gemiddeld. Hij zit 
niet in het hoogste team maar ook niet in het laagste 
team. Hij vindt voetballen vooral leuk omdat zijn team 
erg gezellig is en er altijd wel ruimte is voor een grapje. 
Rigtersbleek is maar vijf minuten fietsen vanaf het 
huis van Joep waardoor hij vaak als een van de eerste 
aankomt. 

MICHIEL
Michiel is zestien en zit in het hoogste voetbalteam. 
Naast school, vijf havo, is voetbal hetgeen hij 
het liefste doet. Dat is ook te merken aan zijn 
schoolresultaten. Voetbal zorgde er namelijk al  voor 
dat hij dit jaar vijf havo voor de tweede keer doet. De 
ouders van Michiel hebben met hem afgesproken dat 
schoolwerk voor alles gaat. Hij mag dan ook pas leuke 
dingen doen als hij al zijn huiswerk voor de dag erna af 
heeft. 

5.4 Scenario’s 
SCENARIO 1

Het is donderdag en Michiel is vandaag om drie uur 
klaar op school. Na zijn laatste les staat hij nog even 
met wat vrienden te kletsen voordat ze allemaal op de 
fiets naar huis stappen. Samen met Lars fietst Michiel 
het eerste stuk naar huis, aangezien Lars dezelfde 
kant op moet. Op de fiets komen ze er achter dat ze de 
volgende dag allebei de eerste twee uur vrij hebben. 
Dat betekent dat ze vanavond tijd hebben om nog even 
af te spreken. Voordat Lars afslaat om naar zijn eigen 
huis te fietsen, spreken ze af dat Michiel om zeven uur 
bij Lars is. 
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Eenmaal  thuis aangekomen gaat Michiel naar zijn 
kamer om zijn laptop aan te zetten. Hij heeft eigenlijk 
nog een essay-opdracht van Nederlands waar hij iets 
voor moet doen. Na een uurtje op Facebook gescrold 
te hebben, komt zijn moeder thuis. Snel klikt Michiel 
zijn Nederlands essay open. Als Michiels moeder zijn 
kamer in komt lopen om hallo te zeggen, is Michiel 
netjes aan het werk voor school. ‘Het eten is over een 
uur klaar, dan weet je dat’ zegt ze voordat ze hem weer 
alleen laat. 
Michiel besluit om eerst zijn essay af te maken en 
dan nog even te gamen zodat hij vanavond naar Lars 
kan. Via Snapchat hoort hij dat andere klasgenoten 
ook aan hun essay bezig zijn en dat ze er net zo veel 
zin in hebben als hij. Uiteindelijk heeft hij genoeg 
woorden als hij aan tafel geroepen wordt. Ze eten 
spinazielasagne, zijn favoriet. Na het eten pakt Michiel 
zijn fiets en fietst hij naar Lars. 
 

Eenmaal bij Lars aangekomen, blijkt dat het zusje 
van Lars daar ook heeft afgesproken met haar 
vriendinnen. De woonkamer is dan ook overgenomen 
door veertienjarige monsters. Daar zaten ze niet op 
te wachten. Zelfs op de kamer van Lars komt hun 
gegiechel overal bovenuit. Lars en Michiel zijn het 
al snel zat en besluiten dat ze misschien beter iets 
buitenshuis kunnen gaan doen. Michiel bedenkt dat 
hij net de nieuwe Rigtersbleek app gedownload heeft 
waarmee ze zich wel kunnen vermaken. Hij vertelt Lars 
dat ze in de app een voetbaltraining kunnen volgen 
waarmee ze zich kunnen voorbereiden op de wedstrijd 
van zaterdag. Lars is meteen voor en de jongens 
besluiten naar Rigtersbleek te gaan om daar op een 
leeg veld de training te doen. De tuin van Lars is 



namelijk wel erg klein als ze de oefeningen goed willen 
oefenen.

Bij Rigtersbleek aangekomen, pakt Michiel zijn 
telefoon erbij terwijl Lars een bal haalt. Michiel wil 
graag een volledige training volgen terwijl Lars zich 
wil focussen op balcontrole met behulp van een 
serie specifieke oefeningen. Omdat Lars de extra 
training wel kan gebruiken, besluiten ze om voor de 
balcontrole-oefeningen te gaan. Michiel geeft in de 
app aan dat hij de training met een teamgenootje doet 
en vult ook de naam van Lars in. Zodra hij dit heeft 
gedaan, komt de eerste oefening naar voren. 

Bij de eerste oefening moeten ze de bal heen en weer 
tikken tussen hun linker- en rechtervoet. Omdat ze 
met z’n tweeën zijn, gaat Lars eerst terwijl Michiel 
toekijkt, telt en aanwijzingen geeft. Ze spreken af dat 
ze allebei drie pogingen hebben en dat degene die 
de bal het vaakst heen en weer kan tikken zonder dat 
het fout gaat, heeft gewonnen. Na vijftien keer heen 
en weer schiet de bal tussen Lars zijn voeten uit en is 
Michiel aan de beurt. Nadat Michiel de tweeëntwintig 
keer heeft gehaald, wisselen ze weer om. Na drie 
pogingen van beide jongens vullen ze allebei hun beste 
resultaat in. De app komt met de volgende oefening: 
‘Rol de bal met links naar achter, tik de bal met de 
bovenkant van je schoen de bal naar voren, rol nu 
met je rechtervoet de bal naar achter en tik de bal 
met de bovenkant van je voer naar voren’. Lars snapt 
niet helemaal wat de bedoeling is, dus laat Michiel de 
foto’s zien die bij de oefening horen. Gelukkig geven de 
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foto’s verduidelijking en snappen ze daarna wel wat de 
bedoeling is. Ook deze oefening doen ze na elkaar. 

Na zes oefeningen zijn ze klaar met oefenen. Het 
begin inmiddels al flink donker te worden en Michiel 
wil niet te laat thuiskomen omdat hij weet dat hij dan 
op zijn kop gaat krijgen van zijn ouders. Hij kiest de 
optie ‘einde training’ en op zijn scherm verschijnen 
statistieken van deze keer. Hier staat hoe goed ze de 
oefeningen hebben uitgevoerd ten opzichte van de 
andere gebruikers van de app en ten opzichte van 
de vorige keer dat Michiel de app gebruikte. Michiel 
en Lars zien dat Melvin, een andere teamgenoot, 
gisteren dezelfde oefeningen heeft gedaan en dat 
hij net wat minder goed heeft gescoord dan Michiel 
en Lars. Ze besluiten hun resultaten nog even in de 
groepsapp te gooien om te laten zien dat ze het beter 
hebben gedaan dan Melvin. De teamleden reageren 
enthousiast op de app van Michiel en roepen dat ze 
het zelf nog beter kunnen. ‘Ik wil bewijs zien!’ appt 
Michiel terug. ‘Morgen!’ en ‘Weet je het zeker?!’ zijn de 
antwoorden die hij terug krijgt. 

De jongens leveren hun bal weer in en lopen naar 
de fietsenstalling. Ze spreken nog even af hoe laat 
ze de volgende ochtend naar school gaan fietsen 
en vertrekken dan allebei naar huis. Eenmaal thuis 
aangekomen, zet Michiel nog even de tv aan. Een 
uurtje zappen later is er nog steeds niets leuks op tv 
en besluit hij naar zijn kamer te gaan. In bed ligt hij 
nog even te appen met wat vrienden in een groepsapp. 
Uiteindelijk gaan er steeds meer mensen slapen 
waardoor de groep langzaam stil wordt en vallen 
Michiels ogen ook dicht. Hij hangt zijn telefoon aan de 
lader naast zijn bed, zet een wekker en gaat zelf ook 
slapen. 



