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Beweging. We zijn er allemaal mee bezig, iedereen, elke dag. ’s Ochtends 
op de fiets naar je werk of naar school. In je pauze even naar de bakker 
wandelen om een broodje te halen. Misschien ’s avonds als je thuiskomt na 
het eten nog een uurtje hardlopen. En niet te vergeten, we leven in 2019. 
Iedereen is bezig, druk. Iedereen is letterlijk en figuurlijk in beweging. Bewe-
ging is ook een goede manier voor verbinding. Op de basisschool werd er 
altijd tegen ons gezegd: “met gym leer je meer dan een bal overgooien en 
een radslag doen.” Met sport en spel leer je ook bepaalde omgangsvormen 
en communicatieve vaardigheden. Sport en spel is zo veel meer dan alleen 

bewegen. 
Denk eens aan een voetbalteam. Waarom verliezen sommige topclubs toch 
vaak wedstrijden? Zijn ze niet top fit? Zijn ze het misschien verleerd? Nee, 
ze kunnen nog steeds heel goed voetballen, maar ze werken niet samen. Ze 
communiceren niet en denken slechts aan hun eigen succes. Zo verliezen 
ze de wedstrijd. Een team dat beter communiceert maar technisch minder 

goed voetbalt, heeft meer kans om de wedstrijd te winnen.
Dat is wat wij als boodschap willen meegeven in dit conceptboek. Commu-
nicatie is de sleutel tot succes. Wij geloven dat dit de kracht is van Buurt-
sport Tilburg en daarom zijn wij vereerd dat wij dit conceptboek voor u 

hebben mogen maken. 
Wij wensen u ontzettend veel succes maar vooral plezier toe met het lezen 

van dit conceptboek en wellicht tot een volgende samenwerking!
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Inleiding
Dit conceptboek is ontwikkeld 
voor de opdrachtgever Buurt-
sport Tilburg. In het concept-
boek zal duidelijk worden wat 
het concept Skill Room precies 
inhoudt. 
Voor het ontwikkelen van het 
concept zijn eerst analyses uit-
gevoerd op het gebied van 
doelgroep, opdrachtgever, 
trends en sector. De belangrijk-
ste uitkomsten van de analyses 
zijn vermeld in het conceptboek 
inclusief de debrief. Aan de hand 
van de analyses en de debrief 
zijn wij begonnen met het ont-
wikkelen van een concept. Door 
middel  van verschillende crea-
tieve sessies zijn er verschillen-
de conceptideeën gegenereerd. 
Van de verschillende concepti-
deeën, hebben wij vervolgens 
een selectie gemaakt van de drie 
beste ideeën. Deze drie concep-
tideeën  hebben wij  getest bij 

de mentaliteitsgroep om te kij-
ken waar hun voorkeur naar uit 
ging.  Vanuit deze concepttest 
hebben wij een keuze gemaakt, 
welk concept wij verder uit gin-
gen werken. Er is gekozen voor 
de Skill Room. 
Het concept de Skill Room is 
gepresenteerd in het concept-
boek aan de hand van de kop-
jes wat, wie, hoe en hoeveel. Bij 
het kopje wat zal er uitgelegd 
worden wat het concept precies 
inhoudt en hoe het in zijn werk 
gaat. Bij het tweede kopje, wie, 
zal duidelijk worden voor welke 
doelgroep het concept precies 
is ontwikkeld is. Bij het derde 
kopje, hoe, wordt uitgelegd of 
het concept wel organisatorisch 
haalbaar is. Bij het laatste kopje 
wordt er uitgelegd of het econo-
misch haalbaar is.  Het concept-
boek zal worden afgesloten met 
een conclusie. 
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debrief
Debrief ontmoeting Buurtsport Tilburg  04-04-2019

Gegevens opdrachtgever
Buurtsport Tilburg
Stappegoorweg 1
5022 DA Tilburg,
Nederland
Telefoon: 14013 

Datum en locatie van de briefing
04-04-2019
Professor Goossenslaan 1,
Tilburg 

Groepssamenstelling (groep 3)
Britt de Clerck
Chaymae Tamaoui
Emilie Peters
Noa Pallada
Rona Boezelijn

Beste Marieke en Nassar,
 
Naar aanleiding van jullie introductie op de Fontys Hoge-
school, over Buurtsport Tilburg hebben wij deze debrief ge-
schreven. 
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Wie zijn wij en wat kunnen wij betekenen 
voor de opdrachtgever?
Wij zijn Britt de Clerck, Chaymea Tamaoui, 
Emilie Peters, Noa Pallada en Rona Boeze-
lijn, studenten van de opleiding International 
Lifestyle in Tilburg.Voor de opdrachtgever 
Buurtsport Tilburg bedenken wij een concept-
versterking. De kans waar wij ons op gaan fo-
cussen is, hoe wij de vluchtelingen in Tilburg 
handvatten kunnen bieden om te kunnen 
leven in de Nederlandse samenleving, door 
middel van sport en spel. 

Wie zijn wij en wat kunnen wij betekenen 
voor de opdrachtgever?
Wij zijn Britt de Clerck, Chaymea Tamaoui, 
Emilie Peters, Noa Pallada en Rona Boeze-
lijn, studenten van de opleiding International 
Lifestyle in Tilburg. Voor de opdrachtgever 
Buurtsport Tilburg bedenken wij een concept-
versterking. De kans waar wij ons op gaan fo-
cussen is hoe wij de vluchtelingen in Tilburg 
handvatten kunnen bieden om te kunnen 
leven in de Nederlandse samenleving, door 
middel van sport en spel. 

Typemachine
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Camille Orgel
@cam_bam
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Introductie van de organisatie
Buurtsport Tilburg is een team van die sportieve en inter-
actieve activiteiten organiseert in verschillende wijken van 
Tilburg. Ze richten zich vooral op de doelgroep van 12 tot 
23 jaar. De jongeren worden steeds brutaler, dat is ook de 
reden dat zij ze ook richten op deze doelgroep. Ze helpen 
vooral jongeren die kampen met problemen op het gebied 
van geld, omgang met andere mensen en jongeren die niet 
bij een reguliere sportvereniging kunnen. 
Daarnaast heeft Buurtsport Tilburg ook een speciaal pro-
gramma voor vluchtelingen die naar Tilburg toekomen. Zij 
bieden verschillende activiteiten aan om de vluchtelingen 
wat meer van de Nederlandse normen, waarden en cultuur 
te leren. 

Wat wil Buurtsport Tilburg bereiken met de concept-
versterking?
Buurtsport Tilburg doet veel activiteiten in de wijken van Til-
burg. Zoals eerder vermeld hebben zij ook een programma 
voor vluchtelingen, om  de vluchtelingen te helpen integre-
ren in Nederland. De vluchtelingen kampen met problemen 
zoals de taalbarrière, een onzekere toekomst en trauma’s uit 
het verleden. Vaak doen de vluchtelingen zich jonger voor 
zodat ze minder verantwoordelijkheid hoeven te dragen. 
Deze pijnpunten wil Buurtsport Tilburg graag meenemen 
in hun vluchtelingenprogramma. Door middel activiteiten 
op het gebied van sport en spel moeten deze verwerkt dan 
worden in het programma. Om dit doel zo goed mogelijk te 
bereiken hebben zij ons gevraagd hier een conceptverster-
king voor te bedenken. 

Eisen die worden gesteld aan de concept-
versterking:
- 2 vrijdagochtenden in de maand. 
- Groepen van minimaal 8 personen en maxi-
maal 30. 
- Programma moet sport en spel bevatten.
- De mentaliteitsgroep moet meer van de nor-
men, waarden en omgangsvormen in Neder-
land leren. 

Deadline conceptversterking:
14 mei 2019 

Tot zover de debrief van de ontmoeting. Wij 
als projectgroep hopen dat deze debrief over-
zichtelijk en effectief voor jullie is. Daarnaast 
kijken wij ernaar uit om met jullie te gaan sa-
menwerken en de kansen die wij zien liggen 
voor de hierboven beschreven kwestie aan te 
gaan pakken. 

