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VOORWOORD 
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie ‘betaald en onbetaald in de vrijwillige sportvereniging: strijd of 

samenspel?’.  

 

Twee jaar geleden begon ik aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)  

van de Universiteit Utrecht met de master Sportbeleid en Sportmanagement en nu, twee jaar later, sta 

ik met een afgeronde afstudeerscriptie in mijn handen. Dit mede dankzij mijn scriptiebegeleider Maikel 

Waardenburg die ik dan ook wil bedanken voor zijn inzet, enthousiasme en vertrouwen. Daarbij wil ik 

natuurlijk ook alle respondenten bedanken voor de interviews die ik heb mogen afnemen. Zonder hen 

had ik al mijn data niet kunnen verzamelen. 

 

De afgelopen twee jaar op de USBO zijn daadwerkelijk voorbij gevlogen, maar dat betekent in mijn 

ogen niet meer dan goeds. Ik kijk terug op een prettige, gezellige maar bovenal leerzame tijd. Door de 

kleinschaligheid van de opleiding, maakt het een hechte en gezellige tak van de Universiteit Utrecht. 

Door deze sfeer en het gevoel van hechtheid heb ik doen besluiten om ook tot twee keer toe mee op de 

onvergetelijke studiereis te gaan, georganiseerd door studievereniging Perikles. Achtereenvolgens 

Marokko en Rusland waar ik met alle deelnemers een fantastische, vooral humorvolle tijd heb beleefd 

en nieuwe contacten heb opgedaan. Daarnaast was de combinatie van studie en praktijk voor mij een 

ideale mix om deze twee jaar in te vullen. Zowel in de colleges als in de praktijk, werkend bij 

Vereniging Sport Utrecht/Olympisch Netwerk Midden Nederland heb ik ontzettend veel geleerd en 

nieuwe kennis en ervaringen opgedaan. Dit maakt mij nu tot een persoon die klaar is om de 

arbeidsmarkt op te gaan met een mooie afgeronde master en twee jaar werkervaring op mijn CV. Ik wil 

mijn collega’s van Vereniging Sport Utrecht/Olympisch Netwerk Midden Nederland dan ook heel erg 

bedanken voor de fantastische twee jaar, waarin we met elkaar veel hebben samengewerkt, maar ook 

veel lol hebben gehad.  

 

Deze scriptie betekent voor mij het einde van mijn studietijd. Na een afgeronde HBO-opleiding en een 

afgeronde master is het tijd om meer van de wereld te gaan zien. Om mezelf te belonen heb ik dan ook 

een wereldreis van minimaal 8 maanden geboekt om even helemaal te genieten en mijn horizon te 

verbreden. Een mooie stap tussen het studentenleven en het werkende leven.  

 

Ik wil als laatste nog mijn dank uitbrengen naar mijn ouders die altijd in mij zijn blijven geloven en die 

mijn studie hebben gefinancierd. Ze hebben mij altijd gesteund om het hoogst haalbare te halen en hier 

ben ik dan ook meer dan blij om. Ook zij hebben mij gemotiveerd om mijn studie succesvol af te 

ronden, ook op de momenten dat het moeilijker was om mezelf te motiveren. 

 

Met trots presenteer ik dan ook het eindresultaat en er rest mij niet meer dan u veel leesplezier te 

wensen. Reacties en opmerkingen omtrent het onderzoek zie ik dan ook graag tegemoet. 

 

Martine Kemps 

Juni 2012 
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SAMENVATTING 

Achtergrond 

De sportvereniging is van oudsher een vrijwillige organisatie, bestaande uit leden die hun passie en hart 

leggen in de vereniging om deze draaiende te houden, waarbij het primaire proces (het organiseren van 

het spelletje) en daarbij het voorzien van een grote maatschappelijke behoefte belangrijke aspecten 

(Boessenkool, van Eekeren en Lucassen, 2008). De sportvereniging is een civil society, waar sociaal 

kapitaal wordt verkregen, waarbij zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen en maatschappelijke 

netwerken een belangrijke rol spelen (Verweel, 2007) en dit alles wordt draaiende gehouden door 

vrijwilligers. Maar er een ontwikkeling gaande in de sportwereld, namelijk het professionaliseren. In de 

stad Utrecht is dit al geïnitieerd door middel van verenigingsmanagers, een betaalde professional in de 

vrijwillige sportvereniging. Hoe gaat het vrijwillige met het betaalde samen en staat de onderlinge 

relatie tussen de vrijwillige verenigingsbestuurder en de verenigingsmanager hierdoor onder spanning? 

Dit wordt onderzocht aan de hand van de volgende hoofdvraag: 

 

Welke betekenissen geven verenigingsmanagers en verenigingsbestuurders van sportverenigingen in de 

stad Utrecht aan hun onderlinge relatie als werknemer en werkgever, vanaf het moment dat de 

verenigingsmanager in dienst is bij desbetreffende sportvereniging?  

 

Methoden 

Aan de hand van literatuuronderzoek, semigestructureerde interviews en documentanalyse zijn de 

resultaten verkregen. De selectie van de respondenten is gedaan aan de hand van een lijst met 

verenigingen waar op dat moment een verenigingsmanager in dienst is. Ook is er rekening gehouden 

met de verschillende grootten van de sportverenigingen. 

 

Uitkomsten 

Om erachter te komen hoe de relatie tussen de vrijwillige verenigingsmanager als werkgever en de 

verenigingsmanager als werknemer is, wordt er in de resultaten onder andere gekeken  naar de 

invulling van het werkgeverschap, waarbij dagelijkse aansturing, manieren van leiding geven en de 

werkgever als buffer belangrijke speerpunten zijn. Deze resultaten zijn geanalyseerd aan de hand van 

de perspectieven van Martin (1992). Hieruit komt naar voren dat er twee manieren te zijn om het 

werkgeverschap in te vullen, namelijk door het zelf te organiseren of door het neer te leggen bij 

Vereniging Sport Utrecht. De keuze tussen beiden is gebaseerd op de hoeveelheid kennis binnen het 

kader van de vereniging. Verder geven alle verenigingen aan dat de dagelijkse aansturing informeel en 

goed verloopt, waarbij men geen knelpunten of dilemma’s ervaart. De manieren van leiding geven zijn 

voor elke vereniging anders en ook blijkt dat de werkgever binnen de vereniging als buffer voor de 

verenigingsmanager fungeert. Tot slot schetst onderzoek verdere resultaten over de onderlinge relatie, 

waarbij de genoemde aspecten uitgebreid door de onderzoeker uitgewerkt zijn. 
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1. INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar de relatie tussen de vrijwillige verenigingsbestuurder en de 

verenigingsmanager ingeleid. Na de inleiding volgt de aanleiding, waaruit vervolgens de 

probleemstelling en de relevantie komen. De probleemstelling geeft het doel en de onderzoeksvragen 

van het onderzoek weer, gevolgd door de relevantie. De onderzoeksvragen vormen de rode draad van 

het onderzoeksrapport.  

