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STAGEVERSLAG

VOORWOORD
Hier ligt hij dan.

Terugblikkend naar het begin van mijn 
stage weet ik nog dat ik begon met een 
ongeschreven blad. Letterlijk en figuurlijk. 
Ik voelde me ontwaakt in een wereld 
waarin ik alles nog moest gaan ontdekken. 
Met onder mijn hand een blanco bladzijde 
uit mijn notitieboek. Inmiddels staat deze 
vol met aantekeningen en evenals mijn 
geheugen zit vol aan kennis en ervaringen 
over het afgelopen half jaar.

Alleen al als ik er aan denk, raak ik het 
spoor bijster van waar al deze informatie 
begint en eindigt. Het is ook haast niet te 
bevatten dat het allemaal in een halfjaar 
tijd bij Challenge Solutions is verkregen 
en opgedaan.

In dit stageverslag zal ik toch proberen 
mijn best te doen om dit helder op papier 
te krijgen - in dit geval een scherm - .

Veel leesplezier.

Challenge Solutions



INLEIDING
In dit stageverslag zijn de competenties en 
de bijbehorende prestatie-indicatoren (pi’s) 
onderbouwd aan de hand van de gedane 
activiteiten per concept en bij het uitvoeren 
van de stageopdracht; conceptversterkingen 
voor een aantal concepten binnen het bedrijf 
Challenge Solutions.

De competenties zijn:
Signaleren
Ontwerpen/creëren
Communiceren
Analyseren
Resultaatgericht handelen
Innoveren
Professioneel handelen

Deze competenties en prestatieindicatoren 
worden tijdens de onderbouwing aangegeven 
met (S 1.1). Bij deze staat dat voor de 
competentie ‘signaleren’ en de prestatieindicator 
1.1. Deze overzicht aan competenties en 
prestatieindicatoren zijn achterin de bijlagen 
te vinden onder nummer [1]. Ook staat de hele 
prestatieindicator als voetnoot in het verslag.

In dit stageverslag zijn alle bijlagen aangeduid 
met een [nummer] die in chronologische 
volgorde gemakkelijk terug te vinden is achterin 
dit stageverslag. Door op de grijze pijl te klikken, 
wordt er teruggekeerd naar de tekst.
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Stagiairs zijn geen stagiairs
maar Young Professionals DEEL een

Challenge Solutions

• 1.1 Het bedrijf
 Concepten
 Locatie
 Organisatie en taakverdeling

• 1.2 Trendproces
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“Doelgroep in 
beweging brengen 
op tal van lastige 
maatschappelijke 
themas”

1.1 Het bedrijf
Challenge Solutions is opgericht door Arjen P. van Leeuwen en 
Harry van Ommen. Zij worden gevraagd voor lastige vraagstukken 
en grote uitdagingen, met name gericht op maatschappelijke 
thema’s zoals energiebesparing, werkgelegenheid, gezondheid, 
enzovoort en richten zich voornamelijk op gedragsverandering. 
Zij zijn in staat om verschillende partijen te verbinden om de 
gestelde doelen op de vraagstukken en uitdagingen te kunnen 
realiseren.

Concepten
Daarbij ontwikkelen ze samen concepten en voeren ze deze uit, 
waarvan de meeste nog in ontwikkeling zijn. Deze concepten 
hebben allemaal verschillende mentaliteitsgroepen. Concepten 
die ze ooit succesvol hebben ontwikkeld, uitgevoerd en opnieuw 
opgestart kunnen worden of onder licentie weer uitgegeven 
kunnen worden na een goede training, zijn:

• Fun Fit Pit, gezonde leefstijl campagne voor jongeren 
• Leukste Studentenhuis, brand en
  inbraakpreventiecampagne
• MaklukZat, alcoholpreventiecampagne

Soms kan het ook voorkomen dat er concepten in ontwikkelingen 
zijn, maar halverwege toch geen succes blijken te zijn. Ook dat 
proces heb ik mogen ontdekken.

Het project Talent in Communicatie (TiC) moest als platform 
dienen voor Hanzehogeschool studenten om zichzelf te 
ontplooien binnen het communicatie vak naast hun studie 
en voor communicatieprofessionals. Doordat ze binnen het 
platform een match kunnen vinden tussen elkaar en al tijdens 
de studie samen kunnen gaan werken, vinden zij op die manier 
sneller een stageplek of stagiair. Er moet ook aan het financiële 
plaatje gedacht worden. De tijd die in de ontwikkeling en 
realisatie van het concept zitten moeten ook weer terugverdiend 
worden en soms blijkt dat in werkelijkheid wel eens tegen te 
vallen, waardoor het concept geen doorstart krijgt om verder te 
ontwikkelen.

* Hierover lees je meer in ‘Deel 2: stageactiviteiten en –opdracht’ van dit stageverslag.

Concepten die het wel goed doen of nog in ontwikkeling zijn:

• NoorderBaanBattle
Werkzoekenden worden door vrijwilligers gecoacht om in 
teamverband samen werk te vinden. 

• Energy Challenges
Een energiebesparingscampagne, waarbij scholieren de 
uitdaging hebben gekregen de energierekening van de 
schooldirecteur omlaag te brengen. Tegelijkertijd is het doel om 
deze scholieren geïnteresseerd te krijgen in energietransitie om 
binnen dat sector die leeg schijnt te lopen weer aan te vullen.

• Haren vol Energie
Net van start en nog in ontwikkeling richting een conceptontwerp 
om de woningvoorraad van Haren te verduurzamen. Deze 
opdracht kwam van de gemeente Haren. Zij vroegen Challenge 
Solutions partijen te verbinden om samen de woningvoorraad 
van Haren te verduurzamen, omdat de gemiddelde woningen in 
Haren veel minder energiezuinig is vergeleken met de rest van 
Nederland.

Concepten waar ik een steentje aan bij mOCHT dragen!
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Locatie
Voorheen heeft Challenge Solutions in Het Kasteel 
gezeten, een congres- en vergaderlocatie in de stad 
Groningen. Nu zijn zij werkzaam vanuit de office spaces 
The Rock, waar meerdere bedrijven in gevestigd zijn, 
aan de Atoomweg 6B, 9743 AK te Groningen. Challenge 
Solutions deelt het kantoor met twee andere bedrijven, 
zoals Escriba, expert in textuele communicatie, en 
Silverstone Studio, een webdesigner.

Organisatie en taakverdeling
Binnen het bedrijf heerst heel erg een adhocratiecultuur.  
Er is heel veel ruimte voor eigen initiatief en om er te 
leren. Er is een grote mate van flexibiliteit, waarin 
fouten gemaakt mogen worden. De organisatie richt 
zich heel erg op de externe positionering wat betreft de 
ontwikkeling, uitvoering en realisatie van concepten. Er 
hangt een open sfeer met een informele setting.

Challenge Solutions biedt daarom heel veel stagiaires 
en net afgestudeerden een professionele rol binnen 
het bedrijf om zichzelf verder te kunnen ontplooien. 
Stagiairs zijn geen stagiairs, maar Young Professionals.

Qua taakverdeling per concept verschilt er niet heel veel. 
Dat is afhankelijk van het project. In elk geval heeft elk 
project een projectleider en een communicatiespecialist.   
Voor elk project waar ik het meest bij betrokken ben, 
heb ik een organogram gemaakt om de taakverdeling 
beter in beeld te brengen. Deze vind je op de volgende 
bladzijden.

1.2 Trendproces

Er wordt niet echt doelgericht gekeken naar trends, 
maar ik krijg wel mee dat Challenge Solutions up-
to-date is van wat de ontwikkelingen zijn rondom de 
thema’s waarmee ze bezig zijn. Dit komt mede doordat 
iedereen vooronderzoek doet rondom de thema’s en dit 
naderhand met elkaar bespreekt. Door ook in gesprek 
te gaan met de mentaliteitsdoelgroepen en (potentiële) 
betrokken partijen ontstaan er aanknopingspunten voor 
ideeën of die ontstaan zelfs ter plekke. Door veel met 
externe partijen, maar ook binnen het eigen projectteam, 
krijgen deze ideeën steeds meer vorm. Ook krijgt het 
projectteam de behoeften van de doelgroep beter in 
kaart om passend op ze in te kunnen spelen tijdens de 
conceptvorming (A 4.2). Na deze inventarisering kan er 
een concreter plan gemaakt worden voor een concept. 
Hierdoor ontstaat er stapsgewijs een basis voor een 
concept.

4.2 Kan de relevante factoren voor conceptontwikkeling voor een specifieke 
mentaliteitsgroep en binnen meerdere afzonderlijke lifestyle-sectoren in 
samenhang met elkaar analyseren
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Raad van Toezicht
De toezichthoudende orgaan van 
de stichting die toezicht houdt 
op de doelrealisatie. Hieronder 
vallen een paar Vrienden van 
Energy Challenges die partners 
zijn van Energy Challenges.

Directie
Harry van Ommen is de directeur 
van Energy Challenges. Hij leidt 
het gehele managementteam 
en is tevens campagneleider, zie 
hiernaast.

Campagneleider
De campagneleider denkt na 
over de strategische invulling en
ontwikkeling van de campagne 
en de huisstijl, deels in samen-
werking met de communicatie 
coördinator, zie laatste kopje.

Onderwijscoördinator
Ook wel onderwijscoach 
genoemd. Zij genereert 
naamsbekendheid en is 
het aanspreekpunt voor 
onderwijsspecialisten van 
deelnemende scholen.

Techniekcoördinator
Verantwoordelijk voor het
technische aspect binnen Energy 
Challenges en het aanspreekpunt 
voor technische specialisten en 
stagiairs in opleiding die elk een 
eigen regio hebben.

Ondersteuning
De ondersteunende tak maakt
niet direct deel uit van de uitvoer-
ing van Energy Challenges, maar
houdt toezicht op alle processen
en handelt dingen op de achter-
grond af, zoals het web beheer.

Finance
Ook deze tak maakt niet direct 
deel uit van de uitvoering van 
Energy Challenges, maar is wel 
verantwoordelijk voor een valide 
business case, afhandeling van 
kasstromen en administratie.

Communicatiecoördinator
Zij biedt handvaten aan de com-
municatiespecialisten, waaronder 
de Razende Reporters, stagiairs, 
die in eigen regio de campagnes 
van scholen volgen en daarover 
rapporteren.

ORGANISATIE
&& TAAKVERDELING
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Directie
De directeuren van de Baan-
Battle zijn Arjen P. van Leeuwen 
en Harry van Ommen. Zij zijn de 
bedenkers van dit concept.

Projectleider
Is de eindverantwoordelijke bij 
beslissingen, stuurt acquisitie 
aan, beheert klantrelaties, legt 
nieuwe verbindingen voor de 
toekomst en regelt de financiën.

