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Betreft: discussieartikel over moderniseren en professionaliseren van sportverenigingen 

Begeleidende brief! 

April 2008 

 

Al jarenlang wordt gepleit voor modernisering en professionalisering van sportverenigingen. 

Ze zouden zich tot ‘sportieve ondernemingen’ moeten ontwikkelen, onder andere door 

publiek – private samenwerkingsverbanden met verschillende maatschappelijke taken. 

 

In bijgaand artikel onderwerpen we de positie van (amateur)sportverenigingen aan een nadere 

beschouwing met het uitdrukkelijke doel de lezers, sportbestuurders, - adviseurs en 

sportbeleidsmakers in den lande, uit te nodigen kritisch te reageren. Hoewel we deze kwestie 

beschouwen op basis van jarenlang onderzoek onder amateursportverenigingen en op basis 

van ervaringen als sportbestuurders, pretenderen we geenszins de waarheid in pacht te 

hebben. 

 

Als sportliefhebbers is er ons echter veel aangelegen de discussie over de positie en taken van 

sportverenigingen nu en in de naaste toekomst met elkaar te voeren. Daarmee hopen we een 

draagvlak te vinden voor eigentijdse en passende organisatievormen en een mate van 

professionalisering die wenselijk en haalbaar is. 

 

Vragen die bij deze discussie horen, zijn onder andere:  

* welke kant moet het op met de modernisering en professionalisering?  

* wie voert de regie, of zou die moeten voeren?  

* wat betekent dat voor de verenigingsvorm of andere organisatievormen?  

* hoe divers mag het zijn? 

We hebben daarover in het artikel stelling genomen. Misschien bent u het absoluut niet met 

ons eens; ook dan horen wij dat graag. 

 

We zullen reacties zoveel mogelijk een plek geven in toekomstige artikelen, seminars, 

congresbijdragen, en dergelijke. 

 

Gaarne uw reacties naar (één van) onderstaande emailadressen: 

J.H.Boessenkool@uu.nl 

J.M.H.Lucassen@mulierinstituut.nl 

F.J.A.vanEekeren@uu.nl 

 

Jan Boessenkool is werkzaam als hoofddocent/onderzoeker aan de Utrechtse School voor 

Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. 

Frank van Eekeren werkt voor de USBO als senior adviseur. 

Jo Lucassen is werkzaam als senior onderzoeker bij het Mulier Instituut in ’s Hertogenbosch.
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Moderniseringsambities voor sportverenigingen gaan aan behoeften van driekwart van 

clubs voorbij 

 

Moderniseren en professionaliseren met gevoel voor realiteit: diversiteit als uitgangspunt! 

 

Jan Boessenkool 

Frank van Eekeren 

Jo Lucassen 

 

 

1. Inleiding 

 

“Achter het woord ‘sport’ gaat een unieke wereld schuil”, zo stelt staatssecretaris van sport Jet 

Bussemaker enkele maanden na haar aantreden (Beleidsbrief Sport 2007:1). Enerzijds is het 

natuurlijk verbazingwekkend dat een kersverse staatssecretaris zich dit pas lijkt te realiseren 

na een nadere kennismaking. Anderzijds is deze erkenning voor de sportsector verheugend. 

Politici en beleidsmakers ontdekken sport als middel om maatschappelijke doelstellingen te 

bereiken. Zij constateren dat de veranderende samenleving behoefte heeft aan een bindend 

thema en sport lijkt daarvoor het ideale middel. 

Ook de sportwereld, vertegenwoordigd door NOC*NSF, geeft steeds hoger op over de 

maatschappelijke betekenis van sport. De sportkoepel heeft een grote intrinsieke drang sport 

verder te ontwikkelen en droomt hardop over Nederland als sportland. 

 

De sportambities zijn grootser dan ooit: internationaal behoren tot de toptien sportlanden; 

nationaal bestaat de wens in 2028 de Olympische Spelen te organiseren; en lokaal sport 

inzetten in wijken en buurten als dé ontmoetingsplek (Olympisch Plan 2028, 2007; Sportnota 

Tijd voor Sport, 2006). Daarnaast zijn talrijke functies aan de sport toegedacht onder het mom 

van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De regering acht de sport kansrijk voor het 

realiseren van belangrijke kabinetsdoelen: op het gebied van preventie, gezondheid, 

criminaliteit, discriminatie, jeugdbeleid, onderwijs, waarden en normen, integratie, wijken, 

veiligheid en internationaal beleid (Beleidsbrief Sport, 2007). De sportkoepel en de overheid 

bedenken en ontwikkelen het sportbeleid; voor het realiseren van de grootse plannen hebben 

zij ‘uitvoerders’ nodig. 

 

De georganiseerde sport en in het bijzonder de sportverenigingen zijn voor de 

sportbeleidsmakers van cruciaal belang of zouden dit moeten zijn. Zij zijn het die, nu kerk, 

school en gezin terrein lijken te verliezen, de bindende factor in de samenleving moeten en 

kunnen vormen. Een enorme uitdaging. 

Tegelijkertijd hebben diezelfde sportverenigingen het door diverse maatschappelijke 

ontwikkelingen lastiger dan ooit. Sportverenigingen zijn minder dan voorheen het 

vanzelfsprekende verband waarbinnen Nederlanders aan sport doen. Niet voor niets zet 

NOC*NSF al sinds enkele jaren in op het vergroten van het ‘marktaandeel’ van de 

verenigingssport. In het verlengde daarvan zijn de sportbonden druk in de weer met 

sportmarketingplannen waarmee zij meer mensen binnen ‘hun’ clubs willen krijgen.  

Maar intussen kunnen steeds meer, vooral kleinere sportverenigingen, het hoofd nauwelijks 

boven water houden; zij worden gedwongen te fuseren of verdwijnen helemaal. 

Beleidsmakers lijken met name heil te zien in grote, sterke, multifunctionele verenigingen die 

verregaand geprofessionaliseerd zijn. Zij kennen vooral bestaansrecht toe aan 
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sportverenigingen die als ‘maatschappelijke ondernemingen’ opereren (Besturen als Sport, 

2007; Tijd voor Sport, 2005; Beleidsbrief Sport, 2007). 