 

§ 1.1 - Inleiding 
Binnen de Nederlandse sportwereld wordt veel gediscussieerd over de vraag of de huidige 

sportvereniging als organisatievorm opgewassen is tegen de ontwikkelingen in de huidige 

maatschappij. Als voorbeeld van dergelijke ontwikkelingen kan de bezorgdheid over de 

beschikbaarheid van een voldoende (goed) vrijwilligerskader worden genoemd (Breedveld, Kamphuis 

en Tiessen-Raaphorst, 2008: 146), het groeiende tekort aan vrijwilligers getoond door cijfers van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau (Van Ingen, 2009; Goossens, Kamphuis en Van Veldhoven, 2008 in: 

De prijs van vrijwilligerswerk, Janssens, 2011), leegloop onder leden als gevolg van een toenemende 

individualisering (Tiessen-Raaphorst, Verbeek, Haan, Breedveld, 2010: 79) en weinig oog hebben voor 

integratie van doelgroepen zoals ouderen en allochtonen. Volgens de voorzitter van de Nederlandse 

Katholieke Sportfederatie (NKS) hebben de meeste beleidsmakers in de Nederlandse sportwereld hun 

antwoord op bovenstaande problemen al klaar. 'De sportvereniging zou een stokoud, premodern 

instituut zijn, gebaseerd op achterhaalde 19e eeuwse Britse idealen als sportsmanship en fair play en 

zij zou een organisatievorm kennen die geen adequaat antwoord zou kunnen geven op genoemde 

problemen' (NKS-voorzitter Buiting, 2005)1. 

Volgens Buiting (2005) zouden Nederlandse verenigingen om te kunnen overleven zich in hoog tempo 

moeten aanpassen aan de eisen van vandaag en morgen en principes uit het bedrijfsleven moeten 

hanteren. Succesverhalen uit het bedrijfsleven worden gezocht en gehanteerd in de sportwereld. Zo 

deed de verenigingsmanager zijn intrede. Deze zou veel werk uit handen kunnen nemen van de 

vrijwilligers. Daarnaast werd de sportverenigingen aangeraden de principes van de markttheorie toe te 

passen, door bijvoorbeeld marktanalysesystemen te hanteren, product-marktcombinaties te maken en 

accountmanagers aan te stellen. Met name beleidsmakers lijken heil te zien in grote, sterke, 

multifunctionele verenigingen, die in een ver stadium van professionalisering verkeren. ‘Zij kennen 

vooral bestaansrecht toe aan sportverenigingen die als ‘maatschappelijke ondernemingen’ opereren 

‘(VWS, 2007; VWS, 2005; VWS, 2007 in: Boessenkool, Lucassen en Van Eekeren, 2008:1). Zo wordt 

er ook in de beleidsbrief ‘de kracht van sport’ (2007) gezegd dat het kabinet de komende jaren wil 

investeren in de versterking en, in zekere mate, ook de professionalisering van sportverenigingen. 

(Beleidsbrief, 2007). Deze professionalisering kan de inzet van vrijwilligers juist ondersteunen 

(Breedveld, Kamphuis en Tiessen-Raaphorst, 2008: 145). In het boek van Boessenkool, Lucassen, 

Waardenburg en Kemper (2011) wordt gesproken over de opkomst van betaalde krachten. Zo wordt er 

in dit boek teruggeblikt op een discussieartikel van Boessenkool et al. (2008), waarin wordt 

teruggegrepen naar het door NOC*NSF geschetste toekomstbeeld van de sportvereniging: ‘de vitale 

                                                             
1 http://www.nks.nl Het belang van de sportvereniging  
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sportvereniging anno 2008 is een ondernemende en vraaggerichte vereniging. Eigenlijk is het een 

(maatschappelijke) onderneming die naast een breed scala van sportactiviteiten eveneens 

andersoortige diensten (kinderopvang, huiswerkbegeleiding, boodschappendienst et cetera) aanbiedt’ 

(NOC*NSF, 2002:1). Deze koepelorganisatie verwacht van sportverenigingen optimale samenwerking 

met bedrijven, scholen, buurtorganisaties en andere sportverenigingen. Enerzijds dient de 

sportvereniging een organisatie te worden met een ‘maatschappelijke’ taakstelling breder dan het puur 

aanbieden van sport. Anderzijds dient deze zich meer op te stellen als ‘onderneming’ en op een meer 

bedrijfsmatige wijze te worden geleid. Om dit voor elkaar te krijgen is het streven om duizenden 

verenigingsmanagers aan te stellen. 

 

Bij het in de jaren ‘80 ingezette STK-beleid (Sporttechnisch kader) van NOC*NSF is onder meer 

gebleken dat ‘ondersteunende’ professionalisering eerder leidt tot toename van vrijwilliger inzet dan tot 

afname (NOC*NSF, 1998). Zowel in de jaren ‘80 als bij PRinS-project (Professionalisering in de 

Sport) is de financiering een bottleneck gebleken, aldus Boessenkool, Lucassen en Van Eekeren 

(2008). Het PRinS- project is opgezet door NOC*NSF omdat verondersteld wordt dat landelijk gezien 

de deelname aan amateursport af zou nemen. Verenigingen die meedoen aan het project krijgen voor 

vijf jaar een verenigingsmanager, die vanuit zowel de gemeente, NOC*NSF, als de vereniging zelf 

wordt gefinancierd. Na deze vijf jaar zal de vereniging de kosten zelf op zich moeten nemen. Het 

probleem is dat subsidies over het algemeen van korte duur zijn waarna de professional zichzelf terug 

zal moeten verdienen, omdat de extra lasten maar in beperkte mate kunnen worden doorberekend naar 

de leden (Boessenkool, Lucassen en Van Eekeren, 2008). In dit geval lijken kleine verenigingen na de 

subsidiestop de professional niet meer te kunnen betalen en gaan ze op hun eigen wijze door met het 

runnen van de vereniging.  