Projectsecretaris
Verzamelt informatie, verwerkt en 
centraliseert deze dat iedereen 
erbij kan van buitenaf, regelt 
afspraken en zorgt ervoor dat de 
begin- en eindevenementen van 
de BaanBattle goed lopen.

Communicatiespecialist
Stuurt het communicatieteam 
aan is een voorbeeld voor hen, 
denkt na over de communicatie 
richting externe partijen voor 
de imago van de BaanBattle en 
heeft een communicatieplan.

HRM-adviseur
Vormt de teams en is tevens de 
vertrouwenspersoon voor de 
deelnemers, waarbij persoonlijk 
contact belangrijk is. Schakelt 
verder waar nodig is en houdt de 
voortgang per deelnemer bij.

Coachbegeleider
Informeert de coaches en 
ondersteunt ze waar nodig is. 
Onderhoudt verder contact met 
ze om op de hoogte te blijven 
van de ontwikkelingen binnen de 
teams.

Team
Elk team bestaat uit twee 
vrijwilligers die de deelnemers 
coachen. Een team is meestal 
vormgegeven aan de hand van 
de regio waar de deelnemers 
vandaan komen.

ORGANISATIE
&& TAAKVERDELING
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Raad van Toezicht
Onder andere de opdrachtgever  
Gemeente Haren aan wie wij het 
projectplan voorstellen. Zij geven 
groen licht in de vervolgstappen 
van het project en beschikken 
over data van Haren.

Projectleider
Dit zijn Harry en Arjen. Zij staan 
het dichtstbij de opdrachtgever 
en begeleidt het project in goede 
banen. Geeft richting in waar het 
project naar toe moet.

Projectsecretaris
De projectsecretaris is de 
rechterhand van de projectleider, 
plant afspraken in en verzamelt 
de data en zorgt dat iedereen er 
makkelijk bij kan.

Communicatiespecialist
De communicatiespecialist 
maakt een communicatieplan op 
en regelt de communicatiezaken 
voor het project op intern en 
extern gebied.

Data researcher
Zoekt data die van belang kunnen 
zijn voor het project en clustert 
deze, maakt het inzichtelijk of 
vertaalt dit naar een zichtbare 
trend.

Haren
Vol Energie

ORGANISATIE
&& TAAKVERDELING
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DEEL twee

Stageactiviteiten 
& Stageopdracht

• Hoofdstuk 1 Energy Challenges
   1.1 Conceptversterking

• Hoofdstuk 2 NoorderBaanBattle
   2.1 Conceptversterking

•  Hoofdstuk 3 Haren Vol Energie

•  Hoofdstuk 4 Overige stageactiviteiten

Ik heb Veel sterkten en zwakten
kunnen ontdekken

waardoor
ik nieuwe ideeen kreeg



21DEEL TWEE                              2
Stageactiviteiten 

& Stageopdracht

Bij Challenge Solutions mocht ik meewerken als Young Professional 
aan verschillende projecten. De NoorderBaanBattle, Energy 
Challenges en Energie Vol Haren. De activiteiten die ik daarvoor 
heb gedaan en hoe die hebben bijgedragen aan het ontwikkelen 
van mijn competenties lees je in de hoofdstukken 1, 2 en 3.

In het begin werd ik gepingpongd tussen verschillende concepten 
die ofwel, nog een ideefase zaten, of al in ontwikkeling/uitvoering 
waren, ofwel nog op de plank lagen.
Hierdoor raakte ik soms het overzicht kwijt welke informatie bij 
welk project hoorde. Het was in het begin echt zwemmen door alle 
informatiestromen, maar uiteindelijk kreeg ik steeds betere houvast 
in wat bij wat hoorde en van wat ik kon betekenen per project
(A 5.2). Ook keek ik per project, welke overlappingen er te 
ontdekken valt in trends en behoeften en hoe dit elkaar kunnen 
versterken (S 1.2).

Als stageopdracht kwam uit een vooranalyse het conceptuele idee 
Inspiratiefabriek om verder uit te werken. Dit is een locatie waar het 
inspirerend is om naar toe te gaan, om ideeën en kennis te delen met 
elkaar en om er anderen te helpen met het doel elkaar te inspireren 
of door anderen geïnspireerd te raken. Om tot dit conceptuele 
concept te komen om uit te werken, heb ik eerst een verkenningsfase 
gedaan, van welke ideeën er allemaal zijn bij Challenge Solutions 
en een wegingsfactor methode op alle concepten toegepast [2]. 

S 1.2 Kan (inter)nationale maatschappelijke, economische en technologische trends signaleren die van belang kunnen zijn voor de 
quality of life van een specifieke mentaliteitsgroep en voor meerdere afzonderlijke lifestyle-sectoren.
A 5.2 Kan onder beperkte begeleiding binnen een organisatie de actoren en de processen traceren die van belang zijn voor de 
realisatie van Lifestyle-sectoren).
A 3.2 Kan lifestyleconcepten ten aanzien van quality of life voor een specifieke mentaliteitsgroep en binnen meerdere afzonderlijke 
lifestyle-sectoren analyseren en relateren aan relevante (inter)nationale trends en aan toekomstige maatschappelijke, economische 
en technologische ontwikkelingen.
A 7.2 Kan onder beperkte begeleiding analyseren wat de sterkten en zwakten zijn binnen een organisatie, die een rol kunnen spelen 
bij de realisatie van een Lifestyleconcept) Deze kunt u terugvinden in de bijlagen

Daaruit kwam Inspiratiefabriek naar voren om mee aan de slag te 
gaan (A 3.2). Helaas ben ik daar blijven hangen in de opstartfase 
in verband met dingen die uit de stageactiviteiten vloeiden. Wel 
heb ik een plan van aanpak, basisideeën voor de InspiratieFabriek, 
enquêteresultaten en heb ik een begin gemaakt in de trendanalyse 
[3].

Als vervangend stageopdracht wilde ik met conceptversterking(en) 
komen. Dit heb ik gedaan voor de NoorderBaanBattle en Energy 
Challenges. Tijdens mijn gehele stageperiode heb ik veel sterkten 
en zwakten kunnen ontdekken waarop ik ideeen op heb gekregen 
evenals aanbevelingen hoe de concepten nog beter kunnen
(A 7.2). Deze kun je lezen bij het concept, na de omschrijving van de 
gedane stageactiviteiten.
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Energy Challenges

Leerlingen maken het verschil bij Energy Challenges 
door gedrag en techniek samen te laten komen. Zij 
worden uitgedaagd om op eigen wijze campagne 
te voeren voor duurzaamheid en een lagere 
energierekening op school en in hun omgeving.
Spelenderwijs maken ze kennis met de wereld van 
energie, techniek en duurzaamheid en
ontdekken ze hun talent. In dit hoofdstuk lees je de 
stageactiviteiten die ik voor dit concept heb gedaan 
(A 5.2).

• Op scholenbezoek geweest [4]
Met collega’s, Razende Reporters genoemd, ben ik 
mee op scholenbezoek geweest. Zij volgen een school 
uit zijn/haar toegewezen regio om daarover verslag 
te leggen. Op de scholen kwam ik nog dichterbij het 
project en de doelgroep te staan. Daardoor kon ik 
mij niet alleen inleven in het concept, maar ook in de 
leerlingen en docenten. Dit was weer gunstig voor al 
mijn andere bijdragen aan het concept en voor de 
conceptversterking (S 3.2).

• Diepte-interview
Nordwin college is een school die het heel goed 
doet qua besparing. Ook hier ben ik met een collega 
meegegaan om een diepte-interview te houden 
van hoe zij het hebben aangepakt en in hoe Energy 
Challenges eraan heeft bijgedragen. Vooraf heb ik 
een projectvoorstel van de collega gekregen om het 
een en ander in werkzaamheden af te stemmen. Na 
de diepte-interview hebben wij een rondleiding door 
de school gekregen en heb ik gefotografeerd om er 
vervolgens een flyer van te maken ter inspiratie voor 
andere scholen [5] (C 4.2) en (C 11.2).

• Gesprekken en samenwerkingen [6]
- Projectteam Overleg
- Gemeente Leeuwarden
- Fenor (potentiële samenwerkingspartner)
- Friese Milieu Federatie
- Trintella4Green
Door intern in gesprek te gaan bleef ik op de hoogte 

van de ontwikkelingen van het project. Tijdens mijn 
stage heb ik heel veel kansen gehad om mee te gaan 
naar externe gesprekken. Wat ik er van heb geleerd 
zijn vooral de samenwerkingsgesprekken. Dingen die 
niet goed gaan worden besproken van hoe het beter 
kan. Ik heb geleerd hoe ieder zich introduceert en  
de anderen informeert in wat ze te bieden hebben 
met eventueel een voorstel in samenwerking. Tijdens 
de gesprekken wordt er al gespard over hoe en wat. 
De vergaderingen en gesprekken hebben mij inzicht 
gegeven in hoe het er in het werkveld aan toe gaat 
en hoe het werkveld eigenlijk een groot speelveld is 
(A 7.2).

• Bijdrage in communicatiemiddelen (C 11.2)
- Flyers (scholen/bedrijven)
-  Infographic Energy Challenges
- Logo’s van partners
- Website
- Filmen/fotograferen en monteren
-  Nieuwsbrief
Voor het maken van de flyers en infographic [7] 
liep ik nogal tegen het een en ander aan. Namelijk 
het verzamelen van bruikbare actuele informatie 
die ook aansluit op de doelgroep van de lezer, 
in de samenwerking liep het traag en het goed 
afgestemd krijgen met de drukker ging ook niet 
geheel vlekkeloos. Hierin heb ik geleerd meer op 
mijzelf te vertrouwen in wat goed/fout is in plaats 
van te wachten op stukken of feedback dat steeds 
niet kwam. Ook heb ik geleerd met Illustrator te 

werken voor de illustraties in de infographic van wat 
ik eerst niet kon (R 2.2). De infographic heeft het 
proces van acquisitie vergemakkelijkt als middel om 
scholen te informeren en mee te laten doen, waarbij 
ik goed heb gekeken naar de bestaande lay-out van 
de communicatiemiddelen. Om de identiteit van 
Energy Challenges en de consistentie in huisstijl te 
behouden ben ik niet een nieuwe weg ingeslagen, 
waarvan ik wel die vrijheid heb gekregen (O 1.2). De 
infographic heeft ook het overleg met de Raad van 
Toezicht ondersteund om volgend schooljaar verder 
te mogen met het project (R 6.2).

