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“Heel verstandig van de KNVB om zijn  
voorzitter wél te betalen”
Half februari nodigde de KNVB, via een advertentiecampagne in de media, kandidaten uit om te solliciteren naar het 
voorzitterschap van de voetbalbond. Die functie, een klus van één à twee dagen per week, wordt voor het eerst in 
het 130-jarig bestaan bezoldigd. NOC*NSF is ondertussen ook nog zoekende naar een nieuwe preses. Die krijgt daar 
echter niets voor.

DOOR EDWARD SWIER

Hans Nijland, sinds 1997 algemeen direc-
teur van FC Groningen. Neemt komende 
zomer afscheid
“Ik vind het niet meer dan logisch dat de KNVB van het 
voorzitterschap een betaalde functie maakt. Als je de 
taakomschrijving ziet, dan is het duidelijk dat de bond 
op zoek is naar het schaap met de vijf poten. Met zo 
iemand moet je wat mij betreft altijd een arbeidsover-
eenkomst aangaan. Als je iemand voor zijn of haar werk 
betaalt, kun je ook makkelijker voorwaarden stellen. 
Bovendien wordt de vijver om uit te vissen groter. Of 
het een dertiger, veertiger of vijftiger wordt, maakt me 
niet uit. Als hij of zij maar kwaliteit heeft. En voor een 
langere tijd blijft zitten. Want het Nederlandse voetbal is 
gebaat bij continuïteit. Ik vind dat echt een heel belang-
rijk criterium. Nee, ik zal zelf niet solliciteren.”

Jan Dirk van der Zee, directeur/bestuurder 
KNVB amateur- en vrouwenvoetbal. En lid 
van de vertrouwenscommissie die bij 
NOC*NSF een kandidaat-voorzitter voor-
draagt
“De keuze voor een betaalde KNVB-voorzitter is vanuit 
de realiteit ontstaan. Als je nadenkt over de vraag wie 
twee dagen per week, in piekperiodes soms nog wel 
vaker, onbezoldigd beschikbaar is, dan moet je conclu-
deren dat je dan niet de meest geschikte kandidaten 
vindt. Je krijgt dan mensen die of veel tijd hebben, 
omdat ze klaar zijn met hun werk, of mensen die heel 
rijk zijn. Oudere of rijke mensen dus. De vraag is: Moet 
je dat willen? De KNVB is toch een bond van het volk. 
Door te betalen geef je bovendien meer mensen de 

gelegenheid te solliciteren. De functie liegt er niet om. 
Er zijn afbreukrisico’s. De KNVB besturen heeft een 
aparte dynamiek, je moet heel goed begrijpen wat je 
doet. Over de nieuwe voorzitter van NOC*NSF kan ik 
als lid van de vertrouwenscommissie geen uitspraken 
doen. Wel kan ik zeggen dat er vooraf door de bonden 
is gediscussieerd of er een betaalde voorzitter moest 

komen. Uiteindelijk was een meerderheid tegen en is 
daarvan afgezien. Mede omdat het in de olympische 
wereld, ook internationaal, min of meer een gewoonte 
is daarvoor een vrijwilliger aan te stellen. Bovendien 
vraagt de functie bij NOC*NSF wekelijks minder tijd 
dan die bij de KNVB.”

Chris Woerts, consultant en marketing- 
expert. Werkzaam in én buiten de voetbal-
wereld
“Dat NOC*NSF weer een onbezoldigd voorzitter zoekt, 
heb ik eerder al een blunder van formaat genoemd. 
Dan kies je niet op basis van kennis en kunde, maar van 
beschikbaarheid. Ik huldig het principe dat werk beloond 
moet worden, we wonen immers niet in Noord-Korea. 
En wil je kwaliteit, dan kost dat geld. Dat de KNVB dat 
inziet, vind ik heel verstandig. Voor zo’n belangrijke 
organisatie als de KNVB moet geld, bij het zoeken naar 
de beste kandidaat, ook bijzaak zijn. Dat geldt overi-
gens ook voor NOC*NSF. Als je iemand betaalt, kun 
je bovendien harde afspraken maken over de inhoud 
van het werk en hem of haar daarop afrekenen als het 
niet goed gaat. Er zullen vast ook grappenmakers en 
ijdeltuiten uit de politieke hoek solliciteren, maar met 
iemand als Arie van Eijden in de sollicitatiecommissie 
zal ongetwijfeld een verstandige benoeming volgen. 
Je moet namelijk wel iemand vinden die een goed ont-
wikkeld zintuig heeft voor de verhoudingen in de voet-
balwereld. Je bent voorzitter van profs én amateurs, 
het is belangrijk om te weten hoe de hazen lopen. Je 
moet de mores van de kleedkamer én de bestuurs-
kamer kennen.” •