Met vriendelijke groeten,

Britt de Clerck, Chaymea Tamaoui, 
Emilie Peters, Noa Pallada en Rona Boezelijn  
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Analyse 
buurtsport

De ster grafiek is een manier 
om concepten of organisaties te 
analyseren en te laten zien wat 
hun score is op de gebieden 
trends, quality of life, innovatie, 
cross-sectoraal en lifestyle. 
Hoe het concept van Buurtsport 
Tilburg en de organisatie zelf op 
dit moment scoren binnen de 
ster grafiek is te zien in figuur 1. 
Buurtsport Tilburg is een orga-
nisatie die zich vooral focust op 
sport en spel. Door middel van 
sport en spel brengen ze men-
sen met elkaar in contact of 
willen ze mensen iets leren. Op 
het gebied van trends scoort de 
organisatie op dit moment niet 
hoog. Hier ligt voor hen niet de 

focus op. Als er dan gekeken 
wordt naar innovatie zit dit sa-
men op een lijn met de trends. 
Omdat ze zich niet focussen op 
trends, is het ook niet innova-
tief. De concepten die ze heb-
ben zijn niet vernieuwend. Op 
het gebied van lifestyle scoort 
Buurtsport Tilburg wel al hoger. 
Dit omdat ze namelijk een goe-
de bijdrage aan de lifestyle van 
hun doelgroep geven. Ze bevin-
den zich in verschillende secto-
ren; Health, Leisure en Human 
Movement. De Quality of Life 
wordt al goed verbeterd door 
de organisatie. Dit is op het mo-
ment hun sterkste deel van de 
concepten. Hier spelen zij op in.

Door de conceptversterking die 
beschreven is, zal Buurtsport 
Tilburg erop vooruitgaan. Dit is 
vooral het geval als het gaat om 
de vijf criteria voor sterke con-
cepten. Met het huidige concept 
scoort Buurtsport Tilburg niet 
erg hoog op deze criteria. Door 
de conceptversterking zal er ho-
ger gescoord worden. Op het 
gebied van trends blijft de orga-
nisatie lager scoren, voor hun is 
dit geen prioriteit of focus. Het 
is wel belangrijk om er iets mee 
te doen. Dit zodat het concept 
aantrekkelijk blijft voor de doel-
groep. Als het om innovatie gaat 
gaan ze wel een beetje vooruit. 
De combinatie van de activitei-
ten en het bij elkaar komen, is 
niet op veel plekken te vinden. 
Vooral niet voor deze mentali-
teitsgroep in de omgeving Til-
burg. De lifestyle zal veranderen 

voor de deelnemers. Het leren 
van de softskills zal een nieuwe 
wereld voor ze openen. Ook het 
ontmoeten van mensen die uit 
dezelfde situaties komen zal een 
impact op ze hebben. Daarnaast 
is het hebben van een ontmoe-
tingsplek erg fijn en vertrouwd. 
De deelnemers zullen zich meer 
op hun gemak voelen op deze, 
voor hen, onbekende plek. De 
sectoren waar Buurtsport Tilburg 
zich in bevindt zullen hetzelfde 
blijven. Als laatste wordt er ge-
keken naar de Quality of Life. Dit 
onderdeel scoort het hoogst. 
De kwaliteit van leven is een uit-
blinker in de conceptversterking 
voor Buurtsport Tilburg. Met het 
creëren van een veilige plek en 
omgeving zullen de mensen van 
de doelgroep zich meer op hun 
gemak voelen. Dit zal voor hen 
de Quality of Life verbeteren.
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Resultaten 
DOTS-ANALYSE

doelgroepsanalyse
Opdrachtsgeversanalyse

Trendanalyse
sectoranalyse

Wij hebben als onderzoek voor het 
ontwikkelen van dit concept ver-
schillende analyses gedaan waaron-
der een opdrachtgeversanalyse, een 
doelgroepanalyse, een sectoranaly-
se en een trendanalyse. De uitkom-
sten van deze analyses zijn belang-
rijke informatiebronnen geweest 
voor het ontwikkelen en verbeteren 
van het concept. 
We zullen de uitkomsten van de 
analyses nu kort doornemen.

Ten eerste hebben wij geconclu-
deerd dat Buurtsport Tilburg een 
bedrijf is, gericht op de samenwer-
king en motivatie van de medewer-
kers. Het is een team van buurt-
sportmedewerkers die sportieve en 
interactieve activiteiten organiseren 
in verschillende wijken in Tilburg en 
zich vooral richten op jongeren tus-
sen de 12 en 23 jaar. 
Verder hebben wij vastgesteld dat 
het concept geschikt moet zijn voor 
de mentaliteitsgroep 18 tot 23 jaar. 
Hier moet in het concept rekening 
mee worden gehouden. Ook moet 
rekening worden gehouden met 
de achtergrond van de mentali-

teitsgroep. Omdat de mentaliteits-
groep bestaat uit vluchtelingen uit 
verschillende landen spreken zij 
gebrekkig of geen Nederlands en 
Engels. Het concept moet daarom 
laagdrempelig en goed te begrijpen 
zijn voor mensen die de taal hier 
niet beheersen.
Wij zullen een aantal trends als in-
spiratie meenemen in ons concept 
waaronder Healthstyle, Personalized 
treatment en Beleving. Healthstyle 
is gericht op de gezonde levensstijl 
van mensen, wat we zouden moeten 
eten en hoeveel we zouden moeten 
bewegen. Het verkrijgen van meer 
informatie over wat nou precies wel 
en niet gezond voor ons is is hierbij 
van belang. Personalized treatment 
draait om de behoefte van mensen 
zich te onderscheiden, zowel als in-
dividu als als groep. Dit is ook be-
langrijk bij de derde trend; beleving. 
Het onderscheiden en het net even 
iets meer willen dan anderen is iets 
wat we tegenwoordig veel terug 
zien en wat we dus ook mee zul-
len nemen in het bedenken van een 
goed concept. Uit de sectoranalyse 
is gebleken dat de doelgroep jonge-
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ren het minst vaak voldoet aan de 
aanbevolen beweegrichtlijnen. Ook 
voldoen laagopgeleiden minder 
vaak aan de beweegrichtlijnen dan 
hoogopgeleiden. 

Met al deze informatie hebben wij 
een aantal aandachtspunten opge-
steld waar wij in het concept reke-
ning mee zullen houden:

  - Ten eerste, zullen wij  er re-
kening mee houden dat het concept 
bedacht moet worden voor de men-
taliteitsgroep die zich bevindt in de 
leeftijdscategorie van 18 tot 23 jaar. 
Daarnaast bestaat de mentaliteits-
groep uit vluchtelingen, die gebrek-
kig tot geen Nederlands kunnen ver-
staan of spreken. Het concept moet 
daarom niet te hoogdrempelig zijn, 
zodat de doelgroep het begrijpt. 
 - Ten tweede, zijn wij erachter 
gekomen dat de trend beleving mo-
menteel erg actueel is en veel bedrij-
ven hierop inspelen. Het is voor ons 
dan ook zaak dat er een element van 
beleving wordt toegevoegd aan ons 
concept en ons onderscheiden van 
andere bedrijven en hun concepten.
 - Ten derde, zullen wij letten 
op de cultuurverschillen. In Neder-
land is er een hele andere cultuur 
dan in bijvoorbeeld Iran. Ook zullen 
de normen en waarden verschillen 
in de landen. 
 - Ten vierde, hebben wij uit de 
analyses opgemaakt, dat de menta-
liteitsgroep vaak nog verlegen is en 
niet al te veel durft. In het concept 
zullen wij dan ook rekening houden 
met dit punt.
 - Ten slotte houden wij er re-
kening mee dat er een element van 
sport of spel wordt verwerkt in het 
concept. 
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De Skill Room
In een vijf weken durende cursus, ge-
naamd Skill Room, leert de mentali-
teitsgroep de soft skills aan die ze 
nodig hebben om goed te kunnen 
functioneren in Tilburg en omgeving. 
In de Skill Room wordt er aandacht 
besteed aan drie verschillende situa-
ties uit het dagelijkse leven. Die situ-
aties zijn: boodschappen doen in de 
supermarkt, een afspraak hebben in 
het gemeentehuis en een reis maken 
met het openbaar vervoer. Elke situ-
atie staat voor een bepaald level. Bij 
het behalen van elk level, ontvangen 
de cursisten een diploma. 