Verder ben ik veel dingen tegengekomen op de 
website en de nieuwsbrief dat niet klopte. Dingen 
waar niks mee gedaan werd of wat mensen niet 
zagen. Hierin heb ik zelf stappen ondernomen om 
alles kloppend eruit te komen laten zien (C 7.2). Logo’s 
van de sponsors overlapten bijvoorbeeld elkaar die 
op het einde in de nieuwsbrief en filmpjes waren [8]. 
Dit is nu aangepast. Ook op de website ontbrak het 
een aan informatie en functionaliteit. Daarbij ben ik 
zelf op onderzoek uit gegaan en ben ik in gesprek 
gegaan met de communicatiespecialist, een Razende 
Reporter en de webbeheer. Aan de hand van mijn 
bevindingen en die van hun, heb ik een sheet 
gemaakt wat verbeterd zou kunnen worden aan de 
website [9]. De webbeheer blijkt niet alles te kunnen, 
daarop heb ik iemand uit mijn netwerk benaderd die 
het coderen heel goed kan en die wel wou helpen (R 
4.2).

Kick-off quiz-spel voor middelbare scholieren
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Daarnaast heb ik vier filmpjes mogen monteren 
voor Energy Challenges in diverse categorieën; 
een vlog, aftermovies (kick-off en de finale) en een 
promofilm [10]. Tevens heb ik nooit eerder zulke 
films gemonteerd en zeker niet voor zo’n bredere 
doelgroep en voor meerdere social media kanalen. 
Daarbij heb ik mijn Adobe skills naast Illustrator ook 
kunnen uitbreiden met Adobe Première, wat een 
geavanceerder programma is voor filmmontage.
Andere vormen van communicatiemiddelen die ik 
ben tegen gekomem en nog niet eerder mee heb 
gewerkt, heb ik aangegrepen. Nu weet ik ook hoe 
het proces rondom een nieuwsbrief gaat, hoe je deze 
opmaakt en verstuurt [11].

• Spel bedacht voor de kick-off en de finale
Voor de kick-off ben ik gevraagd door de 
onderwijscoach en de projectsecretaris of ik een 
quiz wilde bedenken voor de kick-off dat past bij de 
doelgroep, middelbare scholieren. Na een eerdere 
kick-off van de basisscholieren te hebben bijgewoond 
en het eind quiz te hebben gezien, wist ik in welke 
richting ik moest denken voor de invulling van de quiz 
(S 3.2). Het idee van ‘Ga in vak A staan als je denkt 
dat het antwoord A is’, werkt niet voor de middelbare 
scholieren. Daarop heb ik een spel bedacht met 
energielabels van A++++ tot F (I 2.2). Met de al 
beschikbare materiaal van Challenge Solutions heb 
ik deze labels gemaakt en op houten blokjes geplakt 
[12]. De bedoeling is om als team, als eerste de 
groenste energielabel te verdienen door middel van 
vragen goed te beantwoorden, waarin ze onderling 
elkaar kunnen inhalen. De kinderen speelden fanatiek 
mee (O 1.2).

Over de finale is er vergaderd en hoe primair- en 
voortgezetonderwijs tegelijkertijd finale kunnen 
vieren. Mijn idee was om de klassen van het 
voortgezetonderwijs te laten pitchen met wat ze 
hebben gedaan, wanneer het primair onderwijs hun 
kraampjes inrichten (R 6.2). Een collega heeft als 
suggestie om tussentijds de tijd te doden met het 
spel Crazy 88. Een spel met 88 foto opdrachten. 
Dit heb ik verder opgepakt door 88 opdrachten te 
bedenken die in lijn liggen met Energy Challenges. 
Hoe verder ik kwam, hoe meer ik vast kwam te 
zitten met het bedenken. Daarbij heb ik collega’s 
om hulp gevraagd. Voor alle dingen die rondom 
de oprachten georganiseerd moeten worden heb 
ik met een collega een locatiecheck gedaan en ik 
heb een afzonderlijke Drive map aangemaakt met 
puntentelling bestand, actielijst, etc. [13]. Dezelfde 
collega heeft een extern team bij gehaald die Crazy 
88 op de finaledag zelf, kunnen ondersteunen. Daar 
hebben wij mee kennisgemaakt, het spel uitgelegd, 
verwachtingen afgestemd, afspraken gemaakt, 
nummers en e-mailadressen uitgewisseld, WhatsApp-
groep aangemaakt en hun toegevoegd aan de Drive 
map (R 4.2).

       
conceptversterking ENergy challenges

S 3.2 Kan opsporen welke actuele ethische, economische 
en sociale waarden er ten grondslag liggen aan de beleving 
van quailty of life voor een specifieke mentaliteitsgroep 
en voor meerdere afzonderlijke lifestyle-sectoren. 
C 4.2 Kan een interview uitvoeren om te achterhalen wat 
quality of life inhoudt voor respondenten van meerdere 
mentaliteitsgroepen.
A 7.2 Kan onder beperkte begeleiding analyseren wat de 
sterkten en zwakten zijn binnen een organisatie, die een rol 
kunnen spelen bij de realisatie van een Lifestyleconcept.
C 11.2 Kan efficiënt communiceren door creatief gebruik 
te maken van de technologische mogelijkheden van de 
diverse communicatiemiddelen (zoals internet/ICT) voor 
meerdere mentaliteitsgroepen.
C 7.2 Kan onder beperkte begeleiding tijdig en met 
behulp van verschillende communicatiemiddelen partijen 
betrekken ten behoeve van het creëren van draagvlak bij 
de realisatie van Lifestyle-concepten.
R 2.2 Kan onder beperkte begeleiding creatieve 
technieken toepassen tijdens het ontwikkelen van 
concepten voor diensten of producten op het gebied van 
lifestyle.
O 1.2 Kan onder beperkte begeleiding voor meerdere 
afzonderlijke lifestyle-sectoren concepten voor diensten 
of producten vernieuwen en versterken die bijdragen aan 
de quality of life van een specifieke mentaliteitsgroep.
R 6.2 Kan onder beperkte begeleiding draavlak creëren 
bij betrokken partijen ten behoeve van de realisatie van 
een Lifestyle-concept.
R 4.2 Kan onder beperkte begeleiding relevante partners 
organiseren ten behoeve van de uitvoering van een 
Lifestyle-concept).
(I 2.2) Kan door bestaande ontwerpmethodieken op een 
creatieve manier toe te passen en te combineren op een 
nieuwe wijze een concept ontwikkelen voor meerdere 
mentaliteitsgroepen en voor combinaties van diverse 
lifestyle-sectoren ontwikkelen.

Om tot conceptversterking te komen voor Energy 
Challenges heb ik diepte-interviews afgenomen 
bij betrokkenen van Energy Challenges en mijn 
bevindingen opgeschreven [14]. Met de uitkomsten 
uit de diepte-interviews heb ik voornamelijk 
aanbevelingen hoe er beter draagvlak gecreëerd 
kan worden bij de realisatie van het Lifestyle-
concept Energy Challenges (C 7.2) [15].

Door betrokken te zijn bij het project Energy 
Challenges; mee te hebben geholpen in 
verschillende facetten, vergaderingen van 
projectteam, Razende Reporter en finale overleg 
bijgewoond te hebben en zelf meegaan op 
schoolbezoeken, ben ik tot al mijn bevindingen 
gekomen (S1.2). Daardoor ben ik bijvoorbeeld 
gaan inzien dat het vanuit organisatorisch 
perspectief alles op rolletjes lijkt te lopen, omdat de 
manier van werken vastgeroest is in hoe het altijd 
al gaat. Terwijl er op intern niveau veel meer uit 
alles gehaald kan worden. Naast mijn bevindingen 
merkte ik dat ook goed op uit de diepte-interviews 
(A 7.2). Alleen weten ze het niet van elkaar of laten 
het voor wat het is. Dit is heel jammer voor het 
project om niet gelijk de pijnpunten die onderling 
ervaren worden, aan te pakken.

Voor de conceptversterking heb ik daarom de pains 
en gains in kaart gebracht. Oftewel de pijnpunten 
en pluspunten. Aan de hand daarvan heb ik per 
pijnpunt aanbevelingen opgeschreven hoe het een 
pluspunt kan worden. Dit wil ik voordragen aan het 
projectteam, zodat ze met de volgende editie er 
rekening mee kunnen houden (C 8.2). Met inzicht 
in alle pains en gains heb ik als conceptontwerp 

een tool bedacht, die als hulpmiddel gebruikt kan 
worden om de pijnpunten weg te nemen (I 2.2).
Het is een tool die het inzichtelijk maakt wie 
welke rol is. In één overkoepelend overzicht is 
te zien wie welk rol heeft en wie wat doet in het 
projectteam op wekelijks niveau. Met rechts een 
kolom met lopende actiepunten en een agenda 
(scholenbezoek, vergadering, nieuwsbrief uit, 
Razend Overleg, Finale overleg, etc.) Er is een 
functie om terug te gaan naar vorige week, waarbij 
de activiteiten van de week ervoor inzichtelijk is. 
Je kunt op iemands naam klikken, waarbij je kan 
inzien wat degene als rol heeft en welke bijdrage 
deze levert aan het project. Verder kan je zien wat 
degene allemaal heeft gedaan per onderdeel (ook 
aanklikbaar) of nog moet doen op wekelijkse basis. 
Wanneer je terug gaat naar het overkoepelend 
overzicht en bijvoorbeeld op communicatieafdeling 
klikt in plaats van op iemands naam die onder 
de communicatieafdeling valt, staan daar alle 
onderdelen die onder de communicatieafdeling 
vallen, zoals; de nieuwsbrief, Razende Reporters, 
acquisitie, scholenbezoek etc. Per onderdeel zijn 
ook daarvan de activiteiten te zien per week, wie 
wat doet en wie wat gedaan heeft.

Op deze manier is op projectniveau inzichtelijk 
wat iedereen binnen het projectteam doet of nog 
moet doen. Op afdelingsniveau, zoals de afdeling 
communicatie, techniek etc. wordt inzichtelijk wat 
er gebeurt. Op persoonsniveau is inzichtelijk wie 
wat doet en nog moet doen. Per onderdeel, zoals 
acquisitie, is ook inzichtelijk wat het plan is, wie 
wat moet doen of gedaan heeft. Deze moeten 
de werknemers zelf invullen, waardoor een ander 

kan aanvullingen kan hebben of op elkaar in kan 
spelen in plaats van dat er langs elkaar gewerkt 
wordt.