SCENARIO 2 – DEEL 1

Zodra Joep dinsdagmiddag thuis komt, ploft hij op de 
bank met een zak chips. Hij pakt zijn Xbox erbij en start 
een game. Na twee potjes gespeeld te hebben, begint 
Joep zich te vervelen. Huiswerk voor morgen heeft hij 
niet en het huiswerk voor donderdag kan nog wel even 
wachten. Joep besluit om de app van Rigtersbleek 
erbij te pakken om te kijken of er meer mensen zijn 
die zich vervelen. Hij klikt op de ‘ik verveel me’ knop 
en wacht af. Binnen vijf minuten hebben zich al negen 
andere personen gemeld die zich ook vervelen en die 
wel mee willen doen met een potje. De app geeft aan 
dat er over een kwartier een nieuw spel start met als 
beginpunt Rigtersbleek. 

Joep springt op zijn fiets en fietst naar Rigtersbleek toe. 
Een voordeel van de vereniging is dat bijna iedereen 
in de buurt woont en ze dus niet al te lang op elkaar 
hoeven te wachten. Zodra alle tien spelers aan zijn 
gekomen, kunnen ze kiezen welke variant ze gaan 
spelen en hoe groot het speelveld wordt. Ze besluiten 
om een kwart van de wijk Twekkelerveld te gebruiken 
en na nog een korte stemronde wordt besloten dat ze 
de tactische game gaan spelen. Zodra ze dit aangeven, 
maakt de app vijf teams van twee personen. Iedereen 
zoekt zijn partner, stelt zich voor als ze elkaar nog niet 
kennen en gaan naar hun zelf gekozen beginplek. 
Ondertussen telt de app af naar het begin van het spel. 
Zodra de teller op nul staat, begint het spel. 
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De vijf teams kunnen van elkaar zien waar ze zich 
bevinden. Ze moeten proberen om elkaar uit te 
schakelen door voorwerpen te vinden en deze in te 
zetten zodra ze binnen een straal van vijftien meter 
van een ander team zijn. Het spel is afgelopen zodra 
één team alle andere teams heeft uitgeschakeld. Joep 
is samen met Laura ingedeeld. Ze besluiten om aan de 
andere kant van het sportpark te beginnen en rennen 
hier naartoe. Zodra het spel begint, verschijnen de 
andere teams op de kaart en de speciale voorwerpen 
waarmee je een team makkelijker kan uitschakelen. 
Op honderd meter afstand van Laura en Joep ligt een 
verlenger waarmee ze niet binnen vijftien maar binnen 
vijfentwintig meter een team uit kunnen schakelen. Ze 
besluiten om de verlenger te pakken en vervolgens op 
zoek te gaan naar de andere teams. 

Zodra ze op de plek van de verlenger staan tikt Joep 
op zijn scherm. De verlenger is binnen. Na een snelle 
blik op de kaart, gaan ze op team Geel af. Op hun 
kaart kunnen ze zien dat team Geel ook al hun kant 
op komt. Ze weten niet welke speciale voorwerpen 
team Geel heeft maar zij kunnen het team vanaf 
een grotere afstand al uitschakelen. Joep en Laura 
hebben geluk. Zodra ze binnen vijfentwintig meter 
zijn, lukt het ze team Geel uit te schakelen voordat 
ze zelf uitgeschakeld worden. Het volgende team dat 
binnen bereik is, is team Rood. Ze besluiten echter 
naar de andere kant van het speelveld te rennen zodat 
ze onderweg nog wat speciale voorwerpen kunnen 
pakken. 



De eerstvolgende vijf minuten zijn ze, al rennend, 
bezig om naar de andere kant van het veld te gaan 
terwijl ze zo veel mogelijk speciale voorwerpen pakken. 
Onderweg begint de telefoon van Joep te trillen. Ze 
zijn geraakt door team Blauw en kunnen dit team de 
komende drie minuten niet meer zien op hun scherm. 
Laura stelt voor om hun opgepikte bom ergens neer te 
leggen in de hoop dat een ander team hier overheen 
loopt. Daarna gaan ze door naar team Paars. Ze 
beslissen om de schijnbeweging te gebruiken. Dit 
houdt in dat de teams Laura en Joep op de kaart 
niet zien op de plek waar ze echt zijn. Laura en Joep 
staan drie minuten lang vijftien meter van hun echte 
plek aangegeven. Dit helpt. Team Paars loopt naar de 
schijnbeweging van Laura en Joep toe terwijl Laura en 
Joep eigenlijk vanaf de andere kant aan komen lopen. 
Team Paars wordt met succes uitgeschakeld.
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In één beweging rennen ze door naar team Rood. 
Helaas blijkt team Rood ook een schijnbeweging 
ingezet te hebben waardoor Laura en Joep naar de 
verkeerde plek rennen. Team Rood heeft hen geraakt 
en verdwijnt tijdelijk van de kaart. Dan maar team 
Blauw achtervolgen. Als ze bijna bij team Blauw 
zijn, geeft Joeps telefoon de melding dat het spel is 
afgelopen. Team Blauw heeft alle andere teams als 
eerste geraakt en heeft dus gewonnen. Iedereen 
moet terugkeren naar het beginpunt. Zodra alle teams 
terug zijn, geven de telefoons een overzicht van het 
gespeelde spel. Laura en Joep zijn derde geworden. 
Sommige spelers besluiten direct naar huis te gaan. 
Joep blijft nog even hangen met wat teamgenoten die 
meespeelden. Na een half uurtje is het tijd om naar 
huis te gaan voor het avondeten en zegt hij gedag. 



SCENARIO 2 – DEEL 2

Zodra Joep dinsdagmiddag thuis komt, ploft hij op de 
bank met een zak chips. Hij pakt zijn Xbox erbij en 
start een game. Na twee potjes gespeeld te hebben, 
kijkt Joep op de klok. Over een kwartier moet hij bij 
Rigtersbleek zijn. Rigtersbleek heeft een nieuwe app 
gelanceerd waarmee je een spel kan spelen met 
iedereen die de app heeft. Tijdens de voetbaltraining 
van gisteren heeft het team van Joep afgesproken om 
rond half vier een spel te spelen om de app eens uit 
te testen. Joep besluit zijn spullen te pakken en alvast 
richting Rigtersbleek te fietsen. 

Bij het beginpunt aangekomen, staan er al twee 
andere teamgenoten te wachten. Ze hebben het 
nog even over school en de wedstrijd van afgelopen 
weekend terwijl de rest van het team langzaam 
binnendruppelt. Zodra alle tien de spelers zijn 
aangekomen, kunnen ze kiezen welke variant ze 
vandaag willen spelen en hoe groot het speelveld 
wordt. Ze besluiten om een kwart van de wijk 
Twekkelerveld te gebruiken en na nog een korte 
stemronde wordt er besloten dat ze de snelheidsgame 
gaan spelen. Zodra ze dit aangeven, maakt de app vijf 
teams van twee personen. Iedereen zoekt zijn partner 
en gaat op pad. Ze mogen zelf kiezen waar ze willen 
zijn als het spel start.  Ondertussen telt de app af naar 
het begin van het spel. Zodra de teller op nul staat, 
begint het spel. 
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De vijf teams kunnen niet van elkaar zien waar ze 
zich bevinden. Wat ze wel kunnen zien zijn de punten. 
Overal over het speelveld liggen punten verstopt die de 
teams moeten ophalen. De teams kunnen niet  zien 
hoe veel punten ergens liggen. Dit kan variëren van 
één punt tot vijftien punten. Het team dat als eerste bij 
punten aankomt, krijgt de punten. Tijdens het spelen 
zullen er nieuwe punten verschijnen en zullen punten 
die er al een tijdje liggen verdwijnen. Het team dat als 
eerste vijftig punten heeft, heeft het spel gewonnen. 

Joep speelt samen met zijn teamgenoot Kasper. Zodra 
het startsein klinkt, rennen ze naar de verste uithoek 
van het spel. Onderweg pakken ze zo veel mogelijk 
punten mee maar echt veel zijn het er niet. Achteraan 
aangekomen komen ze even op adem en kijken ze 
op de kaart waar punten liggen. Ze stippelen snel 
een route uit en gaan weer lopen. Helaas blijkt een 
ander team vanaf de andere kant dezelfde punten te 
pakken waardoor Kasper en Joep na een paar punten 
besluiten uit te wijken. 