Tijdens de Skill Room worden er ver-
schillende scenario’s gecreëerd die wij 
in het dagelijks leven zelf ook mee 
maken. Bij een situatie als afrekenen 
in de supermarkt zijn er verschillende 
scenario’s die je moet kennen. Hoe re-
ageer je bijvoorbeeld op de kassame-
dewerkster als ze vraagt of je de bon 
wilt hebben? 

De cursus is opgedeeld in vijf weken. 
Zo kan er per level genoeg aandacht 
gegeven worden aan de situaties. Ie-
dere week wordt er begonnen met 
een kennismakingsspel. In totaal zijn 
er vijf spellen; twister, levend memo-
ry, 30 seconds, kwartet en trefbal. Alle 

spellen zijn aangepast aan de vraag 
van de opdrachtgever, namelijk; Hoe 
kunnen we vluchtelingen van 18+ de 
soft skills van de Nederlandse cul-
tuur aanleren door middel van sport 
en spel?  Na de vijf weken durende 
cursus zullen de mensen zich fijner 
voelen in het openbaar en kunnen ze 
communiceren met de mensen in Til-
burg en omgeving. 

Verder is het de bedoeling dat de lo-
catie van de Skill Room centraal ligt in 
Tilburg. Dit zodat de locatie een fijne 
plek van samenkomen wordt. Niet al-
leen tijdens de cursus, maar ook daar-
na. Uit onderzoek is gebleken dat er 
niet echt een fijne plek van samenko-
men is voor de vluchtelingen die hier 
mogen blijven. Er zijn wel plekken 
waar buitenlanders bij elkaar kunnen 
komen. Dit is echter een hele brede 
groep. 

De mensen die deel zullen nemen 
aan de Skill Room hebben allemaal 
eenzelfde soort achtergrond. Uit ons 
onderzoek is gebleken dat ze het fijn 
vinden om in contact te zijn met el-
kaar tijdens hun inburgering en daar-
na, zodat ze vanaf het begin al een 
vertrouwde sociale kring hebben in 
een onbekende omgeving.

“Skill: the ability to do something well; expertise.”
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Voeten op groene cirkel met witte lijnen
@Unsplash

Form
@theformfitness



Uitleg kennismakingsspellen:
Twister

Iedereen kent het spel twister wel. Een spel waar veel gelachen wordt en de 
hand en voet coördinatie goed getest wordt. Het is een intiem spel waar je 
elkaar goed leert kennen. Voor het concept Skill Room zal de vormgeving 
van twister anders worden. De gekleurde cirkels worden vervangen door 
afbeeldingen van de basis communicatievaardigheden die de mentaliteits-

groep gaat tijdens de Skill Room. 

Voorbeeld Twister: 
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Linker voet

Rechter voetLinker hand

Rechter hand
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Buurtsport Tilburg



Levend memory
Het spel levend memory is een spel waarbij de deelnemers elkaar leren 
kennen maar ook kennis maken met de soft skills. Voor het spel levend 
memory worden er 15 koppels gemaakt. Elk koppel krijgt een soft skill toe-
gewezen. Dit kan een handgebaar zijn, een manier van ontmoeten of een 
woord of zin zijn. Nadat de koppels en soft skills toegewezen zijn gaan er 
13 koppels in de ruimte kriskras door elkaar staan. De twee overgebleven 
koppels mogen het spel gaan spelen. Door het spelen van het spel leren de 
deelnemers de soft skills op een speelse manier en zullen ze het ook goed 

onthouden. 

Voorbeeld lijst Levend memory:
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30 Seconds
30 Seconds is een spel waarbij je al wat kennis van de soft skills nodig hebt. 
Bij de Skill Room zal het spel 30 Seconds in het teken staan van de soft 
skills. Per kaartje staan er vijf basis communicatievaardigheden op die ze 
uit moeten leggen en moeten raden. De deelnemers worden verdeeld in 
groepen van vijf. Door het spel te spelen zal er veel herhaling plaatsvinden, 
waardoor de deelnemers de soft skills beter opslaan in hun geheugen. Dit 
zal ervoor zorgen dat ze het makkelijker zullen begrijpen en het vervolgens 

makkelijker kunnen uitvoeren.

Voorbeeld kaartjes 30 seconds:
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- Begroeten 

- Koekjes

- auto rijden

- Rappers

- Supermarkt

30 SECONDS 30 SECONDS
- pinpas

- Surfen

- Trein

- Koken

- Kassa

30 SECONDS
- koning

- Tomaat

- Voetbal

- Fiets

- Apotheek

30 SECONDS
- Banaan

- ZOn

- theater

- lezen

- Dans

Levend memory

Handen schudden

Begroeten

High Five geven

Vinger opsteken

3 kussen geven

Zwaaien

Afscheid nemen

Box geven

Ja knikken

Nee schudden

Duim opsteken

Wenken met je hand

Wijzen
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Iemand feliciteren op zijn/haar verjaardag

A.  Drie kussen geven
B.  Een stevige handdruk geven
C.  “Van harte gefeliciteerd!” zeggen
D.  Elkaar in de ogen aankijken

Iemand feliciteren op zijn/haar verjaardag

A.  Drie kussen geven
B.  Een stevige handdruk geven
C.  “Van harte gefeliciteerd!” zeggen
D.  Elkaar in de ogen aankijken

Iemand feliciteren op zijn/haar verjaardag

A.  Drie kussen geven
B.  Een stevige handdruk geven
C.  “Van harte gefeliciteerd!” zeggen
D.  Elkaar in de ogen aankijken

Soft 
skills 
Kwartet
Buurtsport

blabla

blabla

blabla

Trefbal
Dit spel is een echte sportieve ijsbreker. Trefbal kun je met iedere leeftijds-
groep spelen. Het spel heeft een zeer informele sfeer waardoor het makke-
lijker is om met elkaar om te gaan. Tijdens trefbal is het de bedoeling dat 
de groep in twee teams wordt verdeeld. Elke keer als iemand afgegooid 
wordt, dan krijgt diegene een kaartje. Op het kaartje staat een soft skill 
beschreven of afgebeeld. Deze soft skill zal het teamlid uitbeelden of toe-
lichten zodat de anderen het kunnen raden. Zo leren ze elkaar over de soft 

skills. 

Kwartet
Deze versie van kwartet zal in het teken staan van de soft skills die de 
mentaliteitsgroep onder de knie moet gaan krijgen. Elke set van vier kaar-
ten heeft zijn eigen thema. Zo zullen ze handgebaren, begroetingen, stan-
daardzinnen, situaties etc. gaan verzamelen. Dit spel zullen ze in groepen 
van 5 à 6 mensen gaan spelen. Zo leren ze elkaar beter kennen en maken 
ze kennis met de soft skills die ze verder kunnen helpen tijdens de Skill 

Room en daarna.

Voorbeeld Kwartet hiernaast:
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De planning van de Skill Room :

WEEK 1
Als eerste zal er een kennismakingsspel plaatsvinden. In de eerste week zou 
het een goede optie zijn als er trefbal zou worden gespeeld. Het is een makke-
lijk spel dat iedereen kan spelen. Er wordt dan op een laagdrempelige manier 
kennis met elkaar gemaakt en met de soft skills. Het is een soort ijsbreker voor 
ze. Alles is al zo vreemd en het is toch belangrijk dat ze zich vertrouwd voelen 
in een onbekende omgeving. Na het kennismakingsspel zal de groep van 30 
deelnemers verdeeld worden in groepen van vijf a zes mensen. De opsplitsing 
zal ervoor zorgen dat er meer aandacht kan worden besteed tijdens de eerste 
cursus. De bedoeling van de eerste cursus is dat de deelnemers in het diepe 
worden gegooid. Wat kunnen ze juist al? Dit zorgt voor een positieve benade-
ring van de mentaliteitsgroep. In plaats van ze te overvallen met informatie die 
ze misschien al hebben, kunnen ze hier laten zien waar ze al bekend mee zijn. 
Vanuit deze situaties zullen er verschillende levels van soft skills naar boven 
komen in de groepen. Sommige zullen al bekend zijn met de soft skills die ze 
nodig hebben, anderen zullen er meer moeite mee hebben. Deze eerste week 
zorgt voor een fijne kennismaking en geeft een duidelijk beeld van de levels. 
Vanuit hier kan de rest van de cursus persoonlijk aangemeten worden. 

