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“Door het EK in eigen land zal vrouwenvoetbal exploderen
tot verreweg de grootste vrouwensport in Nederland”
Van 16 juli tot en met 6 augustus is Nederland voor het eerst in de geschiedenis gastheer van het EK vrouwenvoetbal.
In de zomer van 2009 deden de OranjeLeeuwinnen voor het eerst mee aan een grote eindronde. 1,7 miljoen
Nederlandse tv-kijkers zagen hoe ‘we’ in de halve finale van het EK werden uitgeschakeld door Engeland. Op het EK
in 2013 kwam Nederland niet door de groepsfase en bij het WK-debuut in 2015 reikte Oranje tot de achtste finale.
Ondertussen blijft vrouwenvoetbal gestaag groeien en inmiddels steekt het vrouwenhockey behoorlijk naar de kroon.
Zal vrouwenvoetbal door het EK in eigen land exploderen tot verreweg de grootste vrouwensport in Nederland?
DOOR ROELOF JAN VOCHTELOO

Willem Vissers, sportjournalist bij
de Volkskrant
“Ik denk niet dat het gaat exploderen, maar vrouwenvoetbal gaat misschien wel de grootste vrouwensport
worden. Het EK kan daarbij een licht stimulerende werking hebben, maar het is bewezen dat sportsuccessen
niet of nauwelijks invloed hebben op het aantal mensen

Welles/nietes

dat de sport gaat doen. De olympische titel van de volleyballers in 1996 heeft geen extra leden opgeleverd
en er zijn ook niet meer mensen gaan tennissen toen
Richard Krajicek Wimbledon won. Deze ontwikkeling
vindt sowieso al plaats en het EK zal daar maar een
kleine invloed op hebben. Meiden hebben ontdekt dat
voetbal een hele leuke sport is en dat het eenvoudiger
om te doen is dan hockey. Iedereen kan tegen een bal
trappen. Ik heb richting het EK een serietje gemaakt
over meisjes die voetballen en velen van hen gaven aan
dat ze het in eerste instantie leuk vonden om op het
schoolplein mee te doen met de jongens en ook een
beetje indruk te maken. Het is wel opvallend dat de
sport de laatste tien à vijftien jaar héél snel gegroeid
is. Er zijn nu veel meer faciliteiten voor meisjes en het
is algemeen geaccepteerd dat ze voetballen. Nu kun
je als je goed bent ook naar Ajax of Bayern München,
daar was vroeger geen sprake van.”
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Annemarie Postma, freelancejournalist
(onder andere VI) en auteur van De Oranje
Leeuwinnen
“Vrouwenvoetbal zal uiteindelijk het grootst worden,
maar dat zal niet direct na het EK het geval zijn. De
sport groeit al erg hard en meiden die willen voetballen
doen dat al, bijvoorbeeld omdat hun vriendinnen dat
ook doen. Het publiek dat naar vrouwenvoetbal kijkt,
heeft het al ontdekt en iedereen weet dat het bestaat.
Het is dus niet zo dat vrouwenvoetbal nu een onontdekte sport is en dat dit na deze zomer ineens helemaal anders is. Wel denk ik dat door het EK in Nederland, en helemaal als Oranje goed gaat presteren, er

weer meer over vrouwenvoetbal gesproken wordt en
de KNVB en clubs gaan nadenken over hoe zaken beter
georganiseerd kunnen worden. Want heel veel gaat al
goed, maar nog steeds moeten de vrouwen bij sommige clubs maar op het achterste veldje trainen. Ik vind
dat de huidige generatie toppers de voorbeeldrol erg
goed invult. De speelsters gaan heel erg met de tijd
mee en doen uit zichzelf veel op de sociale media. Na
de wedstrijd staan ze met een grote glimlach handtekeningen uit te delen. Ze hebben zelf nooit idolen gehad
en beseffen heel goed dat de meiden van nu die wel
hebben. Daarom willen ze er voor ze zijn.”

