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Het organisatiemodel van 
de Nederlandse sport lijkt 
vooral te passen op de 
ambities in het verleden

Column

Structuur of cultuur?

 INEKE DONKERVOORT

Het besturen van een sportbond of 

sportvereniging wordt steeds inge-

wikkelder. Naast uitdagingen als het 

organiseren van de competitie, het 

zorgen voor voldoende vrijwilligers 

en een sluitende begroting, moeten 

vragen beantwoord worden als: Gaan we voor top-

sport en voor maatschappelijke activiteiten? Meedoen 

op topniveau vraagt steeds meer professionele kennis 

en faciliteiten. Sponsoren zijn daarbij noodzakelijk. 

Die stellen steeds hogere eisen aan de wederdienst. 

Maatschappelijke activiteiten waarvoor subsidies ver-

kregen kunnen worden, variëren van het bevorderen 

van bewegen van speciale groepen tot bijdragen aan 

het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van 

werklozen en helpen bij het revitaliseren van wijken.

Nu zijn verenigingen en bonden ledenorganisaties, en 

leden hebben heel verschillende opvattingen als het 

gaat om topsport en maatschappelijke activiteiten. 

Bestuurders van een sportbond hebben te maken 

met verenigingen die uiteenlopen in de wijze waarop 

ze sport willen bedrijven, in omvang en professiona-

lisering. De verschillende visies, meningen en opvat-

tingen komen samen in de algemene ledenvergade-

ring. Daar moet een bestuur goedkeuring krijgen voor 

het te voeren beleid. Het kost bestuurders veel tijd 

en energie om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. 

De hockeybond, een van de best presterende bonden 

in termen van ledengroei en het realiseren van maat-

schappelijke impact, heeft een bestuur van elf leden 

om te kunnen zorgen dat er voldoende met alle leden 

gecommuniceerd wordt; dat er tijd is om verschillen 

van inzicht te beslechten en opkomende brandjes 

te blussen.

De wijze waarop de sport in Nederland van oudsher 

is georganiseerd, met verenigingen en bonden die 

een aanbod verzorgen van top- tot breedtesport en 

in toenemende mate ook maatschappelijke activi-

teiten, is redelijk uniek in de wereld. Het model lijkt 

echter vooral te passen op de ambities van de sport 

in het verleden.

Voor het besturen van een sportvereniging of sport-

bond is deskundigheid en tijd nodig. Zoals blijkt uit de 

sportmonitor, is het vinden van kader met voldoende 

tijd en kwaliteit voor veel bonden en verenigingen 

een knelpunt. Bovendien vergt besturen uitstekende 

communicatieve vaardigheden en lijken goede sport-

bestuurders vooral gekenschetst te kunnen worden 

als ‘verbinders’. Die zijn dun gezaaid. In een aantal 

bonden en grote verenigingen wordt daarom nage-

dacht over een ander bestuursmodel. De schaatsbond 

en de amateursectie van de voetbalbond hebben al 

besloten over te gaan tot een raad van toezichtmodel. 

Daarbij wordt het bestuur van de bond overgelaten 

aan een professionele directie (onder supervisie van 

de raad van toezicht) en de algemene ledenvergade-

ring vervangen door een ledenraad. Daar zit een ver-

tegenwoordiging van leden in, en soms van andere 

stakeholders zoals (top)sporters en sponsoren.

Er valt uiteraard veel voor te zeggen om met het ver-

anderen van de activiteiten van een sportorganisatie 

ook eens te kijken naar de organisatiestructuur. Beleid 

helemaal overlaten aan vrijwilligers is een risico. Het 

toenemend belang van de sport vraagt om professi-

oneel management en professionele medewerkers. 

Opvallend is dat bij de schaatsbond en de KNVB wel 

het besluit is genomen over te gaan naar het nieuwe 

model, maar de bevoegdheden en samenstelling van 

de ledenraad nog moeten worden uitgewerkt. Dat is 

een risico. De ledenraad heeft in het raad van toe-

zichtmodel immers belangrijke bevoegdheden. Op 

papier lijkt het gemakkelijker om met een kleinere 

ledenraad te overleggen, maar als die ledenraad geen 

goede afspiegeling is van de leden of niet genoeg 

kwaliteit bevat, loop je (nieuwe) bestuurlijke risico’s.

De spanning die het traditionele verenigingsmodel 

met zich meebrengt, wordt veelal veroorzaakt door 

belangentegenstellingen en verschillen van opvat-

ting over de richting van de sport. Het blijft veel com-

municatie vragen om de neuzen dezelfde kant op 

te krijgen. Ook moet ieders rol in het nieuwe model 

duidelijk zijn. In een kleinere groep die geen goede 

afspiegeling is van de leden kan het bereiken van over-

eenstemming zelfs extra lastig zijn, zoals Le Cham-

pion, dat loop-, fiets- en wandelevenementen orga-

niseert, heeft ervaren. Deze grote vereniging is twee 

jaar geleden overgegaan naar een ledenraad. Daarmee 

bleken de bestuurlijke problemen echter niet opge-

lost. Er ontstond een crisis die naast het bestuur ook 

de directeur de kop kostte.