Zo zie je ook in de stad Utrecht steeds meer professionals in dienst bij sportverenigingen. Zowel 

binnen- als buitensportverenigingen in verschillende takken van sport hebben een verenigingsmanager 

in dienst die verschillende taken en verantwoordelijkheden op zich neemt binnen de vereniging. De 

eindeloze discussie over het betalen van een professional binnen de vereniging wordt in dit onderzoek 

achterwege gelaten. In dit onderzoek is het doel om erachter te komen betaalde verenigingsmanager en 

de vrijwillige verenigingsbestuurder betekenis geven aan hun wederzijdse functie als werknemer en 

werkgever binnen de vereniging. Hiervoor is gekozen, omdat hier nog weinig over bekend is, terwijl 

juist dit erg interessant kan zijn. Het kan namelijk zo zijn dat er nieuwe taken voortkomen uit het 

werkgeverschap. Denk aan functioneringsgesprekken, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het 

waarborgen van een veilige werkomgeving. De werkgever is in dit geval een vrijwilliger, vaak zonder 

enige expertise op dit gebied. Daarnaast komt men in een nieuwe relatie terecht, namelijk dat tussen de 

werkgever en werknemer. Over de relatie tussen werkgevers en werknemers is een hele discipline 

gegroeid, denk maar aan Personeel & Organisatie (P&O) en Human Resource Management (HRM). 

De wijze van aansturing in deze relatie kan invloed hebben op de motivatie van de werknemers, wat 

weer zou kunnen leiden tot een verhoogde werkprestatie. Maar is dit in de sport ook het geval? Want 

wat betekent het bijvoorbeeld voor zowel een professional als een vrijwillig bestuurslid als de 

sportvereniging besluit een professional in dienst te nemen? Vanaf het moment dat er een betaalde 

professional in dienst komt, is de vrijwilliger zowel juridisch als uitvoerend een aantal taken rijker, 
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waarbij er een behoefte ontstaat naar specifieke kennis. Maar is de vrijwilliger en de vereniging hier 

wel toe in staat? Heeft de vereniging genoeg kennis van zaken om deze taken op zich te kunnen 

nemen? Opmerkelijk is dat de discussie over het professionaliseren binnen de sportvereniging in alle 

onderzoeken breed blijft. Terwijl juist het specifieke probleem over de wederzijdse relatie tussen de  

vereniging en hiermee ook vrijwillige verenigingsbestuurder als werkgever en de betaalde professional 

als werknemer in de sportvereniging, nooit aan de tand is gevoeld. Hierbij zal misschien de uitvoering 

van de taken en het betaalde versus het onbetaalde tussen de vrijwilliger en de professional een rol 

kunnen spelen. 

Uit onderzoek van van Daal, Winsemius en Plemper (2005) is gebleken dat in vrijwilligersorganisaties 

die worden ondersteund door beroepskrachten voortdurend vragen aan de orde zijn die te maken 

hebben met de verhoudingen tussen vrijwilligers en beroepskrachten, met hun rollen en de 

taakverdeling. Bepalen de vrijwilligers het beleid of zijn het de beroepskrachten? Welke vrijwilligers 

bepalen het beleid? Gaat het alleen om de vaststelling van beleid of ook om de ontwikkeling? En voor 

welke delen van de uitvoering zijn de vrijwilligers verantwoordelijk? Welke rol vervullen de 

beroepskrachten? Zijn zij sturend of volgend? Welke deskundigheid en welke competenties worden 

van hen verwacht? Volgens Meijs (1997 in: Daal, van, Winsemius en Plemper, 2005) zijn de 

voorwaarden voor optimale samenwerking in dit type organisatie dat er overeenstemming in de 

organisatie is over de rol- en taakverdeling tussen vrijwilligers en professionals op alle niveaus en in 

alle processen binnen de organisatie. De manier waarop dat management idealiter gestalte krijgt is 

onder meer afhankelijk van de doelstellingen van de organisatie (Meijs, 1997 in: Daal, van, Winsemius 

en Plemper, (2005). Verder zeggen van Daal, Winsemius en Plemper (2005) dat organisaties, waar 

professionals verantwoordelijk zijn voor het primaire proces, vaak goede samenwerkingspartners zijn. 

Professionals vormen vaak een goede link naar de omgeving van de organisatie. Het onderlinge contact 

verloopt herkenbaar omdat vanuit een vergelijkbare context gewerkt wordt. Zouden de vrijwillige 

verenigingsbestuurders dit ook als voordeel zien? Het is één van de vragen waar nog geen antwoord op 

is gegeven. Want misschien is de onderlinge relatie tussen een professional en een vrijwilliger 

helemaal niet zo goed als men van te voren hoopt. Misschien kan de professional zich niet aanpassen 

aan de organisatiestructuur van desbetreffende vereniging of kan anderzijds de vereniging en haar 

processen niet omgaan met de komst van een professional. In het volgende onderzoek zullen deze 

vragen, verwachtingen en uitspraken nader worden uitgewerkt en toegelicht. 