Enkele jaren geleden werd dit streven geïntroduceerd onder de noemer ‘modernisering’ 

:  “…, de sportvereniging van nu wordt de (maatschappelijke) onderneming van morgen.” 

(NOC*NSF, 2002: 1). Hetzelfde ‘pamflet’ schetst ‘Een toekomstbeeld in 2008: De vitale 

sportvereniging anno 2008 is een ondernemende en vraaggerichte vereniging. Eigenlijk is het 

een (maatschappelijke) onderneming die naast een breed scala van sportactiviteiten eveneens 

andersoortige diensten (kinderopvang, huiswerkbegeleiding, boodschappendienst, et cetera) 

aanbiedt.” Daarbij verwacht de NOC*NSF optimale samenwerking met bedrijven in de buurt 

of wijk (onder meer kunnen bedrijven kennis en expertise leveren in ruil voor gebruik van 

accommodaties) en met scholen: “… door de bundeling van accommodaties en 

gekwalificeerd kader is een onderneming bij uitstek geschikt kinder- en naschoolse opvang 

aan te bieden.” Bovendien sluit een onderneming samenwerkingsverbanden met andere 

sportverenigingen en adopteert kleinere verenigingen. 

Het gebruik van de term ‘maatschappelijke onderneming’ geeft in de kern aan in welke 

richting sportclubs zouden moeten evolueren: 

∗ Een organisatie worden met een ‘maatschappelijke’ taakstelling breder dan het puur 

aanbieden van sport; 

∗ Zich meer als ‘onderneming’, anders gezegd zich als bedrijf of marktpartij opstellen en als 

zodanig worden geleid. 

 

Men realiseerde zich blijkbaar dat niet alle sportverenigingen uit zichzelf behoefte hebben aan 

deze modernisering en beschikken over de daarvoor noodzakelijke capaciteiten. In dat licht is 

besloten alle sportclubs in Nederland te ‘screenen’ op hun waarde voor de toekomst. Zo kan 

het ‘kaf’ van het ‘koren’ worden gescheiden om de gewenste evolutie tot stand te brengen. 

Aanvankelijk mikte NOC*NSF hierbij op actieve clubs groter dan 500 leden. Kleinere clubs 

werden als minder relevant beschouwd. Dat dit enige reactie opriep is niet verbazingwekkend, 

want 90% van alle clubs haalt dit ledental niet en dit geldt nog meer in bepaalde takken van 

sport en regio’s (platteland). 

Aan de inzet op ‘vermarkting’ en modernisering van de verenigingssport wordt vrijwel 

standaard de noodzaak gekoppeld van een verdere professionalisering van de verenigingen. 

Een goede vereniging professionaliseert om te kunnen overleven, meent men. Daarbij heeft 

men dan niet alleen professionaliteit voor ogen in de sportbegeleiding, maar ook op 

bestuurlijk en managerial vlak. We lezen over ‘good governance’ in sportverenigingen, 

gedragscodes van de commissie Loorbach, bestuurs- en competentiemodellen, et cetera. 

Professionalisering stelt verenigingen in staat om te gaan met invloeden van buitenaf en de 

maatschappelijke betekenis van sport te vergroten. Maar is die moderniserings- en 

professionaliseringstrend wel zo goed als het lijkt? Zitten clubs hier wel op te wachten? 

Dreigt deze trend niet juist een belangrijk deel van de sporters en verenigingsbestuurders te 

vervreemden van hun sportwereld? Zet de sport daardoor niet een deel van de zo bejubelde 

maatschappelijke betekenis op het spel? En wat blijft bij deze vurig gewenste modernisering 

nog overeind van oorspronkelijke kenmerken van de verenigingscultuur: het organiseren van 

sport als de primaire functie van sportverenigingen en de not-for-profit grondslag waarop 

verenigingen functioneren? 

 

Veelal stellen sportbeleidsmakers en verenigingsbestuurders dat professionalisering en 

modernisering onvermijdelijk zijn. Zij presenteren deze niet als een politieke of beleidsmatige 

keuze, maar als een logische consequentie van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals 

toenemende individualisering: ‘het kan niet anders’. Is dat wel zo? Of zijn alternatieven 
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denkbaar, die recht doen aan de praktijk van vele kleine, maar betekenisvolle 

sportverenigingen? 

 

In deze bijdrage geven we een antwoord op de volgende vragen: 

(1) Welke omstandigheden zorgen ervoor dat veel sportverenigingen moeite hebben het 

hoofd boven water te houden? 

(2) Waarom kunnen of willen niet alle sportbestuurders voldoen aan de heersende normen 

van rationaliteit en professionaliteit? 

(3) Welke gevolgen heeft dit voor de maatschappelijke betekenis van deze 

sportverenigingen en daarmee voor een groot deel van de sportketen? 

(4) Wat zijn in plaats van opgelegde modernisering en professionalisering alternatieve 

benaderingen voor sportverenigingen? 

 

 

2. De hedendaagse sportvereniging: onder externe druk 
 

“Hallo Jan ik wilde je even vertellen van wat er nu allemaal gebeurd en wat dhr de B. 

en Mevr H. allemaal in hun mars hebben dat vind ik een beetje achterbaks, ze weten 

dat R. met zwangerschapsverlof is en nu het heft in eigen handen nemen 

Maar tot zover ik weet zou R. gewoon terug komen maar ik ben gebeld door Mevr H. 

om R. af tevoeren als beheerster van de kantine en daar ben ik het niet mee eens dus 

als zij niet gewoon weer aan het werk kan leg ik mijn Functie neer per Direct daar ik 

zelf goed ervaringen heb met het Oude Bestuur. Ik hoop wat van je te horen.” 

 

Is dit een citaat van een sportbestuurder van pakweg dertig jaar geleden? Is dit 

verenigingsleed uit een tijdperk van amateurisme, dat de sport allang ontstegen is? Nee, het is 

een mailtje van de secretaris van een voetbalclub anno 2007 aan zijn voorzitter. Wie al wat 

langer meeloopt in een sportvereniging weet dat hier alledaagse discussies in het geding zijn, 

destijds en nu. Het is gemakkelijk tal van andere voorbeelden te noemen: discussies over 

trainers die niet voldoen in de ogen van spelers en/of bestuurders, ruzies over wie het 

eigenlijk voor het zeggen heeft, debatten over het belang van het eerste elftal in vergelijking 

met de lagere elftallen. Als organisatie en sporten goed lopen, klaagt men niet of nauwelijks. 

