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“Zo wordt het niks meer met 
Feyenoord”
Hoe moet het toch verder met Feyenoord? Ook dit seizoen worden de 
Rotterdammers geen kampioen, ze staan al een straatlengte achter op Ajax.
De spelers en coach Dick Advocaat zitten lang niet altijd op één lijn,
boegbeeld Dirk Kuijt verlaat de club. En de voorheen geroemde 
jeugdopleiding moet op de schop. Financieel is er nog altijd weinig mogelijk, 
investeerders houden afstand. Komt dit ooit nog goed?
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Peter Houtman, voormalig Feyenoord-spits 
en al 23 jaar stadionspeaker in De Kuip:
“Of ik me zorgen maak? Natuurlijk. Zoals zo veel fans. 

Dat heb je als Feyenoord-fan: er is altijd wel wat aan de 

hand. En je bent vaak erg teleurgesteld. Toch weet ik 

dat deze club nooit kapot zal gaan. Er staat altijd wel 

iemand op. Dat is in het verleden vaak genoeg gebeurd. 

Ook na die 10-0 nederlaag tegen PSV. De woensdag 

erop zat De Kuip helemaal vol. Het zou goed zijn als er 

financieel iets gaat veranderen. Ik verbaas me daar zo

vaak over. Rotterdam is toch de economische motor van 

het land, er is hier zakelijk zo veel te doen. Maar nooit 

stapt er een echt grote jongen in. Het huidige voetbal 

is big business. Je hebt geld nodig om iets te bereiken. 

Eerst investeren, dan Europees scoren. Dan leveren je 

spelers ook meer op als je ze verkoopt.”

John Metgod, nu assistent-bondscoach van 
de Verenigde Arabische Emiraten, 
verdediger bij Feyenoord van 1988 tot 1994:
“Wat mij betreft moet Feyenoord uit twee mogelijk-

heden kiezen. De club zou zich nadrukkelijk op de jeugd-

opleiding kunnen focussen. Spelers opleiden met een 

typisch Feyenoord-DNA: no-nonsensejongens die de

mouwen opstropen en hard werken. Als je die aflevert 

voor het eerste, weet je wat je hebt. Feyenoord zal nooit 

bulken van het geld en spelers van tientallen miljoenen

kunnen aantrekken. Dus is het verstandig veel energie

in de opleiding te steken en te zorgen dat jong talent 

niet te vroeg De Kuip verlaat. Tweede optie is om in 

het beleidsplan op te nemen dat toekomstige trainers 

altijd volgens de visie van de club, met oog voor dat 

Feyenoord-DNA, moeten spelen. Kiezen dus voor een 

trainer die echt bij je past. Zo krijg je een eigen gezicht 

en is er duidelijkheid en continuïteit.”

Ben Wijnstekers, hoofdtrainer Feyenoord 
Soccer Schools, Feyenoord-speler van 1975 
tot 1988:
“De club weet waar ze heen wil: naar een nieuw sta-

dion. Maar zoals directeur Mark Koevermans zegt: ‘Dan 

moet wel álles in orde zijn.’ En zover is het nog niet, er 

wordt over veel dingen nog gewikt en gewogen. Dat 

is natuurlijk niet goed. En misschien komen die nieuwe

mogelijkheden er ook wel als De Kuip verbouwd wordt… 

Het werkt hoe dan ook als een vicieuze cirkel. Een beter 

stadion, meer inkomsten, betere spelers, meer succes. 

Alles grijpt in elkaar, ergens moeten de radertjes een 

keer gaan draaien.”

Dennis van Eersel, sinds jaar en dag 
Feyenoord-watcher voor RTV Rijnmond:
“Ik geloof altijd in mogelijkheden, in potentie. En die 

is bij Feyenoord natuurlijk gigantisch, met zo’n ach-

terban en historie. Wat mij betreft zijn er drie belang-

rijke pijlers waar Feyenoord zich op moet richten om 

succesvol te zijn: transferbeleid, Europees voetbal en 

stadion inkomsten. Feyenoord haalt structureel te weinig 

binnen bij de verkoop van zijn spelers. Jeugdspelers 

doorontwikkelen en voor hogere bedragen verkopen, is 

de meest lucratieve weg. Om dit te bereiken moet Feye-

noord structureel overwinteren in Europa, want daar-

door wordt de waarde van spelers hoger. Hierbij is het 

van belang dat er geld gestoken wordt in ervaren spe-

lers, die bewezen hebben dat ze het niveau aankunnen. 

Daarnaast valt er, wanneer er straks weer publiek is, 

meer te halen uit stadion, horeca en merchandising. 

Als er eventueel geen nieuw stadion komt, ben ik ervan 

overtuigd dat er ook in De Kuip veel meer mogelijk is 

dan nu het geval is.”•

Welles/nietes
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Diversiteit veronderstelt open, nieuwsgierige mensen
Diversiteit in besturen en toezichthou-

dende organen staat als thema sterk 

in de belangstelling. Vaak gaat het om 

de norm van minimaal dertig procent 

vrouwen, maar ook het belang van 

diversiteit in kleur, leeftijd en seksuele 

geaardheid wordt dikwijls genoemd. 