H 1.1 Stageopdracht

C 7.2 Kan onder beperkte begeleiding tijdig en met 
behulp van verschillende communicatiemiddelen 
partijen betrekken ten behoeve van het creëren van 
draagvlak bij de realisatie van Lifestyle-concepten. 
S 1.2 Kan (inter)nationale maatschappelijke, economische 
en technologische trends signaleren die van belang 
kunnen zijn voor de quality of life van een specifieke 
mentaliteitsgroep en voor meerdere afzonderlijke 
lifestyle-sectoren.
A 7.2 Kan onder beperkte begeleiding analyseren wat de 
sterkten en zwakten zijn binnen een organisatie, die een rol 
kunnen spelen bij de realisatie van een Lifestyleconcept.
C 8.2 Kan onder beperkte begeleiding een goed 
voorbereid adviesgesprek voeren in relatie tot de 
realisatie van een Lifestyle-concept.
I 2.2 Kan door bestaande ontwerpmethodieken op een 
creatieve manier toe te passen en te combineren op een 
nieuwe wijze een concept ontwikkelen voor meerdere 
mentaliteitsgroepen en voor combinaties van diverse 
lifestyle-sectoren.
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NoorderBaanBattle

Bij NoorderBaanBattle zijn er teams gevormd uit 
mensen die werkzoekenden zijn met een vrijwillige 
coach die het team coacht. Samen, gaan ze de strijd 
aan om aan een baan te komen. Ze motiveren elkaar, 
verbreden elkaars perspectief, vergroten hun netwerk, 
kijken elkaars cv na, plannen bedrijfsbezoeken in en 
volgen workshops. Dit concept waar ik bij mee mocht 
lopen was de 4e editie. In dit hoofdstuk licht ik verder 
toe welke activiteiten ik voor de NoorderBaanBattle 
heb gedaan en hoe dit heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling van mijn competenties en in hoe het 
concept verder versterkt kan worden voor de 5e 
editie.

Bij de NoorderBaanBattle waren er ook minder veel 
dingen te doen. Bij de projecten zorgt iedereen 
voor zijn/haar eigen taak en in het begin vond ik 
het heel lastig om hierin mee te komen tijdens de 
vergaderingen van wat ik aan de projecten kon 
bijdragen. Ik heb heel veel genotuleerd en uiteindelijk 
kreeg ik meer aanknopingspunten om mijzelf aan te 
bieden voor verschillende taken (P 1.2).

• Bijdrage in communicatiemiddelen (C 11.2)
Met het concept NoorderBaanBattle maakte ik 
gelijk goed kennis dankzij de kick-off, waar ik ook 
gelijk een presentatie voor mocht maken om het 
communicatieteam te introduceren [16]. Tijdens de 
kick-off waren coaches, deelnemers en juryleden (zij 
beoordelen het begin- en eindproces van de teams) 
aanwezig. De deelnemers vormden teams en ik 
leerde de doelgroep kennen door middel van een 
teambuilding workshop die ik aan ze heb gegeven 
en daardoor met ze in gesprek ging [17]. Ook als 
web redacteur heb ik de teams beter leren kennen 
door het verzamelen van voorstelstukjes per teamlid 
om op de website te zetten (S 3.2) [18]. Daarnaast 
zette ik aangeleverde artikelen met een bijpassende 
afbeelding en quote op de website en heb ik een 
artikel over de dag van de arbeid geschreven 
[19]. Verder konden afbeeldingen niet in grootte 
gewijzigd worden. Hier ben ik achteraangegaan tot 
het wel werkte (C 10.2). Door vergaderingen, mee 
te brainstormen, workshops bedenken, presentatie 
maken en helpen op- en afbouwen bij de kick-off en 
de finale (met o.a. ook voor Energy Challenges), heb 
ik inzicht gekregen in het realiseren van events voor 
de doelgroep (R 8.2). Tijdens het NoorderBaanBattle 
zat ik ook in het communicatieteam, waarin ik 
Trello bijhield (R 1.2) [20] en stelde ik binnen het 
communicatieteam voor om motiverende quotes 

te posten op Instagram [21]. Dit heeft de social 
media expert heel erg leuk opgepakt! Eventuele 
evenementen die leuk zijn voor de betrokkenen 
rondom NoorderBaanBattle deel ik mee tijdens 
vergaderingen, zodat deze in de agenda op de 
website van de NoorderBaanBattle kunnen. Een 
team uit Midden-Drenthe kwam bijvoorbeeld in een 
uitzending van RTV Drenthe. De volgende dag heb ik 
de link van de uitzending opgezocht en meegegeven 
aan de social media expert om het te delen op social 
media [22]. Zodat anderen die de uitzending hebben 
gemist, het terug kunnen zien.

• Kijkje achter de schermen
- Bedrijfsbezoek Seaport
- Langs bij RTV Noord
- Coachingsbijeenkomst
Om met de doelgroep in te leven, hebben wijzelf 
ook een bedrijfsbezoek gepland bij 
Seaport [23]. Verder heb ik een kijkje achter de 
schermen mogen nemen bij RTV Noord, waar 
mijn stagebegeleider over de NoorderBaanBattle 
geïnterviewd werd [24]. En ook al kan ik niet bij elke 
team een kijkje achter de schermen nemen, ben ik 
wel bij de coachingsbijeenkomsten geweest om de 
ontwikkelingen per team te horen [25].

• Gesprekken en samenwerkingen
- Wethouder Zwolle
- Kans voor de Veenkoloniën
- UWV
- Inwoners van een wijk
Binnen NoorderBaanBattle heb ik heel veel kansen 
gekregen om mee te gaan op zakelijke gesprekken. 
Daardoor heb ik meerdere kanten van zakelijke 
gesprekken kunnen waarnemen (S 5.2) en er veel van 
geleerd welke dat zijn [26].

P 1.2 Kan beredenerend keuzes aangeven ten aanzien van 
het potentiële spanningsveld tussen de onafhankelijke 
onderzoeker en conceptontwikkelaar enerzijds en de 
opdrachtgever anderzijds.
C 11.2 Kan efficiënt communiceren door creatief gebruik 
te maken van de technologische mogelijkheden van de 
diverse communicatiemiddelen (zoals internet/ICT) voor 
meerdere mentaliteitsgroepen.
S 3.2 Kan opsporen welke actuele ethiische, economische 
en scoiale waarden er ten grondslag liggen aan de beleving 
van quality of life voor een specifieke mentaliteitsgroep 
en voor meerdere afzonderlijke lifestyle-sectoren.
C 10.2 Kan op creatieve wijze mondeling en schriftelijk 
communiceren in het Nederlands en Engels.
R 8.2 Kan onder beperkte begeleiding een organisatie 
tijdens het implementatieproces ondersteunen bij het 
bewaken van de grondbeginselen van het lifestyle-
concept.
R 1.2 Kan onder beperkte begeleiding de werkzaamheden 
bij een trendonderzoek logisch, gestructureerd en haalbaar 
plannen en realiseren n.a.v. een zelf geformuleerd doel, 
deadline en kwaliteitsniveau.
S 5.2 Kan opsporen welke partijen er betrokken 
moeten worden om een Lifesttle-concept voor een 
specifieke mentaliteitsgroep voor meerdere afzonderljke 
lifestyle-sectoren te realiseren, vanuit de ethische, 
economische en/of sociale waarden die zij en het concept 
vertegenwoordigen.
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conceptversterking Noorderbaanbattle

Mijn bevindingen van de NoorderBaanBattle is dat 
de battle na de kick-off een beetje inzakt naarmate 
het traject vordert, terwijl het woord Battle wel in 
het conceptnaam zit van de NoorderBaanBattle 
(NBB). Tijdens een steekproef heb ik gevraagd of 
de coach en deelnemer het ook zo ziet en of zij 
tips hebben (O 4.2) [27].

Ook heb ik intern de medewerkers van de 
NoorderBaanBattle gesproken en alle bevindingen 
heb ik opgeschreven van wat de pains en gains zijn 
net als wat ik bij Energy Challenges heb gedaan
(S 3.2) [28].

Daarop kwam ik op het idee van de NBB-stats. 
Dit is een dynamische statistiek geïntegreerd op 
de website van de NoorderBaanBattle. Alle teams 
zijn overzichtelijk in deze infographic/statistiek met 
het aantal deelnemers per team, hoeveel % het 
teamprofiel is ingevuld a.d.h.v. een vaste format 
(zie volgend kopje), hoeveel uitstromers heeft elk 

team, hoeveel (competitie)punten heeft een team 
behaald (zie kopje ‘Behaalde punten’). Het doel 
om door het toegankelijk inzichtelijker te maken 
van wat andere teams het gehele NBB-traject 
heeft bereikt of gedaan (zie kopje ‘… (invoeren) 
gedane activiteiten), weer het competitiegevoel 
vast blijven houden gedurende het gehele traject, 
wanneer deze weer is weggezakt na de kick-off 
(O 3.2). 

Dit systeem wordt dan aangeboden op de website 
van de NoorderBaanBattle voor de Battle-feeling, 
waardoor het nut van NoorderBaanBattle rondom 
de coaches en teamleden beter naar voren komt.

H 2.1 Stageopdracht

Begripsafbakening
NBB-team   deelnemende teams
NBB-projectteam  interne managementteam
NBB-communicatieteam  communicatie, vormgeving
    en journalistiek

Dit is het look&feel pretotype die ik heb gemaakt voor bij de 
steekproef. Het moet echter nog in de kleuren van de BaanBattle.

O 4.2 Kan onder beperkte begeleiding co-creëren 
binnen een specifieke mentaliteitsgroep. 
S 3.2 Kan opsporen welke Quality of Life-beleving 
bepaalde (inter)nationale maatschappelijke, 
economische en technologische trends een beroep 
doen voor een specifieke mentaliteitsgroep en 
voor meerdere afzonderlijke lifestyle-sectoren.
O 3.2 Kan onder beperkte begeleiding concepten 
ontwikkelen voor diensten/producten voor 
meerdere afzonderlijke lifestlyle-sectoren die 
bijdragen aan de quality of life van een specifieke 
mentaliteitsgroep door consumentenbehoeften 
en technologische mogelijkheden binnen een 
concept op een creatieve wijze met elkaar te 
verbinden.
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Haren vol energie

Challenge Solutions is door de gemeente Haren 
benaderd om mee te denken over de maatschappelijke 
vraagstuk hoe de woningvoorraad van Haren 
verduurzaamd kan worden. Bij dit project ben ik bij 
de start van het project al ingestroomd en heb ik 
daardoor goed kunnen meekrijgen hoe het project 
binnen het werkveld vorm krijgt. Mijn rol binnen dit 
project was voornamelijk het vinden van data van wat 
er allemaal bekend is over Haren op het gebied van 
duurzaamheidsprojecten en verbruik. Daarnaast heb 
ik ook hulp geboden aan medecollega’s waarin ik ze 
kon helpen.

