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Aanmelding vacature stageopdracht SM&O

Organisatie
Naam Forward Football

Sector ☐ Bond

☐ Gemeente

☐ Internationale school met sportafdeling

☐ Marketingbureau

☐ Sport(tourism)

☐ Sportaccommodatie

☒ (sport)Evenementen

☐ Sportmerk

☐ Sportwinkel/retail

☐ Stichting

☐ Vereniging

☒ Anders, namelijk Sport performance analyse
en verbetering

Contactgegevens
Naam contactpersoon B.J. Flik

Email beer@forward.football
Telefoon (werk en mobiel) 085-0181210 / 06-45070002

Bezoekadres Van Marwijk Kooystraat 10A
Postcode bezoekadres 1114 AG
Vestigingsplaats Amsterdam
Land Nederland
Postbus      
Postcode      
Plaats      
Land Nederland
Website www.forward.football

Globale beschrijving van de organisatie

'We improve football' is ons mission statement. In China doen we dat middels opleidingsprogramma's
voor kinderen en trainers, waarbij we een specifiek curriculum hebben ontwikkeld voor voetbal
educatie, training en competitie op scholen. In al onze projecten in China spelen Nederlandse trainers
een belangrijke rol.
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In Europa richten wij ons op voetbal verbeter trajecten door wetenschappelijk onderzoek, technologie
en data-analyse toepasbaar te maken naar de dagelijkse praktijk van de voetbal trainer. Via onze
technologie partner GenGee Technologies (China) brengen wij innovatieve data-analyse en
performance systemen naar Europa en gebruiken wij deze in onderzoekstrajecten (samenwerking
met de VU Human Movement Science) en in verbeter en training-tracks voor clubs. Voor deze laatste
vorm van dienstverlening werken wij met bewegingswetenschappers met een voetbalachtergrond.
Clubs kunnen onze technologie ook zelf in gebruik nemen, al dan niet in combinatie met door ons
ontwikkelde data-modellen op het gebied van bijvoorbeeld blessurepreventie, football speed, mindset,
formations, etc.

Algemeen
Uit hoeveel fulltime werknemers bestaat de
organisatie?

8

Heeft de organisatie een vaste/flex werkplek
voor de stagiaire? (ja/nee)

ja

Heeft de organisatie een WA-verzekering
voor stagiaires? (ja/nee)

nee (indien noodzakelijk geen probleem)

Schets hier uw ervaring met het begeleiden van stagiaires.
Vanaf oktober 2018 begeleiden wij VU studenten met hun High Performance Coaching (HPC) Master
(24 ECTS), Bachelor Onderzoek Project (BoP, 18 ECTS) en praktijk stages (6 ECTS) van de afdeling
Human Movement Science. Dit betreft 3-5 studenten per academisch jaar. Wij helpen hen hun thesis
te beschrijven, zorgen voor een plek bij een BVO om onderzoek te doen, integreren ons data-analyse
en performance tracking systeem in het onderzoek, bieden hen een werkplek op kantoor en
coördineren de voortgang van het onderzoek en het overleg met de BVO. Deze studenten verrichten
data-tracking bij BVO's, denken mee over nieuwe training-tracks, data-modellen en
onderzoeksobjecten.
Sinds september 2019 begeleiden wij HvA SM&O studenten. Zij zijn nauw betrokken bij het
organiseren en verzorgen van de communicatie tussen Forward Football en clubs waar onze
metingen plaatsvinden (al dan niet i.c.m. onderzoek door VU studenten) en bij het bedenken en
invullen van onze online communicatie en campagnes gericht op clubs en voetballers (consument).
Sinds Januari 2019 werken wij met HvA ICT samen in semester projectgroepen voor de ontwikkeling
van ons online sports data intelligence platform. Sinds september 2020 begeleiden wij stagiaires van
HvA ICT, CMD en CB, alsook MBO studenten Media Vormgeving.

Stagetype
☒  Evenement ☐  Facility Management ☐ Fondsenwerving
☒  Marketing ☐  Media/Social Media ☐  Online marketing
☒ Onderzoek ☐  Public Relations ☐  Sales
☐  Sponsorwerving ☒  anders, namelijk data-analyse

Titel van de stageopdracht (Dit wordt weergegeven in de zoekresultaten en maken deze
stage voor de student interessant. Geef in een paar woorden (max 100 tekens) de kenmerk(en)
van de stage.)
Ontwikkelen van sport performance data-tracking proces

Beschrijving van de stageopdracht + overige informatie
(Deze omschrijving moet ingevuld worden omdat dit wordt gebruikt voor de zoekfilter in ons
stagesysteem.)
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Bij diverse (voetbal, hockey) clubs verrichten wij onderzoek naar specifieke aspecten van sport
performance verbeter mogelijkheden. Deze onderzoeken vinden plaats op verzoek van een club of
bond, of worden door onszelf geïnitieerd. In sommige gevallen is de VU (Human Movement Science)
betrokken en werken we samen met SportDataValleyLab in Amsterdam. We zoeken HBO SM&O
studenten die deze onderzoeken bij professionele clubs kunnen begeleiden door data-tracking en
monitoring (via ons GenGee LPM Performance en data-analyse systeem), verwerken en analyseren
van performance data en eventuele vervolgonderzoeken initiëren. Deze onderzoeken staan veelal in
het teken van zaken als fysieke en conditionele belastbaarheid, blessure preventie, passing efficiency,
talent identificatie, talentontwikkeling, etc. Als data agent stagiair kom je bij de clubs voor het
uitvoeren van de metingen en communicatie met de clubs. Vervolgens onderzoek je en geef je een
advies over hoe we de procesgang rond deze metingen in aanloop naar, tijdens en na afloop kunnen
verbeteren. Je inventariseert hoe clubs en bonden geïnformeerd willen worden en in welke frequentie
zij rapportages willen ontvangen. Samen met data analisten kom je tot een advies over een standaard
rapportagevorm. Als data agent stagiair ben je actief in de kern van onze sport performance data
analyse en advies organisatie. Je opereert zelfstandig in de communicatie met clubs en bonden.
Zodoende doe je veel ervaring op met dit onderdeel van topsport begeleiding en bouw je goede
contacten op in de topsport sectoren voetbal en hockey
Wij zoeken een stagiaire uit het ☐ tweede jaar – Onderzoek en advies (dins- en woensdag)*

☐ tweede jaar – Project en organisatie (dins- en woensdag)*
☒ derde / vierde jaar **
☒ afstuderen **

* Stage op operationeel niveau.
** Stage op strategisch niveau

Meer informatie over deze stages kunt u vinden op de website
van het stagebureau SM&O.
De stagebegeleider mag maximaal 2 studenten begeleiden

Omvang en duur van de stage Aantal dagen per week:      
Bij voorkeur op de volgende dagen
☒ maandag
☒ dinsdag
☒ woensdag
☒ donderdag
☒ vrijdag

Periode
☒ september tot en met januari
☒ februari tot en met juni

Stagevergoeding ☐ nee
☒ onkostenvergoeding van € n.o.t.k. per maand
☒ stagevergoeding van € i.o.m. per maand (full time stage)
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http://www.hva.nl/onderwijs/themas/themas/themas/content/folder/sport-en-voeding/stagebureaus/stagebureaus/stagebureaus/content/folder/fbsv/stagebureau-sport-management-en-ondernemen/sport-management-en-ondernemen.html