Maar juist als er problemen zijn, ontstaat spanning en onderlinge strijd. 

Bovenstaande onenigheden betreffen niet slechts een marginaal deel van de 

sportverenigingen. De jaarlijkse Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut laat zien dat een 

groot deel van de clubs kampt met dagelijkse problemen rond kadertekorten, betrokkenheid 

van leden, contributieverhoging, et cetera, maar vaak vindt men dat men de problemen aardig 

het hoofd biedt en redelijk draait (Trendrapport VMT Mulier Instituut, 2005).  

 

Het is aannemelijk dat in Nederland inmiddels enkele honderden grote en ‘sterke’ 

sportverenigingen het probleemstadium zijn gepasseerd en de dagelijkse beslommeringen zijn 

ontstegen of daar op professionele wijze een antwoord op weten te geven. Maar ons land kent 

circa 27.000 sportverenigingen met een gemiddelde omvang  van 174 leden (NOC*NSF, 

2007). De -pak ‘m beet- 25.000 clubs van allerlei pluimage, die niet ‘groot en sterk’ zijn, 

zullen zich ook vandaag nog herkennen in bovenstaand beeld van de doorsnee 

sportvereniging
1
. 

 

                                                
1
 Bijna 75% van de sportverenigingen in Nederland heeft minder dan 200 leden en ruim 50% heeft er minder dan 

100 (SCP Rapportage Sport 2006); 9%, ofwel 2600 clubs hebben meer dan 500 leden. 
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Uiteraard zijn ook voor deze clubs veranderingen zichtbaar. We zien twee vormen van ‘druk’ 

waarop de traditionele sportverenigingen – gewild of ongewild- moeten reageren. De eerste 

komt van de maatschappelijke ontwikkelingen die doorwerken binnen de verenigingen zelf en 

de tweede van politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. De legitimiteit van de ‘traditionele’ 

ledengerichte vereniging wordt hierbij ter discussie gesteld. Let wel: de reacties binnen een 

vereniging op deze externe druk zorgen ervoor dat ook de identiteit van de vereniging aan 

verandering onderhevig is, hetgeen tot heftige interne discussies en spanningen kan leiden.  

 

 

Druk vanuit maatschappelijke ontwikkelingen 

 

De complexe en dynamische samenleving 

Vroeger waren sportorganisaties praktisch uitsluitend intern gericht met hun kerntaken bezig. 

Zij hadden een relatief vast ledenbestand uit ‘eigen kring’ en konden met eigen vrijwillige 

inzet aan een gedeelde sportinteresse tegemoet komen. Tegenwoordig heeft een vereniging te 

maken met een sterk veranderend ledenbestand waardoor wensen en behoeften van de leden 

heterogener worden. Verenigingen hebben meer moeite (nieuwe) leden te betrekken bij hun 

club. Vrijwilligers, dit geldt zeker voor de jongere generaties, hebben andere opvattingen over 

vrijwilligerswerk en kunnen en willen minder tijd besteden aan taken binnen de club. 

 

Zelfs overheden en ondernemingen moeten veel moeite doen zich staande te houden in onze 

complexe, turbulente en mondialiserende samenleving. Voor velen, waaronder menig 

doorsnee sporter en sportbestuurder, is de inrichting van onze samenleving dermate complex 

en veelvormig dat zij hun zicht en grip erop verliezen. Wat rest is het besef in de greep te zijn 

gekomen van uiteenlopende en paradoxale krachten. Vanzelfsprekendheden verdwijnen en 

maken plaats voor (nieuwe) onzekerheden en nieuwe vanzelfsprekendheden (maatschappelijk 

ondernemen moet!). Verenigingen en leden vragen zich bewust of onbewust af wie of wat zij 

zijn. De antwoorden zijn diverser dan vroeger en alternatieven nemen toe. Levenslopen, 

lidmaatschappen, bindingen, loyaliteiten zijn minder stabiel, minder voorspelbaar, minder 

gestandaardiseerd dan in de achter ons liggende decennia. Het lidmaatschap van en de 

levenslange loyaliteit aan de sportclub in de eigen woonwijk of met de eigen religieuze 

achtergrond is niet meer vanzelfsprekend. Integendeel, sommigen hoppen jaarlijks van de ene 

naar de andere club. 

 

Individualisering en diversiteit 

De individualisering, gepaard gaand met de toename van keuzemogelijkheden, is niet zonder 

meer negatief of positief te beoordelen. De doorbreking van traditionele banden heeft mensen 

nieuwe mogelijkheden gegeven hun leven naar eigen inzicht en keuze in te vullen. 

Tegelijkertijd zorgen ongelijke beschikking over hulpbronnen en machtsverhoudingen voor 

een ongelijke verdeling van mogelijkheden. Sommigen spreken van een tweedeling van de 

samenleving. Dit geldt op individueel niveau, maar ook voor sportverenigingen: de ene 

vereniging versterkt zich en professionaliseert, de ander daarentegen verzwakt of verdwijnt 

zelfs helemaal. 

Sportverenigingen hebben  bovendien te maken met een sterk toegenomen diversiteit binnen 

hun ledenbestand door de toegenomen individualisering en multiculturalisering en met meer 

maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden.  

