extra informatie Double Sports Pijnacker
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Double Sports | Zoeterwoude

Adres:

Industrieweg 12

Datum aanvraag: 21 februari 2020

Plaats:

Zoeterwoude

Postcode: 2382 NV

Website:

www.doublesports.nl |

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Sportbureau met een breedaanbod aan diensten: Events, projecten, workshops, L.O
lessen,

SBB certificering

Ja, nr: 100065091

Is het een meerjarig project?

ja

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken? Denk aan kleinschalig
onderzoek, dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden, activiteiten met de
doelgroep etc.

Voorbereiding op het Evenement:
• Onderzoek doen wat de huidige minpunten zijn en
verbeterd kan worden. (huidige draaiboek bekijken en
oude enquêtes doornemen.)
• Nieuwe ideeën ontwerpen en uitschrijven die gegeven
kunnen worden.
• Herschrijven van het draaiboek.
• Strategie bepalen welke partijen geschikt zijn vanuit
diverse oogpunten.
• Sportdocenten inschakelen en inzetten.
• Vrijwilligers en catering inschakelen.
Uitbreiding van het Evenement:
• Nieuwe partners zoeken voor evenement.
• Sponsorplan herzien en nieuwe sponsoren binnen
halen.
• PR van het evenement verbeteren, gebruik maken van
sociaalmedia. Op dit moment worden er alleen flyers
uitgedeeld.
• Pilot: uitbreiding van goede doel actie
Tijdens het evenement:
• Ondersteuning van het evenement
• Spellen geven (Halo/MBO leerlingen)
• Enquêtes afnemen bij deelnemers en toeschouwers
• Coördinatie
Bijkomende opdrachten naast het evenement:
• Onderzoek naar de behoefte voor
bedrijfssportactiviteiten in regio Den Haag, Rotterdam,
Leiden, Amsterdam en Utrecht. Bedrijven met 500+
werknemers.
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Beschrijving van de verdiepende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk
Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.
Geef Teamplayers hiermee een stip op de
horizon!

Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

Evenementenorganisatie

De volgende resultaten zien wij graag terug.
•
•
•
•
•

Een uitbreiding van de activiteit met meer sponsoren
(3).
Deelnemersveld vergroten naar 1100+
Vastleggen van de route, vernieuwend.
Pilot: het vergroten van goede doel uitstraling.
Vernieuwende spellen tijdens het evenement.

2 maanden:
• Uitslag van het onderzoek van het huidige evenement.
Plus en minpunten komen naar voren.
• Nieuwe ideeën beschreven.
4 maanden:
• Nieuw draaiboek gemaakt.
• Startgesprekken met organisatieteam
6 maanden:
• Sponsorplan is af en uitvoering is begonnen.
• Pr plan is af.
8 maanden:
• Draaiboek is compleet en goedgekeurd door alle
betrokken partijen.
• Onderzoek bedrijfssportbehoefte af.
10 maanden:
• Evenement is uitgevoerd, evalueren.
• Enquêtes afgenomen en verwerkt van het evenement.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Voor de HBO studenten; zij zullen veelal zelfstandig werken, zij krijgen een opdracht toegewezen en mogen zelf een
methode toepassen hoe zij dit gaan aanpakken. Tijdens het project zal voorop staan het verbeteren van de huidige
evenement en de overige projecten bij Double Sports. Ook zullen zij een belangrijk pylon zijn ter voorbereidingen tijdens
het evenement.
De HALO leerlingen en MBO leerlingen zullen in samenwerking bezig gaan houden met het verbeteren van lessenreeksen.
MBO leerlingen zullen ook veelal ingezet worden in de praktijk door lessen te verzorgen tijdens het evenement en/of
andere sportworkshops. Ook zullen zij de HBO studenten ondersteunen in hun project waarbij de opdracht duidelijk en
afgebakend is.
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Overige bijzonderheden / opmerkingen
Het evenement waar het teamplayersproject aan gekoppeld wordt is de Wateringse Veld Loop van de
Gemeente Den Haag en Wateringse Veld Bewonersplatform

Voorwaarden van de Teamplayers opdracht
De begeleider vanuit de opdrachtgever is bereid max 100 uur te investeren. De
begeleiding bestaat onder meer uit:

✓ Kennismakingsgesprek voeren met Teamplayers
✓ Coaching on the job leveren, in samenspraak met de docentbegeleider
✓ Structureel (bv 2 wekelijks) overleg met de Teamplayers
✓ Deelnemen aan bijeenkomsten (intervisie en presentaties), 3 x per jaar (circa 9 uur)
✓ Beoordelen van Teamplayers (functioneringsgesprekken)
Binnen de Teamplayers opdracht kunnen MBO-studenten:

✓
✓

Kerntaken afsluiten door middel van proeven van bekwaamheid. (zie bijlage II Kerntaken &
proeven van bekwaamheid)
Een urenregistratie van aanwezigheid af laten tekenen. (bijlage III Urenregistratie MBO)

De opdrachtgever stelt op locatie ter beschikking:

✓ Werkplek voor Teamplayers
(pc’s, telefoon, internet)

✓ Vergaderplek voor Teamplayers
Voor extra informatie:
Neem contact op met Bureau-Sport

3

