Premium Battle NOC*NSF

HOE KRIJG JE JONGVOLWASSENEN WEER AAN HET SPORTEN?

“Battle of Concepts heeft een slimme methodiek om innovatie te stimuleren
én te versnellen. Een aantal ideeën was zo goed dat ze op korte termijn al in
praktijk gebracht konden worden!”
Peet Mercus
Projectleider sportparticipatie van NOC*NSF

DE UITDAGING
Ergens tussen de leeftijd twintig en dertig haken veel
sporters af bij verenigingssporten en komen ze maar in
beperkte mate weer terug.

Om dit patroon te doorbreken vroeg NOC*NSF ons een
vernieuwend (sport)concept te bedenken waardoor meer
jong volwassenen weer gaan én blijven sporten.

HET RESULTAAT
Er zijn 35 nieuwe sportconcepten bedacht. Dit heeft
geleid tot de implementatie van “Het Sportieve Werken”
concept en de ontwikkeling van een nieuwe sport app.
Het Sportieve Werken
Een van de innovators van Battle of Concepts zag na
onderzoek twee interessante trends. Ten eerste bleken
veel jong volwassenen tegenwoordig ZZP’er te zijn en op
zoek naar een inspireerde, maar betaalbare werkplek.
Ten tweede bleken veel sportverenigingen prachtige
sportkantines te hebben, die overdag weinig tot geen
aanloop hadden. Floor combineerde deze twee factoren

en bedacht “Het Sportieve Werken”: Flexwerkplekken
voor ZZP’ers in sportkantines in combinatie met sport
beoefening tussen de middag. Het concept is afgelopen
jaar door negen sportverenigingen geïmplementeerd.
De Lidmaatsch_APP
Een ander winnend idee was een ‘sport app’ met eigen
betalingssysteem. De app geeft antwoord op de flexibele
behoefte van jong volwassenen: “Waar kan ik over een
uurtje sporten bij mij in de buurt?”. Sportverenigingen
kunnen in de app hun vrije uren aangeven. Dit idee is
inmiddels uitgegroeid tot het online platform Kiozk.com.

FACTS
• De uitdaging is voorgelegd aan 10.000 studenten & young professionals
• Ruim 800 studenten & young professionals hebben meegedacht
• Er zijn 35 uitgewerkte concepten ingezonden
• Tijdens een pitchmiddag zijn de beste 10 concepten gepresenteerd aan de sportbonden
• Het concept “Het Sportieve Werken” is gelanceerd en wordt actief uitgerold
• Lancering online platform Kiozk.com
• 3e concept is in ontwikkeling
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