 

Economisering 

Een derde maatschappelijke ontwikkeling die naast individualisering en diversiteit grote 

invloed heeft op (het perspectief op) de sportvereniging is economisering. De laatste jaren 
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heeft een Angelsaksische benadering van organisaties, waarin de nadruk ligt op 

marktgerichtheid, bedrijfsmatigheid, effectiviteit, efficiëntie et cetera, grote invloed op 

organisaties in de non profit sector. De waarneming dat delen van de sport (topsport, fitness) 

zich steeds verder ontwikkelen als bedrijfstak leidt ertoe dat ook het functioneren van 

sportverenigingen ter discussie wordt gesteld. Zowel de ‘maatschappij’, als individuele 

verenigingsleden en sportbestuurders worden beïnvloed door deze economiseringsgedachte en 

lijken te verwachten dat een sportvereniging als een onderneming gaat opereren. Ook 

verwachten sommige leden steeds nadrukkelijker ‘waar voor hun geld’ en stellen zich op als 

pure consumenten. Bovendien willen gemeenten hun accommodaties efficiënter gaan beheren 

en kiezen dan voor sterke, zakelijke clubs als gebruikers. Lang niet iedere vereniging is in 

staat aan deze verwachtingen te voldoen. Bovendien doet een bedrijfsmatige, zakelijke 

benadering geen recht aan de identiteit van menige club, die juist gebaseerd is op solidariteit 

en gezelligheid. 

 

 

Druk vanuit politieke en bestuurlijke ontwikkelingen 

 

Overheid 

Vroeger waren sportverenigingen voor de politiek nauwelijks interessant, behalve als ze 

moesten gaan verhuizen naar de rand van de stad of als de tarieven van de veldhuur weer eens 

omhoog moesten. De afgelopen jaren hebben de politiek en beleidsmakers de sport ontdekt. 

Waar de vereniging vroeger vooral werd gezien (en gesteund) als een aanbieder van gezonde 

vrijetijdsbesteding, benadert de politiek haar nu eerder als maatschappelijk instrument. De 

sportclubs worden allerlei publieke taken toebedacht; met sport lijkt bijna alles te kunnen. 

Maar die taken moeten dan wel volgens de algemene regels en verantwoord worden 

uitgevoerd. Eén van de gevolgen is dat het ‘papierwerk’ binnen de vereniging drastisch is 

toegenomen. Nieuwe regels en wetten, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, hygiëne en 

gezondheid, maken het vrijwilligerswerk minder laagdrempelig en minder aantrekkelijk. 

Gemeenten en andere instellingen spreken sportverenigingen steeds meer aan op hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en koppelen subsidies aan targets en uitgebreide 

verantwoordingsregels. Talrijke overheidssubsidies zet men in om toch vooral iedereen mee 

te kunnen laten doen: participatie is daarbij het sleutelbegrip. De sportvereniging wordt 

beschouwd als één van de belangrijkste pijlers om mensen blijvend te laten participeren. 

Sportverenigingen worden vanuit deze nieuwe rol ook geacht nauw samen te gaan werken 

met onderwijs, welzijnsorganisaties, instellingen voor kinderopvang et cetera. Zij moeten tijd 

gaan investeren in BOS-projecten, opdraven op wijkbijeenkomsten, open staan voor 

sportjongerenwerkers en werk gaan bieden aan combinatiefunctionarissen. Allemaal 

begrijpelijk vanuit beleidsoogpunt, maar niet altijd logisch vanuit een verenigingsperspectief. 

Een sportvereniging is in essentie immers een groepje mensen dat zich organiseert om de 

eigen sportbeoefening mogelijk te maken en dat er vooral op gericht is de eigen club 

draaiende te houden. Hier bovenop doen de sportbonden ook nog een duit in het zakje van de 

sportvereniging. 

 

Bonden 

Ook de bonden hebben een transformatie ondergaan. Vroeger organiseerden de bonden de 

competities en deelden zij straffen uit wanneer clubs zich niet aan de administratieve regels 

hielden. De bonden waren een krachtenbundeling van verenigingen die hun belangen 

behartigden en de clubs ondersteunden met opleidingen en promotie. De laatste jaren is een 

meer bedrijfsmatige benadering bij veel bonden te zien, waarbij de verenigingen worden 

beschouwd als de ‘filialen’ van de bond. In het verlengde daarvan zijn de administratieve 
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regels flink uitgebreid en leggen de bonden kwaliteitseisen op het gebied van bestuur en 

technisch kader op aan hun verenigingen. Zonder diploma geen trainer of leider; zonder 

cursus geen bestuurder. De vraag naar kwaliteit komt echter niet alleen bij de bond vandaan, 

maar ook van de leden. Die willen een aanbod ‘van niveau’, een trainer waar ze echt wat van 

leren en waarbij ze geen risico op blessures lopen; een bestuur dat de zaak goed organiseert en 

oog heeft voor hun wensen. Maar wel vooral gericht op sport zelf. Veel clubs zijn hier ook al 

lang serieus mee bezig. In theorie zouden alle eisen moeten leiden tot meer kwaliteit. De 

praktijk van alledag toont echter aan dat clubs de regels als een zware last ervaren en dat 

mensen regelmatig de regels ontduiken, dan wel het bijltje erbij neergooien. 

 

 

Kadervoorbeeld 
Een onderdeel van modernisering is voor van alles en nog wat beleid formuleren. Op 

de websites van veel sportverenigingen zijn prachtige beleidsstukken terug te vinden. 

Bonden als de KNVB laten zich niet onbetuigd in het stimuleren hiervan. Dat gaat zo 

ver dat men een medewerker bij 5
e
 en 6

e
 klassers langs stuurt om een quick scan uit te 

voeren van het technische beleid. Als dat beleid niet uitgebreid op papier staat, dan 

scoort de club een onvoldoende en moet de club snel voor een nieuw voor de KNVB 

acceptabel beleid zorgen. Nog meer werk, terwijl de vereniging vooral baat heeft bij 

vraaggerichte ondersteuning. Die is geïnteresseerd in eenvoudige ‘opstap’cursussen 

voor vrijwilligers, voor de goedwillende maar onwetende ouders die beschikbaar zijn 

voor het op een prettige manier bezighouden van pupillen tijdens trainingen of voor 

het fluiten van een wedstrijdje op zaterdag. Veel van de aangeboden cursussen waarin 

vooral aandacht is voor de technische capaciteiten van de jeugd zijn toegesneden op 

vaste trainers bij de verenigingen. Ze sluiten niet aan bij de uitgangssituatie bij 

kleinere autochtone en allochtone clubs die veelal anders is. Het daar aanwezige kader 

kan dan ook vaak niet voldoen aan de onevenredig hoog gestelde cursuseisen en haakt 

voor of tijdens de cursus af. 