Mijn advies aan de KNSB en KNVB: voor het managen 

van verschillende belangen en opvattingen is een struc-

tuurverandering alleen geen oplossing. Aandacht en 

tijd voor cultuur en communicatie blijft nodig. Beide 

kunnen niet overgelaten worden aan een professionele 

directie. Voor duurzame verbetering van de organi-

satie moet aandacht voor structuur samengaan met 

aandacht voor cultuur en communicatie. Structuur 

én cultuur dus! •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder, organisatiedeskundige en eigenaar van ID management & advies  
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Hoe vinden de leden dat Fit!vak haar werk doet in 

deze moeilijke tijden?

“We krijgen goede rapportcijfers van onze leden in de 

tevredenheidsonderzoeken. Tegelijkertijd zegt men: 

‘Het zou helpen als jullie meer kunnen verbinden, meer 

lobbyen, zorgen voor lijntjes naar de Rijksoverheid, de 

gezondheidszorg en de georganiseerde sport.’ Dat is, 

op landelijk niveau, ook onze taak. En er is de behoefte 

om de onderzoekscomponent te versterken, zodat er 

meer evidence-based gewerkt kan worden. Het is een 

beetje ambigu: enerzijds hebben we weinig geld en 

hebben we moeite onze broek op te houden, ander-

zijds investeren we in onderzoek waarvan alleen op mid-

dellange termijn de positieve effecten zichtbaar zijn. 

Maar het klopt, dit soort cijfers kunnen we in ons lobby-

werk goed gebruiken; gelukkig werken we hierbij goed 

samen met NOC*NSF. We hebben dezelfde belangen.”

“De uiteinden van de bran-
che zijn populair: de goed-
koopste en de duurste 
vormen van fitness”
Tjeerd de Jong

De fitnessbranche telt veel verschillende soorten 

ondernemers. Naast de segmenten ‘budget’ en ‘zorg 

en welzijn’, zijn er fitnesscentra die zich profileren 

met luxe en ontspanning. Deze zijn lid van Fit!vak, 

maar hebben ook een eigen vereniging, de Vereni-

ging van Exclusieve Sportcentra (VES). Hoe lastig is 

het om al deze verschillende belangen te behartigen?

“Tot tien jaar geleden overheerste het middensegment: 

iedereen deed zo’n beetje hetzelfde. Consumenten vragen 

nu steeds vaker om persoonlijke begeleiding. Of ze 

richten zich meer op de verbetering van hun gezond-

heid. Het tegenovergestelde zie je ook: consumenten die 

bewust kiezen voor een goedkope variant, met basale 

voorzieningen zonder al te veel begeleiding. Zo zie je 

dat de uiteinden van de branche populair zijn: de goed-

koopste en de duurste vormen van fitness. De midden-

groep vlakt wat af. Als brancheorganisatie zijn we er 

voor iedereen: we willen de verschillende categorieën 

verbinden en versterken, en zien het als onze taak om 

te laten zien wie waar voor staat. Daarom werken wij 

nu aan de invoering van een nieuw labelsysteem. Een 

centrum dat zich specifiek richt op gezondheidszorg 

moet een ander type kwaliteitslabel krijgen dan een 

Basic fit-centrum. Zo willen we aan de klanten zicht-

baar maken wat ze kunnen verwachten. Die kwaliteits-

beoordeling verzorgen wij. Daarbij kijken we naar de 

scholing van het aanwezige personeel en de aanwe-

zige voorzieningen. Dat betekent niet dat wij met deze 

labels een waardeoordeel geven: wij geven slechts een 

beschrijving van wat de klanten kunnen verwachten. 

Wij werken hierbij samen met een onafhankelijke kwa-

liteitsorganisatie, Keurmerk Fitness. Een ondernemer 

die lid wil worden van Fit!vak wordt door hen beoor-

deeld. Het systeem functioneert goed en we gaan het 

nu uitbreiden. Dat zal enige tijd vergen.”

“Veel ondernemers kunnen 
en durven breder te kijken 
dan ze gewend waren”
Tjeerd de Jong

Hoe ziet een gezonde fitnessbranche er over vijf jaar 

uit?

“Eén branche, die staat voor een grote diversiteit qua 

aanbod, waarbij op alle punten de kwaliteit gegaran-

deerd is door de aanwezigheid van goed geschoold 

personeel. Waarbij het niet nodig is om het werkveld 

binnen de muren van het fitnesscentrum te concen-

treren. De fitnessondernemer is een spin in het lokale 

web, die samenwerkt met andere partijen. Deze onder-

nemer heeft kennis en kunde in huis, beschikt over data 

en onderzoekscijfers die weloverwogen beleidsbeslis-

singen mogelijk maken, bijvoorbeeld als het gaat om 

het maken van gezondheidsprogramma’s. We hebben 

Fitness 2.0 neergezet om een verandering in de manier 

van denken te bewerkstelligen. Net zoals de georga-

niseerde sport zich heeft gericht op het concept van 

de open club, waarbij sportverenigingen samenwerken 

met andere partijen en vraag- en buurtgericht werken. 

Deze mentale omslag is inmiddels wel gemaakt. Veel 

ondernemers kunnen en durven breder te kijken dan 

ze gewend waren. Om het tot uitvoering te brengen, 

is het nu tijd voor Fitness 3.0.” •
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