In het overzicht dat onder in hun scherm staat, kunnen 
de jongens zien hoe veel punten ieder team al heeft. 
Ze staat zelf met eenentwintig punten op de tweede 
plek. Snel rennen ze door naar een puntenplek 
waar nog niemand is geweest. Net als ze daar zijn 
aangekomen, zien ze een ander team aan komen 
rennen. Die zijn dus net te laat. Joep en Kasper pakken 
de punten en kijken op hun scherm waar nog meer 
punten liggen. Ze gaan terug naar het beginpunt terwijl 
ze zo veel mogelijk punten meepakken onderweg. 
Hierdoor hopen ze dat ze de vijftig punten verzameld 
hebben als ze weer bijna bij het begin zijn. En ja hoor. 
Vlak voor het einde begint de telefoon te trillen. Kasper 
kijkt wat er op het scherm staat. Ze hebben gewonnen! 
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Alle spelers moeten weer terug naar het verzamelpunt. 
Daar aangekomen vergelijken de spelers hun scores 
en besluiten ze om nog even wat te drinken te halen 
in de kantine van Rigtersbleek. Iedereen heeft zo 
hard gerend dat ze dat wel kunnen gebruiken. Na nog 
even aan tafel gechilld te hebben, gaat iedereen weer 
richting huis. 

5.5 Evaluatie ideeën
Om te kijken of deze ideeën voldoen aan de gestelde eisen, zijn de eisen in tabel 2 uitgezet tegen de scenario’s. 

Criterium Scenario 1 Scenario 2
Samen met anderen + ++
Digitale middelen inzetten ++ ++
Uitdagend ++ +
Integratie met sociale media ++ ++
Relatie met sport en/of bewegen ++ +
Aanzetten tot bewegen ++ ++
Veilig te gebruiken voor gebruiker en de omgeving ++ - +
Zichtbaar en bereikbaar + +
Passend in de leefwereld van jongeren + +
Niet irritant door continue onderbreking van andere activiteit ++ ++

Hieruit blijkt dat beide ideeën voldoen aan de gestelde eisen. Wel zijn er nog verbetermogelijkheden 
zichtbaar. Zo kan idee één al gespeeld worden met meerdere spelers maar wordt de training al snel saai 
als er te veel spelers deelnemen. Ook kan de veiligheid van idee twee nog beter. Als spelers te veel naar 
hun telefoon kijken, zullen ze hun omgeving niet in de gaten houden. Onder andere deze punten kunnen 
meegenomen worden in de verdere uitwerking van de ideeën. Aangezien beide ideeën voldoende voldoen aan de 
ontwerprichtlijnen, worden beide ideeën in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt. 

Tabel 1



Hoofdstuk 6Concepten
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Er zijn twee concepten ontwikkeld die in dit hoofdstuk 
uitgelegd worden. Deze twee concepten zijn vervolgens 
besproken in een focusgroep met spelers van Rigtersbleek. 
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6.1 Training app
OMSCHRIJVING
Dit is een app waarmee jongeren delen van of een 
volledige voetbaltraining kunnen volgen. Iedereen kan 
een account aanmaken, ook mensen die geen lid zijn 
van de vereniging. Trainers van Rigtersbleek kunnen 
ook teams aanmaken. In deze teams komen alle 
spelers van het desbetreffende team die een account 
in deze app hebben. 

Zodra de app opgestart wordt door een speler, moet 
gekozen worden wat voor soort training gevolgd gaat 
worden. Er zijn in totaal drie opties:
1. Volledige voetbaltraining – Dit is een volledige 
training met oefeningen uit verschillende categorieën. 
De speler kan kiezen uit een training van een half uur, 
een uur, anderhalf uur of twee uur. De training begint 
met een warming-up, vervolgens trainingsoefeningen 
en sluit af met een cooling down. De speler kan 
aangeven met hoeveel personen hij de training wil 
volgen. De app zal aan de hand van de hoeveelheid 
personen een geschikte training geven. 
2. Specifieke oefeningen – De speler kan ervoor kiezen 
om zich te focussen op een specifiek onderdeel waar 
hij extra oefening bij nodig heeft. Voorbeelden zijn 
balvaardigheid, conditie, kracht, tactiek, etc. Zodra 
de speler een gebied heeft gekozen, geeft de app de 
eerste oefening. De speler kan na iedere oefening 
kiezen tussen doorgaan of stoppen. Indien meerdere 
spelers meedoen aan de serie oefeningen, zal de app 
hier rekening mee houden in het soort oefeningen. 
3. Extra training – De trainers van voetbalteams 
kunnen de voortgang van hun spelers zien. Als een 
speler in een team zit, heeft hij deze optie als extra 
optie in het beginmenu. Een trainer kan per team of 
per persoon aangeven waar extra oefening nodig is. 
De oefeningen die onder extra training staan, zijn door 
de trainer uitgekozen. De speler kan deze oefeningen 
thuis oefenen waarna de trainer kan kijken hoe goed 
de oefeningen zijn uitgevoerd. 

De oefeningen worden uitgelegd in tekst en foto’s. 
Mocht een speler meer uitleg nodig hebben dan kan 
hij het filmpje dat bij de oefening zit bekijken. 
Na iedere oefening vraagt de app om gegevens in 
te vullen. Zo kan de app bijvoorbeeld vragen hoe 
vaak een oefening achter elkaar gedaan kan worden 
of hoe lang een speler een oefening volhoudt. Aan 
de hand van deze gegevens geeft de app aan het 
einde van de training statistieken weer. Hier wordt de 
huidige training vergeleken met eerdere trainingen 
zodat een speler zijn vooruitgang kan zien. Ook 
kunnen de gegevens vergeleken worden met die van 
teamgenoten. Als extra feature is het ook mogelijk om 
bekende voetballers de oefeningen te laten doen zodat 
een speler zichzelf kan vergelijken met zijn favoriete 
voetballer. 
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Trainers van teams kunnen de app gebruiken om 
vorderingen van spelers bij te houden. Door de app 
niet alleen als extra oefening thuis in te zetten maar 
ook tijdens de trainingen te gebruiken, wordt meer 
informatie over een speler verzameld. Daarnaast 
kan een trainer tijdens de training kijken of wat een 
speler zelf heeft ingevuld klopt met wat de trainer 
observeert. Door deze samenspraak, is het minder 
aantrekkelijk voor de speler om zeer onwaarschijnlijke 
hoeveelheden in te vullen. Zo blijven de resultaten 
enigszins betrouwbaar. 

CONCURRENTEN
Er zijn veel verschillende voetbalapps op de markt. 
Er zijn echter weinig apps die lijken op bovenstaand 
concept. Zo is een bekende app de VTON trainer app. 
Deze app voor voetbaltrainers geeft een doorlopende 
leerlijn voor jeugdleden van vijf tot negentien jaar. 
Het idee is dat de trainers genoeg trainingsmateriaal 
hebben waardoor ze zich kunnen focussen op het 
coachingsaspect van trainer zijn. Daarnaast zorgt het 
voor continuïteit binnen de vereniging, zelfs wanneer 
sprake is van een trainerswissel. Een vergelijkbare 
app is Soccer Training. Ook deze app kan gebruikt 
worden door trainers om een training samen te stellen 
aan de hand van de vele verschillende oefeningen 
die beschikbaar zijn. Het grote verschil tussen dit 
soort apps en de trainingsapp is dat de huidige apps 
met oefeningen allemaal bedoeld zijn voor trainers. 
Daarnaast zijn de apps enkel voor oefeningen die 
tijdens een training met een team gedaan worden en 
ze niet gebruikt kunnen worden om een persoonlijk 
schema per persoon op te stellen. De huidige apps 
houden geen resultaten of voortgang bij, ze geven 
een trainer enkel een enorme lijst met oefeningen. 
Apps voor spelers om voetbaltrainingen te doen zijn er 
momenteel nog niet. 