 

Sport als middel 

De nadruk is sterk verschoven van sport als doel naar sport als middel. Stond vroeger de 

passie voor het beoefenen van een sport centraal, tegenwoordig wordt van sportverenigingen 

verwacht dat zij (ook) maatschappelijk diensten leveren en bijdragen aan het veroveren van 

marktaandeel voor hun bond. En ook aan deze nieuwe publieke taken (BOS, meedoen 

allochtone jongeren door sport, buitenschoolse opvang, wijkopbouw, marketing) worden 

behoorlijke eisen gesteld, waaraan veel clubs niet kunnen voldoen omdat ze er geen geschikte 

mensen voor hebben. De traditionele regels, praktijken en structuren in de verenigingssport 

staan onder druk als gevolg van de (opgelegde) zoektocht naar externe legitimering. De 

maatschappelijke trends zijn uitgangspunten geworden, waarbinnen de sportverenigingen zich 

staande moeten zien te houden.  

Het besturen van een vereniging is tegenwoordig eigenlijk niet meer te doen zonder goed 

opgeleide secretarissen en penningmeesters en een voorzitter die de nodige contacten bij 

gemeente, bedrijven en bonden heeft. Dit is niet zo omdat het organiseren van het spelletje 

zoveel ingewikkelder is geworden, maar veeleer vanwege de grote verlangens en bemoeienis 

van politiek en beleidsmakers. Deze bemoeienis leidt weliswaar tot een breder aanbod en 

meer aandacht voor kwaliteit van sport(bestuur), maar ook tot (te) veel rompslomp, 

verwachtingen en eisen waaraan veel sportclubs niet of maar met grote moeite tegemoet 

kunnen komen. 

Het referentiekader van veel sportverenigingen wordt nog steeds in belangrijke mate beheerst 

door een levensbeschouwelijke achtergrond of door ‘traditionele’ waarden en normen als 
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participatie, betrokkenheid, solidariteit en focus op de eigen leden. De interne gerichtheid die 

daarmee gepaard gaat staat haaks op het gewenste en vereiste maatschappelijk 

ondernemerschap, met waarden als oriëntatie op de omgeving, doelmatigheid, effectiviteit en 

kwaliteit. Het is twijfelachtig of het merendeel van de sportbestuurders in staat is beide 

perspectieven op elkaar af te stemmen als de inzet op modernisering en professionalisering 

niet op een realistischer manier wordt vertaald. 

 

 

3. Moderniseren: tussen plan en praktijk 

 

Vanuit bovenstaande analyse van de invloeden van buitenaf waarmee hedendaagse 

sportverenigingen te maken hebben en van de gevolgen daarvan, zien wij grofweg twee 

oplossingen. De eerste is dat de verenigingen in staat worden gesteld in te spelen op alle 

veranderingen. Verenigingen moeten beter voor hun (nieuwe) taken worden toegerust. 

Kortom: verenigingen moeten veranderen.  

De tweede oplossing is ervoor zorgen dat de druk van buitenaf (het moeten voldoen aan 

maatschappelijke taken en regelgeving en verantwoording moeten afleggen) afneemt. Hierbij 

zijn de variëteit en de aanwezige mogelijkheden en behoeften van de clubs zelf sturend. 

 

Momenteel kiezen politiek, bonden en menige vereniging onder de noemer ‘modernisering’ 

vooral voor de eerste oplossing. De vereniging zal dan professioneler moeten gaan 

functioneren. Alleen op die wijze kan een vereniging zich in de toekomst staande houden. In 

de ogen van velen ‘kan het niet anders’. 

De verantwoordelijkheid rust daarbij vooral op de schouders van de verenigingen: zij moeten 

ervoor zorgen dat bestuur en kader kwalitatief voldoende in staat zijn zich aan te passen aan 

de veranderende omstandigheden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld hun bestuurs- en 

managementcompetenties en –vaardigheden vergroten, meer kennis vergaren over kinder- en 

naschoolse opvang, en gaan voldoen aan normen en regels voor sociale hygiëne. 

Problematisch is dat deze benadering momenteel zonder onderscheid op alle verenigingen 

lijkt te worden toegepast. Alle clubs worden over één kam geschoren; ze moeten allemaal op 

dezelfde manier groot, sterk en actief zijn. De aanwezige aanzetten tot differentiatie in de 

ondersteuning zijn naar de achtergrond gedrongen en blijven steken in mooie woorden. 

 

Grofweg zijn in beleid en praktijk twee vormen van professionalisering van het 

verenigingsmanagement zichtbaar. In de eerste opvatting benadert men professionaliseren 

vanuit de rationaliseringsgedachte. De clubs moeten de hun toebedachte taken op een 

effectieve en efficiënte manier uitvoeren. Dit kan het beste gebeuren door op grote schaal 

professionals aan te stellen die ‘moeilijke’ delen van het takenpakket van de vrijwillige 

kaderleden overnemen. In deze opvatting heeft professionaliseren vooral te maken met 

standaardisatie van werkzaamheden, vastleggen van procedures en verantwoordelijkheden, dit 

het liefst in uitgebreide beleidsdocumenten. Professionalisering is in deze benadering 

synoniem met het aanstellen van betaalde krachten. In de sport neemt het aantal betaalde 

banen inderdaad toe, onder meer in de vorm van verenigingsmanagement. 

De sportkoepel denkt dit toekomstbeeld vooral te kunnen realiseren door het aanstellen van 

“verschillende betaalde verenigingsmanagers … die oog hebben voor de omgeving en de 

activiteiten van de onderneming daar moeiteloos op af kunnen stemmen”. De doelstellingen 

voor 2008 spreken van 2700 verenigingsmanagers, ook van veel beroepstrainers (voor 40 

procent van de verenigingen) en 100 procent gekwalificeerde trainers. Het idee en geloof in 

professionalisering is niet nieuw, maar heeft in het verleden ook steeds veel weerstand 
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opgeroepen, vanwege de vrees dat dit ten koste zou gaan van het hooggewaardeerde 

vrijwilligerswerk. 