WEEK 2
In week twee zal er ook begonnen worden met een spel. Hier zo het levend 
memory goed van toepassing kunnen zijn. In een ongedwongen sfeer kennis 
maken met elkaar en de basis communicatievaardigheden. Nadat er op een 
speelse manier kennis is gemaakt met elkaar, gaat de Skill Room verder. In week 
twee zal er al een verschil te zien zijn in levels. Degene die nog veel moeite had-
den met de situaties van week een, zijn ingedeeld in level een. Als er mensen 
zijn die week een goed uit te voeten konden met hun huidige skills, gaan naar 
level twee. 
Level een is het scenario “Boodschappen doen in de supermarkt”. Tijdens level 
een leren de deelnemers hoe ze zichzelf wegwijs maken in de supermarkt. Hoe 
spreek ik iemand aan als ik iets niet kan vinden? Waar vind ik bepaalde produc-
ten? En hoe verlaat ik de supermarkt netjes? Allemaal belangrijke dingen die de 
deelnemers zich eigen moeten maken. 
In level twee krijgen de deelnemers kennis over het hebben van een afspraak in 
het gemeentehuis. Voor de mentaliteitsgroep is het gemeentehuis tijdens hun 
inburgering en daarna erg van belang. Vandaar dat er tijdens de Skill Room 
aandacht aan zal worden besteed. Hoe plan ik überhaupt een afspraak in het 
gemeentehuis? Waarvoor kan ik daar terecht? En hoe ga ik met al die formu-
lieren? Tijdens de cursus zullen er begeleiders aanwezig zijn van Buurtsport die 
de deelnemers helpen om de soft skills per situatie onder de knie te krijgen.
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WEEK 3
Het spel in week drie is het spel Twister. De deelnemers zijn al bekend met een 
aantal soft skills dus ze zullen de afgebeelde soft skills beter en sneller herken-
nen. Zo krijgen ze in de gaten dat ze op verschillende manieren aan het leren 
zijn en dat het steeds wat beter gaat.
Na het kennismakingsspel gaan de deelnemers weer aan de slag in de Skill 
Room. Deze week gaan ze kort herhalen wat ze in week twee geleerd hebben. 
Nadat ze dat hebben gedaan gaan de deelnemers verder naar de volgende 
levels. Degene die in week twee begonnen zijn met level een, gaan verder met 
level twee. Degene die aan level twee zijn begonnen in week twee, gaan door 
met level drie. De inhoud van level twee wordt al uitgelegd in week twee. In le-
vel drie gaat het over het openbaar vervoer. De mentaliteitsgroep zal nog geen 
auto hebben waarmee ze zich van plek naar plek kunnen verplaatsen. Ze zullen 
wel eens naar een andere stad moeten of naar de andere kant van de stad zelf. 
Daarom is het van belang dat ze weten hoe het openbaar vervoer in Nederland 
werkt. Hoe vind ik de bus? Hoe krijg ik een ov-chipkaart? Hoe weet ik waar ik 
naartoe ga? Het is belangrijk dat ze weten hoe ze zich kunnen verplaatsen en 
hoe ze zich moeten gedragen in het openbaar vervoer. 

WEEK 4
In week vier zal de Skill Room geopend worden met het spel kwartet. In groe-
pen van ongeveer vier mensen zal het spel gespeeld worden. Er zullen set-
jes zijn met begroetingen, handgebaren, belangrijke plekken etc. Omdat ze al 
meer kennis zullen hebben zal een spel als kwartet iets uitdagender zijn dan 
bijvoorbeeld het spel twister. Het is belangrijk dat de deelnemers steeds ge-
prikkeld worden om iets nieuws te willen leren. Vandaar dat er zo afgewisseld 
wordt in de levels van de spellen. 
Na het spel zullen de deelnemers herhalen wat ze in week drie hebben geleerd. 
Vanuit daar gaan ze verder naar de laatste stap in de Skill Room zelf. Degene 
die in de vorige week level twee uitgevoerd hebben gaan door naar level drie. 
De overgebleven groep kan terecht voor vragen bij de begeleiders of mogen 
de mensen die level drie nog moeten doorlopen helpen. Als de deelnemers 
week vier hebben voltooid zijn ze klaar voor week vijf.

27



WEEK 5 
Week vijf gaat van start met 30 Seconds. De deelnemers 
hebben al redelijk wat kennis als het gaat om de softskills. 
Dit spel zal een leuke uitdaging voor ze zijn. In groepen van 
zes zullen ze het spel gaan spelen. Als het spel is afgelo-
pen zijn ze klaar voor de laatste uitdaging: de realiteit. Hoe 
gaan ze hun soft skills uitoefenen in een echte supermarkt 
of winkel? Ze zullen in de groepen van zes verschillende op-
drachten krijgen op kaartjes. Daarbij zullen ze een kaart van 
Tilburg krijgen om ze te helpen bij het vinden van de loca-
ties. Hier zal een begeleider bij zijn. Deze zal ze dan altijd 
kunnen helpen als het niet lukt. Op deze manier worden ze 
wegwijs in Tilburg zelf en went de omgeving aan de nieuwe 
mensen. Voor beide een win win situatie. De deelnemers van 
de Skill Room zullen zich veel meer op hun gemak voelen in 
hun nieuwe leefomgeving. De bewoners van Tilburg en om-
geving zullen juist beter kunnen wennen aan de mensen die 
in hun leefomgeving kunnen wonen. Ze zullen ze zo sneller 
accepteren. Na week vijf hebben de deelnemers van de Skill 
Room hun diploma gehaald. Ze zullen op eigen houtje hun 
boodschappen kunnen doen, afspraken kunnen maken en 
zich kunnen verplaatsen. 

Uit onderzoek is gebleken dat de mentaliteitsgroep behoef-
te heeft aan een plek van samenkomen. Hierbij is de Skill 
Room de opstart ervan. De locatie waar de Skill Room ge-
vestigd zal zijn blijft een soort huiskamer voor de vluchtelin-
gen. Het zal een ontmoetingsplek voor ze worden waar ze 
spellen kunnen doen, een drankje kunnen drinken of samen 
kunnen koken. Het is belangrijk dat ze zich welkom voelen 
in Tilburg, maar dat ze zich ook veilig voelen en een eigen 
gemeenschap kunnen hebben in hun nieuwe leefomgeving.
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Conceptdragers

Communicatie
Buurtsport zelf maakt gebruik van 
een website en een Facebookpagina. 
Op de website van Buurtsport zijn de 
06-nummers van de begeleiders per 
wijk te vinden. Vanuit hier kunnen 
mensen contact met ze opnemen. Via 
de Facebookpagina is het net zo mak-
kelijk om contact met ze op te nemen. 
Via het internet zijn ze dus makkelijk 
bereikbaar. Het is een laagdrempelige 
manier om de organisatie te benade-
ren.
Zelf zijn de buurtsportmedewerkers 
actief in wijken en centra voor vluch-
telingen. Zo vindt er veel mond op 
mondreclame plaats. Mond op mond-
reclame is een van de belangrijkste 
communicatiemiddelen die Buurt-
sport nu heeft. Via deze weg kom het 
het snelst bij mensen terecht.
Op de Facebookpagina wordt veel re-
clame gemaakt voor evenementen en 

activiteiten die zij, Gemeente Tilburg 
en andere organisaties organiseren. 
Het is voor hun een platform waar ze 
alles op kunnen delen.
Buurtsport Tilburg maakt dus gebruik 
van verschillende manieren van com-
municatie, online en offline. Voor de 
doelgroep, vluchtelingen van 18+, is 
het internet soms lastig te bereiken. 
Daarom is Buurtsport Tilburg goed 
op weg met de mond-op-mond-
reclame. Zo verspreid dit zich het 
beste. Flyers of reclame in boekjes 
zouden een goede aanvulling op de 
mond-op-mondreclame. Zo hebben 
mensen iets fysieks in hun handen 
wat ze ook echt kunnen bewaren. Een 
kaartje om je afspraak op te kunnen 
schrijven zal ook zorgen voor meer 
duidelijkheid. Duidelijkheid is iets wat 
net wat meer nodig is voor deze men-
taliteitsgroep.