Leoni Blokhuis, eigenaar van FlowSports,
managementbureau voor profvoetbalsters
“Ik denk wel dat het EK een sterke extra stimulans zal
zijn. Dat zit ’m vooral in de marketing: er komen allerlei
meiden- en vrouwenvoetbalboeken uit, er is een speciaal
‘Leeuwinnen’-logo gepresenteerd, de vrouwen staan op
Panini-plaatjes en op de basisscholen zijn veel WEURO
2017-lespakketten verspreid. Er is zo veel media-aandacht,
dat mensen die vrouwenvoetbal normaal gesproken niet
zo volgen ook getriggerd worden. Ik was onlangs met
Siri Worm en Marthe Munsterman bij Everton en daar
zie je dat de club de vrouwen dezelfde faciliteiten biedt
als de mannen. Daarmee laat Everton zien het vrouwenteam erg belangrijk te vinden. In Nederland zijn we nog
niet overal zo ver. De Ajax-vrouwen spelen op De Toekomst, PSV op De Herdgang, maar sc Heerenveen speelt
bijvoorbeeld nog op een achterafveldje. Daar is zeker
nog veel ruimte voor verbetering. Daarbij: in het buitenland zijn de meiden fullprof, in Nederland nog niet.”
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Good governance in het voetbal:
meer regels gaat niet helpen
Recent heeft de gemeente Den Haag
haar prioriteitsaandeel in de voetbalclub ADO teruggegeven. Eerder gaf
Wim Deetman, oud-burgemeester van
Den Haag, zijn zetel in de raad van comINEKE DONKERVOORT missarissen op. Die zetel bekleedde hij
op voordracht van de gemeente. Hij
deed dat overigens samen met Martin Jol, oud-speler
en trainer van de club, die lid was van de rvc op voordracht van de supporters. De raad van commissarissen
wordt nu gevormd door grootaandeelhouder Wang
(inmiddels vertrokken) en tijdelijk voorzitter advocaat
Knuppe. De laatste is in 2016 op basis van een beslissing van de Ondernemingskamer toegetreden tot de
rvc. Het is een voorbeeld van de problemen die een
gemeente ondervindt als ze besluit dat een voetbalclub belangrijk is voor de stad.
Den Haag deed dat in 1998, mede op grond van de
bijdrage die een goed presterende eredivisieclub zou
kunnen leveren aan het imago van de stad. Volgens
een extern adviesbureau in 2000 zou ADO dat doel
nog beter kunnen realiseren als het de beschikking
kreeg over een nieuw stadion, en de organisatie en
de financiën van de club gesaneerd zouden worden.
Den Haag nam dat advies over en maakte middelen vrij
voor de bouw van een nieuw stadion. Als extra voorwaarde werd gesteld dat de club actief zou worden
met maatschappelijke activiteiten.
Vanwege bezwaren tegen het bestemmingsplan en
effecten voor het milieu duurde het een aantal jaren
voordat de bouw van het stadion kon beginnen. Er

werd een stichting opgericht die namens de gemeente
‘op afstand’ ging controleren dat de afspraken werden
nagekomen. Kostenbeheersing bij de bouw van het
stadion stond daarbij voorop. Het saneringsproces
bij de club kreeg minder aandacht. Mede daardoor
bleek ADO kort voor de oplevering van het stadion
opnieuw in financiële problemen te zitten. Het risico
dreigde dat Den Haag wel een stadion had, maar
geen club. In de gemeenteraad ontstond een populistische stemming: geen geld meer naar ADO. In die
sfeer werd besloten de aandelen van de stichting te
verkopen aan twee private investeerders.
In ruil voor de verkoop kreeg de gemeente in 2009
een prioriteitsaandeel dat recht gaf op het voordragen
van een commissaris en instemming met de begroting van ADO, het werkplan maatschappelijke activiteiten en wijzigingen in het aandeelhouderskapitaal. Uit de periodieke voortgangsrapportages die
de gemeente vanaf 2010 ontving, bleek dat de maatschappelijke activiteiten conform plan werden uitgevoerd, maar dat de financiële situatie zorgelijk bleef.
De gemaakte afspraken bleken onvoldoende om hierin
verbetering te brengen. Als in 2014 de private investeerders hun aandelen willen verkopen aan een Chinese firma, moet het college van B&W de gemeenteraad meedelen dat zij, ondanks het prioriteitsaandeel,
geen middelen heeft om verkoop tegen te gaan.
De casus ‘ADO Den Haag’ maakt duidelijk hoe lastig het
is om met de verschillende stakeholders rond een bvo
maatschappelijk gewenste resultaten te behalen. De Hof-

stad is niet de enige gemeente die deze problemen is
tegengekomen. Deze situatie is ook de KNVB tot zorg. De
bond probeert via licentievoorwaarden ervoor te zorgen
dat voetbalclubs financieel gezond zijn, dat er deskundig
personeel is en dat beleid en toezicht gescheiden zijn.
Ook moeten personen die voor het eerst een functie in
het betaald voetbal gaan bekleden, een cursus volgen.
Ook buiten de sport is governance onderwerp van
intensief gesprek. Najaar 2016 zijn nieuwe branchecodes gepresenteerd voor beursgenoteerde bedrijven
en organisaties in zorg en onderwijs. Kenmerk van de
nieuwe codes is dat zij aanbevelingen doen voor een
integere cultuur die rekening houdt met maatschappelijk aanvaarde normen en waarden. Bij woningcorporaties worden commissarissen daar al op getoetst.
De governance-code die geldt voor bij NOC*NSF
aangesloten bonden dateert van 2005 en is vooral
gericht op amateursportverenigingen. De complexiteit van organisaties met stakeholders uit het private,
publieke en non-profitdomein krijgt daarin geen aandacht. Het lijkt tijd voor een actualisering met meer
aandacht voor cultuur en gedrag. Alleen meer regels
gaat in complexe situaties niet helpen. De uitdaging
is met alle stakeholders in een strategische dialoog te
komen, met respect voor elkaars belangen en rekening houdend met maatschappelijke waarden. Zonder
dat blijft de bal rond en de uitkomst ongewis.

•

Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder, organisatiedeskundige en eigenaar van ID management & advies
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