Tijdens vergaderingen werd steeds duidelijker 
wat de opdracht en het doel was. Daardoor werd 
het inzichtelijk van wie wat moest doen voor het 
project. Uiteindelijk moet er een projectplan met 
een conceptvoorstel op tafel komen te liggen 
om voor te stellen aan de gemeente. Wanneer zij 
akkoord gaan, krijgt Challenge Solutions budget 
om het te mogen realiseren.

Allereerst moest de achtergrondinformatie goed in 
kaart gebracht worden. Wat bestaat er allemaal al 
aan verduurzamingsprojecten binnen Haren, welke 
partijen zijn van belang die een bijdrage kunnen 
leveren aan het realiseren van het doel, welke 
subsidies worden uitgekeerd voor de verduurzaming 
van Haren (S 5.2). Door vooronderzoek te doen ben 
ik tot heel veel bronnen gekomen en weet ik welke 
partijen er zijn in en rondom Haren die allemaal 
Haren willen verduurzamen. Al deze informatie 
heb ik geclusterd [29]. Daardoor heb ik een mede-
collega kunnen helpen bij het maken van een 
stakeholdermap [30]. Om meer te weten te komen 
over het onderwerp, de doelgroep en locatie, heb 
ik een bewonersbijeenkomst over energietranstie 
bijgewoond [31], met een bezoeker gesproken 
en hem geholpen over dit onderwerp [32], heb ik 
mijn medecollega’s gevraagd die in gesprek zijn 
gegaan met de doelgroep [33], ben ik door Haren 

heen gefietst en ben ik naar een bijeenkomst 
van Duurzaam Haren geweest [34]. Daar heb ik 
vragen gesteld en mee gedaan met brainstormen 
hoe er als inwoner ingezet kan worden, ben ik in 
gesprek gegaan met de mensen en de oprichters 
van Duurzaam Haren (S 2.2). Waardoor ik een heel 
ander beeld van Duurzaam Haren heb gekregen 
van hoe zij te werk gaan, dan in mijn verwachting 
(A 4.2).

De data die ik heb gevonden heb ik geprobeerd te 
analyseren. Daarbij moest ik eerst de data in kaart 
brengen. Dit heb ik op meerdere wijze gedaan. 
Zowel via PowerPoint als in Excel. Daarvoor heb ik 
een cusus Excel gedaan, maar voor mij was dit niet 
diepgaand genoeg om de data die ik verzameld 
had zo te verwerken in een logisch aflezend model. 
Middels netwerken heb ik iemand gevonden die 
dat in een oogwenk samen kon voegen in een 
excel-bestand [35]. Voor ontbrekende data en 
vragen over data heb ik mensen benaderd die mij 
hierin verder kunnen helpen (R 7.2) [36].

Ook loopt meeloopstage af en worden werknemers 
vervangen voor nieuwe werknemers. Hierin mag ik 
binnen het werkveld ook ervaren hoe het gaat in de 
overdracht van werkzaamheden, zodat de kennis 
en mijn werkzaamheden goed overgenomen en 

achtergelaten kan worden (R 8.2).

S 5.2 Kan opsporen welke partijen er betrokken moeten 
worden om een Lifestyle-concept voor een specifieke 
mentaliteitsgroep voor meerdere afzonderlijke lifestyle-
concepten te realiseren, vanuit ethische, economische 
en/of sociale waarden die zij en het concept 
vertegenwoordigen.
S 2.2  Kan opsporen op welke quality of life-beleving 
bepaalde (inter)nationale maatschappelijke, economische 
en technologische trends een beroep doen voor 
een specifieke mentaliteitsgroep en voor meerdere 
afzonderlijke lifestyle-concepten.
A 4.2 Kan de relevante factoren voor conceptontwikkeling 
voor een specifieke mentaliteitsgroep en binnen 
meerdere afzonderlijke lifestyle-sectoren in samenhang 
met elkaar analyseren
- De waarden van een specifieke mentaliteitsgroep
- De kernwaarden/identiteit van een organisatie
- Het netwerk van een organisatie
- De technologische ontwikkelingen binnen de 
betreffende lifestyle-sectoren
R 7.2 Kan onder beperkte begeleiding relevante partners 
organiseren ten behoeve van de uitvoering van een 
Lifestyle-concept.
R 8.2 Kan onder beperkte begeleiding een organisatie 
tijdens het implementatieproces ondersteunen bij het 
bewaken van de grondbeginselen van het lifestyle-
concept.
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Overige 

stageactiviteiten

Naast de stageactiviteiten voor de vaste projecten 
NoorderBaanBattle, Energy Challenges, Haren vol 
Energie en de stageopdracht, heb ik ook heel veel 
andere activiteiten mogen doen waar ik veel van heb 
geleerd.

• Assessment kerncompetentieanalyse
Om beter het samenwerken in projectteams te 
begrijpen heb ik van stage een assessment opdracht 
gekregen. Een kerncompetentieanalyse van 
Gerritsen Management Advies & Training B.V.  Daar 
kwam uit dat ik 40% voorzitter, 35% bedrijfsvrouw 
en 25% afmaker/zorgdrager. Dit wetende met 
de bijpassende indicatoren, kan ik daar beter op 
inspelen en beter accepteren welke manier van 
werken bij mij past en van daaruit handelen. Van 
mijzelf wist ik totaal niet dat ik een voorzittersrol 
had, maar uit mijn omgeving blijkt toch anders en 
dit ben ik beter gaan omarmen. Later kwam dit ook 
weer van pas tijdens het organiseren van Crazy88 
en met het vergaderen met Trendteam (P 3.2).

• Zakelijke gesprekken
- Kans voor de Veenkoloniën
Dit is een project met meerdere partijen om de 
leefsituatie van de inwoners in de Veenkoloniën 
te verbeteren en de gezondheidsverschillen te 
verkleinen, omdat er in deze regio het sterfteaantal 
op jongere leeftijd relatief gezien hoger is. Doordat 
dit project meerdere en ook grotere partijen 
omarmt, was het op een locatie langs de snelweg 
, waren de vergaderingen erg politiek van aard en 
duurden ze ook erg lang.

- GGD Assen
Dit gesprek was heel politiekgericht met veel 
lastige termen. GGD maakt deel uit van de Kans 
voor de Veenkoloniën, een project dat al veel 
langer loopt, waardoor ik het daarom lastig vond 
om bij te houden waar het over ging.
- Zwolse BaanBattle
In gesprek met wethouders Zwolle en een 
medewerker gespecialiseerd in werkzoeken uit 
Zwolle, heb ik om tafel gezeten. Uit dit gesprek heb 
ik geleerd hoe ieder zich introduceert en wat ieder 
voor elkaar kan bieden, met in het achterhoofd 
een samenwerking met Zwolle voor een Zwolse 
BaanBattle, naast het NoorderBaanBattle op een 
hele informele sfeer bij een wethouder thuis.

- Wooncoöperatie Twello [37]
Arjen werd gevraagd om mee te denken over 
een workshop communicatie hoe meerdere 
wooncoöperaties in Nederland met elkaar 
verbonden konden worden. Ze zitten met hetzelfde 
onderwerp en lopen waarschijnlijk tegen dezelfde 
problemen aan, waarbij er met samenwerking veel 
meer bereikt kan worden dan alles zelf het wiel 
uitvinden. De wooncoöperatie in Twello wist niet 
hoe ze dit moest organiseren of hoe ze deze dag 
moest invullen. Tijdens het gesprek heb ik geleerd 

hoe iedereen zijn/haar ideeën voorlegde en werden 
er al rollen besproken en verdeeld wie wat op die 
dag zou doen.

- HealthCoin [38]
Dit is een start-up van Mike van Holsteijn en Lennard 
van der Poel die in het ondernemersfabriek in 
Assen zitten tussen andere bedrijven. Eerst kenden 
ze deze bedrijven niet, maar inmiddels zijn er 
samenwerkingen uit voortgevloeit. Uit het gesprek, 
dat ik van Arjen mee mocht, leerde ik vooral over 
het verdienmodel en hoe het concept in elkaar 
stak. Alleen zochten ze nog naar een manier hoe 
ze dit op de markt kunnen zetten wat rendabel 
genoeg is. Verder heb ik eruit geleerd wat Arjen 
voor ze kan betekenen en hoe hij op het concept 
in kan spelen met een eigen concept. In plaats van 
een Energy Challenges, een Gezondste bedrijf 
challenge, om via het verkopen van een campagne, 
bedrijven investeren in werknemers om via die weg 
gebruikers voor HealthCoin te trekken.

- CommunicatieSjop
Ook de vergaderingen van CommunicatieSjop 
mocht ik bijwonen, waarbij meerdere partijen 
samenwerken aan een online communicatietool 
voor burgerinitiatieven die vragen hebben over 

het werkveld
is een groot
speelveld



35

Het stageverslag, mede mogelijk door mijn 
stagebedrijf Challenge Solutions. Ik kan ze 
niet genoeg bedanken voor de kans dat ik bij 
hun mijn meeloopstage mocht doen. Het was 
een erg leerzaam en gezellig halfjaar geweest 
met leuke stagebegeleiders en collega’s die 
al deze input voor dit stageverslag mogelijk 
hebben kunnen maken.

Tijdens mijn meeloopstage heb ik veel vrijheid 
gekregen voor eigen initiatief en dat ben ik 
erg dankbaar. Met die verantwoordelijkheid 
en ruimte heb ik kunnen denken in kansen 
om concepten van Challenge Solutions te 
kunnen versterken. 

Ik ben erachter dat je soms dingen moet 
accepteren die niet gaan zoals je wil dat ze 
gaan op dat moment, wegens tijd. Daardoor 
heb ik enorm veel inzicht gekregen in 
het bedrijfsleven, in samenwerkingen, in 
haalbaarheid en in mogelijkheden. Ook heb 
ik daardoor geleerd eerder te schakelen op 
de op dat moment geschikte manier.

NAWOORD

THANKS
FOR THIS 
OPPORTUNITY.

de communicatieaspect. Ik heb van een medepartije 
Marieke Verdijk, die films monteerd, geleerd hoe zij 
een concept in een film probeert over te brengen. Dit 
heb ik meegenomen naar wanneer ik zelf films moest 
monteren (P 2.2).

• Netwerken
Tijdens mijn meeloopstage heb ik veel kunnen 
netwerken en daarbij is LinkedIn heel handig. Van Arjen 
P. van Leeuwen kregen we een LinkedIn workshop. 
Als huiswerk kregen we mee om dichtstbijstaanden 
een stukje over jou te laten schrijven om vervolgens 
samen te vatten tot een kernbiografie. Dit heb ik 
gedaan [39].

- Henk de Vries
Leraar op de Wessel Gansfort College gesproken 
tijdens een gesprek met Harry. Hij bedenkt 
educatietools om onderwijs leuker te maken. Dit 
klinkt als concepting en vind ik heel erg leuk, waarop 
ik een afspraak heb gemaakt om langs te gaan bij zijn 
werkstudio en om vragen te stellen [40].