Conceptdragers van een concept kunnen worden gezien als draagmuren van een 
huis. Ze zijn de factoren die het concept staande houden, die ervoor zorgen dat 
het concept sterk is. Zonder draagmuren geen huis, zonder conceptdragers geen 
concept. Er zijn 5 verschillende conceptdragers: communicatie, organisatie, fysieke 
omgeving, materialisatie en netwerk. Elke conceptdrager wordt hieronder kort be-
handelt en er wordt gepresenteerd hoe de conceptdragers zich uiten binnen Buurt-

sport Tilburg en het ontwikkelde concept.
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Organisatie
Buurtsport Tilburg heeft over het alge-
meen een informele bedrijfscultuur. Dit 
heeft een goed effect op de mensen 
waar ze mee werken. Deze mensen zul-
len zich meer op hun gemak voelen als 
de buurtsportmedewerkers als gelijke 
aanvoelen. Zo zullen de deelnemers ook 
beter luisteren en eerder terugkomen. 
Als de buurtsportmedewerkers de baas 
over de deelnemers zouden gaan spe-
len, dan zal dit averechts werken. Het is 
niet alleen fijn voor de deelnemers, maar 
ook voor de medewerkers zelf. Zo zullen 
ze dichter bij elkaar staan en fijner met 
elkaar kunnen werken. De begeleiders 
motiveren elkaar en de deelnemers. Zo 
vormen ze een goed team en kunnen ze 
goed samenwerken. Buurtsport doet er 
goed aan om een informele bedrijfscul-
tuur aan te nemen. 
Buurtsport Tilburg werken samen met 
verschillende afdelingen. Binnen de or-
ganisaties van gemeente Tilburg, maar 
ook in de verschillende wijken in Tilburg. 
In de organisatie is er niet veel status-
verschil. Iedereen is gelijk en iedereen 
verdient een kans bij Buurtsport Tilburg. 
Er zijn natuurlijk wel begeleiders maar 
die zijn echt een helpende hand voor de 
mentaliteitsgroep.
Buurtsport is grotendeels organisatie 
georiënteerd, maar laat ook zien dat 
ze met procesoriëntatie te maken heb-
ben. Ze begeleiden vaak mensen die 
met bepaalde procedures te maken krij-
gen tijdens hun traject bij Buurtsport. 
Als de conceptversterking van de Skill 
Room plaats zal vinden zullen ze een 
meer proces georiënteerde organisatie 
worden. Dit komt omdat de Skill Room 
een voorbereidende cursus is tijdens of 
voordat de deelnemers kunnen inburge-
ren. Buurtsport begeleid de deelnemers 
dan meer dan dat ze nu al doen.
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Materialisatie
In het geval van dit concept, wat 
een dienst is en geen product, is het 
enigszins lastig om gevatte uitspra-
ken te doen over de materialisatie van 
het concept. Wel is het, zoals eerder 
benoemd, belangrijk dat er rekening 
wordt gehouden met het feit dat het 
gebouw wat gebruikt wordt voor het 
uitvoeren van het concept, moet wor-
den ervaren als een tweede thuis of 
een buurthuis voor de mentaliteits-
groep. In dit geval kan worden nage-
dacht over de kleur, meubels, inrich-
ting en patronen van het gebouw. Dit 
moet zo veel mogelijk overeenkomen 
met het gedachtegoed en de menta-
liteitsgroep een goed gevoel geven, 
anders zullen zij minder snel geneigd 
zijn om terug te komen en zal het con-
cept ook niet zo goed slagen. Het is 
slim om te werken met warme kleuren 
zoals geel en oranje eerder dan met 
koude kleuren zoals blauw en paars 
wat vaak wordt gezien als koel en af-
standelijk. Uit onderzoek is gebleken 
dat groen over het algemeen als een 
rustige en kalme kleur wordt gezien. 
Ook is groen een hele optimistische 
kleur. Ook oranje wordt door veel 
mensen ervaren als een warme en 
stimulerende kleur. Ook is oranje na-
tuurlijk de kleur van Nederland wat 
ook weer goed aansluit bij het ge-
dachtegoed van het concept. Ook kan 
er bij meubels en andere voorwerpen 
rekening worden gehouden met vor-
men en contouren. Uit onderzoek is 
gebleken dat mensen een afkeer heb-
ben van scherpe contouren omdat 
deze als bedreigend kunnen worden 
ervaren. Daarom kunnen er beter ron-
de vormen gebruikt worden.

Fysieke omgeving
Voor de fysieke omgeving dient een 
gebouw of ruimte ter beschikking ge-
steld te worden waar de deelnemers 
van het concept het concept kunnen 
uitvoeren. Het gebouw is zowel be-
doeld als plek om het concept uit te 
voeren als een 2e thuis voor de men-
taliteitsgroep waar zij nog terug kun-
nen komen. Dit gebouw moet uiter-
aard brandveilig en milieubewust zijn, 
het moet voldoen aan de EPC-eisen 
en voorzien zijn van het verplichte 
energielabel, etc., etc.  Er moet een 
grote lege en ruime ruimte beschik-
baar zijn voor het uitvoeren van de 
spellen en opdrachten van het con-
cept. Ook moet het gebouw voorzien 
zijn van gas, licht en water aansluitin-
gen zodat er gekookt kan worden en 
zodat het in de winter ook mogelijk is 
om het concept draaiende te houden 
en de mentaliteitsgroep een tweede 
thuis te bieden. 
De inrichting van het gebouw moet 
veiligheid en warmte uitstralen. Daar-
om is het belangrijk dat er veel met 
kleur wordt gewerkt en dat de inrich-
ting niet te statisch overkomt. Dat is 
heel belangrijk voor het compleet 
maken van het concept en om het ge-
bouw volledig te laten aansluiten bij 
het gedachtegoed van het concept. 
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Netwerk
Buurtsport Tilburg heeft een groot 
netwerk met onder andere vluchte-
lingenorganisaties, AZC ’s en sport-
verenigingen. Ook heeft buurtsport 
Tilburg een nauwe band met de ge-
meente Tilburg. Dit is belangrijk om 
o.a. het gebouw voor het uitvoeren 
van het concept te realiseren. De 
banden met de AZC’ s zijn belangrijk 
voor het werven van deelnemers en 
het enthousiast maken en motiveren 
van de mentaliteitsgroep. De mede-
werkers van buurtsport Tilburg zijn 
essentieel voor de uitvoering van het 
concept omdat zij uiteraard de trai-
ningen moeten leiden. Samenwer-
king met verschillende supermarkten, 
winkels en overheidsinstanties zijn 
ook belangrijk omdat de mentali-
teitsgroep ook “het veld” in gaat en 
gaat oefenen bij echte winkels en in 
contact komt met de bevolking. Hier 
moet van twee kanten rekening mee 
worden gehouden, waardoor het be-
langrijk is dat beide partijen hierop 
voorbereid worden. Zoals eerder ge-
noemd is het belangrijk dat al deze 
samenwerking zo informeel mogelijk 
worden gehouden. Dit past het beste 
bij het gedachtegoed en zal de men-
taliteitsgroep het meeste aanspreken. 
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RAHIM AMIDA
Leeftijd:  21 jaar

Afkomst:  Syriër

Relatiestatus: Verloofd

Woonplaats:  Tilburg

Hobby’s:   Vissen 
   voetballen
   wandelen

EIGENSCHAPPEN

sociaal

Open

Respectvol

Dankbaar

Gevoelig

WAARDEN
VEILIGHEID  privacy

ZEKERHEID
STANDAARDEN
familie religie
vrienden    GEZONDHEID

HOBBY'S
Als er een fiets beschikbaar is, zoekt hij 
het dichtstbijzijnde meertje op, om te 
vissen. Dit is zijn grootste hobby. Zijn 
tijd spendeert hij graag in het praatca-
fé, gevestigd in het AZC. Dit is de ont-
moetingsplek, waar hij samen met zijn 
vrienden en andere bewoners samen-
komt. 
Uit eten gaan laat zijn budget niet toe. 
In de gezamenlijke keuken, worden al-
lerlei soorten gerechten gecreëerd. Ra-
him houdt niet van koken, maar toch 
bereidt hij elke dag zijn eigen maaltijd. 
Soms kookt hij gezamenlijk met wat 
vrienden.
Rahims favoriete sportclub is FC Barce-
lona. Sporten vindt hij heel belangrijk. 
Nu hij de gelegenheid niet meer heeft 
om te sporten, vanwege zijn budget, 
probeert hij zoveel mogelijk voldoe-
ning te halen uit wandelen en fietsen. 
Rahim fietst elke dag naar school en 
de supermarkt. Zo nu en dan maakt hij 
een boswandeling in een bos, dichtbij 
het AZC gevestigd.