 
§ 1.2 – Aanleiding  
Om te overleven is de inzet van gekwalificeerde beroepskrachten  in of voor de sportvereniging een 

strategie om te overleven in een maatschappij waar professionalisering op dit moment veel aandacht 

krijgt. Dit mede door de druk binnen de verenigingsorganisaties en het toenemende tekort aan 

vrijwilligers. Toch wordt er maar niet echt werk van gemaakt. Volgens Janssens (2011) is veel 

weerstand gebaseerd op het idee dat professionalisering het karakter van het verenigingsleven aantast, 

de bereidheid van vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen ondergraaft en de sport onbetaalbaar 

maakt. De empirische onderbouwing van dat standpunt blijkt mager. Maar de empirische bewijzen dat 

sportverenigingen gebaat zijn bij professionalisering zijn ook niet overtuigend (Janssens, 2011). Verder 
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beweert Janssens (2011) dat in Nederlandse sportverenigingen nog maar op beperkte schaal ervaringen 

met professionalisering zijn opgedaan én dat het nog maar beperkt systematisch is onderzocht. De 

enkele keren dat er onderzoek naar is gedaan, is het overwegend positief (Heiting en Muys, 1985; 

NOC*NSF sportontwikkeling en Chionis, 1998; Janssen Lok en de Jong, 2006 in: Janssens, 2011). Zo 

bleek de kwaliteit van het sportaanbod omhoog te gaan en bleek de angst dat door beroepskrachten 

vrijwilligers werden verdrongen, ongegrond. ‘Er waren juist positieve effecten op de omvang en het 

functioneren van het vrijwillig verenigingskader’ (Janssens, 2011:17). Wel blijkt dat de financiering 

een steevast probleem blijft. Een belangrijke vraag is hoe de onderlinge verhoudingen liggen tussen 

vrijwillige bestuurders en de professional. 

Daarnaast is de aanleiding om dit onderwerp te onderzoeken empirisch van aard. Vanuit de 

opdrachtgever is dit onderwerp erg interessant. Omdat Vereniging Sport Utrecht/Olympisch Netwerk 

Midden Nederland (VSU) zichzelf een belangrijke rol toedicht in de formele aanstelling van 

professionals bij verenigingen, is het een onderzoek dat tot interessante en bruikbare inzichten voor de 

VSU kan leiden.  

 

§ 1.3 - Probleemstelling 
In dit onderzoek zal gezocht worden naar de betekenis die zowel de sportbestuurder als de professional 

geven aan de werknemers/werkgeversrelatie die zij hebben vanaf het moment dat een professional in 

dienst komt bij de vereniging. De sportvereniging wordt in dit onderzoek vertegenwoordigd door de 

perso(o)n(en) die binnen de vereniging de werkgever zijn van de professional.  

Dit leidt tot de volgende doelstelling: het aan het voetlicht brengen van de 

werkgevers/werknemersrelatie die professionals en sportverenigingen aangaan vanaf het moment dat 

de vereniging een professional in dienst neemt. 

 

Deze doelstelling zal gerealiseerd worden aan de hand van de volgende hoofdvraag: 

 

Welke betekenissen geven verenigingsmanagers en verenigingsbestuurders van sportverenigingen in de 

stad Utrecht aan hun onderlinge relatie als werknemer en werkgever, vanaf het moment dat de 

verenigingsmanager in dienst is bij desbetreffende sportvereniging?  

 

De volgende deelvragen zullen deze hoofdvraag deels beantwoorden: 

Ø Wat zijn de verwachtingen die zowel de vrijwillige verenigingsbestuurder als de 

verenigingsmanager heeft van de uit te voeren taken van de verenigingsmanager en zijn deze 

van te voren onderling afgestemd? 

à Hiermee wil de onderzoeker graag weten hoe de onderlinge verwachtingen zijn ten aanzien 

van de taken van de professional. Zo kan het zijn dat de taken alvorens de verenigingsmanager 

in dienst was, onderling zijn besproken. Ook kan het zijn dat de onderlinge verwachtingen nog 

vaag zijn, of tot discussie kunnen leiden. Aan de onderzoeker om dit te onderzoeken. 
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Ø Wat zijn de verschillen tussen een vrijwilliger en een betaalde professional? 

à Deze vraag is theoretisch van aard en zal daarom in het theoretisch kader worden beantwoord 

door middel van de literatuur. 

 

Ø Hoe wordt er door de verenigingen invulling gegeven aan het werkgeverschap op het moment dat 

de verenigingsmanager in dienst komt? 

à Elke vereniging geeft andere invulling aan het werkgeverschap. Zo zijn er verenigingen die 

zelf het juridische werkgeverschap in handen hebben en andere verenigingen hebben dit 

uitbesteed aan Vereniging Sport Utrecht. 

 

Ø Hoe verloopt de dagelijkse aansturing van de verenigingsmanager en wat houdt deze dagelijkse 

aansturing in? 

à Vanaf het moment dat de verenigingsmanager in dienst is bij de sportvereniging krijgt deze 

de taak van werkgever erbij. Dit betekent ook dat deze vrijwilliger de taak van de dagelijkse 

aansturing zal krijgen. De onderzoeker zou graag willen weten hoe deze dagelijkse aansturing 

verloopt en wat deze in houdt. 

 

Ø Wat zijn de knelpunten en dilemma’s waar zowel de verenigingsbestuurder als de 

verenigingsmanager tegenaan  loopt in de dagelijkse aansturing? 

à Het kan natuurlijk zo zijn dat niet alles op rolletjes loopt in de onderlinge relatie tussen de 

vrijwilliger en de professional. Daarnaast kan het ook zo zijn, dat beide tegen knelpunten 

aanlopen in de dagelijkse aansturing. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld de 

verwachtingen, maar ook met de kennis en vaardigheden van beide partijen. 

 

Ø Wat zijn de voor- en nadelen van het in dienst hebben van een professional voor de vereniging? 

à Net zoals bij vorige deelvraag kan het zo zijn dat een vrijwilliger nadelen ervaart met het in 

dienst hebben van een professional. Daarentegen kan het natuurlijk ook zo zijn, dat de 

vrijwilliger het zo ervaart dat er alleen maar voordelen aan zitten. De onderzoeker wil 

achterhalen hoe dit in de sportvereniging eruit ziet. 

 
§ 1.4 - Relevantie 
Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

In Utrecht is men bezig om de sportverenigingen steeds meer te professionaliseren. Er worden 

verenigingsmanagers en combinatiefunctionarissen ingezet bij verenigingen en/of scholen die een 

verbinding vormen tussen onderwijs en sport. Ook wordt er nauw samengewerkt met 

wijkwelzijnsorganisaties, die beweegmakelaars in dienst hebben om kinderen in de wijk te stimuleren 

om te sporten door ze te laten kennismaken met sportverenigingen in de buurt.  