 

In de tweede opvatting van professionalisering gaat men uit van de professionele 

verenigingsondersteuning. Betaalde krachten ondersteunen vrijwillige bestuurders, vaak ook 

tijdelijk. De professionalisering moet ondersteunend en aanvullend plaatsvinden, uitgaande 

van de behoefte van de verenigingen (van onderop). De betaalde krachten zijn in dienst van 

de sportbonden, sportraden, lokale servicepunten, gemeenten of welzijnsorganisaties die 

verantwoordelijkheid en besluitvorming aan deze professionals delegeren. In het kader van 

gesubsidieerde projecten zijn koepels, bonden en gemeentelijke diensten bereid geselecteerde 

verenigingen te ondersteunen met bijvoorbeeld het integratievraagstuk (‘Meedoen allochtone 

jongeren door Sport’). Het besturen van een maatschappelijke onderneming vereist andere 

bestuurlijke en organisatorische kwaliteiten dan het organiseren van sportwedstrijden. Het bij 

elkaar brengen van jongeren met verschillende etnische achtergronden vraagt inzicht in het 

multiculturaliseringsvraagstuk. 

 

 

4. Gevolgen van professionalisering: kansen en risico’s 
 

In Nederland zijn diverse sporen van (succesvolle) professionalisering en modernisering zoals 

bedoeld door de NOC*NSF terug te vinden. Bij het in de jaren ‘80 ingezette STK-beleid is 

onder meer gebleken dat ‘ondersteunende’ professionalisering eerder leidt tot toename van 

vrijwilliger inzet dan tot afname
2
. Zowel in de jaren ‘80 als bij PRINS is de financiering een 

bottleneck gebleken. Subsidies zijn over het algemeen van korte duur en daarna moet de 

professional ‘zichzelf terug verdienen’, want de extra lasten kunnen maar beperkt worden 

doorberekend naar de leden.  

Hoe weinig realistisch een volledige professionalisering van het werk in verenigingen is kan 

worden afgeleid uit de gegevens van de Rapportage Sport 2006. In 2005 werden in de sport 

twee miljoen uren of 50.000 fte aan inzet door vrijwilligers geleverd. Omgerekend naar 

modale loonkosten 1500.000.000 euro, ofwel 1,5 miljard euro. 

Het aantal verenigingsmanagers is toegenomen. Het exacte aantal is ons niet bekend, maar het 

komt zeker niet boven de 500. In 2004 bleek overigens al dat de opstellers van deze 

ambitieuze plannen zelf te weinig oog hebben gehad voor hun omgeving, in ieder geval een te 

beperkte contextanalyse gemaakt hebben, toen het idee van honderden extra 

verenigingsmanagers losgelaten moest worden vanwege de subsidiestop van de overheid. 

Maar toch hebben verenigingen in diverse plaatsen kinder- en/of naschoolse opvang 

gerealiseerd, we zien grote verenigingen met soms wel duizenden leden, waar de hele familie 

op eigen manier kan sporten et cetera. Hier en daar is het predikaat ‘maatschappelijke 

onderneming’ zeker op zijn plaats. Deze trend is goed en moet vooral zijn weg kunnen blijven 

gaan. 

 

Risico’s: een keurslijf dat velen niet past 

Maar, zo is onze stelling, een te grote en eenzijdige nadruk op de zegeningen van deze 

ontwikkeling loopt het risico een (zeer) groot deel van de Nederlandse sportverenigingen 

buitenspel te zetten en te onderwaarderen wat daar gebeurt. Veel van de 27.000 verenigingen 

kunnen of willen niet aanhaken bij de bepleite modernisering en zullen dat naar verwachting 

ook in de nabije toekomst niet doen. De maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en 

                                                
2
 zie o.a. NOC*NSF. (1998). Professionalisering in de sport: voorzet voor beleid. Arnhem: 

NOC*NSF. 
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het antwoord op deze externe druk in de vorm van professionalisering hebben tot gevolg dat 

de aandacht verder is komen af te staan vanwaar sportverenigingen van oudsher ijzersterk in 

zijn geweest: het organiseren van het spelletje, het primaire proces en daarmee het voorzien in 

een grote maatschappelijke behoefte, de behoefte van mensen samen met ‘soortgenoten’ te 

sporten, waarvan een sociaal bindende werking uitgaat.  

 

De honderdduizenden mensen die wekelijks met hun sport bezig zijn, (h)erkennen wellicht de 

maatschappelijke betekenis van sport, maar het is niet hun belangrijkste drijfveer. Zij sporten 

om het sporten zelf, vaak samen met anderen; sporten is plezierig, sport kan spannend en 

enerverend zijn. Het originele doel van verenigingen raakt echter steeds verder uit beeld en 

wordt nauwelijks meer gewaardeerd, lijkt het.
3
 

Met andere woorden, er gaapt een kloof tussen de houding en motivatie van politici en 

beleidsmakers en die van de sportbeoefenaren en sportbestuurders. Overigens is dit niet 

uitsluitend kenmerkend voor de sport; in tal van andere sectoren zijn ook vaak grote kloven te 

ontdekken tussen plan en praktijk. Wat zijn de gevolgen van dit verschil tussen plan en 

praktijk?  

 

Eenzijdigheid en uniformiteit leiden tot sterfhuisbeleid 

Vooral in grotere steden zien we dat veel verenigingen het de laatste jaren niet kunnen 

bolwerken in het steeds maar opnieuw aanhaken bij nieuwe eisen en/of gebruik maken van 

beschikbare projectsubsidies. Daar waar de bestuurlijke capaciteit groot genoeg is, dat is vaak 

in de grotere clubs het geval, weet men de juiste wegen te bewandelen en beschikt men over 

goede contacten bij bonden en gemeente. Het zijn juist kleine (‘zwakke’) sportverenigingen 

die met de rug tegen de muur komen te staan en soms geen uitweg meer zien. Kleine 

verenigingen zien in grote succesvolle verenigingen een voorbeeld. Deze clubs wordt 

voorgehouden dat schaalvergroting en bundeling een redmiddel zijn. Rijzen hun problemen 

de pan uit, meestal pas wanneer het water al tot aan de lippen staat, zien zij een fusie met een 

andere kleine vereniging vaak als de laatste strohalm. Het resultaat van een dergelijke fusie is 

dat twee keer ‘niks’ bij elkaar kruipt waardoor het resultaat ook niet veel wordt.  

