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V

“What is good for our customers is also, in the long run, good for us.”
Ingvar Kamprad

(oprichter en CEO IKEA)
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VOORWOORD

VOORWOORD

Een van de misverstanden in de sport is dat er sprake zou zijn van toenemende
professionalisering. Het sportaanbod zou minder en minder leunen op de inzet
van vrijwilligers. In toenemende mate zouden het ondernemers zijn, die met
betaalde krachten een goed belegde boterham proberen te verdienen aan de
moderne consument die behoefte heeft aan sport-on-demand. De meningen over
die (vermeende) ontwikkeling zijn verdeeld. Cultuurpessimisten en romantici
hekelen de gevreesde teloorgang van een geapprecieerd cultuurgoed, meer zake-
lijk ingestelde analytici verwelkomen de belofte van dynamiek en commerciele vin-
dingrijkheid.

De werkelijkheid is dat sport van oudsher sterk heeft geleund op zakelijke belan-
gen. De eerste sportcompetities werden georganiseerd door kroegbazen en kran-
tenmagnaten, simpelweg omdat dat reuring bracht die hun business ten goede
kwam. Pas later, om redenen die te ver voeren voor dit eenvoudige voorwoord
maar die, zoals altijd, minder edel waren dan ze veelal werden voorgesteld, werd
sport uit de wereld van ‘t winstbejag weg getrokken en binnen de context van de
vrijwillige inzet gesitueerd. De Amsterdamse socioloog Ruud Stokvis heeft naar die
periode verwezen als het ‘intermezzo van het amateurisme’ - een tijdperk dat in
zijn ogen eindigde met de openstelling van de Olympische Spelen voor professio-
nals (in 1984).

De werkelijkheid is óók dat de samenleving steeds complexer wordt. Die ontwik-
keling gaat niet voor bij aan de sport. Bonden en sportverenigingen bezitten niet
langer het monopolie op het aanbieden van sport. Anno 2012 is sport een markt-
segment binnen de ‘leisure industries’, de vrijetijdsindustrie. Op die markt bieden
fitnessondernemers, evenementenorganisatoren en mediabedrijven diensten aan
op het snijvlak van sport, wellness en entertainment. Aan de meer publieke zijde
van het spectrum wordt de sport steeds vaker gezien als breekijzer in moeilijke
dossiers als de strijd tegen overgewicht of het bijeenhouden van een multiculture-
le samenleving. Vanuit de gezondheidszorg en het onderwijs worden lijnen uitge-
zet richting de sport. Beide kennen lange tradities van beleidsmatig opereren, en
verwachten hetzelfde van de sport. 

Linksom en rechtsom zien we dat er hogere eisen worden gesteld aan de sport.
Onder druk van geldschieters, partners en een groeiende schare concurrenten
wordt de (traditionele) sport gedwongen om zich bewust te worden van haar
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positie en daar beleid op te maken:  tijdshorizons aan te leggen, kansen te benoe-
men, bedreigingen te identificeren en af te zetten tegen zelf toegedichte sterktes
en zwaktes.  Het jargon dat daarbij hoort, van Swot-analyses tot Ansoff-matrices,
is al lang niet meer voorbehouden aan duur betaalde consultants. Ook op alge-
mene ledenvergaderingen en in sportkantines doemen tegenwoordig de power-
points op. In die zin doet een zekere verzakelijking (opnieuw) zijn intrede in de
sport. Met een nostalgisch oog zou men die ontwikkeling kunnen betreuren, en
kunnen rouwen om een vermeend verlies aan speelsheid en spontaniteit. Aan de
andere kant: als er één sector  is waar het adagium ‘stilstand is achteruitgang’ op
van toepassing is, dan is het wel de sport. De wereld verandert. En dus verandert
ook de sport. Passie en betrokkenheid zullen altijd het leitmotiv van de sport blij-
ven. Dat goed te managen, wordt voor de sport de belangrijkste uitdaging voor
de aankomende jaren.

Prof dr. Koen Breedveld

Directeur Mulier Instituut

Hoogleraar aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Univer-
siteit Nijmegen
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1. Situering

Sport, en bij uitbreiding beweging, is in de afgelopen decennia opgeschoven van
een maatschappelijk randverschijnsel naar het centrum van de samenleving: sport
en beweging zijn alledaags geworden. Dit ging gepaard met heel wat veranderin-
gen in het sport- en bewegingslandschap. Zo is er onder meer een grote verschei-
denheid aan vormen van sportbeoefening, participanten en aanbieders ontstaan
en neemt het aantal aangeboden (laagdrempelige) bewegingsactiviteiten sterk
toe.