RELIGIE
Geloof speelt een grote rol in zijn le-
ven. Uit zijn geloof, de Islam, haalt hij 
veel voldoening en rust. Rahim bidt vijf 
keer per dag. Hij vult veel van zijn tijd 
met het praktiseren van de islam. Hij 
vindt het fijn om te Koran te lezen, dat 
is iets uit het geloof dat hem rust geeft. 
Hij doet dit met mooi weer graag bui-
ten. Er zijn een aantal dingen uit het 
geloof die hij heel erg belangrijk vindt 
dat zijn vooral het respect en de vrede 
die het hem geeft. Hij zou niks liever 
willen dan gehele wereldvrede, ookal 
weet hij dat dat eigenlijk onmogelijk is.

VERLEDEN VAN RAHIM 
Toen Rahim nog in Syrië woonde had 
hij bijna geen vrije tijd. Hij was altijd 
wel bezig met sport, school of werk. Hij 
voetbalde vaak buiten met vrienden. In 
zijn thuisland werkte hij na schooltijd 
in de winkel van zijn vader. In de win-
kel verkochten ze kruiden en medische 
middeltjes. 

HEDEN VAN RAHIM
Rahim woont nu in Nederland en gaat 
elke dag naar school om de Nederland-
se taal te leren. Buiten zijn schooltijd 
om, heeft Rahim veel vrije tijd. Helaas 
heeft hij geen breed budget, dus pro-
beert hij zijn geld zo slim mogelijk te 
gebruiken. Zijn tijd spendeert hij graag 
in het praatcafé, gevestigd in het AZC. 
Rahim zou in Nederland ook graag een 
bijbaantje willen hebben. Helaas is dit 
niet mogelijk zonder verblijfsvergun-
ning, dus werkt hij er hard aan om zijn 
kennis over Nederland en de taal on-
der de knie te krijgen. 

AMBITIE
In Syrië, had hij de droom om arts te wor-
den. Mensen te kunnen helpen en beter 
te maken, dat vond hij zoiets bijzonders. 
Dit beeld is in Nederland veranderd 
door alle omstandigheden. Hij heeft nog 
steeds wel de droom om arts te worden 
maar hij wilt nu zijn echte passie volgen, 
namelijk dieren. Zijn grote droom is nu 
om een dierenarts worden. 

FAMILIE
Rahim vindt familie heel erg belangrijk. 
Hij is opgegroeid in een groot gezin. Ra-
him is verloofd met Zahra. Rahim spen-
deert niet veel tijd met Zahra, dit komt 
omdat zij nog in Syrië zit. Daarom maakt 
hij wel veel gebruik van de social media 
kanalen als facebook en whatsapp, om 
contact met familie te kunnen behouden. 
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Customer 
Journey

Mond tot mond
Social Media

Website Buurtsport

Keuze definitief
Voorbereidingen

Aanbevelen
Terugkeren

Social Media

Vragen stellen
Contact opnemen
Website bezoeken

Netwerk vergroten
Basis-skills

Comfortzone

Bewustzijn

serviceoverweging

loyaliteitaankoop

Bewustzijn 
Het begint allemaal bij het 
opstellen van het concept. 
Het event kan geïntroduceerd 
worden naar de consument 
toe op allerlei manieren. 

Aangezien Buurtsport Til-
burg al contact heeft met de 
mentaliteitsgroep is recla-
me maken niet echt nodig. 
Mocht Buurtsport Tilburg 
meer mensen van de men-
taliteitsgroep trekken, is de 
beste manier om dit te doen 
via mond-tot-mondreclame. 
Aangezien de mentaliteits-
groep vaak een andere taal 
spreekt, is dit de perfecte ma-
nier om hun eigen connecties 
kennis te laten maken met dit 
concept. Mond-tot-mond-
reclame kan ook online ge-
maakt worden, hiervoor 
kunnen verschillende social 
media platformen gebruikt 
worden. 

Het promotiefilmpje voor de 
Skill Room kan ook bekeken 
worden. Deze zal op de web-
site van Buurtsport Tilburg 
komen te staan. 

Informatie over Buurtsport 
Tilburg is online te vinden op 
de website. Ook maakt Buurt-
sport Tilburg gebruik van 
verschillende social media 
platformen, zoals Facebook, 
twitter en Instagram.

Overweging 
Nadat het concept geïntro-
duceerd is aan de mentali-
teitsgroep, kan de mentali-
teitsgroep er research over 
doen. Dit zal effect hebben 
op de beslissing of ze geïnte-
resseerd zijn of niet. 

Een van de eerste acties dat 
de mentaliteitsgroep zal on-
dernemen, is aan andere 
mensen vragen of ze affiniteit 
hebben met het concept. 

Natuurlijk wordt er ook weer 
informatie opgezocht en zal 
de doelgroep misschien ook 
contact proberen op te zoe-
ken. Dit kan via de website van 
de gemeente Tilburg. Je kan 
een contactformulier invullen 
en/of bellen naar Buurtsport 
Tilburg. 

Aankoop
In deze periode is de keus 
gemaakt en moeten een paar 
dingen geregeld worden.

Aangezien dit concept geheel 
gefinancierd wordt door de 
gemeente Tilburg, hoeven er 
geen kaarten verkocht of en-
tree betaald te worden. Dit is 
ook waarom we niet echt de 
term “klant” gebruiken.

Er moeten allerlei dingen 
voorbereid worden. De part-
ners voor dit concept moeten 
alle voorbereidingen doen. 
Denk hierbij aan de set-up, 
spellen en drankjes.

Service 
De voornaamste service die 
de krijgt “klant” ontvangt zijn 
de basis-skills die in de Skill 
Room meegegeven worden. 

Hiernaast krijgt de mentali-
teitsgroep veel meer andere 
dingen mee. Als klant doe je 
ook nieuwe contacten op en 
word je uit je comfortzone 
getrokken. Je wordt geplaatst 
in een mengelmoes van cul-
turen die uiteindelijk wel met 
hetzelfde doel aanwezig zijn.

Loyalty
De “klant” laat loyaliteit blij-
ken door middel van op een 
bepaalde manier verbonden 
te blijven met de organisatie 
en het concept. 

De mentaliteitsgroep blijft 
het concept de komende ja-
ren gebruiken, sommige kun-
nen zelfs aanbieden om een 
vrijwilliger te worden. 

Wanneer ze echt genoten 
hebben van het concept, is er 

een grote kans dat ze dit con-
cept zullen delen met familie 
en vrienden. Hierdoor trek je 
uiteindelijk weer meer men-
sen.
Ook kunnen er nieuwe vriend-
schappen ontstaan zijn door 
middel van het event. 

Buurtsport Tilburg kan 
getagd worden in verschillen-
de foto’s. Hierdoor krijgen ze 
ook meer volgers en kunnen 
nieuwe bezoekers weer door 
middel van stap 1, bewustzijn, 
een eigen customer journey 
afleggen.
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organisatorische 
haalbaarheid

Intern
Expertise, vaardigheden en men-
selijke capaciteit. Alle benodig-
de expertises en vaardigheden 
zijn aanwezig om de Skill Room 
te realiseren. De spellen en de 
set up kunnen gerealiseerd wor-
den door verschillende scholen. 
De zes medewerkers die nodig 
zijn voor de Skill Room gaan via 
Buurtsport zelf. Aangezien het 
basis-skills zijn die aan de doel-
groep meegegeven gaan wor-
den, is er geen hogere wiskunde 
nodig om dit concept te realise-
ren. 