Op 14 januari jongstleden organiseerde NOC*NSF een 

online symposium over diversiteit en inclusie. Het sym-

posium “vierde” dat 26 (van de 77!) bonden het ‘Charter 

Diversiteit’ hebben ondertekend, waarmee ze beloven 

met dit onderwerp actief aan de slag te gaan in bestuur, 

organisatie en kader. Sportkoepel NOC*NSF gaat ze 

hierbij ondersteunen.

Diversiteit en inclusie was ook al een prominent onder-

werp in het in 2018 gesloten Nationaal Sportakkoord. 

Veel aandacht dus voor dit onderwerp, maar geconsta-

teerd moet worden dat de resultaten tot dusver beperkt 

zijn. Universitair docent Wiebren Jansen (Universiteit 

Utrecht) ging tijdens het symposium in op een aantal 

belangrijke aspecten. In de eerste plaats maakte hij 

onderscheid tussen zichtbare en niet-zichtbare ken-

merken. Bij zichtbare kenmerken gaat het om man/vrouw, 

leeftijd, etniciteit en soms ook religie. Bij niet-zichtbare 

kenmerken betreft het seksuele geaardheid, persoon-

lijkheid, normen, waarden, houding en gedrag.

Het belang van diversiteit in besturen heeft volgens 

Jansen twee kanten: enerzijds om alle soorten groepen 

het gevoel te geven dat zij belangrijk zijn voor de ver-

eniging. Anderzijds om kwaliteit en draagvlak van een 

bestuur te verhogen. Hij wees erop dat diversiteit in 

eerste instantie leidt tot minder cohesie. Mensen delen 

elkaar vaak in hokjes in en hebben het liefst iemand die 

op ze lijkt als aanvulling van een groep of team. Dat 

“voelt” het best, dan is er een “klik” en blijft het naar ver-

wachting “gezellig”. Diversiteit kan uiteraard ook leiden 

tot gezelligheid en saamhorigheid, maar verschillen bij 

elkaar brengen en aanzetten tot positief samenspel 

vraagt tijd en aandacht. Als het niet belangrijk wordt 

gevonden of er geen tijd voor wordt genomen, geeft 

diversiteit een hoop gedoe, haken mensen af en stijgt 

het ziekteverzuim.

Veel acties om meer diversiteit te realiseren, leggen de 

nadruk op het vergroten van diversiteit op de zichtbare 

kenmerken. Dat draagt immers snel bij tot een positief 

imago. “Wauw, wij hebben een bestuur van wie dertig 

procent vrouw is!” Om de meerwaarde van diversiteit 

echt te benutten is meer nodig. Diversiteit en inclusie, in 

de sport maar ook daarbuiten, omvat ook het opnemen, 

in raad of bestuur, van mensen met een ondernemers-

achtergrond of met ervaring in de politiek of een rele-

vante maatschappelijke sector. Zo verrijk je een orga-

nisatie met andere perspectieven op de aanpak van de 

operationele en strategische uitdagingen.

Meerwaarde halen uit diversiteit veronderstelt in de 

eerste plaats nieuwsgierigheid naar de ander. Wie is 

die ander, welke opvattingen en principes heeft hij of 

zij, hoe zijn die ontstaan? In één van mijn toezicht-

houdende functies vertelden we elkaar ons “levens-

verhaal”, om zo de onderlinge verschillen zichtbaar te 

maken en verbinding te creëren. Van belang is ook om 

vanuit bestuur of raad de rest van de organisatie te 

betrekken in belangrijke onderwerpen. Dus niet alleen 

communiceren over genomen besluiten, maar mensen 

ook deelgenoot maken van afwegingen en dilemma’s. 

Dat leidt tot nieuwsgierigheid en betrokkenheid, en 

inspireert wellicht om ook zelf een kader- of bestuurs-

functie te willen vervullen. Ten slotte is tijd belang-

rijk. Veel initiatieven op het gebied van diversiteit en 

inclusie komen niet van de grond, met het argument 

dat er geen tijd voor is. Het gedoe dat ontstaat door 

aan dit onderwerp geen tijd te besteden, kost echter 

vaak nog veel meer tijd.

Aandacht voor diversiteit en inclusie is belangrijk, het 

aantrekken van mensen met diversiteit in zichtbare én 

onzichtbare kenmerken een begin. De echte meerwaarde 

van diversiteit en inclusie kan echter alleen worden 

gerea liseerd met open en nieuwsgierige mensen, die het 

belang zien van communicatie en tijd willen besteden 

aan de ander en het team. Benieuwd wanneer ik bij vaca-

tures deze kenmerken in de profielschetsen ga zien. •
Ineke Donkervoort is ex-topsporter, sportbestuurder, organisatie-
deskundige en eigenaar van ID management & advies  
(www.idmanagementenadvies.nl).
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