In dit boek staan de aanbieders van sport- en bewegingsactiviteiten centraal.
Waar sportverenigingen in de Lage Landen, zoals in het merendeel van (West-)
Europa, aanvankelijk een monopoliepositie hadden in de sportwereld, werden ze
in de laatste decennia steeds meer geconfronteerd met tal van initiatieven door de
overheid en de groeiende impact van commerciële sportaanbieders. Zowel publie-
ke als private actoren, profit en non-profit spelers, als clubgeorganiseerde en
andersgeorganiseerde aanbieders kleuren vandaag het sport- en bewegingsland-
schap. Deze ontwikkelingen, in combinatie met een toegenomen aandacht voor
kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit, hebben er voor gezorgd dat het managen van
sport- en bewegingsorganisaties steeds meer aandacht krijgt van professionals,
beleidsmakers, onderwijsverstrekkers en onderzoekers. Dit blijkt onder meer ook
uit het ontstaan van diverse (internationale) onderwijs- en opleidingsprogram-
ma’s en publicaties waarin sportmanagement een nadrukkelijke plaats heeft.

2. Doelstellingen en doelpubliek

In dit boek staat het sport- en bewegingsmanagement in de Lage Landen centraal.
Hierin onderscheidt dit boek zich van de diverse sportmanagementboeken die in
het afgelopen decennium gepubliceerd werden en die veelal een Anglo-
Amerikaans sportmodel als uitgangspunt nemen en/of een internationale focus
hebben, al dan niet sterk gericht op topsport en mediasport. Het boek onder-
scheidt zich bovendien ook van heel wat, eerder traditionele, managementboeken
door niet de focus te leggen op eerder grote commerciële ondernemingen en/of
evenementen. In het boek De regels van het spel: management van sport en beweging is er
dan ook bewust voor gekozen om het management van organisaties die sport en
beweging aanbieden in Nederland en Vlaanderen als uitgangspunt te nemen. Het
betreft hier veelal, eerder kleine ondernemingen uit zowel de non-profit, publieke
als commerciële sector (zie verder). Op die manier wordt maximaal aandacht
besteed aan de praktijk en de organisatie- en beleidsstructuren die de Lage
Landen kenmerken en is er een directe transfer naar het werkveld.

Het schrijven van dit boek werd geleid door twee vragen: (i) welke kennis over
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(organisatie)management is cruciaal voor personen die actief (zullen) zijn in de
sport- en bewegingssector, en (ii) hoe kan maximaal de vertaalslag gemaakt wor-
den naar het managen van organisaties in het domein van sport en beweging
zodat de inhoud van dit boek een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van
de diverse, generieke managementboeken die reeds beschikbaar zijn.

Dit boek is voornamelijk geschreven voor studenten, beleidsmakers en professio-
nals die actief zijn en/of interesse hebben in het managen van sport- en bewe-
gingsorganisaties. In het boek staat het strategisch, tactisch en operationeel
managen van deze organisaties centraal. Hierbij zal onder meer uitvoerig aan-
dacht besteed worden aan de balans die sport- en bewegingsorganisaties dienen
te vinden tussen de eigen interne werking en hun externe omgeving. Daarnaast
wordt ingegaan op aspecten zoals het human resources management in sport- en
bewegingsorganisaties, het opzetten van samenwerkingsverbanden, etc.

Het boek verschaft kennis en inzichten in deze en andere aspecten van het
management, maar reikt daarnaast ook de nodige tools en modellen aan die toe-
laten om deze inzichten te vertalen en toe te passen in de dagelijkse sport- en
bewegingspraktijk in Vlaanderen en Nederland.

3. Gehanteerde begrippenkader

Dit boek is gericht op de Lage Landen. Hoewel Vlaanderen1 en Nederland op heel
wat vlakken sterke gelijkenissen vertonen, zijn er ook een groot aantal verschillen.
Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het woordgebruik in dit boek. Zo spreekt men
in Vlaanderen van sportclubs die aangesloten kunnen zijn bij sportfederaties en heeft
men het in Nederland over sportverenigingen die op hun beurt lid zijn van sportbon-
den. Vlaanderen heeft sporttakken en Nederland takken van sport. In Vlaanderen spe-
len heel wat senioren petanque terwijl hun Nederlandse leeftijdsgenoten zich aan
jeu de boules wagen, etc. In dit boek zal dan ook gevarieerd worden in de gebruik-
te woordkeuze.