HAALBAARHEID
Aangezien er nog geen bestaande app is die hetzelfde 
kan als de trainingsapp, zal de app speciaal voor 
Rigtersbleek gebouwd moeten worden. Het is echter 
mogelijk dat meerdere verenigingen geïnteresseerd 
zijn in zo’n app. Door dit eerst te inventariseren, weet 
Rigtersbleek of ze er vanuit moeten gaan dat ze de 
app volledig zelf moeten regelen of dat ze kunnen 
samenwerken met andere verenigingen.  Het maken 
van deze app bestaat uit verschillende onderdelen. 
Als eerste de inhoud. Alle oefeningen die in de app 
komen, moeten uitgeschreven worden. Vervolgens 
moeten foto’s gemaakt worden van de uitvoering en 
eventueel video’s in het geval van een lastige oefening. 
Bij alle oefeningen moet ook aangegeven worden met 
hoeveel mensen de oefening gedaan kan worden 
en waar de oefening voor is. Er zijn op internet heel 
veel lijsten met oefeningen te vinden, sommige zelfs 
met foto’s of filmpjes erbij. Het is dus niet zo dat alle 
inhoud volledig zelf gemaakt moet worden. Het deel 



van de inhoud dat wel gemaakt moet worden, kan 
eventueel door teams of trainers gedaan worden. Door 
in dit stadium trainers en leden al te betrekken bij 
het maken van de app, wordt er direct draagvlak voor 
gecreëerd. 
Vervolgens komt het daadwerkelijk bouwen van de 
app. Gebruikers moeten een profiel kunnen aanmaken 
en deze profielen worden weer verdeeld in groepen (de 
teams). De trainers kunnen bij de resultaten van alle 
spelers van hun team terwijl de teamleden alleen hun 
eigen resultaten kunnen zien. Spelers kunnen wel hun 
resultaten delen op social media. Bij alle oefeningen 
moeten waarden ingevuld kunnen worden zodat de 
app vervolgens kan laten zien hoe goed de speler 
scoort. Als alle inhoud van de app aanwezig is, zou 
Rigtersbleek kunnen zoeken naar een stagiair die de 
app kan bouwen. Ieder jaar heeft Rigtersbleek meer 
dan veertig stagiaires rondlopen die verschillende 
opdrachten uitvoeren. Aangezien het netwerk van 
Rigtersbleek bij hogescholen en universiteiten in de 
buurt al aanwezig is, zouden ze een student kunnen 
zoeken die de app voor ze maakt. Denk hierbij aan 
een student informatica of creative technology van de 
Universiteit Twente of van soortgelijke opleidingen van 
hogescholen. Een andere mogelijkheid is kijken wat er 
al in huis is. Misschien is er een ouder van een jeugdlid 
die hier ervaring mee heeft of die werkt bij een bedrijf 
dat de app wel (deels) wil sponsoren. De techniek 
achter de app bestaat allemaal al waardoor de app 
technisch niet per se moeilijk te bouwen is. 

6.2 Spel app
OMSCHRIJVING
Deze app is een spel waardoor gebruikers 
gestimuleerd worden om te bewegen. Dit kan 
simpelweg lopen zijn maar afhankelijk van het 
enthousiasme waarmee het gespeeld wordt, kan 
het ook rennen zijn. Een spel is op twee manieren te 
starten. De eerste optie is dat de gebruiker aangeeft 
hoe laat een spel moet beginnen. Dit doet de gebruiker 
wanneer hij al van te voren afspreekt dat hij het spel 
gaat spelen. Andere appgebruikers kunnen deze 
begintijd ook zien waardoor van te voren niet bekend is 
hoeveel spelers meedoen. Een groep die afgesproken 
heeft om het spel te spelen, kan er niet voor kiezen 
om mensen niet toe te laten tot het spel. De tweede 
optie is via de ‘ik verveel me’ knop. Als een gebruiker 
zich verveelt, kan hij op deze  knop in de app drukken. 
Hierdoor krijgen ander appgebruikers een melding 
dat iemand een spel wil starten. Als er meerdere 
gebruikers aangeven dat ze dat ook willen, zal de app 
een melding sturen met de begintijd van het spel. 
De spelers die mee willen doen kunnen dan naar het 
beginpunt komen om het spel te laten starten. 

De app zal aangeven hoe lang spelers nog hebben om 
zich te melden om mee te doen. De app registreert 
hoeveel mensen bij het beginpunt staan met de app 
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in gebruik. Al deze mensen zullen dan als speler 
ingedeeld worden. Spelers hoeven geen account aan 
te maken of van te voren aan te geven dat ze mee 
doen. Aanwezig zijn is voldoende.  

Het spel wordt gespeeld in de omgeving van 
Rigtersbleek. Door gebruik te maken van 
locatietracking zullen spelers zich kunnen verplaatsen 
in het spel door in de werkelijkheid in de wijk rond te 
lopen. Spelers kunnen in overleg met elkaar instellen 
hoe groot het speelveld wordt. Dit wordt gedaan aan 
de hand van een cirkel met een bepaalde diameter. 
Rigtersbleek zal in deze cirkel moeten liggen omdat zij 
functioneert als begin- en eindpunt. 
Tijdens het spelen van het spel, kunnen de spelers hun 
smartphone gebruiken als speelbord. Ze zullen zien 
waar ze zich bevinden, waar zich speciale punten in 
het spel bevinden en eventueel waar de overige teams 
zijn. Het scherm van de telefoon hoeft niet continu aan 
te staan. Tijdens het lopen kunnen spelers hun scherm 
uit laten. De telefoon zal tril- en geluidssignalen 
afgeven zodra er iets gebeurt. 

Er zijn verschillende spelvarianten die de spelers 
kunnen kiezen:
1. Tactisch spel 
Bij deze variant worden de spelers opgedeeld in teams 
van twee of drie. In deze teams moeten ze proberen 
elkaar uit te schakelen. Het uitschakelen gebeurt 
door binnen 15 meter van een ander team te komen 
en dit team vervolgens uit te schakelen door op het 
telefoonscherm te klikken. Het team dat als eerste alle 
andere teams heeft uitgeschakeld, heeft gewonnen. 
Als team A uitgeschakeld wordt door team B dan zal 
team B tijdelijk onzichtbaar zijn voor team A. Dit om er 
voor te zorgen dat team A niet op het zelfde moment 
team B kan uitschakelen. 
Op de kaart liggen ook speciale voorwerpen. Deze 
kunnen worden ingezet om teams makkelijker uit te 
schakelen of om een voordeel te creëren waardoor 
het makkelijker is een ander team uit te schakelen. 
Zo zijn er verlengers, waarmee je de afstand waarop 
je een ander team uit kan schakelen vergroot naar 
vijfentwintig meter. Ook kan je een bom plaatsen. Het 
team dat er vervolgens overheen loopt, is ook door jou 
uitgeschakeld. De schijnbeweging zorgt er voor dat een 
ander team de gebruiker tijdelijk op een andere plek 
op het speelveld rond ziet lopen. Zo is het makkelijker 
om een team ongezien te besluipen. 
Zodra een team als eerste alle andere teams heeft 
uitgeschakeld, zullen alle telefoons gaan trillen en het 
signaal geven dat iedereen terug moet keren naar het 
beginpunt. Het spel is dan ook afgelopen. 