- Jobbird Trendevent
Via Arjen die een afspraak had met Chandra ben ik 
met haar in gesprek gekomen. Uit de onderlinge 
kennismaking tipte ze mij op een trendevent waar 
trendwatcher Adjiedj Bakas ook komt. Vervolgens 
heb ik haar een LinkedIn bericht gestuurd en kreeg ik 
een uitnodigingdlink naar het trendevent [41].

Het event was in Hilversum en daar ben ik ook gaan 
kijken of ik werkgerelateerde trends kon spotten 
voor de NoorderBaanBattle en de InspiratieFabriek 
(S 3.2). Ter plekke heb ik er ook genetwerkt en ben 
ik in gesprek gekomen met drie zakenmannen. Allen 

in het werkveld marketing en HRM, waarvan ik met 
een ook een link heb gelegd op LinkedIn, Rutger 
van Drongelen, met het aanbod dat als ik ooit 
geïnteresseerd was om marketing en werving te doen 
op (inter)nationale modemerken, een bericht kon 
sturen.

- Open dag Biotoop
Tijdens een open dag in de Biotoop van Haren om 
meer te weten te komen over Haren, duurzaamheid 
van Haren en de bewoners, ben ik ook achter dat 
je met netwerken andere doeleinden kan bereiken. 
Zo zag een bewoner van hetzelfde pand in mij 
een ondernemer en bood hij mij een boek aan in 
ondernemerschap, wat anders bij hem toch stof stond 
te happen. Daarnaast wilde ik van deze dag gebruik 
maken om meer over de bewoners van Haren te 
weten te komen (P 4.2).

- Galjaardprijs 2017 [42]
Door Arjen ben ik uitgenodigd om op de Galjaarddag 
2017 te komen, waarbij de Galjaardprijs voor de beste 
communicatieconcept van 2017 wordt uitgereikt. Vijf 
genomineerden voor beste concept kwamen om 
hun concept te pitchen. Voor de generale repetitie 
was ik al  aanwezig, waarbij ik de gelegenheid kreeg 
om te netwerken en om te vragen naar het ontstaan 
van hun concept. Deze kwamen allen voort uit een 
opdracht, in opdracht voor een opdrachtgever met 
een probleem-/vraagstuk. Tijdens het netwerken ben 
ik er ook achter gekomen hoe er heel veel mensen 
in het werkveld oud-collega’s zijn van elkaar. Uit het 
evenement heb ik een mevrouw van het Integraal 
Veiligheidsbeleid mogen tippen over mijn opleiding. 
Het leek haar leuk om mijn opleiding te benaderen 

om met haar vraagstukken mee te denken om met 
conceptversterkingen of trendrapports te komen. 
Verder heb ik gesproken met Liesbeth Werleman van 
Citylab 010 Rotterdam voor  later, voor eventueel een 
toekomstig werkplek, omdat Rotterdam mij een leuke 
stad lijkt en het concept Citylab 010 spreekt mij erg 
aan met hun visie en missie (P 5.2).

P 3.2 Kan onder beperkte begeleiding eigen activiteiten 
evalueren en bijsturen door middel van beredenerde 
verbeteracties.
P 2.2 Kan beredenerend acties ondernemen ten aanzien 
van de ontwikkeling van het eigen creatieve proces.
S 3.2 Kan opsporen welke actuele ethische, economische 
en sociale waarden er ten grondslag liggen aan de beleving 
van quailty of life voor een specifieke mentaliteitsgroep en 
voor meerdere afzonderlijke lifestyle-sectoren.
P 4.2 Kan beredenerend actie ondernemen om de juiste 
inspiratiebronnen aan te boren voor het onderzoeken en 
ontwikkelen van lifestyle-concepten.
P 5.2 Kan een eigen visie op lifestyle en op quality of 
life formuleren en kan beredenerend keuzes aangeven 
ten aanzien van de gevolgen hiervan voor de eigen 
werkzaamheden.
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BIJLAGEN

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Competenties en prestatieindicatoren
20 ideeën/concepten en wegingsfactor methode
Input ispiratiefabriek
Scholenbezoek
Diepte-interview Nordwin College + flyer
Gesprekken Energy Challenges (EC)
Flyers en infographic EC
Logo partners EC
Website verbeteren
Filmmontage; vlogs, aftermovie, promofilm
Nieuwsbrief maken
Quiz-spel kick-off VO-scholen energielabels
Drive Crazy88
Vooronderzoek EC
Aanbevelingen EC
Presentatie kick-off NoorderBaanBattle (NBB)
Workshop geven NBB
Voorstelstukjes website verzamelen + plaatsen NBB
Artikel schrijven voor NBB website
Trello systeem en up-to-daten
Instagram innoveren
RTV Drenthe repost
Seaport kijkje achter de schermen bij een bedrijf
RTV Noord achter de schermen bij tv/radio
Coachingsbijeenkomst
Gesprekken NBB
Vooronderzoek NBB

[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]

Aanbevelingen NBB
Haren vol Energie (HvE) informatie geclusterd
Stakeholdermap HvE gemaakt
Bewonersbijeenkomst energietransitie in Winshoten
Bewoner geholpen binnen het onderwerp via netwerk
Doelgroepsonderzoek
Duurzaam Haren bijeenkomst
Excel Reinald expert via netwerk
Data kerngetallen verzamelen + wethouder Haren
Twello wooncoöperatie aantekeningen
HealthCoin aantekeningen + LinkedIn
LinkedIn workshop van Arjen + verzameld biografie
Henk de Vries, conceptontwikkelaar interview + LinkedIn
JobEvent en Adjiedj Bakas
Galjaarddag + netwerken
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[1] ^

terug naar 
boven
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^
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Vooraf heb ik een lijst gemaakt 
met doelen per competentie 
hoe ik die wil ontwikkelen met 
acties.

^
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[2] ^
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^

Ik heb geleerd te signalen op veldniveau 
binnen het werkveld. Door zelf rond te vragen 
kwam ik te weten welke ideeen en concepten 
er allemaal zijn. Deze heb ik geanalyseerd 
via een wegingsfactor methode om objectief 
een uitkomst te krijgen met welk concept ik 
aan de slag wil gaan.
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[3]

Dit is alle input dat ik heb voor de 
inspiratiefabriek. Een plan van aanpak.

^^



51
^
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Een begin gemaakt in het 
analyseren van trends. De 
microsignalen die ik heb 
gevonden op verschillende 
bronnen, zowel online bronnen 
als offline bronnen heb ik op 
memoblaadjes geschreven. 
Vervolgens heb ik ze geclusterd.

^
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Trends van toepassing op InspiratieFabriek.

^
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Interviews
Johan-Dirk van der Schaaf
JD: Wij leven tegenwoordig in een hypernarcistisch samenleving/
fake/eigen toneelstuk. Je moet echt Black Mirror S3E1 kijken.
Fake/New; iedereen kan de waarheid verkondigen
Vrij uit het systeem, maar kan niet, wil telefoon een week uit. Er is al 
een tegenbeweging, wij zijn zat van internet, remake Nokia komt er
jongeren zitten vast aan internet, zonder doen, maar kan gewoon 
niet
Op Frankwatching kan je ook veel over vinden

Sander Maagdenberg
mensen werken steeds vaker thuis, bedrijven denken ook dat 
thuiswerken goedkoper is
omslag in denkwijze bedrijfsleven door digitalisering
fysieke contact minder door digitalisering: sterke behoefte in juist 
fysieke contact
waar ben je mee bezig zeg ik dan tegen mijn vriendin die dan 
hele tijd op haar telefoon zit, maar zelf doe ik dat eigenlijk ook. 
De hele tijd op de telefoon in bed
En in de bus die je iedereen op de telefoon zitten, maar zelf lees 
ik dan wel interessante artikelen, vroeger las ik een krant
Random met mensen praten bij bushalte
JD: nee denken mensen wtf, in grote steden vinden ze dat 
asocialer
S: Groningen kan
Ik: als mensen mij aanspreken denk ik wtf (raar, maar van deze tijd)

Lisa de Vries
Maakt mij niet uit met wie ik samenwerk, als er iemand is die mij 
verder kan helpen, ook een vreemdeling, dan zou ik dat wel willen

hoe zou je contact willen met zo’n iemand: iemand uit je netwerk 
die via via uit zijn/haar netwerk je met elkaar verbindt en weet wat 
je nodig hebt. Bijvoorbeeld dat Harry mij doorverwees naar jou. 
Jij hebt mij heel goed verder geholpen, maar als je dan wat zei, 
dan zit het in mijn hoofd, maar als ik alleen er mee bezig ga, ben 
ik alles weer kwijt.

locatie:
dichtbij huis
internet
stopcontacten

wat is voor jou inspirerend qua omgeving?
knusse ruimte, ipv kaal
lekker zittende stoelen, af en toe anders kunt zitten
quotes, motiverende quote

Eva Alberts
Ik kom graag op The Rock voor de gezelligheid, ik kan ook de 
hele dag thuiswerken, maar dan kom je ook in zo’n sleur terecht, 
omdat je steeds in dezelfde omgeving bent en anderen niet 
tegenkomt.

Ik heb een doelgroepsonderzoek gedaan 
door middel van interviews, enquete en
co-creatie.

^
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^
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Wat ik heb gesignaleerd:
In Amerika zijn er sinds kort stickers op de ramen om je eraan te 
helpen herinneren of je niet per ongeluk je kind in de auto bent 
vergeten.

Ideeën voor de Inspiratiefabriek:
Er zijn verschillende dingen gaande in een ruimte, iemand bezig 
met tablets, een groepje lachen, knutselspul
Ongedwongen langs kan gaan om te vragen wat ze doen, waar ze 
mee bezig zijn.

Voor je plaatsneemt, op een bordje schrijven waar je mee bezig 
gaat (school/werk of onderwerp), en dit neerzetten op tafel met 
beschikbaar/niet beschikbaar om hulp te verlenen en als je open 
staat dat mensen aan je vragen waar je mee bezig bent en om te 
netwerken.