IL
LU

ST
R

A
TI

E:
 H

A
N

S 
K

LA
V

ER

Welles/nietes

Column

Leiden en managen doe je niet alleen
Leiderschap en management staan 
onder druk. Regelmatig zijn er publi-
caties met de vraag of ze nog wel 
nodig zijn. Is zelfsturing geen betere 
optie voor het bereiken van de doel-
stellingen van de organisatie? Veel 
organisaties zijn met dat concept aan 

de slag gegaan. Vele komen er ook weer op terug 
of concluderen dat duidelijke kaders, heldere rollen 
en teamadviseurs noodzakelijke randvoorwaarden 
blijven. Topvolleybal Zwolle probeerde het concept 
van zelfsturing uit in de topsport. Na twee jaar expe-
rimenteren bleek het toch belangrijk het speelveld 
scherper af te grenzen en meer afspraken te maken 
dan bij de start gedacht. Wie vraagt bijvoorbeeld 
de wissels aan, wie is verantwoordelijk voor de trai-
ningsprogramma’s?
In Goede leiders zweven niet (2018) concluderen de 
hoogleraren Janka Stoker en Harry Garretsen, beiden 
ook directeur van het onderzoekscentrum naar effec-
tief leiderschap van de Rijksuniversiteit Groningen, 
dat de mate van leiderschap en management afhangt 
van de context. En die wordt niet alleen bepaald door 
de aard en omgeving van de organisatie, maar ook 
door de mensen die er werken.
Richtte onderzoek zich voorheen vooral op de ideale 
eigenschappen van een leider, vandaag de dag is er 
meer aandacht voor wat leden van het management-
team en medewerkers nodig hebben en verwachten: 

van leider centraal naar volger centraal. Stoker en Gar-
retsen menen dat er aan de top van een organisatie 
een goede balans moet zijn tussen mensen die ver-
stand hebben van de activiteiten waaraan ze leiding-
geven, mensen die verbinding kunnen leggen met de 
werkvloer en de buitenwereld, en personen die op de 
hoogte zijn van de in de context beste management-
technieken. Zo adviseren ze de KNVB: neem meer 
mensen aan van buiten.
Binnen sportbonden en -verenigingen is het vaak lastig 
alle stakeholders op één lijn te krijgen. Als context 
belangrijk is, is het dan nog wel mogelijk te spreken 
van sportmanagement en leiderschap in algemene 
zin? Is het niet beter onderscheid te maken tussen 
het managen van topteams en topsportorganisaties 
en van organisaties met zowel een breedte- als top-
sportambitie? Moet er ook niet veel meer rekening 
worden gehouden met cultuurverschillen tussen de 
vele takken van sport of zelfs verschillende disciplines 
binnen één sport?
In het boek De leider als spelverdeler. 14 visies op lei-
derschap in de sport (2018) blijken over leiderschap 
grote verschillen in opvatting te bestaan. Toon Ger-
brands, directeur van PSV, zegt bijvoorbeeld dat hij 
“er niet is om iemand te motiveren. De drive moet 
uit mensen zelf komen.” Anderen zien motiveren wel 
degelijk als hun taak. Ook is er verschil van mening 
over of je van nature een leider bent of dat pas na 
een aantal jaren kunt worden. En: Wanneer geef je 

welke ruimte en zelfstandigheid aan je team? Wat is 
het belang van het volgen van opleidingen?
En wat is leiderschap eigenlijk? Inzicht in jezelf, nieuws-
gierigheid naar de ander, richting willen en kunnen 
geven, vertrouwen wekken bij team en medewerkers, 
zelf drive en doorzettingsvermogen hebben – dat zijn 
kwaliteiten die vaak worden genoemd. Daarnaast moet 
je in democratische structuren en organisaties met 
een breedte- en topsportambitie veel geduld hebben 
en kunnen netwerken.
Opmerkelijk is dat (zoals dat ook gebeurt in On Lea-
dership Lessons from Sports, waarin Harvard Busi-
ness Review een aantal eerder gepubliceerde arti-
kelen heeft gebundeld) voortdurend de leider centraal 
staat. Het samenspel tussen leider en volgers en de 
context blijven onderbelicht.
Leiderschap en management zijn twee kanten van 
dezelfde medaille: beide doe je nooit alleen. Het zou 
goed zijn als in managementopleidingen de context 
expliciet wordt gemaakt en dat behalve de kwaliteiten 
van de leider ook de wisselwerking en het samenspel 
met de volgers centraal komen te staan. En dat zulks 
vervolgens doorklinkt in de profielen voor vacatures 
in de sport. •
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