2. Snelheidsspel
Bij deze variant draait alles om snelheid. Het spel 
maakt weer willekeurige teams aan de hand van de 
hoeveelheid spelers. De teams bestaan uit twee of 



drie personen. Zodra het spel start, verschijnen overal 
op de kaart munten. Sommige plekken zijn maar één 
punt waard terwijl ander plekken vijftien punten waard 
kunnen zijn. Op de kaart is niet te zien hoeveel punten 
ergens verstopt liggen. Het doel van het spel is om 
zo snel mogelijk vijftig punten te verzamelen. Punten 
kunnen verzameld worden door naar de plek toe te 
gaan en op het scherm van de telefoon te klikken. 
Het team dat als eerste bij de munten aangekomen 
is, verzamelt op deze manier de munten. Vervolgens 
zullen de munten bij de overige spelers ook van de 
kaart verdwijnen. 
Munten die te lang liggen zonder opgepakt te worden, 
zullen verdwijnen. Ook zullen er tijdens de looptijd van 
het spel munten verschijnen. 
De teams kunnen elkaar bij deze variant niet zien. Ze 
zullen dus niet van elkaar weten waar andere teams 
lopen en welke munten de andere teams willen gaan 
pakken. 
In het spel zijn ook ninja’s aanwezig. Deze zijn alleen 
zichtbaar als ze bij een team in de buurt zijn. Dit team 
moet er dan voor zorgen dat ze niet door een ninja 
gepakt worden. De ninja’s kunnen namelijk punten 
van het team afpakken. Deze punten zijn dan weg en 
zullen opnieuw verzameld moeten worden. Als er veel 
teams zijn, kunnen de spelers er voor kiezen om een 
of twee van de teams in te zetten als ninja team. Deze 
teams hebben gewonnen als ze minimaal vijftig punten 
hebben afgepakt van andere teams. 

CONCURRENTEN
Apps die gebruik maken van je locatie om een spel te 
spelen bestaan al. In het marktonderzoek is Ingress al 
genoemd maar er zijn er meer. Bij de app GotchApp is 
de speler een spion die spy drones moet vernietigen. 
Er zijn checkpoints die veilig gesteld moeten worden 
en er lopen andere spionnen rond die kunnen helpen. 
Dit spel is in veel grote steden in Europa beschikbaar. 
Spelers kunnen de app opstarten om te kijken of ze 
het kunnen spelen in de stad waar ze zijn. Het spel is 
niet met meerdere spelers te spelen. Een ander spel 
is Spectrek. De speler is een spokenjager op zijn eigen 
locatie. Zodra de app op start, verspreidt de app een 
handje vol spoken in de omgeving. De speler heeft 
dan een kwartier om de spoken te vangen. Spectrek 
gebruikt augmented reality samen met locatie. Op de 
kaart kunnen spelers zien waar de spoken zitten. De 
spoken worden echter pas gevangen als de camera 
de spoken kan laten zien. Door de camera te richten 
in verschillende hoeken, zal de speler uiteindelijk 
zien waar het spook zich daadwerkelijk bevindt. Een 
voordeel van dit spel is dat het overal te spelen is. 
Het maakt voor de spoken niet uit in welke stad de 
speler zich bevindt aangezien de computer de spoken 
verspreidt op het moment dat de app geopend is. 
Een nadeel is echter dat het spel maar met maximaal 
twee spelers te spelen is. Veel van deze apps hebben 
beperkingen. Ze zijn of alleen speelbaar op specifieke 
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locaties, er kunnen niet genoeg spelers meedoen of ze 
zijn bedoeld voor jongere kinderen. 

HAALBAARHEID
Ook voor deze app geldt dat de techniek al 
beschikbaar is. Rigtersbleek zou in dit geval weer op 
zoek kunnen gaan naar stagiaires, hobbyisten of een 
bedrijf dat (deels) wil sponsoren. Deze app kan zo 
gemaakt worden dat het mogelijk is om het spel ook 
op andere plekken te spelen. Door Rigtersbleek als 
verzamelpunt aan te wijzen, blijft het lokaal. Als de app 
gemaakt is, is het echter eenvoudig om de instellingen 
zo te wijzigen dat het spel op een andere plek begint 
en dus op meerdere plekken te spelen is. 

6.3 Focusgroep
De twee concepten zijn gepresenteerd aan een 
focusgroep. Deze focusgroep bestond uit dertien 
spelers uit de A1 van Rigtersbleek. 

OPZET FOCUSGROEP
De bijeenkomst werd gehouden in de digi-ruimte bij 
Rigtersbleek. Dit is een grote kamer met computers 
aan de zijkanten en een grote vergadertafel in het 
midden. Alle spelers zaten aan de vergadertafel. 
De spelers kregen eerst drie scenario’s uitgedeeld. 
Scenario 1 gaat over de voetbaltrainingsapp en de 
andere twee scenario’s (2.1 en 2.2) gaan over het spel. 
Dit concept is in twee scenario’s gepresenteerd zodat 
er meer verschillende aspecten en mogelijkheden 
werden besproken. De spelers moesten de 
concepten lezen en konden direct op hetzelfde 
papier opmerkingen opschrijven. Zodra iedereen alle 
concepten gelezen had, werden de twee concepten 
één voor één met de hele groep besproken aan de 
hand van een discussie. 
Het geschreven commentaar op de scenario’s is te 
vinden in bijlage C. 
Bij deze focusgroep moet er rekening gehouden 
worden met het feit dat de A1 een team is waar 
alle spelers zeer sportief zijn en niet in de categorie 
uitvallers passen. De jongeren die stoppen met 
sporten zullen eerder in een restelftal (bijvoorbeeld 
A2 of B4) zitten dan in een eerste elftal. Aangezien 
het voor Rigtersbleek organisatorisch het eenvoudigst 
was deze focusgroep met de A1 te doen, moet daar 
bij het interpreteren van de resultaten rekening 
gehouden worden. Het was qua tijd niet mogelijk om 
ook een vergelijkbare focusgroep samen te stellen met 
jongeren die niet of nauwelijks sporten. 

FEEDBACK SCENARIO 1
Over het algemeen waren de spelers enthousiast over 
deze app waarmee je trainingen kan volgen, gerichte 
onderdelen kan oefenen en voortgang kan bijhouden 
(als speler, danwel als trainer). Ze vonden het leuk dat 
de gebruiker eigen vorderingen kan bijhouden en in de 



statistieken ook terugkomt of er verbetering is. 
Er was een discussie over de mogelijkheid van 
valsspelen. Een speler kan er makkelijk voor kiezen om 
hoger in te zetten dan hij kan, om te laten zien dat hij 
beter is dan een teamgenoot. Dit gedrag wordt echter 
ontmoedigd wanneer de trainer de app ook gebruikt 
om de vooruitgang te meten. De trainer zal namelijk 
zien dat de speler hoger inzet waardoor het voor de 
speler uiteindelijk geen voordeel heeft om te hoog in 
te vullen. Als de app dan ook gebruik gaat worden door 
de speler in samenspraak met de trainer, zal het gaan 
werken. 
De losse trainingen volgen zouden de spelers niet 
snel gaan gebruiken. Ze gaven aan dat dit team 
zo hecht is dat ze naast trainingen en wedstrijden 
elkaar al vaker opzoeken om samen een balletje te 
trappen of om te oefenen. Voor dit team zal de app 
daar geen verandering in brengen, behalve dat ze 
meer resultaten gaan bijhouden. Er werd dan ook 
gesuggereerd dat de app meer toegevoegde waarde 
heeft bij jongere teams of bij teams die dit niet uit 
zichzelf met elkaar doen. Als ze deze app hebben en 
het tijdens de training geïntroduceerd wordt, zullen ze 
er waarschijnlijk wel zelf mee aan de slag gaan. Het 
A1 team zag ook veel voordelen van de app als ze hem 
zouden gaan gebruiken in hun functie als trainer. 