Deze professionals (VM en CF) zijn werkzaam binnen een vereniging waar met name vrijwilligers 

onbetaald werkzaam zijn, terwijl de professionals wel betaald krijgen. Dit kan nog altijd tot onenigheid 

leiden. Het bestuur krijgt er daarnaast ook nog een taak bij als werkgever (en dat allemaal vrijwillig, 
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dus onbetaald). Naast het feit dat er in dit geval vrijwilligers naast professionals staan, kan het ook zo 

zijn dat het kleine stapje richting professionaliseren kan leiden tot veranderingen in de 

organisatieprocessen binnen de sportvereniging.  

Er is her en der onderzoek gedaan naar professionalisering van de sportvereniging, maar wel in 

beperkte mate. In dit soort onderzoeken komt vooral naar voren of het professionaliseren van een 

vereniging nut heeft en of de vereniging hier wel groot genoeg voor is en het zou kunnen financieren. 

Belangrijke auteurs in dit genre zijn Jan Boessenkool (2011), Maikel Waardenburg (2011) en Paul 

Verweel (2004). Toch is er nooit onderzoek gedaan naar de verhoudingen tussen professionals en hun 

werkgever, het vrijwillige bestuur. Dit onderzoek geeft juist wel de aandacht aan deze relatie, doordat 

er naar de betekenisgeving van zowel de professional als de sportbestuurder wordt gekeken. Daarnaast 

is het wetenschappelijk ook relevant, omdat we niet alleen kijken naar de werkgever/werknemer 

relatie, maar ook naar de verandering van organisatieprocessen die een professional teweeg kan 

brengen. Het onderzoek kan dus bijdragen aan de literatuurvorming op het gebied van 

professionalisering in de sport of op de sportvereniging.  

 

Bestuurlijke en organisatorische relevantie 

Op bestuurlijk en organisatorisch vlak zijn de professional en de verenigingsbestuurder twee 

belangrijke thema’s. Deze twee partijen komen in het geval van een geprofessionaliseerde 

sportvereniging met elkaar in aanraking en zullen met elkaar moeten samenwerken. Organisatorisch 

brengt deze samenwerking vragen met zich mee. Gaan een professional en een vrijwilliger in een 

vrijwilligersorganisatie samen? En hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Verandert de professional binnen 

de vereniging ook bewust of onbewust de organisatieprocessen binnen de vereniging? Dat zijn vragen 

die zowel bestuurlijk als organisatorisch van aard en relevant zijn in dit onderzoek. In dit onderzoek 

worden ook verenigingsbestuurders geïnterviewd over hun ervaring met professionalisering en hun rol 

hierin. Bestuurlijk zal dit onderzoek dus ook erg relevant zijn, want er wordt in kaart gebracht hoe de 

vereniging het er als werkgever, met de betaalde professional als werknemer, vanaf brengen en wat 

deze relatie inhoudt. Dit kan bestuurlijk wellicht een goede spiegel zijn die wordt voorgehouden. 

Hierdoor worden zowel de sterke als de eventuele zwakke kanten van de 

werkgevers/werknemersrelatie van een vrijwillig bestuurder en een professional belicht. 

 
§ 1.5 – Leeswijzer 
Na de inleiding wordt in hoofdstuk 2 de doelstelling van het onderzoek uiteengezet, met daaraan de 

gekoppelde hoofd- en deelvragen. Dit wordt vervolgd door hoofdstuk 3, waar de maatschappelijke en 

wetenschappelijke relevantie en de bestuurlijke en organisatorische relevantie wordt beschreven. 

Hoofdstuk 4 bevat het methodologische kader, waar het onderzoeksperspectief en het gebruik van de 

methoden wordt verantwoord. In hoofdstuk 5 is de literatuurstudie verwerkt, waarna in hoofdstuk 6 de 

resultaten zijn gepresenteerd en beschreven. In hoofdstuk 7 zal op de resultaten een analyse worden 

losgelaten en tot slot zal hoofdstuk 8 eindigen met de conclusie en discussie, aangevuld met 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek.  
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2. METHODOLOGISCH KADER 
Dit hoofdstuk gaat in op de methodologie van het onderzoek. In paragraaf 2.1 komt het 

onderzoeksperspectief aan de orde. Na het uitwerken van dit perspectief wordt duidelijk hoe de 

onderzoeker naar het onderzoek en de sociale werkelijkheid kijkt. Dit perspectief is tevens van invloed 

op de manier van dataverzameling, die uitgewerkt is in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 wordt er 

geanalyseerd over de verzamelde data en tot slot zal er in paragraaf 2.4 gekeken worden naar de 

validiteit en de betrouwbaarheid van het onderzoek. 

 

§ 2.1 - Onderzoeksperspectief 
Dit onderzoek is gebaseerd op de interpretatieve benadering, waarbij gebruik is gemaakt van 

kwalitatieve methoden. Waar de positivistische benadering blijft steken bij het herleiden van metingen 

gaat de interpretatieve benadering verder door thema’s van binnenuit (onder andere op basis van 

interviews met betrokkenen) proberen te doorzien (Deetz, 1996). Deze manier van onderzoeken biedt 

de onderzoeker de ruimte om gevoelens, ervaringen en emoties bij de respondenten te ontdekken. Deze 

variabelen zijn niet te generaliseren, maar kunnen wel een constructie van de werkelijkheid geven door 

ze als onderzoeker te interpreteren aan de hand van betekenisgeving (Gratton & Jones, 2004). In het 

model dat Deetz (2000: 137) in zijn artikel uitwerkt, bevind ik mijzelf als onderzoeker in het 

interpretatieve gedeelte. Ontologisch gezien wordt de werkelijkheid hierbij gecreëerd door interactie. 

Hierbij wordt aangenomen dat wat op dat moment gezegd wordt ‘de waarheid’ is voor de 

desbetreffende persoon. Epistemologisch gezien zijn de ondervraagde actoren hier dan de 

werkelijkheidsbronnen. Als onderzoeker kom je op deze manier tot het beeld van de werkelijkheid van 

de participanten door middel van interactie (o.a. interviews) en het weergeven van hun beeldvorming. 

