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41% van de consumenten geeft aan waarschijnlijk gezondere broodjes / gezondere snacks te kopen wanneer 
deze worden aangeboden 

35% van de consumenten geeft aan smoothies / verse sappen te kopen wanneer deze worden aangeboden 

26% van de bezoekers van een sportaccommodatie eigen water meeneemt, en 17% van de bezoekers neemt 
eigen broodjes mee  

De praktijk

1. Tijdgeest werkt mee: gezondheid is een groeiend besef onder consumenten;

2. Verenigingen hebben behoefte aan bewijslast op het gebied van cijfers t.a.v. prijsbeleid; 

3. Een gezonde omgeving nodigt uit tot goed gedrag.

* GFK onderzoek ‘foodservice in sport, 2016’. Onderzoek onder 1.216 sportliefhebbers

Achtergrond
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“Verse producten in de kantine zorgen voor meer 
hygiënerisico’s, meer verspilling (=kosten) en meer 
werk”

“Nieuwe werkwijze vraagt veel van onze vrijwilligers en 
die zijn al zo moeilijk te krijgen”

“Ons kassasysteem kan niks meten, we hebben slecht 
zicht op de in- en verkoop”

“De kantineomzet zal dalen”

“Een deel van onze leden wil dit niet”

KNVB heeft learnings
‘Lekker Bezig’
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Kwantiteit naar kwaliteit

Partnership met Sligro;

Regie bij Sligro;

Kwantiteit, activeren in de breedte;

Vereniging maakt autonoom 
beslissingen;

Niet gemonitord op omzet, afzet of 
aanbod;

Veelal gedragen door de enthousiaste 
‘kantine juf’;

Zet in op verantwoord kantineaanbod.

Netwerk van partners;

Regie bij de KNVB;

Kwaliteit, eerste jaar 3 tot 5 kantines 
(showcases);

Vereniging geeft 100% commitment en 
volgt programma;

Data gestuurd;

Gedragen door de vereniging met 
externe professionele hulp;

Totale kantinebeleving met verantwoord 
kantineaanbod als voornaamste focus.



02. FIELDLABS
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3 fieldlabs per september 2019 in het voetbal;

2 fieldlabs per maart 2020 in het hockey

Take-over door de bond, met de slagkracht van 
een netwerk van partners;

Volledig commitment vereniging voor (minimaal) 
drie seizoenen. 

Wat betekent dit concreet?
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Na drie seizoenen

Clubniveau

ligt er een solide business case dat een verantwoord kantinebeleid rendeert in de clubkas en bijdraagt aan 
een prettige clubsfeer;

Alle fieldlabs voldoen aan de ‘goud’ standaard van Team:Fit en het omzetaandeel ‘gezonde producten’ is 
gestegen met 40% 

Landelijk niveau

hebben 500 verenigingen één of meerdere ‘modules’ uit de fieldlabs geïntegreerd in hun eigen kantine;

Stip op de horizon…

Over tien jaar is de modelkantine de nieuwe norm, 80% van de verenigingen voldoet aan de ‘GOUD’ 
standaard van Team:Fit en de kantine is een plek waar gezonde alternatieven 
eerder regel dan uitzondering zijn. 

Met welk doel doen we dit?
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Concept

1. GOED ETEN & DRINKEN 

Assortiment waarbij de verantwoorde keuze eerder regel dan uitzondering is 

2. MONITOREN

Verzamelen van data 
ter onderbouwing van 

een business case

3. BEGELEIDING

Actieve begeleiding van 
een professionele 

kantinecoach

4. GASTVRIJHEID

Kantine als warm 
welkom en thuishonk 

van de club

5. BELEID OP 
ROKEN

Actief handhaven 
rook-beleid

ZWAARTEPUNT

RANDVOORWAARDELIJK



GOED ETEN & DRINKEN Verantwoord assortiment
Apparatuur 
Workshops & trainingen
Inkoopmarges
Ontwikkelen & testen
Beleid op alcohol

MONITOREN BEGELEIDEN GASTVRIJHEID BELEID ROKEN

Analyse 

Data (clubpas)

Experimenteren

Automatische 
koppeling voorraad

Professionele kantinecoach, 
elke vereniging een eigen 
coach voor 8 uur per week.