FEEDBACK SCENARIO 2
De spelers vonden het idee leuk maar gaven direct aan 
dat het te kinderachtig is voor hun leeftijd. Ze denken 
dat ze de app zelf misschien een maand zouden 
gebruiken voordat ze hem zat zijn. Ze denken dat het 
spel op langere termijn vooral bedoeld is voor de jeugd. 
Positieve punten zijn dat het op ieder moment te 
spelen is, dat het met heel veel en met minder mensen 
te spelen is en dat de speler nieuwe mensen leert 
kennen tijdens het gebruiken van de app. 
Als aandachtspunt gaven ze aan dat de speler 
continu met zijn telefoon in zijn hand loopt, waardoor 
de omgeving minder goed in de gaten gehouden 
wordt. Ook zouden ze zelf het voetbalaspect missen 
omdat dat hetgeen is wat ze het liefste doen. Voor 
jongeren die niet van voetbal houden, zal deze app 
meer aanspreken aangezien het geen specifieke 
voetbaloefeningen zijn maar meer een stimulans om te 
bewegen in het algemeen. 

ALGEMENE BESPREKING
Nadat de twee concepten besproken waren, werd de 
discussie algemener. Kunnen jongeren gestimuleerd 
worden om te bewegen en is er iets waardoor huidige 
leden minder snel zullen stoppen met voetballen?
Hier had de A1 zijn twijfels over. Ze gaven aan dat ze 
zelf beïnvloed worden door hun ouders, hun vrienden 
en de sociale controle die hierbij komt. ‘Als ik vrienden 
zou hebben die alleen maar gamen, ga ik echt niet 
bewegen want dan ben ik daar helemaal niet mee 
bezig. Die app zou ik dan ook niet hoeven want ik ben 
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dan FIFA aan het spelen ofzo, dat vind ik dan veel 
leuker’ was een van de reacties. ‘Ik weet ook niet hoe 
ik het zelf volgend jaar ga doen als ik naar de senioren 
moet. Nu speel ik zaterdag wedstrijden, kan ik ’s 
avonds uit en lig ik zondag in mijn bed. Als ik straks op 
zondag wedstrijden heb dan kan ik niet meer uitgaan 
op zaterdagavond. Ik denk dat dit voor veel mensen 
een reden is om geen sport te doen waarbij je op 
zondag wedstrijden hebt. En dat terwijl je bij heel veel 
sporten juist op zondag wedstrijden hebt.’ 
Toch komen deze jongeren van de A1 ook op zondag 
hun bed uit als ze iets moeten doen voor de club. Zo 
moeten ze een paar keer per jaar bardienst draaien 
of hebben ze een andere activiteit voor onder andere 
de maatschappelijk elftal competitie van Rigtersbleek. 
Deze competitie wordt meestal gewonnen door 
eerste elftallen. Het team denkt zelf dat dit komt 
doordat ze heel hecht zijn. Restelftallen zijn vaak wat 
minder hecht en hebben daardoor minder voor de 
vereniging over. Ook wordt er voor de eerste elftallen 
meer gedaan. Als de trainer voorstelt om Sinterklaas 
te vieren met het team dan is iedereen er gewoon 
en dan organiseren een paar teamleden de hele 
avond. Doordat de sociale cohesie minder is bij de 
restelftallen, zullen dit soort activiteiten daar ook 
minder snel van de grond af komen. 

6.4 Conclusie
Naar aanleiding van de focusgroep is het maar de 
vraag of een van beide concepten geschikt is om het 
probleem op te lossen. Theoretisch gezien voldoen 
beide concepten aan de eisen maar de vraag is of dit 
genoeg is. 
Bij het spel is de conclusie van de jongeren eenduidig; 
leuk voor een maand maar vervolgens meer iets voor 
jongere jeugd. Het is leuk om met dit spel nieuwe 
mensen te ontmoeten met dezelfde interesses maar er 
zit geen voetbal in en spelers zullen te weinig op hun 
omgeving en dus hun veiligheid letten als ze door de 
wijk rennen. 
De trainingsapp wordt positiever ontvangen. Het is 
echter maar de vraag of de jongeren hem zouden 
gebruiken om elkaar te ontmoeten en er mee te 
bewegen. De jongeren uit de A1 geven namelijk aan 
dat ze hem als trainer van een jeugdteam misschien 
meer gaan gebruiken. Zelf pakken ze al een voetbal als 
ze iets willen doen, daar hebben ze deze app niet voor 
nodig. Dit zal echter niet voor alle jongeren uit andere 
teams gelden. 
De focusgroep is niet volledig representatief omdat 
er jongeren in zaten die niet snel zullen stoppen met 
voetbal of veel bewegen in het algemeen. De uitvallers 
zullen in restelftallen zitten. Het is dus mogelijk dat de 
jongeren die stoppen, degenen die eigenlijk bereikt 
moeten worden, de app wel zullen gebruiken. Hier 
zal echter iets meer onderzoek naar gedaan moeten 
worden voordat de app gemaakt gaat worden. 



Hoofdstuk 7Conclusies en 
aanbevelingen
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7.1 Conclusie en aanbevelingen
Het doel van deze opdracht is om te onderzoeken hoe 
Rigtersbleek sporten weer aantrekkelijk kan maken 
voor jongeren tussen de zestien en achttien jaar oud. 
De hoofdvraag luidt: Hoe kan een voetbalclub de 
jongeren aanzetten om lid te blijven, te verbinden of 
ze te stimuleren om te bewegen of voetballen? In het 
onderzoek is er antwoord gezocht op de subvragen. 
Hieruit kwam dat huidige leden de vereniging gezellig 
vinden, het niveau van voetbal goed en alles dicht bij 
huis. Wel zou de vereniging meer aandacht kunnen 
geven aan de lagere teams. Uit literatuur blijkt dat 
jongeren in hun vrije tijd veel op social media, hun 
telefoon, hun computer of laptop zitten. Kortom; 
jongeren zijn het grootste gedeelte van hun vrije tijd 
digitaal bezig. Ook spreken ze graag af met vrienden 
en gaan ze sporten, hoewel dat laatste steeds meer 
afneemt naarmate jongeren ouder worden. Andere 
(voetbal-) verenigingen merken ook op dat jongeren 
steeds meer stoppen met sporten naarmate ze ouder 
worden maar hebben hier nog geen goede oplossing 
voor. Tot nu toe organiseren alle verenigingen 
activiteiten buiten de sport om de leden ook te 
voorzien in een stukje gezelligheid. 

Naar aanleiding van het onderzoek is een lijst met 
eisen opgesteld aan de hand waarvan ideeën zijn 
ontwikkeld. Twee van deze ideeën zijn uitgewerkt; een 
trainingsapp en een app waarmee jongeren een spel 
kunnen spelen in de omgeving van Rigtersbleek. Beide 
apps zijn zo bedacht dat je geen lid hoeft te zijn van de 
vereniging om ze te kunnen gebruiken. Ze zijn bedoeld 
om alle jongeren in de omgeving te stimuleren om te 
bewegen. 

Uit de focusgroep met de A1 van Rigtersbleek kwam 
naar voren dat het niet waarschijnlijk is dat beide 
concepten gaan werken. Het spel is meer iets voor 
jongere jeugd. De trainingsapp heeft echter een 
nuttige toevoeging aan het voetbal voor spelers en 
trainers. Voordat deze app verder ontwikkeld gaat 
worden, moet er dan ook onderzoek gedaan worden 
bij andere groepen jongeren. Wat de A1 jongeren van 
de app vinden is namelijk niet representatief voor wat 
jongeren die nooit sporten van de app vinden. 

Eigenlijk kan er onderscheid gemaakt worden tussen 
drie verschillende doelgroepen binnen de doelgroep 
jongeren. Er zijn de jongeren die al veel sporten, vaak 
op hoger niveau, en hier ook niet snel mee zullen 
stoppen. Daarnaast is er een groep jongeren die af 
en toe sport en een groep jongeren die nooit sport. 
De twee laatste groepen zijn de groepen waar het 
onderzoek zich op zou moeten richten.