Rubin en Rubin (2005) stellen hierover dat ‘de waarheid’ ligt in ervaringen en betekenissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de positie als onderzoeker te verantwoorden wordt er gebruik gemaakt van de begrippen ontologie 

en epistemologie. Potter (1996, p. 36 in: Glesne, 2006: 5) beschrijft ontologie als het vraagstuk of de 

wereld bestaat en in welke vorm. Vragen die hierbij centraal staan zijn: ‘hoe zit de wereld in elkaar?’, 

‘wat is de werkelijkheid/waarheid’ en ‘hoe komen processen tot stand?’. De epistemologie betreft de 

wijze waarop we de werkelijkheid kunnen kennen. Glesne (2006: 6) stelt dit kort en krachtig met: ‘hoe 

Figuur 1: Epistemologische benaderingen., Deetz (2000) 
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weet je wat je weet?’ Als onderzoeker worden hierbij vragen gesteld als: ‘hoe onderzoek ik de 

werkelijkheid?’ en ‘wat zie ik als werkelijkheidsbronnen?’ Inzicht in deze wetenschapsfilosofische 

vraagstukken bepalen het onderzoeksperspectief van de onderzoeker in deze scriptie. 

 

Met bovenstaande heb ik laten zien hoe ik als onderzoeker naar het onderzoek zal kijken. Naast het feit 

dat ik wil achterhalen hoe mensen handelen, zal ik naar aanleiding van mijn onderzoeksvraag, een 

keuze maken waar ik sta in het agency/structure dilemma. Reed (2003:290) gaat hierbij uit van vier 

ontologische principes, namelijk voluntarisme, conflationisme, relationisme en determinisme. Deze 

verschillende benaderingen hebben een verschil in inzicht hoe om te gaan met de actor/structuur 

discussie. De vier benaderingen houden in dat er sprake is van een dialectiek; de interactie tussen 

actoren en structuur. Het dualisme wat er zou bestaan tussen actor en structuur vanuit bijvoorbeeld het 

voluntarisme en het determinisme wordt hiermee teniet gesteld. Beide zijn niet hetzelfde, maar zijn wel  

van invloed op elkaar. Dit geldt net als bij het conflationisme, dat voortkomt uit de  structuratietheorie 

van Giddens (1984), en het relationisme. Beiden gaan uit van een interactie tussen actor en structuur. 

Door aan te dringen op de ontologische en analytische onafscheidelijkheid van actor en structuur, 

hebben conflationisten de neiging om te zeggen dat de laatste (structuur) wel degelijk de autonome 

kracht heeft om causaal van invloed te zijn (Archer, 1995 in: Reed, 2003: 298). Een deterministisch 

perspectief zou stellen dat natuurwetten alle handelen bepalen en er (dus) geen vrije wil is. Een 

voluntaristisch perspectief veronderstelt dat mensen zelf actief hun eigen omgeving vormgeven. Zelf 

verhoud ik me tot het conflationisme. Deze benadering gaat ervan uit dat het individu of de groep wel 

binnen een bepaalde structuur handelt, maar dit ook kan veranderen. Er is als het ware een dialectiek 

tussen structuur en actor. Dit onderzoek beschrijft hoe verschillende actoren, zoals een vrijwilliger en 

een professional, invloed uit kunnen oefenen op de structuur van een organisatie. Zo kun je denken aan  

hoe de organisatieprocessen veranderen op het moment dat er een professional in dienst is bij een 

vereniging of je zou kunnen zeggen dat de structuur van een vereniging van invloed is op de manier 

waarop beide actoren met elkaar omgaan. 

 

Mijn eigen perspectief als onderzoeker ligt erg in het interpretatieve gedeelte van de benaderingen van 

Deetz (2000). In mijn vorige studie Sport, Management en Ondernemen heb ik alleen te maken gehad 

met kwantitatief onderzoek. Nu ik daarna alleen nog gewerkt heb met kwalitatief onderzoek, gaat mijn 

voorkeur hier ook erg naar uit door de methoden die er worden gebruikt. Het achterhalen van ‘de 

waarheid’ door betekenissen die mensen geven, vind ik erg interessant en vooral ook relevant voor 

mijn onderzoek. Als onderzoeker kun je bij de waarheid continu vraagtekens zetten. Weick (1995, 43) 

stelt dat betekenisgeving een doorgaand proces is, zonder begin of eind; ‘The reason it never starts is 

that pure duration never stops’. Betekenisgeving heeft ook te maken met identiteit, welke continu aan 

verandering onderhevig is. En als identiteit continu blijft veranderen, zal dit ook het geval zijn met de 

betekenisgeving. Meerdere interpretaties van betekenissen kunnen dan ook leiden tot ambiguïteit. Dit 

maakt onderzoeken interessant en spannend, en dat is wat mij erg trekt in mijn rol als onderzoeker. 
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§ 2.2 - Dataverzameling 
In wetenschappelijk onderzoek zijn veel methoden en meetinstrumenten beschikbaar om data te 

verzamelen voor onderzoek. Voor de onderzoeker is het belangrijk om goed stil te staan bij de manier 

waarop de data zullen worden verzameld. Een goede dataverzameling is namelijk erg belangrijk voor 

het inwinnen van de informatie om de hoofd -en deelvragen te kunnen beantwoorden. 

 

§ 2.2.1 - Semigestructureerde interviews 
Een methode die vaak gebruikt wordt voor kwalitatief onderzoek zijn semigestructureerde diepte-

interviews. Glesne (2006: 79) beschrijft interviewen als volgt: ‘to make words fly’. Via deze vorm van 

interviewen probeert men de persoonlijke relatie van de geïnterviewde ten aanzien van het onderwerp 

weer te geven. Door middel van interactie komt de onderzoeker op deze manier tot een bepaalde 

betekenisgeving en reactie die de onderzoeker als ‘waarheid’ kan ervaren. Semigestructureerde 

interviews bevatten vooraf bepaalde vragen, maar er is meer speling binnen de vragen dan in een 

gestructureerd interview. De vragen die de onderzoeker zou willen stellen zijn voorbereid, maar in de 

loop van het interview heeft de interviewer de ruimte om de volgorde waarop de vragen worden gesteld 

aan te passen en kunnen er vragen worden toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de onderzoeker niet te 

oppervlakkig blijft, maar juist de onderliggende betekennissen van de respondenten naar boven haalt. 