Extern
De enige barrière die de Skill 
Room heeft, is de locatie. Buurt-
sport Tilburg stelt locaties be-
schikbaar zoals bijvoorbeeld een 
gymzaal. Voor de Skill Room, 
willen de doelgroep van een 
nieuwe ruimte voorzien waar 
ze buiten de cursus nog terecht 
kunnen. Het budget die de ge-
meente Tilburg wilt spenderen 
aan Buurtsport Tilburg is niet 
bekend, hierdoor weten we ook 
niet of het haalbaar is om een 
ruimte van €950 euro per maand 
te gebruiken.
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Werknemers
Voor de Skill Room zijn een aantal werk-
nemers nodig die de groep kunnen 
begeleiden tijdens dit concept. Deze 
werknemers zijn de mensen die al wer-
ken voor Buurtsport Tilburg. In totaliteit 
hebben we voor elke drie zones, twee 
mensen per zone nodig. Dit zijn in totaal 
zes medewerkers voor een periode van 
vijf weken. 
Zie hieronder de rekensom voor de uit-
betaling. 

6*2 = 12u 
12u*5= 60 u 
60*9,33= €559,80 euro (uitgegaan van 
minimumuurloon 22+) 
€559,80*6= €3358,80 euro uitbetaling 
zes medewerkers

De supermarkt, een overheidsinstelling 
en een plek voor vrijetijdsbesteding
In het laatste stuk van de Skill Room gaat 
de doelgroep een van deze plekken be-
zoeken om de geleerde skills toe te pas-
sen. Deze plekken liggen in het centrum 
van Tilburg en zijn geheel gratis. 

Flyers en posters
Flyers of posters horen natuurlijk bij een 
nieuw concept, deze flyers of posters 
zouden eventueel door de medewerkers 
van Buurtsport Tilburg zelf ontworpen 
kunnen worden. Alleen de kosten voor 
het printen van deze flyers of posters 
zouden hiervoor overblijven. Deze zou-
den eventueel afgedrukt kunnen wor-
den op studentendrukwerk.nl. Voor vijf 
megaposters zullen de kosten ongeveer 
€49.85 euro bedragen, inclusief verzend-
kosten.

Set up en decor 
Voor het opzetten van de Skill Room, zijn 
een aantal dingen nodig. Denk hierbij 
aan een kassa, outfits, alle soorten decor 
en borden voor antwoorden op te schrij-
ven. Aangezien drie verschillende scena-
rio’s gecreëerd zullen worden, heeft elk 
scenario een andere set up nodig. Het 
decor van een supermarkt, overheidsin-
stelling en het openbaar vervoer zouden 
na gemaakt moeten worden. Hiervoor 
zou een samenwerking kunnen worden 
gestart met een creatieve opleiding. De 
opties waar je aan kan denken uit de 
buurt zijn het SintLucas college of de 
Rooipannen. Dit zou volledig gratis zijn. 
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sie binnen deze doelgroep. De mentali-
teitsgroep bouwt zelf een eigen netwerk 
op en hoeven niet de gehele dag in het 
AZC te spenderen. Een voorbeeld van 
een pand die gebruikt zou kunnen wor-
den als buurthuis is een opvallend ge-
bouw aan de Piusstraat. Dit pand ligt in 
de binnenstad van Tilburg en is gemak-
kelijk bereikbaar met alle soorten ver-
voer. Dit is ideaal voor de doelgroep. Het 
pand is een geschikte plek om cursussen 
te geven. De prijs van dit pand is €950 
euro per maand. 

Buurtsport Tilburg is een instelling die 
gefinancierd wordt door de gemeente. 
Om ons concept, de Skill Room te rea-
liseren, zijn verschillende kosten die ge-
maakt moeten worden. 

De benodigdheden voor de skill room 
zijn: 
- De ruimte (zaal)
- Werknemers
- Een supermarkt
- Een overheidsinstelling
- Flyers
- Set-up en decor (kassa, outfits, decora-
tie en whiteboards) 
- Spellen
- Certificaten

De ruimte
De belangrijkste kosten zitten in de bouw 
van de Skill Room. Daarnaast is het de 
bedoeling dat voor de doelgroep een 
buurthuis beschikbaar gesteld wordt. 
Hier kunnen ze oefenen voor de cursus, 
maar ook later nog terugkomen als de 
cursus voorbij is. Aangezien de financi-
ele zaken geregeld worden door de ge-
meente Tilburg, zal een ruimte huren of 
beschikbaar stellen niet heel lastig zijn. 
Tevens gaf Buurtsport Tilburg aan dat 
de organisatie ook meerdere connecties 
heeft met sportverenigingen. Wellicht is 
een optie om daar nog een ruimte be-
schikbaar te stellen. Dit kan ook positieve 
gevolgen hebben voor de sociale cohe-

Kostenplan

http://tilburg.pandenbank.nl/#pand=piusstraat-22-tilburg&bestemming=dienstver-
lening&huurprijs=450-1000
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Spellen
De Skill Room wordt elke week gestart 
met een kennismakingsspel. Ons con-
cept heeft de volgende vijf kennisma-
kingsspelen namelijk: twister, levend 
memory, 30 seconds, kwartet en trefbal. 
De spellen kunnen allemaal makkelijk 
zelf gemaakt worden, daarnaast is hier 
ook een samenwerking mogelijk met het 
SintLucas of de Rooipannen. 

Bij levend memory is in principe alleen 
een lijst nodig met een aantal soft skills 
waar de koppels uit kunnen kiezen. De 
kosten van het maken van de lijst hoeven 
niet hoog te zijn. Je kan het uitwerken op 
papier die je kan plastificeren. De kos-
ten zijn dan alleen voor het printen. Dit 
kan gedaan worden bij www.printerette.
nl. De kosten voor het plastificeren van 
dertig kaarten zal ongeveer €28,50 euro 
bedragen, inclusief verzendkosten. 
 
Voor 30 seconds, kwartet en trefbal 
zouden kaartjes aangemaakt moeten 
worden. Het ontwerp kan zelf eventu-
eel gemaakt worden, de vormgeving 
en het printen kan het beste ontworpen 
worden via een lokale printshop of een 

online kaarten programma. Bij Drukland.
nl kun je je eigen kaarten creëren. De 
kosten voor ongeveer 200 kaarten zullen 
ongeveer € 51,65 euro bedragen. 

Aan twister zal een andere draai worden 
gegeven. Het spelbord en de draaischijf 
van twister zijn voor ons spel anders dan 
de traditionele twister. Deze spelbord 
en draaischijf zouden dus nog gepro-
duceerd moeten worden. Net als bij het 
kopje ‘set up en decor’ kan dit ook in 
een samenwerking met de creatieve op-
leidingen van het SintLucas of de Rooi-
pannen.
In het hoofdstuk van de “WAT” stond de 
vormgeving van de verschillende kennis-
makingsspellen.

Certificaat
Na afloop van de gehele Skill Room, zal 
de doelgroep een certificaat ontvangen. 
Dit diploma kan gemakkelijk via office 
365 gemaakt worden. Hierna kan dit cer-
tificaat professioneel afgedrukt worden 
bij www.printenbind.nl. Voor vijftig certi-
ficaten zullen de kosten ongeveer €40,36 
bedragen, inclusief verzendkosten.
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Gouden munt op roze met blauwe ach-
tergrond

@Unsplash
Icons8 team

@icons8



Economische 
Haalbaarheid

Buurtsport Tilburg is een non profit organisatie. Dit houdt in dat het maken van winst geen 
doel is. In plaats van financiële opbrengsten te realiseren, streeft de organisatie om een con-
crete missie na te streven of taak te vervullen. ("Wat is non-profit?", z.d.) In dit geval gaat het 
om de integratie van de mentaliteitsgroep, vluchtelingen van 18 tot en met 23 jaar. Deze or-
ganisatie wordt volledig gesubsidieerd door de gemeente Tilburg. Hierdoor heeft Buurtsport 
Tilburg niet te maken met omzet maar met subsidies om de continuïteit van de onderneming 
voortzetten. Het beschikbare budget voor de subsidies in 2019 bedraagt 213.096 euro. De 

hoogte van de subsidie die de organisatie krijgt is afhankelijk van het aantal leden ten op-
zichte van het aantal subsidieaanvragen. Buurthuis Tilburg heeft aangegeven dat alle kosten 
worden gedekt door middel van de jaarlijkse subsidie die gemeente Tilburg beschikbaar stelt 
voor deze onderneming. Aangezien alle activiteiten die de onderneming regelt voor de men-
taliteitsgroep geheel gratis zijn, is in dit geval geen sprake van opbrengst. Dit betekent dat 
de onderneming dus geen winst maakt en daarnaast worden alle kosten volledig gedekt. Een 
blik werpend op de break even point betekent dit dus dat in alle gevallen de break even point 
gelijk is. 