Dan rest nog de vraag of deze app het antwoord is 
op de hoofdvraag. Zullen jongeren door gebruik te 
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maken van deze app lid blijven van Rigtersbleek of 
een andere sportvereniging? Waarschijnlijk niet. De 
app kan er voor zorgen dat er meer onderlinge binding 
binnen het team komt, wat er uiteindelijk voor zorgt 
dat de jongeren minder snel stoppen. Er is echter meer 
nodig dan alleen de app in zijn huidige vorm om dit 
te bereiken. Wel zullen de jongeren, als ze inderdaad 
gebruik gaan maken van de app, gestimuleerd worden 
om te bewegen. Het lijkt er dus op dat de app geen 
volledige oplossing is voor het probleem. 
Om tot een volledige oplossing te komen, zal er meer 
moeten gebeuren dan er tot nu toe gedaan is. Een 
aantal aanbevelingen van mogelijke vervolgstappen:

De oplossing ligt waarschijnlijk in de 
gedragswetenschappelijke hoek. De A1 gaf aan dat 
ze niet verwacht dat iemands gedrag makkelijk te 
veranderen is. Dit komt ook terug in onderzoek. Het is 
echter niet onmogelijk om iets te veranderen. Zeker bij 
de leden die in de toekomst gaan stoppen maar nu nog 
bij de vereniging zitten. Doordat ze bij de vereniging 
zitten, zullen ze beïnvloed worden door de vereniging, 
hun team en hun coaches. De vereniging kan beginnen 
met een algemeen tevredenheidsonderzoek onder 
hun leden. Stephanie Massa heeft slechts met zes 
leden gepraat. Hier kwam bijvoorbeeld uit dat niet alle 
leden tevreden zijn over de hoeveelheid aandacht die 
restelftallen krijgen van de club. Begin daarom met 
kijken welke ‘klachten’ over de vereniging er nog meer 
leven onder de leden. Dit kan door een anonieme 
vragenlijst of door het onderzoek van Massa op te 
zetten in een grotere schaal. Hierbij moet niet alleen 
gekeken worden naar de jongeren van de juiste leeftijd 
maar juist ook naar de jeugd die daar onder zit. Hoe 
vroeger de jeugd sterk betrokken wordt bij de club, hoe 
moeilijker het later zal worden om weg te gaan. 

Kijk naar de huidige structuur van het begeleiden van 
teams. Eerste elftallen worden op een heel andere 
manier behandeld dan restelftallen. De eerste teams 
hebben dan ook meer binding met elkaar, doen meer 
voor de club en vallen minder snel af. Dit zal voor 
een deel liggen aan de begeleiding die de jongeren 
krijgen. Structuur, begeleiding en het uitbreiden van 
vaardigheden zijn de belangrijkste aandachtspunten 
voor jongeren die gemotiveerd moeten blijven. Het 
uitbreiden van vaardigheden zal bij iedereen al tijdens 
de trainingen en wedstrijden gebeuren. Kijken of de 
jongeren genoeg structuur en begeleiding krijgen, zal 
dus meer resultaat opleveren. Zodra de restelftallen 
het idee hebben dat de club iets voor hen doet, zullen 
ze meer gemotiveerd zijn om iets terug te doen voor de 
club. Het gevoel wat daarbij komt kijken is belangrijk 
om te creëren omdat dat ervoor zorgt dat jongeren 
minder snel afhaken. 



7.2 Reflectie
Als deze opdracht opnieuw uitgevoerd zou worden, zijn 
er een aantal dingen die aangepast kunnen worden 
aan de manier van werken. De huidige resultaten lijken 
een oplossing te zijn wanneer er gekeken wordt naar 
de theorie. Iets voor jongeren werkt stimulerend als er 
structuur, begeleiding van volwassenen en verbetering 
van vaardigheden in zit. Jongeren blijken echter in de 
praktijk een andere mening te hebben die niet altijd 
overeen komt met deze theorie. Het is dus lastig in te 
schatten wanneer iets echt past in de belevingswereld 
van de jongeren en wat er in de theorie mist. 

Als eerste kan er in het onderzoek gekeken worden 
naar leeftijdsspecifieke kenmerken van jongeren. Wat 
kan een zestienjarige wel wat een vijftienjarige niet 
kan. Zo worden de capaciteiten van jongeren beter 
vastgelegd en is het makkelijker om oplossingen op 
niveau te bedenken. 
Daarnaast zouden de uiteindelijke gebruikers, de 
jongeren, eerder in het proces betrokken kunnen 
worden. In plaats van alleen een focusgroep met een 
paar concepten, kunnen ze betrokken worden bij een 
brainstorm. Door de jongeren al eerder in het proces 
te betrekken, wordt er een snellere terugkoppeling 
gecreëerd. Daarbij krijgt de onderzoeker ook eerder 
in het proces verschillende meningen van gebruikers 
waardoor het inschatten van gebruikers makkelijker 
wordt. 
Ook is het van belang om meer variatie in gebruikers 
mee te nemen in het ontwerp. Er is nu rekening 
gehouden met de verschillende soorten gebruikers 
(hoog niveau sporters, laag niveau sporters, niet-
sporters, etc.) maar er is niet met alle groepen direct 
contact geweest. Doordat de opdracht bij Rigtersbleek 
uitgevoerd werd, is er alleen direct contact geweest 
met sporters, voornamelijk sporters op hoog niveau. Er 
kan bijvoorbeeld contact opgenomen worden met een 
middelbare school om gebruikers van alle niveaus te 
betrekken. 
Door de gebruikers meer en eerder te betrekken, 
zal het makkelijker zijn om een brug te slaan tussen 
theorie en werkelijkheid. Het ontwerp zal hierdoor 
ook vanuit beide kanten evenveel ontwikkeld worden 
waardoor het eindontwerp uiteindelijk een goede 
oplossing is. Zowel theoretisch als in de praktijk. 
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A.1 Geplande doel
ACTOR-ANALYSE
Sportvereniging Rigtersbleek uit Enschede en de 
Universiteit Twente (UT) buigen zich samen over de 
vraag hoe het kan dat jongeren van een jaar of 16 
vaak stoppen met sporten. Er zijn genoeg vermoedens 
als het gaat over de reden hier achter maar er is 
geen echte conclusie. De opdracht is dan ook om 
te onderzoeken hoe het kan dat de jeugd stopt met 
bewegen en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. 

Bij dit project zijn een aantal actoren van invloed. De 
actoren worden ieder kort toegelicht:
• Sportvereniging Rigtersbleek – De vereniging 
wil graag te weten komen hoe het komt dat de leden 
stoppen en wat zij eraan kunnen doen om dit tegen te 
gaan.
• Universiteit Twente – De UT onderzoekt het 
probleem van Rigtersbleek. 
• Twekkelerveld – Dit is de wijk waarin 
Rigtersbleek gevestigd is. Tevens organiseert 
Rigtersbleek veel, niet sport gerelateerde, activiteiten 
waardoor ze deels de functie van buurtvereniging op 
zich hebben genomen. 
• Leden van Rigtersbleek – Deze groep speelt 
voetbal bij Rigtersbleek en is de groep die stopt. 
• Jongeren – De groep waarbij onderzoek 
gedaan wordt. Dit hoeven niet per definitie leden van 
Rigtersbleek te zijn. 
• Andere (voetbal)verenigingen – Andere 
verenigingen hebben mogelijk met het zelfde probleem 
te maken en hebben hier mogelijk ook al oplossingen 
voor bedacht. 

PROJECTKADER
Rigtersbleek kampt met het probleem dat ongeveer 
de helft van de jongeren rond de 16 jaar hun 
lidmaatschap van de vereniging opzegt. 
Naast het aanbieden van voetbaltrainingen, doet de 
vereniging meer voor de leden en de wijk waarin ze 
gevestigd is. Zo brengt de vereniging eenzaamheid 
in kaart en leren jongeren de ouderen uit de wijk hoe 
ze om moeten gaan met computers. Dit soort acties 
zorgen ervoor dat Rigtersbleek niet langer alleen een 
voetbalvereniging is maar maakt dat ze er echt voor 
kiest een maatschappelijk steunpunt te zijn in de wijk. 
Inmiddels is het niet alleen een voetbalvereniging 

meer maar biedt ze ook andere sporten aan. 
Ondanks alle inzet, blijven jongeren stoppen met 
sporten. De vereniging wil daarom ook graag weten 
wat ze kan doen om dit te voorkomen. 