Conceptontwerp 1:
Locatie
In meerdere eetcafés, vergaderzalen, openbare werkruimtes

Materiaal
Digibord die synct naar je telefoon
Whiteboard/magneten/post-its, grote prikbord
Stoelen/banken die tegenover elkaar staan met flappen er aan ter 
isolatie van geluid en zorgt voor focus
Op zoek naar: werkplek/vergaderruimte/inspiratie/een netwerk
Website: mogelijkheden op inspiratiefabriek is als in plattegrond 
/foto van de ruimte, waarop transparante grijze tekstvak hangt bij 
de muur (vind hier je inspiratie) of tafel (boek een werkplek) een 
deur naar een hok (boek een vergaderruimte) een bank (vind hier 
je netwerk; een pagina met alle mensen die ingecheckt hebben 
en of gaan inchecken, met een indicatie van tijden van wanneer 
tot wanneer ze er zijn, een chatwolk, mogelijk om met degene in 
contact te komen wanneer de ander de chatverzoek accepteert of 
dm-mogelijkheid

Op locatie zijn er meerdere ontmoetingsplekken
Je mag eigen eten en drinken mee, maar je kan ook vers lunch 
kopen, op een menukaart staat in foto’s wat voor belegde broodjes 
er zijn, deze staan verpakt in de koelkast achter de receptie.
- vroeger lees je een krant en staat er van alles in, tegenwoordig 
bepaal je zelf op de telefoon wat je wil zien en leest. (On demand 
streaming diensten, tv heeft al een vast programma wat er draait, 
tegenwoordig bepaal je zelf wat, waar en wanneer je iets wil zien). 
Er is tegenwoordig een overload een informatie. Wij willen wel 
geïnformeerd worden en op de hoogte blijven van alles, maar we 
worden er moe van > Digitale actualiteiten inspiratietank voor per 
dag wat mensen hebben gelezen en waarbij artikelen van meer 
dan 1000(?) woorden, samengevat/uiteengezet/in trefwoorden 
getagd is door de lezer. Bij het posten kan de poster een categorie 
kiezen waar dit artikel onder kan vallen, dat kan onder meerdere 
zijn. Wanneer meerdere kijkers rapporteren dat het artikel daar 
niet hoort, verwijdert het deze automatisch uit deze categorie. 
Zo wordt er eenvoudig een actualiteiten databank door en voor 
anderen gemaakt om elkaar te inspireren en te informeren met 
een zo min mogelijke inspanning, ivm de informatie overload.
In reacties op FB wordt er veel informatie uitgewisseld, maar blijft 
hierin hangen. Wanneer ik op Google daar iets over wil vinden, 
wat ik ergens op FB tussen de reacties heb gelezen kan ik dit bijna 
niet meer achterhalen. Is alle informatie op FB niet ook handig om 
in terug te kunnen zoeken? Zijn allemaal waardevolle informatie.

Conceptontwerp 2:
Een spel/concept om overal toe te passen, dus die je kan 
implementeren in cafés (zo’n goed concept, dat mensen vaker 
terug komen naar dit café wat weer goed is voor de omzet van 
deze café) neer kunt leggen op kantoor, in kantoorruimtes etc. 
om fysiek samenwerken te stimuleren

Op basis van alle vooronderzoeken ben ik 
tot 2 conceptontwerpen gekomen voor de 
inspiratiefabriek.

^
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[4] Tijdens het schoolbezoek heb ik gefilmd en gefotografeerd, 

zodat de focus van de Razende Reporter volledig naar de 
klas en docent kon gaan. Van het beeldmateriaal heeft hij de 
onderstaande vlog gemaakt:

https://www.youtube.com/watch?v=-s3D5AZbv3g

Ook ben ik met een andere Razende Reporter 
meegeweest op scholenbezoek en heb ik daar ook gefilmd 
en gefotografeerd. Van deze scholenbezoek heb ik ook 
een vlog gemonteerd, zie bijlage [10].

^

https://www.youtube.com/watch?v=-s3D5AZbv3g
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Lerarenkantine en alle meubilair is van 
gerecycled materiaal.

Tijdens de diepte-interview heb ik ook in 
steekwoorden genotuleerd. Deze heeft een 
collega voor zijn flyertekst uitgetypt.

[5]
^

^
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Flyer schets vooraf Definitieve flyer succesverhaal Nordwin College

^
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[6] Nadere toelichting van de vergaderingen/

gesprekken/acquisitie en samenwerkingen

- Gemeente Leeuwarden
Ik ben met Harry mee geweest naar een 
acquisitiegesprek met de gemeente Leeuwarden 
om te kijken of we daar ook scholen mee kunnen 
krijgen voor de volgende editie. Wat ik hieruit 
heb geleerd is ondanks de wil van iemand, toch 
lastiger is om het daadwerkelijk gerealiseerd te 
krijgen doordat er bepaalde dingen tijdens een 
eerdere editie niet is goed gegaan.

- Fenor
Ik ben ook met Harry mee geweest op gesprek 
met de directeur van Fenor (visitekaartje 
Fenor), een energieleverancier in Friesland, 
om het te hebben over hoe we het onderdeel 
Energie Manager Online, een monitor voor het 
energieverbruik, via hun geopereerd kunnen 
krijgen, zodat deze tak van ons afvalt en 
onafhankelijk door een energieleverancier voor de 
scholen zelf georganiseerd kan worden.

- Friese Milieu Federatie
Ook heb ik een vergadering bijgewoond bij de 
Friese Milieu Federatie om het over de acquisitie 
in Friesland te hebben hoe we in het algemeen 
scholen uit Friesland mee kunnen krijgen voor 
de vijfde editie. Op die manier heb ik inzicht 
gekregen in hoe het per regio georganiseerd is en 
een beter beeld van wat acquisitie is.

- Trintella4Green
Trintella4Green, is een onderneming van twee jongens die een 
zeiltocht willen maken en daarbij plastic willen inzamelen. Ze willen 
zoveel mogelijk scholen bereiken en vroegen ons om hun te helpen 
met Project Plastic. Daarbij zijn we om tafel gaan zitten en hebben 
we het een en ander besproken en een actieplan opgemaakt.

- Acquisitie
Voor de koude acquisitie ben ik met de rest van het communicatie 
team gaan brainstormen over een actieplan om koude acquisitie 
te voeren. Daarop heeft een collega bedacht om metallic groene 
A4-enveloppen met een brief erin over Energy Challenges rond 
te sturen naar scholen. Met als extra ondersteuning een link in de 
brief naar een promofilmpje. Zo werden er taken verdeeld wie de 
adressen van scholen uitzocht, wie de brief schreef, wie de brief 
ging vormgeven en mocht ik het promofilmpje maken, zie bijlage 
[10].

[7]

Eerste schets.

^
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Voorkant infographic/ 
informatiemap

^
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Achterkant infographic/ 
informatiemap

^
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Bedrijvenflyer in progress: Bedrijvenflyer finished: ^
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Scholenflyer in progress: Scholenflyer finished: ^
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[8] Sommige logo’s vallen deels weg, zoals Gasunie, Hanzehogeschool 

Groningen en gemeente Tynaarlo.
After: ^
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[9] In de bedrjivenflyer heb ik een QR-code in verwerkt die je naar deze pagina brengt. De webbeheer moet nog 

de extra toelichting per onderdeel op deze pagina zetten. Evenals andere actiepunten uit de sheet links. ^
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https://www.youtube.com/watch?v=uP7s3svXa-s

Vlog gemaakt voor een collega Razende Reporter, 
omdat ik zelf ook mee was op scholenbezoek bij 
Eshorst in Beilen.

www.energychallenges.nl/energizers

Promofilm acquisitie ^

https://www.youtube.com/watch?v=uP7s3svXa-s
http://www.energychallenges.nl/energizers
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https://www.youtube.com/watch?v=H_f5TylBTTA

Aftermovie kick-off met middelbare scholieren van het voortgezet onderwijs: [11]
^

^

https://www.youtube.com/watch?v=H_f5TylBTTA


91

^
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Mijn input voor deze nieuwsbrief was een reminder banner voor de scholen en een voorstel om Syplon te 
feliciteren en te bedanken voor de taart. Waarna ik dit stuk mocht schrijven voor de nieuwsbrief. ^



95[12] [13] Om voor iedereen inzichtelijk te maken in Crazy88 heb ik een 
Drive map aangemaakt met daarin het spel, voorbereidingen 
aan materiaal die geprint moeten worden. De opdrachten staan 
hiernaast, die heb ik geprobeerd zoveel mogelijk aansluiting te 
laten vinden met Energy Challenges en de doelgroep. Daarbij heb 
ik ook nagedacht over de puntentelling en heb ik een locatiecheck 
vooraf en naderhand gedaan.

^ ^
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^
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[14]

Uit alle onderzoek heb ik de Valuefit Canvas 
ingevuld.

^ ^
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[15] ^
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Look & Feel voorbeeldidee van de conceptversterking.

^
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De presentatie die ik heb gemaakt voor de kick-off van de NoorderBaanBattle 
waarin het communicatieteam geintroduceerd wordt aan de deelnemers en 
coaches.

[17]

Workshop 
teambuilding 
gegeven aan de 
deelnemers en 
coaches

^ ^
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Namen geblurd ivm privacy.

Voor de NoorderBaanBattle was ik de webredacteur en eindverantwoordelijke 
voor de content op de website. Door deze mogelijkheid leerde ik om met een 
extra vorm van communicatiemiddel te werken.

[19]

Artikelen worden door de eindredactie 
nagekeken en in de map ‘Artikelen website 
gezet’, waarop ik vervolgens het artikel online 
op de website plaats. Rechts is een artikel die 
ik ook zelf heb geschreven voor de dag van 
de arbeid. Bij instellingen komt een inleidende 
nieuwstekst die op de homepagina komt. Links 
sleep ik altijd de optie quote en nieuwsbrief 
naar het tekstvak onderin.

Dit artikel is terug te lezen op: http://noorderbaanbattle.nl/nieuws/
stilstaan-bij-de-dag-van-de-arbeid

^ ^

http://noorderbaanbattle.nl/nieuws/stilstaan-bij-de-dag-van-de-arbeid
http://noorderbaanbattle.nl/nieuws/stilstaan-bij-de-dag-van-de-arbeid
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Trello is een platform die je gedeeld kan 
maken. Je kan een bord aanmaken en in het 
bord lijsten overzichtelijk hebben. Per lijst kan 
je een kaart toevoegen en een titel geven. 
Dit heb ik met data ingevuld, waaronder de 
activiteiten voor die dag weergegeven zijn. Per 
activiteit kan je een bordlid toewijzen en een 
deadline.

^
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Onderin waren nog geen enkele quote op 
de Instagram van de NoorderBaanBattle. 
Mijn voorstel was om werk gerelateerde 
motiverende quotes tussen andere foto’s 
in, te delen, omdat het goed past bij de 
BaanBattle. De social media expert heeft 
dit goed opgepakt en ze meldde dat het 
volgersaantal er door steeg.

[22]

Toen er de avond ervoor 
werd medegedeeld dat RTV 
Drenthe op TV kwam, zocht 
ik het de dag erna op of 
ik deze terug kon vinden. 
Dit heb ik doorgegeven 
aan de social media expert 
om op die manier meer 
draagvlak te creeeren onder 
de doelgroep en voor het 
project NoorderBaanBattle.