Professionele uitstraling

WIFI + laadpalen

Nieuwe eet- en 
drinkmomenten creëren

Verankeren in beleid

Roken buiten de hekken
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Concept



03. 
PROPOSITIE 
VERENIGING
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Propositie vereniging

1. INRICHTING KANTINE 

Hardware 

Horeca concept

Modelkantine branding

Kassasysteem + pin

WIFI + laadpalen

Narrowcasting

T.W.V.  € 5.000

2. COACHING & ADVIES

Kantinecoach 8 uur p/w

Workshops

Gastvrijheid training

Beleid

Kennisdeling

Sturen op data(beheer)

T.W.V. € 25.000

3. ASSORTIMENT

Analyse in- en verkoop

Voedingsscan

Verkooptraining

T.W.V. € 5.000

4. ACTIVATIES

Product introducties

Sampling

Experimenteren

Events

Incentives 

T.W.V. € 25.000

Investering vereniging € 60.000,-
+ winstgarantie 
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1. Inrichting kantine

HARDWARE
€ 5.000,- non-food inrichtingsbudget per vereniging (koelingen, ijzers, blenders,  
koffiezetapparaat etc.)        

KASSASYSTEEM + PINTERMINAL
Optimale inrichting kassasystemen en prijslijsten, real-time zicht op voorraad, automatische
koppeling taps en koffie en met de clubpas data verzamelen op doelgroep niveau

HORECACONCEPT
Vereniging ‘horeca’ proof inrichten

BRANDING
Modelkantine branding, kantinepolo’s, aankleding, welkomstbord etc. 

NARROWCASTING
Informatie- en reclameschermen
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2. Coaching & advies

Kantinecoach

192 uur per jaar 
per vereniging

48 weken a 4 uur

Beleid

20 uur

Opleiden

20 uur

Coaching 
‘on the job’

92 uur

Netwerk

20 uur 

Databeheer

40 uur
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3. Assortiment Top 3 verkocht in de kantine 

Eten Drinken
1. Tosti (33%) 1. Bier (39%)
2. Patat (17%) 2. Koffie (26%)
3. Kroket (17%) 3. Frisdrank (15%)
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4. Activaties

PRODUCTINTRODUCTIES ** SAMPLING ** EXPERIMENTEN ** EVENEMENTEN ** INCENTIVES

ETEN

Vers maaltijden

Verantwoorde snacks

Nieuwe eetmomenten

DRINKEN

0.0

Water + verantwoord(er) 
alternatief

Koffie & thee
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Samenwerking KNHB & Fieldlab

✓ KNHB ontvangt:
✓ Data 
✓ Best Practices
✓ Profilering innovatieve en experimentele aanpak
✓ Kansen nieuwe proposities
✓ Ambassadeurs 
✓ ‘Etalage’ voor bijeenkomsten en ontvangsten
✓ Learnings

✓ KNHB investeert:
✓ Commitment en daadkracht 
✓ Volledig programma t.w.v. € 60.000,-
✓ PR & Communicatie 
✓ Netwerk van partners  
✓ Mankracht en expertise
✓ Financiële back-up eventueel omzetverlies
✓ Incentives

✓ Fieldlab investeert:
✓ Drie seizoenen volledig commitment
✓ Bereidheid tot afname product netwerk van 

partners
✓ ‘Manuren’ (bestuur + vrijwilligers) 
✓ Vereniging als showcase voor derden
✓ Draagvlak
✓ Bereidheid zelf (maandelijkse) investeringen te 

doen

✓ Vereniging ontvangt:
✓ Volledig ingerichte kantine
✓ Coaching en analyse
✓ Profilering als gezonde club
✓ Kennis en expertise netwerk van partners
✓ Communicatiekracht KNHB en partners
✓ Duurzaam verbeterde kantine
✓ Activaties en incentives
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04. PROCES
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Proces seizoen 2020-’21

Werven van 
geschikte 

verenigingen

Verenigingen 
sturen pitch video 

in.

Plan van 
aanpak

Feestelijke 
(officiële) 
kick-off 

Onder 
begeleiding 

van de 
kantinecoach 
aan de slag! 

Wat gaat 
goed en wat 

kan beter
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Feb-mrt apr sep
nov -
jun

juli

pitch inrichting kick-off activeren evalueren
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Doorlopende communicatie
+ maandelijks wisselend thema
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Het hele traject bestaat uit 3 seizoenen. 
Seizoen 1 is afgerond in juli en bestaat uit:
2x Pilot
2x Experiment
2x Partneractivatie
2x Workshop
2x Intervisie kennisdeling

Zwart = onder voorbehoud ingepland
Grijs = nog te plannen en nader in te vullen
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05. TOT SLOT
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Vierde modelkantine op wielen 
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Vierde modelkantine op wielen 
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Aan de slag met een gezonde sportomgeving

Op (één van) de thema’s

• keuze om gezonder te (kunnen) eten en drinken

• verantwoord alcoholgebruik

• rookvrij

• Clubcoaching door Team:Fit: 

• meld je aan bij: www.teamfit.nl

http://www.teamfit.nl/