Dit boek heeft betrekking op sport- en bewegingsorganisaties. In Vlaanderen zal
men in woordcombinaties ook eerder verwijzen naar ‘beweging’, terwijl men in
Nederland ‘bewegen’ of ‘beweeg’ hanteert. Vandaar dat respectievelijk van ‘bewe-
gingsmanagement’, ‘management van beweging’ of ‘bewegingsorganisaties’ versus
‘beweegmanagement’, ‘management van bewegen’ of ‘beweegorganisaties’
gesproken wordt. De interesse (van organisaties) voor beweging is eerder van
recente datum, terwijl sport al een wat rijkere traditie heeft. Bijgevolg zal op een
aantal plaatsen in dit boek de nadruk meer liggen op sport en sportorganisaties, maar
kan telkens de vertaalslag gemaakt worden naar beweging en bewegingsorganisaties.

XVI

DE REGELS VAN HET SPEL MANAGEMENT VAN SPORT EN BEWEGING

1 Sport is in België een bevoegdheid van de deelstaten. Zo kent Vlaanderen een autonoom sportbeleid.
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4. Opbouw

Dit boek is opgebouwd in vier delen en tien hoofdstukken (zie Figuur I.1). Het eer-
ste deel van dit boek (DEEL I De eigenheid van het sportmanagement in de Lage Landen)
omvat vier hoofdstukken. In Hoofdstuk 1 worden de ontwikkelingen in en de orga-
nisatie van het breedtesportlandschap in Nederland en Vlaanderen toegelicht. In
Hoofdstuk 2 wordt vervolgens dieper ingegaan op de diverse aanbieders van sport
en beweging in de Lage Landen. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 het sportmanage-
ment gesitueerd en worden een aantal basisconcepten verduidelijkt. Hoofdstuk 4
ten slotte, geeft toelichting bij de verschillende bouwstenen van (sport- en bewe-
gings)organisaties.

Figuur I.1 Opbouw van het boek

In het tweede deel van dit boek staat de relatie van sport- en bewegingsorganisa-
ties met hun (externe) omgeving centraal (DEEL II Sport- en bewegingsorganisaties en
hun omgeving). Eerst wordt de directe en indirecte omgeving van sport- en bewe-
gingsorganisaties toegelicht (Hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 onderscheidt vervolgens
een aantal verschillende types van stakeholders of belanghebbenden en gaat die-
per in op de interorganisationele relaties van sport- en bewegingsorganisaties met
andere organisaties en instanties in hun omgeving. Hierbij worden onder meer
ook een aantal kaders uit de organisatietheorie aangereikt.
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Het human resources management (HRM) vormt de rode draad in het derde deel
van dit boek, dat twee hoofdstukken omvat (DEEL III Sport- en bewegingsorganisaties
en hun human resources). In Hoofdstuk 7 staan de medewerkers van sport- en bewe-
gingsorganisaties (betaalde krachten en vrijwilligers) op de voorgrond. Er zal uit-
gebreid aandacht worden besteed aan de diverse aspecten van HRM (o.a. werving
en selectie, belonen en beoordelen, vorming en competentieontwikkeling, etc.).
Hoofdstuk 8 staat vervolgens stil bij de positie van leiders en managers in sport- en
bewegingsorganisaties en gaat dieper in op het belang van teamwerk. Hierbij
wordt ook aandacht besteed aan het belang van veranderingsmanagement.

Het vierde en laatste deel onderstreept het belang van meten en optimaliseren
voor sport- en bewegingsorganisaties (DEEL IV Meten en optimaliseren in het sport-
en bewegingsmanagement). Organisaties dienen meer dan ooit rekenschap af te leg-
gen en begrippen zoals efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit, etc. worden (slag om
slinger) naar voor geschoven. In een eerste hoofdstuk (Hoofdstuk 9) wordt een
overzicht geboden van diverse modellen die gebruikt kunnen worden om sturing
te geven aan sport- en bewegingsorganisaties. Hoofdstuk 10 gaat ten slotte uitge-
breid in op het gebruik van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.
Zowel het opzetten van een onderzoek als het verzamelen van gegevens via onder
meer vragenlijsten en interviews komen hierbij aan bod.

5. Tot slot

We hopen met dit boek een aanzet te hebben gegeven tot een boek waar de lezer
inspiratie uit kan putten. Commentaren en suggesties van gebruikers van dit werk
zijn meer dan welkom bij de auteurs.

Steven Vos en Jeroen Scheerder

Februari 2014
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