DOELSTELLING
Rigtersbleek wil weten hoe ze sporten weer 
aantrekkelijk kan maken voor jongeren rond de 16 
jaar. Het doel van deze opdracht is om door middel 
van onderzoek er achter te komen hoe het kan dat 
jongeren stoppen en wat mogelijke oplossingen 
kunnen zijn. 
Er wordt gekeken naar waarom jongeren stoppen, wat 
jongeren in hun vrije tijd doen en wat jongeren graag 
zouden willen doen. Daarnaast wordt bij Rigtersbleek 
gekeken wat ze allemaal precies doet, of dit bekend 
is bij de gehele vereniging en welke dingen ze wel of 
juist niet zou overwegen om op te pakken. Uiteindelijk 
wordt een plan gepresenteerd met daarin de meest 
veelbelovende oplossingen. Dit zal gerealiseerd worden 
in een tijdsbestek van drie maanden. 
Tijdens het uitvoeren van de opdracht wordt 
samengewerkt met studenten van psychologie, 
Stephanie Massa en Lisa Kohlstrung. Deze studenten 
onderzoeken een soortgelijke opdracht vanuit het 
psychologische perspectief. Resultaten van hun 
onderzoek kunnen gebruikt worden voor dit onderzoek.  

VRAAGSTELLING
Hoofdvraag:
Hoe kan een voetbalclub de jongeren aanzetten om 
lid te blijven, te verbinden of ze te stimuleren om te 
bewegen of voetballen? 

Sub vragen:
1. Waarom blijven de huidige leden lid?
a) Wat vinden jongeren leuk aan het voetballen?
b) Waarom willen jongeren blijven voetballen?
c) Wat kan de club verbeteren?

2. Wat vinden jongeren interessant?
a) Wat doen jongeren in hun vrije tijd?
b) Wat spreekt jongeren aan in sporten?
c) Hoe ziet hun ideale dag eruit?
d) Waar zijn ze tijdens een normale dag veel mee  
 bezig?
e) Doen ze aan bewegen/sporten en zo ja, wat en  

Plan van Aanpak



 waarom? 
f) Zit er verschil tussen jongens en meisjes?

3. Wat doen andere (voetbal)clubs momenteel om 
ledenbehoud te stimuleren?
a) Welke dingen doen Rigtersbleek en andere   
 clubs momenteel?
b) Hoe ver is de (voetbal)club bereid om te gaan?
c) Welke middelen heeft de (voetbal)club die ze   
 hiervoor kunnen inzetten?

BEGRIPSBEPALING
Jongeren – Als er over jongeren gesproken wordt, gaat 
het om jongeren in de leeftijdscategorie zestien tot 
achttien jaar. 

A.2 Geplande aanpak
STRATEGIE EN MATERIAAL
In tabel 2 wordt weergegeven hoe de vragen 
beantwoord gaan worden en wat daarvoor nodig is. 

In het kwalitatieve onderzoek van Stephanie Massa 
wordt voornamelijk gekeken naar wat huidige leden 
aantrekkelijk vinden bij Rigtersbleek en wat redenen 
waren om te stoppen bij leden die gestopt zijn. 
Om breder te kijken naar interesses van jongeren in 
het algemeen wordt een literatuuronderzoek gedaan 
waarbij gekeken wordt wat er bekend is over jongeren 
en beweging en het gedrag van jongeren. Mocht 
het nodig zijn, wordt er een kwalitatief onderzoek 
uitgevoerd om meer te weten te komen over specifieke 
vragen. Als dit niet nodig blijkt, zal dit ook niet gedaan 
worden. 
Het literatuuronderzoek dient tevens om te kijken of 
er dit soort problemen bekend zijn, wat verschillen 
zijn tussen jongens en meisjes en over het gedrag 
van jongeren. Is dit volgens onderzoeken in kaart te 
brengen op een manier waar we bij dit onderzoek 
gebruik van kunnen maken. 
Ten slotte wordt er onderzoek gedaan bij Rigtersbleek, 
maar ook bij andere (voetbal)clubs en verenigingen. 
Hier wordt gekeken naar vergelijkbare problemen bij 
de verschillende verenigingen en welke oplossingen 
hiervoor bedacht zijn. Uit eerdere onderzoeken zijn 
al mogelijke oplossingsrichtingen gekomen. Deze 
richtingen kunnen dan ook aan de clubs voorgelegd 
worden. 
Al deze uitkomsten worden meegenomen in het 
ontwikkelen van ideeën wat Rigtersbleek zou kunnen 
doen om ervoor te zorgen dat de jongeren niet 
stoppen. 
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Vraag Strategie Materiaal/bronnen
1 Kwalitatie interview Stephanie Massa Resultaten Stephanie Massa
2a-f Literatuur onderzoek Wetenschappelijke artikelen
3a-c Onderzoek bij andere (voetbal)clubs Interviews

Tabel 2
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2. Tussen de 7 en 14 jaar
3. Vanaf 16 jaar.
4. De jeugd van 8-14 is het meest betrokken, 
afhankelijk van de ouders. Als de ouders clubmensen 
zijn, zijn de kinderen het ook.
5. Activiteiten waaronder Sinterklaas, paaseieren 
zoeken, jeu de boules, familiedag met BBQ, 
Nieuwjaarsloop, playbackshow, we hebben een 
eetcafé, hebben KiKa op onze shirts staan, 
pokeravonden etc.
6. Zie hierboven en op onze site cq Facebook
7. Door ze faciliteiten te geven als Voetbalschool, 
huiswerkbegeleiding en fysiotherapeut.

Vragen verenigingen
Er zijn veertien verenigingen benaderd om mee te 
doen. Van de veertien verenigingen hebben er twee 
een reactie gegeven. De overige verenigingen hebben 
niets laten weten. Alle verenigingen zijn twee keer 
benaderd. De eerste keer door Kristel de Groot en de 
tweede keer door Arjan Kampman, de voorzitter van 
Rigtersbleek. Onderstaande vragen zijn gesteld aan de 
verenigingen.

VRAGEN
1. Kunt u uw vereniging omschrijven?
2. In welke leeftijdscategorie hebben jullie de 
meeste leden?
3. In welke leeftijdscategorie vertrekken de 
meeste leden?
4. Welke leeftijdscategorie is het meest betrokken 
bij de vereniging? Hoe komt dat? 
5. Wat voor dingen doet de vereniging, naast het 
verstrekken van trainingen/wedstrijden?
6. Organiseren jullie activiteiten speciaal voor 
jongeren? Zo ja, wat?
7. Op welke manier proberen jullie jongeren te 
binden aan de vereniging?

ANTWOORDEN
EHV Enschede – Mark Krakers – Hockey 
1. Wij zijn een hockeyvereniging die plezier in de sport 
bovenaan heeft staan, waarbij iedereen op zijn niveau 
moet kunnen acteren.
2. 12-15 jaar.
3. 18-19, vanwege studie.
4. 30+ en de ouders van junioren (10-18).
5. Opleidingen trainers, coaches en scheidsrechters. 
Toernooien, feesten en activiteiten voor jeugd 
(Sinterklaas, Pasen, disco).
Accommodatie beschikbaar stellen voor scholen, 
bijles, yoga.
6. Zie vraag 5.
7. We organiseren veel activiteiten, geven goede 
voorlichting over wat ze kunnen verwachten en hebben 
acties voor nieuwe leden. 

Sportclub Enschede – Angeline Bennink – Voetbal
1. Onze vereniging is een voetbalvereniging waar 
prestatiegericht maar ook recreatief wordt gevoetbald. 
Naast het voetbal worden er voor alle leden niet-
voetbal activiteiten georganiseerd.
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C.1 Senario 1

C.2 Scenario 2

Scenario commentaar