5150
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Quality of Life
De Skill Room is een concept dat wij als 
projectgroep ontwikkelen voor de men-
taliteitsgroep, vluchtelingen van 18 tot 
23 jaar. 
In de Skill Room leert de mentaliteits-
groep de soft skills die je nodig hebt om 
goed te kunnen functioneren in de Ne-
derlandse maatschappij. De Skill Room 
bestaat uit drie delen: een supermarkt, 
de gemeente en tenslotte de ruimte 
openbaar vervoer. Elke ruimte staat voor 
een level. Bij het halen van elk level, ont-
vang je in de vijfde week een diploma. 
Voordat de mentaliteitsgroep bezig gaat 
in de verschillende Skill Rooms, is er bij 
elke week voordat ze beginnen met een 
Skill Room een kennismakingsspel, om 
zo een gevoel van saamhorigheid te cre-
eren, wat helpt bij de communicatie.
Maar op welke manier draagt de Skill 
Room bij aan de kwaliteit van leven voor 
de mentaliteitsgroep? Voordat deze 
vraag wordt beantwoord, zal er uitgelegd 
worden wat de quality of life inhoudt. De 
kwaliteit van leven is het verbeteren van 
iemands leven op verschillende punten. 
Er zijn verschillende punten waarbij de 
kwaliteit van leven wordt verbeterd van 
de mentaliteitsgroep. Deze punten zijn:
- Sociale  wellbeing
- Ontwikkelingen en activiteiten
- Fysieke wellbeing
- Emotionele wellbeing
- Materiële wellbeing 

Deze punten zijn gebaseerd op het mo-
del van Felce en Perry 
Hier volgt een verdere uitwerking van het 
concept in relatie met de kwaliteit van le-
ven. In de verschillende ruimtes worden 
de mensen van de mentaliteitsgroep 
getraind, om beter te communiceren in 
verschillende openbare ruimte zoals de 
supermarkt. Ze kunnen door middel van 
de skills die ze leren in de Skill Room 
makkelijker in contact komen met ande-
re mensen, doordat ze de communicatie 
die wij in Nederland gebruiken beter be-
heersen. Zo zijn ze wellicht in staat om 
tegen hun buren gedag te zeggen en 
een praatje te maken. Op deze manier 
verbetert dus de sociale wellbeing. 
Daarnaast zal er ook iets veranderen op 
het gebied van ontwikkelingen en ac-
tiviteiten. Er zal bij de Skill Room ook 
geoefend worden in een nagebootst 
gemeentehuis. Hier zullen zij leren om 
bepaalde activiteiten te regelen in het 
gemeentehuis, zoals het aanvragen van 
verschillende documenten. Dit zorgt er-
voor dat zij zelfstandiger zullen worden. 
Naast het feit dat er verandering ont-
staat op het gebied van sociale wellbeing 
en ontwikkelingen en activiteit, ontstaat 
er ook verandering op het gebied van 
emotionele wellbeing. Doordat de men-
taliteitsgroep leert om te communiceren 
in de Nederlandse maatschappij, in be-
paalde situaties ontstaat er vertrouwen. 
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Vertrouwen dat ze weten wat ze moeten 
doen in bepaalde situaties. Daarnaast le-
ren ze meer over de Nederlandse com-
municatie, waardoor ze automatisch de 
Nederlandse cultuur beter zullen begrij-
pen. Door de Nederlandse cultuur beter 
te begrijpen zal er ook meer respect ont-
staan. 
De materiële wellbeing zal ook verande-
ren. Momenteel zal de mentaliteitsgroep 
niet veel bezitten en vrij eenvoudig le-
ven. Door beter in Nederland te kun-
nen communiceren zullen zij ook meer 
baankans hebben. Zo zullen zij wellicht 
in staat zijn om te solliciteren, wat kan 
zorgen voor een baan. Met een baan zal 
het inkomen ook stijgen en de materiële 
wellbeing verbeteren. Ze zullen bijvoor-
beeld meer kunnen besteden aan voed-
sel. 
Tenslotte zal er verandering plaatsvin-
den op het gebied van fysieke wellbeing. 
Als de mentaliteitsgroep beter in staat is 
zich te redden in Nederland door mid-
del van communicatie, zullen zij zich ook 
veiliger voelen. Er kunnen bijvoorbeeld 
communicatieve misverstanden worden 
voorkomen, die wellicht tot onenigheid 
hadden kunnen leiden. 
De conclusie is dat je ziet dat de kwaliteit 
van leven op elk vlak wordt bevorderd. 

Hand uit het water met een stokje met 
vonkjes

@Unsplash
Kristopher Roller

@krisroller
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Conclusie
Al met al zou de Skill Room een goed concept en ook haalbaar concept zijn 
om onze mentaliteitsgroep in te laten burgeren in de Nederlandse samen-
leving. Door middel van dit concept kan de mentaliteitsgroep op een laag-
drempelige manier de soft skills leren en kennismaken met Tilburg. Er wordt 
aandacht besteedt aan de pains die de mentaliteitsgroep aangaf tijdens de 
focusgroep en de concepttest. Zo worden er drie belangrijke en dagelijkse 
situaties aan de voorgelegd, waar ze over kunnen leren. Op vooral door hen 
geselecteerde plekken: de supermarkt, een afspraak in het gemeentehuis 
en een reis met het openbaar vervoer. Dit zijn belangrijke punten, waarin 
begeleiding handig kan zijn als je er nog weinig van de taal en waarden en 
normen weet uit Nederland.
Uiteindelijk bleek er ook behoefte te zijn aan een ruimte voor de mentali-
teitsgroep waar ze na de vijf weekse cursus nog gezamenlijk terug konden 
komen. Dit is ook gunstig voor buurtsport Tilburg omdat ze vanuit daar de 
mentaliteitsgroep ook makkelijk kunnen benaderen voor sportstimuleren-
de activiteiten. De mentaliteitsgroep voelt zich zo ook welkom en dat is be-
langrijk! Ze kunnen buiten het AZC een band met elkaar opbouwen, want 
dat is fijner is een meer vertrouwde omgeving. Om ze ook meer met elkaar 
een band op te laten bouwen is er gekozen voor kennismakingsspellen. Wij 
bieden jullie er vijf aan, zodat er elke week een andere gedaan kan worden. 
Die vijf waren twister, levend memory, 30 seconds, kwartet en trefbal. Deze 
spellen zijn makkelijk te maken en uit te voeren, daarom was er ook geko-
zen voor deze spellen. Het zijn wel kennismakingsspellen, maar uiteindelijk 
leer je ook meteen weer van de spellen. 
Ook is het dus goed haalbaar omdat er samenwerkingen beschikbaar zijn 
waarmee het makkelijker en ook eventueel goedkoper uit te voeren is. 
Wij denken dat het een goed concept is om de mentaliteitsgroep meer te 
leren over de taal en gewoontes, vooral hier in Tilburg, omdat dat uiteinde-
lijk ook de plek is waar ze oefenen. Daarnaast zijn ze dus ook nog sportief 
samen bezig. Het zal het waard zijn voor Buurtsport Tilburg maar ook ze-
ker voor de mentaliteitsgroep, Buurtsport zal hiermee veel mensen kunnen 
helpen. 

Britt de Clerck
Chaymae Tamaoui

Emilie Peters
Noa Pallada

Rona Boezelijn
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Gekleurde deur en cactussen
@Unsplash
al nik
@everhooder
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