Glesne (2006: 50) laat in zijn boek zien dat men ook gebruik kan maken van ‘observer as participant’ 

methode. Hierbij blijft de onderzoeker observant, maar door middel van interactie die af en toe plaats 

vindt kan de onderzoeker zich nog meer inleven in de participanten. Op deze manier kom je dicht bij 

het creëren van betekenissen en op die manier ook bij de ‘waarheid’. Gekozen voor deze methode is 

omdat het een logisch vervolg is op mijn onderzoeksperspectief, waarbij ik betekenisgeving aan het 

licht laat komen. Door middel van deze interviews wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 

verenigingsmanager en de vrijwillige bestuurder tegen deze relatie aan kijken, welke betekenissen ze 

hieraan geven en hoe ze hiermee omgaan. Hierdoor zullen eventuele dilemma’s, knelpunten en 

obstakels aan het licht komen.  

 

§ 2.2.2 - Documentanalyse 
Op 16 juni 2011 is er een audit rapport gepubliceerd van Bosma, Eling en Munters (2011). Dit rapport 

draagt de naam ‘Maakt werk van sport’ en geeft een analyse van het functioneren van de 

verenigingsmanagers bij Utrechtse sportverenigingen. Daarop gebaseerd is ook de eindrapportage 

verenigingsmanagement, gepubliceerd door Vereniging Sport Utrecht, verschenen waarbij het 

auditrapport als bron wordt gebruikt. Deze beide verslagen geven een goed beeld over hoe de 

verenigingsmanager in de sportvereniging functioneert en hoe de vrijwillige bestuurder hierover denkt; 

een korte evaluatie. Dit zou voor mijn onderzoek een goede aanvulling kunnen zijn op de resultaten uit 

de semigestructureerde interviews. Op deze manier kunnen betekenissen die voortkomen uit de 

semigestructureerde interviews geplaatst worden in de context van de documentanalyse. 
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§ 2.3 - Analysekader 
Mijn uiteindelijke resultaten zullen geanalyseerd worden door middel van een theoretisch 

analysemodel. Voor mijn onderzoek heb ik gekozen voor de perspectieven van Martin (1992, in: 

Martin & Frost, 1999). Zij gebruikt deze perspectieven om inzichtelijk te maken welke processen in 

een organisatie een rol spelen in de vorming van een organisatiecultuur. Met deze perspectieven 

kunnen overeenkomsten en verschillen geanalyseerd worden. In dit onderzoek zullen de perspectieven 

van Martin (1992) worden gebruikt om de betekenissen die men geeft aan de onderlinge relatie tussen 

werkgever en werknemer te ordenen. Hierbij is het interessant om te kijken of er een 

gemeenschappelijk idee bestaat of dat er ook individuele en ambigue betekenissen naar voren komen 

uit de resultaten. Door het gebruik van alle drie de perspectieven van Martin (1992) wordt er 

geprobeerd een zo helder en compleet beeld te vormen, waarbij alle betekenissen die er worden 

gegeven van belang zijn. Hierdoor wordt er dus vanuit een interpretatieve benadering geanalyseerd. 

De drie perspectieven van Martin zijn het integratieperspectief, het differentiatieperspectief en het 

fragmentatieperspectief. De eerste benadering, het integratieperspectief,  is de eenheidsbenadering. 

Hierbij wordt cultuur gezien als de ‘in alle poriën doordringende lijm die zorgt voor het bij elkaar 

houden van de organisatie’. Dit perspectief wordt gebruikt door organisaties met als doel om alle 

neuzen van de werknemers dezelfde richting op te krijgen. Belangrijk hierbij is dat de nadruk ligt op 

homogeniteit, openheid en consensus. Het tweede perspectief van Martin (1992) is het 

differentiatieperspectief. Hierbij ligt de nadruk vooral op de tegenstellingen en de subculturen die er 

kunnen ontstaan binnen een organisatie. Hierbij komen de verschillen aan het licht waar men weer mee 

aan de slag zou kunnen gaan. Het derde en laatste perspectief van Martin (1992) is het 

fragmentatieperspectief. Hierbij is niet consensus maar juist dissensus een belangrijk punt. 

Betekenissen zijn ambigu, wat betekent dat twee respondenten een verschillende betekenis geven aan 

dezelfde handeling. Hierbij spelen ervaring en het doel per individu een rol. De rol van de onderzoeker 

is om te kijken welke verschillen er zijn over de betekenisgeving die de individuen geven en of hier 

nog geen specifieke betekenis over is gevormd. Door het gebruik van de drie perspectieven kan er een 

goed en volledig beeld gevormd worden over de betekenissen en zullen de resultaten hierdoor 

nauwkeurig kunnen worden geanalyseerd.  
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§ 2.4 Selectie van de participanten 

De selectie van de participanten komt voort uit de onderzoeksvraag. Hierin worden zowel de 

verenigingsmanagers als de verenigingsbestuurders van sportverenigingen in de gemeente Utrecht 

genoemd. Verschillende sportverenigingen die een verenigingsmanager in dienst hebben zullen de 

revue passeren. Hierbij is bewust een keuze gemaakt voor verenigingen uit verschillende takken van 

sport (Omni, voetbal, basketball, zwemmen en atletiek). Ook is er bewust de keuze gemaakt voor 

relatief kleine verenigingen (450 leden), zoals de atletiekverenigingen en DVSU,  maar ook grote 

(omni)verenigingen (1000 of >), zoals Kampong, Zwaluwen Utrecht en Elinkwijk, die een 

verenigingsmanager in dienst hebben. Niet alle verenigingsmanagers zijn in dienst bij de vereniging 

zelf, maar ook in dit geval maakt het niet uit of het formele werkgeverschap bij de sportvereniging of 

bij een andere instantie (Vereniging Sport Utrecht/ Olympisch Netwerk Midden Nederland) ligt, als de 

dagelijks aansturing  en het informele werkgeverschap maar in handen is van de sportvereniging. De 

interviews zijn gehouden worden bij zeven verenigingen. Binnen deze verenigingen zijn zowel de 

verenigingsmanager als de verenigingsbestuurder geïnterviewd.  

In onderstaande tabel staan de verenigingen die op dit moment een verenigingsmanager hebben of die 

een verenigingsmanager tot voor kort hebben gehad inclusief de aard van de financiering. Op deze 

manier is te zien hoeveel verenigingsmanagers er in Utrecht actief zijn en hoe zij worden gefinancierd. 