^ ^
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http://noorderbaanbattle.nl/nieuws/buitenspelen-op-bezoek-bij-groningen-seaports

Bedrijfsbezoek met collega’s. Werkgerelateerd 
kan je ook prima combineren met een leerzame 
uitje die bijdrage kunnen leveren voor je 
concept.

[24]

Kijkje achter de schermen bij RTV Noord. Door dit van 
dichtbij mee te maken, weet ik nu welke middel je nog 
meer kunt inzetten om meer draagvlak voor je concept 
te krijgen. 

^ ^

http://noorderbaanbattle.nl/nieuws/buitenspelen-op-bezoek-bij-groningen-seaports
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http://noorderbaanbattle.nl/nieuws/ontdekken-vertrouwen-krijgen-en-daarna-buiten-spelen

Coachingsbijeenkomsten 
zijn van belang om niet 
alleen de deelnemer als 
doelgroep beter te leren 
begrijpen, maar ook van 
de coaches zelf en hoe zij 
over het concept denken. 
Door dit tussentijds in te 
plannen, kan je tussentijds 
het concept meten hoe 
het doet en of je eerder 
met conceptversterkingen 
moet komen.

In gesprek met
Externe partijen
Ik ben met Harry en Arjen op pad geweest om met externe partijen in gesprek te gaan. Hierbij heb ik heel 
veel geleerd in hoe zo’n gesprek eraan toe kan gaan en ook hoe erg het kan verschillen per partij.

Luchtige omgeving
Met twee mannelijke inwoners van postcodes uit de Korrewegwijk om NoorderBaanBattle daarbinnen 
te promoten. Dit was een redelijk zakelijk gesprek, maar in een heel luchtig omgeving. Namelijk de 
sportschool van de zoon van een van de mannen die er judo-les had.

Formeel
Een vergadering met alle betrokken partijen van de Kans voor de Veenkoloniën om een tafel. In mijn ogen 
was dit allemaal heel formeel, ondanks dat er ook geluncht werd. De vergadering duurde van 11 tot 3 uur 
en er kwamen veel politieke kwesties op tafel rondom de problematiek met moeilijke woorden. Ik mocht 
mezelf voorstellen en er werd mij om een rondvraag en mededeling gevraagd. Persoonlijk vond ik het 
enorm lastig om deze vergadering te volgen en daardoor ook erg intensief vermoeiend.

Gezellig
Zakelijk kan ook gezellig gecombineerd worden door aan te schuiven aan tafel bij iemand thuis om dan 
samen met de wethouders van Zwolle en Groningen en een werknemer van UWV te gaan lunchen.

1 op 1
Ik ben erachter dat het ook heel moeilijk kan zijn om een gesprek te krijgen met een externe partij. In dit 
geval was dat met de adjunct-directeur van UWV het geval.

In gesprek met
Interne partijen
Er zijn ook gesprekken en kennismakingen vanuit de organisatie van NoorderBaanBattle zelf. Zoals de 
coachingsbijeenkomst, waarbij de coaches die vrijwillig de deelnemers coachen bij elkaar komen om 
elkaar op de hoogte te houden en met de mogelijkheid ook onderling te netwerken. Zo ben ik in gesprek 
gegaan met ze en heb ik ervaringen gehoord over vorige edities en hoe het met hun teams ervoor stond. 
Daarnaast heb ik met het communicatieteam kennis mogen maken met het bedrijf Seaports in de vorm 
van een bedrijfsbezoek, wat de deelnemers van NoorderBaanBattle ook allemaal moeten doen.

[26]^ ^

http://noorderbaanbattle.nl/nieuws/ontdekken-vertrouwen-krijgen-en-daarna-buiten-spelen
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Soms hoef je niet zelf 
doelgroepsonderzoeken te 
organiseren of voor te bereiden 
wanneer een collega iets 
soortgelijks doet. Hij ging een 
steekproef bij de deelnemers en 
coaches doen. Ik heb een voorstel 
gedaan of ik mee mag en mijn deel 
kan inbrengen. Daarop hebben 
wij afgestemd hoe mijn inbreng 
met zijn deel gecombineerd kon 
worden.

Naast externe doelgroepsanalyse, heb ik ook intern een onderzoek 
gedaan en de werknemers van het concept ondervraagd.

^
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^
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Op basis van al deze externe en 
interne onderzoek heb ik een 
conceptversterking mindmap 
gemaakt met alle punten die mij 
opvielen, welke ideeen ik daarbij 
kreeg. Door dit in een overzicht 
te hebben kreeg ik ideeen 
voor conceptversterkingen 
en aanbevelingen die ik als 
screenshots in de volgende 
bladzijden heb geplaatst.

^
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Alle vooronderzoek over Haren en duurzaamheid heb 
ik geclusterd in een tabel dat past op 2 bladzijden, in 
plaats van onder kopjes uitgeschreven, waarbij je moet 
scrollen over 8 bladzijden en het overzicht kwijtraakt 
van wat je hebt.

^



131

Om specifieker Haren in kaart te brengen ben ik 
tot deze bronnen gekomen.

^
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Door alle 
vooronderzoeken naar 
Haren had ik al aardig 
een lijst met mogelijke 
stakeholders voor het 
project.

^
^



135[31] Om meer betrokken te 
raken met de bewoners 
en energietransitie van 
hoe zij er in staan en 
wat de gemeente al 
doet, ben ik naar een 
bijeenkomst gegaan. 
Daar deden we een 
Energy game, waarbij 
de gemeente ging 
co-creeren met de 
bewoners. Hiervan heb 
ik geleerd dat je middels 
een spel, de doelgroep 
mee kan laten denken 
over oplossingen.

[32]

E-mail opgeschreven van een meneer, had 
vragen over zijn zonnepaneel. Aanbod in hulp, 
naar aanleiding van vooronderzoek kon ik hem 
bronnen opsturen die hem konden helpen met 
zijn vraag.

^ ^
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Doelgroepsinterview voor het project Haren vol Energie. Er werden al door collega’s een paar bewoners, 
winkeliers en makelaar van Haren ondervraagd. Deze heb ik gebundeld in Excel, zodat de input van de 
doelgroep steeds aangevuld kan worden in de juiste tabblad. Op die manier ook in een oogopslag inzichtelijk 
is wat de doelgroep hebben gezegd voor de werknemers die deze mensen niet zelf hebben gesproken.

[34]

De bewonersbijeenkomst 
van bijlage [32] is 
georganiseerd door 
Provincie Groningen en 
vond plaats in Winschoten. 
Om ook in te kunnen 
leven in waar de bewoners 
van Haren staan met de 
energietransitie ben ik naar 
de bijeenkomst geweest, 
georganiseerd door 
Duurzaam Haren. Door zelf 
vragen te stellen, ben ik 
achter dat Duurzaam Haren 
eigenlijk niet een organisatie 
was naar mijn verwachting 
vooraf. Naar mijn inziens 
zijn zij heel particulier bezig 
en met het oog om winst 
te behalen. Ik vond het 
wel nuttig wat ik van de 
bewoners te horen kreeg 
over het onderwerp.

^

^
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Op basis van alle vooronderzoek die ik heb gedaan naar energieverbruik van Haren en alles wat daar nog meer bij 
komt kijken als in aantal particuliere vastgoed, locatie etc., heb ik ondanks dat ik zelf een Excel cursus te hebben 
gevolgd, iemand anders via het netwerken het onderstaande Excel-bestand laten maken. De bedoeling is dat er 6 
draaitabellen komen die van totale data van gemeente specifieker op huisnummer niveau weergegeven kan worden.
Data die ik niet kon vinden heb ik opgevraagd via de gemeente en postcode.nl. [36]^ ^
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Aan de hand van heel veel 
verschillende bronnen heb 
ik een bestand aangemaakt 
om dezelfde onderwerpen, 
maar met een andere bron, 
naast elkaar gezet en de 
getallen uitgeschreven die 
verschijnen wanneer je er 
met je muis overheen gaat.

Op basis daarvan kon ik een 
analyse opmaken van deze 
cijfers per onderwerp.

Ook naar aanleiding van 
vergaderingen kwamen 
vraagstukken naar voren, 
als in; hoeveel laadpalen/
zonnepanelen zijn er in 
Haren, kon ik gerichter 
zoeken.

[37]

Twello wooncoöperatie 
aantekeningen. In trefwoorden 
wat zo’n bijeenkomst kan 
bevatten om het doel te 
bereiken.

^ ^



143[38]

Uit dit gesprek ben ik veel 
meer te weten gekomen 
over de harde zakenwereld, 
in onderhandelingen, 
verdienmodellen en dat het 
veel complexer in elkaar zit 
om je concept echt succesvol 
te krijgen. De mannen achter 
HealthCoin zijn heel ambitieus, 
maar het realiseren van hun 
doelen zijn wel hoog gegrepen. 
In dat opzicht vraag ik mij af hoe 
zij dit willen bereiken en dat vind 
ik wel heel leerzaam om mee te 
krijgen. Ook de visie en missie 
van het concept vind ik mooi 
om te horen. Terwijl er over de 
uitvoering nog nagedacht wordt. 
Wat ik er ook van leerde is dat 
je prima kan sparren met andere 
zakenmensen adie jou verder 
kunnen helpen met het concept 
finetunen.

[39]

LinkedIn workshop van Arjen van 
Leeuwen gevolgd.

^ ^
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Aantekeningen die ik tijdens de 
LinkedIn training heb gemaakt.

Als huiswerk kreeg ik mee om 
vijf mensen iets over mij te laten 
schrijven en deze samen te 
bundelen tot een biografie over 
mij.

[40]

Wat ik uit de interview 
met Henk de Vries heel 
erg heb meegekregen 
is dat je alles zelf 
moet doen om aan 
opdrachten te komen. 
Jezelf aanbieden en 
vragen wat zij jou te 
bieden hebben.

^ ^
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Het is wel gek om tussen 
allemaal zakenlui te belanden, 
maar ik besefte dat ze ook ooit 
ergens zijn begonnen.

[42]

Galjaarddag prijsuitreiking 2017 was heel leerzaam om het verhaal achter 
verschillende maatschappelijke concepten te horen en om na te denken welke 
ikzelf het innovatiefst vond. Daarbij stond ik wel stil in hoe je kan conceptdenken 
om zoveel mogelijk sociaal impact te bereiken. Ook heb ik er genetwerkt en ben 
ik achter dat ik persoonlijk de zakenmensen die ik er sprak, zichzelf heel erg hoog 
zien. Of dat ze op mij neerkeken, omdat ik veel jonger ben dan hun.

^ ^