 

Wat betekent het verlies van kleine verenigingen voor sporters en voor de maatschappij? 

Kleinere clubs zijn doorgaans nog van grote waarde voor de zo gewenste sociale cohesie in de 

vooral oudere buurten en wijken. Wat te denken van de moeder die onlangs bij een van de 

grote voetbalverenigingen in een Vinex-wijk de klacht uitte dat het voor haar en haar F-je wel 

heel erg onpersoonlijk was bij die ‘voetbalfabriek’. Het deed haar verlangen naar een (veel) 

kleinere club waar ze zich thuis zou kunnen voelen en haar zoontje uit de F15 niet bijna 

wekelijks tegen een ander F-team van de eigen club hoefde te spelen. Wellicht hebben velen 

daarmee geen enkele moeite, anderen kennelijk wel. 

 

Professionalisering, modernisering en schaalvergroting zijn niet per definitie verkeerde 

ontwikkelingen. Integendeel, er zitten ook voordelen aan, omdat een deel van de 

sportverenigingen daarmee bewijst extra waardevol in de huidige samenleving te (kunnen) 

staan en hun maatschappelijke meerwaarde kunnen vergroten. Dat is vooral daar van belang 

waar tal van andere sectoren (onderwijs, welzijn, kerken en dergelijke) onvoldoende in staat 

zijn (gebleken) maatschappelijke vraagstukken als integratie, inburgering, kinderopvang, 

obesitas, et cetera adequaat op te pakken. Maar het gaat te ver deze inzet en reorganisaties van 

alle verenigingen te eisen. 

                                                
3
 Het grote risico waarop in het verleden in het debat over professionalisering steeds is gewezen is de 

verdringing van het vrijwilligerswerk. Recent heeft Atsma zich nog in deze zin uitgelaten.  
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De moeder hierboven aangehaald, laat zien dat de waarden van de traditionele ‘kleine‘ 

sportvereniging zoals ‘elkaar kennen’, betrokkenheid en solidariteit (voor velen) nog 

belangrijk zijn. Het geweldig grote legioen vrijwilligers dat zich wekelijks inzet, bewijst dat 

die traditionele waarden nog steeds diepgeworteld zijn in het sportverenigingsleven. En als 

het lukt dit vrijwilligerswerk meer op maat te snijden voor de moderne burger (korter, 

flexibeler), is er geen enkele reden aan te nemen dat het aantal vrijwilligers in de naaste 

toekomst (sterk) zal afnemen. Juist in deze tijd van postmoderne sociale onzekerheid en 

fragmentatie zijn velen op zoek naar nieuwe bindingen, naar een groep waar zij bij horen. 

Daarvoor zijn en blijven sportverenigingen bij uitstek zeer laagdrempelige mogelijkheden.  

 

De specifieke kwaliteiten van kleine verenigingen komen ook goed naar voren in het 

landelijke verenigingspanel van het Mulier Instituut. Kleine verenigingen zijn soms wat 

minder ‘ambitieus’, maar hebben desondanks veel te bieden, ook op het vlak van participatie, 

sociale cohesie, bewegen in eigen kring. Het is paradoxaal dat er de laatste jaren enorme 

bedragen in worden gestoken om nieuwe zogenoemde ‘communities in beweging’ van de 

grond te krijgen (hoe waardevol op zichzelf) en tegelijkertijd veel bestaande communities 

(verenigingen) aan hun lot worden overgelaten en wegkwijnen. 

Dit alles neemt niet weg dat, zoals boven betoogd, veel kan gebeuren om het al die 

goedbedoelende en welwillende vrijwilligers gemakkelijker en plezieriger te maken. 

Verenigingen kunnen hun maatschappelijke betekenis behouden wanneer zij meer 

ondersteuning krijgen in de ‘survival of the fittest’ strijd. Human Resource Management voor 

sportverenigingen, met de vrijwilligers als uitgangspunt, daarop zou professionalisering zich 

vooral moeten richten. 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat de huidige trend naar modernisering en 

professionalisering met veel nadruk op ‘groot en sterk’ het risico met zich meebrengt dat 

kleine verenigingen de overlevingsstrijd zullen opgeven en/of zich vergeten en 

ondergewaardeerd voelen. Het zover laten komen, houdt een ontkenning in dat een heel groot 

deel van het Nederlandse sportverenigingsleven een uiterst waardevolle basis vormt voor al 

die zaken die de laatste jaren door politici en beleidsmakers als zo belangrijk worden 

neergezet (meer bewegen, integratiebijdrage, sociale cohesie bevorderend, opbouwen sociaal 

kapitaal et cetera). 

 

 

5. Gevoel voor realiteit: naar een heterogene aanpak 
 

Voor een oplossing of alternatief is het belangrijk dat we met gevoel voor realiteit kijken naar 

de praktijk. De sportwereld is steeds meer een lappendeken van verschillende typen 

organisaties en leden; ‘alle neuzen dezelfde kant op’ is allang een illusie gebleken en 

misschien is het dat ook wel altijd geweest, zelfs op het niveau van een sportvereniging. Dit 

concluderend stellen we dat het uitgangspunt voor beleid diversiteit moet zijn, diversiteit 

zowel binnen verenigingen als tussen verenigingen. Het accepteren en uitgaan van diversiteit 

door bestuurders, politici en beleidsmakers is cruciaal voor alle verenigingen. Gun alle 

verenigingen bestaansrecht en garandeer voor zover mogelijk dat bestaansrecht zelfs. De 

opdracht is leren omgaan met verscheidenheid en deze positief waarderen. In meer 

marktconforme termen: vul het streven naar moderne verenigingen vraagvolgend en op maat 

in.  

 

De vertaling van het begrip ‘professionalisering’ is dan gebaseerd op de wensen, behoeften en 

problemen van sporters en verenigingsbestuurders die actief zijn op hun eigen lokale, 
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alledaagse niveau in de context van de vereniging. Daarvoor is het van belang (opnieuw) de 

vraag te stellen: ‘Waartoe zijn sportverenigingen op aard?’ Als het antwoord op deze vraag 

nog steeds is ‘primair voor het mogelijk maken dat mensen van verschillende leeftijd en 

pluimage met en tegen soortgenoten kunnen sporten en dit uitsluitend of in hoge mate te 

realiseren door de inzet van vrijwilligers’, dan zal de inzet niet beperkt kunnen blijven tot een 

professionaliseringsslag bij enkele honderden (grote, sterke) sportverenigingen van de circa 

27.000 die ons land kent. Dan is het even hard nodig de verenigingsondersteuning drastisch 

uit te breiden en het budget fors te verhogen (Ton Boot rekent in de Volkskrant van 17 

november 2007 voor dat we er met 2 à 3 miljard per jaar al zijn – en dan is sport nog steeds 

het kleinste ministerie …). 

 

Er is nog een andere optie voor het optimaliseren van de sportorganisatie met behoud van 

participatie: het wegnemen of sterk verminderen van de vele regels, knelpunten, voorwaarden 

en verantwoordelijkheden waarmee de sportverenigingen in de loop der jaren zijn opgezadeld 

en die eerder toe dan af lijken te nemen. Ook dit zou getuigen van (post)moderniseren en 

professionaliseren: empowerment van het verenigingskader. Dat betekent dat de 

sportvereniging zoveel mogelijk ruimte en vertrouwen krijgt voor het organiseren van de 

sport van onderaf, al dan niet in eigen kring. Dat geeft bestuurders, het kader en al die andere 

vrijwilligers lucht om te blijven doen waar ze goed in zijn. Nog meer verantwoordelijkheid op 

hun schouders leggen, zal waarschijnlijk desastreuze gevolgen hebben. 

 

Professionalisering is dan bijvoorbeeld het verlichten van knellend beleid en verstikkende 

voorwaarden vanuit de (lokale) overheid (OZB, tarieven voor veld- en zaalhuur, subsidies, 

hinder- en milieuwetten, aansprakelijkheden), de bonden (met vaak onbegrijpelijke en/of 

achterhaalde regels en boetes voor ‘overtredingen’) of andere instanties (bijvoorbeeld horeca-

wetgeving, BUMA-rechten, et cetera). De burger, in ons geval de sporter, is nog lang geen 

uitgangspunt voor beleid en regelgeving. Zou dat wel het geval zijn, dan zouden beleids- en 

regelmakers zich veel meer en beter verplaatsen in het leven van alledag en minder sturend 

van bovenaf optreden. 

 

Uitgangspunt voor sportbeleid, zowel voor sport als doel, als voor sport als middel, moet in 

onze ogen altijd een optimale beoefening van sport zijn. Daar is de sporter en degene die sport 

organiseert het meest bij gebaat. Zij zijn het die, als direct betrokkenen, gezamenlijk zouden 

moeten bepalen welke organisatievorm en welke uitgangspunten daarbij het meest geschikt of 

gewenst zijn: een grote of kleine vereniging, een omnivereniging, stichting, fusie, federatie, 

schoolsport, verenigingssport, wijksport, (post)modern, traditioneel, betaalde krachten, 

klantgericht, prestatiegericht, recreatief – hoe divers kunnen sportorganisaties zijn? 

 

De vraag die politici, bestuurders en beleidsmakers moet bezighouden, is hoe zij de diversiteit 

zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Een dergelijke heterogene aanpak vereist het radicaal 

omzetten van de knop: in plaats van bovenaf landelijk vaststellen en dicteren wat het beste 

zou zijn voor de sport en de sporters, juist ‘lokaal’ en ‘van onderaf’ als uitgangspunten 

hanteren. Dat levert de best mogelijke garantie dat iedereen, tot welke categorie men ook 

behoort, zich zo goed en prettig mogelijk op eigen niveau sportief kan ontwikkelen. Met die 

erkenning van de kracht van heterogeniteit kan Nederland uitgroeien tot een echt sport(ief) 

land.  



 13 

Literatuur 

 

Anthonissen, A., & J. Boessenkool. (1998). Betekenissen van besturen. Variaties in 

bestuurlijk handelen in amateursportorganisaties. Utrecht:: ISOR. 

Beleidsbrief Sport (2007). Den Haag: Ministerie van VWS 

Breedveld, K., & Tiessen-Raaphorst, A. (Eds.). (2006). Rapportage Sport 2006. Den Haag: 

Sociaal en Cultureel Planbureau. 

De Vries, J. (2007). Besturen als Sport. Den Haag: Ministerie van VWS. 

Dieperink, L., et al. (2003). Wet- en regelgeving voor sportverenigingen. Arnhem: 

NOC*NSF. 

Grit, K. (2000). Economisering als probleem. Een studie naar de bedrijfsmatige stad en de 

ondernemende universiteit. Assen: Van Gorcum. 

Janssens, J. W., & C. van Lindert. (2001). Een zware wissel? Onderzoek naar knelpunten in 

wet- en regelgeving voor vrijwilligers in de sport. Utrecht: NFWS. 

Lucassen, J. M. H. (1987a). Werk maken van sport. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur. 

Mulier Instituut (2005). Trendrapport VMT. Den Bosch: Mulier Instituut 

Olympisch Plan 2028 (2007). Arnhem: NOC*NSF. 

NOC*NSF (2002). De Sportvereniging. Arnhem: NOC&NSF  

NOC*NSF (1999). Professionalisering van managementtaken op verenigingsniveau. 

NOC*NSF (1998). Professionalisering in de sport: voorzet voor beleid. Arnhem: 

NOC*NSFBanenplan voor de sport. Arnhem: NOC*NSF. 

SCP (2006). Rapportage Sport.Den Haag. 

Tijd voor Sport (2006). Den Haag: Ministerie van VWS 

Van Bottenburg, M. (2006). Het kapitaal van de sport. Inaugurele rede. Utrecht: Universiteit 

Utrecht. 

Van Kalmthout, J., & Lucassen, J. (2007). Verenigingsmonitor 2007. ’s-Hertogenbosch 

/Arnhem: WJH Mulier Instituut/NOC*NSF. 

Van Kalmthout, J., Lucassen, J., & Janssens, J. (2006). Sportverenigingen 2000-2005: 

stabiele sportverbanden in turbulente tijden. Nieuwegein: W.J.H. Mulier 

Instituut/ARKO Sports Media. 

 

 