De geïnterviewde verenigingen zijn in deze tabel groen gearceerd. 

Tabel 1: Verenigingen met verenigingsmanagr

Vereniging Financiering - voortzetting na pilot Opmerkingen 

Domstad eigen budget vereniging    

Kampong eigen budget vereniging  federatiemanager 

Kampong (hockey) eigen budget vereniging  hockeymanager 

Kampong (voetbal) eigen budget vereniging  voetbalmanager  

Stichting De Noordpunt eigen budget vereniging    

Zwaluwen Utrecht 1911 1e tranche subsidie VM - 20 uur eigen financiering    

Sporting 70 1e tranche subsidie VM - 19 uur eigen financiering (structureel)   

Hercules 1e tranche subsidie VM - 32 uur eigen financiering (structureel)   

Elinkwijk 2e tranche subsidie VM icm wijkactieplan -18 uur eigen financiering (structureel)/18 uur WAP   

Fletiomare 1e tranche subsidie VM - 32 uur eigen financiering (structureel) technisch en verenigingsmanager 

Atletiek (U-Track & 

Phoenix) 

vliegwiel breedtesport-topsport - intentie na 2012 28 uur eigen financiering (structureel) Phoenix en U-Track  

HMS 2e tranche subsidie VM - geen eigen financiering (gestopt per 01-06-2011) tevens VVOO 

ASV UVV 2e tranche subsidie VM - intentie door te gaan, middelen nog niet bekend   

Uball 2e tranche subsidie VM - niet bekend   

DVSU 2e tranche subsidie VM - geen eigen financiering (loopt af per 31-12-2011) tevens DHSC 

DHSC 2e tranche subsidie VM icm wijkactieplan -geen eigen financiering, wellicht voortzetting WAP tevens DVSU 

Ardahanspor 2e tranche subsidie VM - geen eigen financiering (loopt af per 31-12-2011)   

Zwemverenigingen 2e tranche subsidie VM icm zwembond - nog 1 jaar subsidie beschikbaar Zwemlust Den Hommel, UZSC 

Turnverenigingen 2e tranche subsidie VM - nog niet bekend Sport Vereent, Longa, DOO/K&V, 

Fraternitas  

Hellas  eigen budget vereniging    
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§ 2.5 - Validiteit en betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van een onderzoek geeft weer of het onderzoek bij herhaling, onder 

dezelfde omstandigheden, ook dezelfde resultaten produceert (van Thiel, 2007). Vanuit het 

interpretatieve onderzoeksperspectief zijn de betekenissen die de respondenten toekennen aan de 

werknemers/werkgeversrelatie binnen de gemeente Utrecht niet objectief te noemen. De betekenissen 

zijn een subjectieve weergave van de werkelijkheid. Binnen kwantitatief onderzoek is men vooral 

gericht op de validiteit van de gehanteerde onderzoeksinstrumenten. Binnen kwalitatief onderzoek ligt 

de nadruk daarentegen veel meer op de validiteit van de interpretaties (King: 1994). 

 
Binnen kwalitatief onderzoek richt de vraagstelling zich op onderwerpen die te maken hebben met de 

manier waarop mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe ze zich op basis daarvan 

gedragen. Er worden onderzoeksmethoden gebruikt die het mogelijk maken om het onderwerp vanuit 

het perspectief van de respondenten te leren kennen met het doel om het onderwerp te beschrijven en 

waar mogelijk te verklaren. In dit onderzoek wordt er van de methode van interviewen gebruik 

gemaakt. Simpel gezegd wordt er gekeken of de door de onderzoeker getrokken conclusies valide en 

betrouwbaar zijn in relatie tot de verzamelde gegevens (Boeije, 2005).  Belangrijk hierbij is dat de 

diepgang van het onderzoek bepaald wordt door middel van het doorvragen naar achterliggende 

betekenissen. Door herhaling van de antwoorden kan er worden gemeten of dit onderzoek 

representatief is aan de groep. 

 

Rubin & Rubin (2005: 64-78) spreken in hun boek over qualitative interviewing over grondigheid, 

nauwkeurigheid, geloofwaardigheid en transparantie als termen om het onderzoek valide te laten zijn. 

Daarnaast schetst Glesne (2006) ook nog procedures ter controle. Zo is er tijdens het onderzoek 

gebruik gemaakt van de reflectie van zowel medestudenten als de reflectie van de scriptiebegeleider op 

de opbouw van het rapport..  

De validiteit van het onderzoek kan ook worden beïnvloed door de subjectiviteit van de onderzoeker, 

ook wel de ‘researcher bias’ genoemd. De interviews zijn vastgesteld aan de hand van topiclijsten, 

waardoor er wel degelijk een rode draad in de interviews te herkennen is. Toch is er getracht de 

interpretatie van de onderzoeker zoveel mogelijk te minimaliseren door het doorvragen in de 

interviews, citaten letterlijk te gebruiken en zoveel mogelijk keuzes te verantwoorden.  

Daarnaast kan er een ‘researcher bias’ ontstaan doordat de betrokkenheid van de onderzoeker bij 

Vereniging Sport Utrecht onbewust een rol speelt bij de validiteit van het onderzoek. Deze ‘bias’ kan 

ontstaan ondanks dat de onderzoeker zichzelf los van de organisatie voorstelt en alle respondenten een 

geanonimiseerd rapport garandeert. Dit wordt ook wel de ‘researcher bias’ genoemd. De onderzoeker 

is namelijk binnen Vereniging Sport Utrecht betrokken bij de verenigingen in haar werkfunctie. Dit 

kan van invloed zijn op de antwoorden die de respondenten geven. Zo kan het zijn dat respondenten 

niet voluit durven praten of harde feiten buiten wegen laten, omdat de onderzoeker op de hoogte is van 

het reilen en zeilen binnen de sportverenigingen in de stad Utrecht. Het is daarom van belang dat de 

onderzoeker zich ten alle tijden bewust is van haar positie en probeert zo objectief mogelijk in het 

onderzoek te staan.  
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3. LITERATUURSTUDIE 

Na het methodologisch kader wordt de overstap gemaakt naar het theoretisch kader. 

In dit hoofdstuk wordt getracht de lezer meer inzicht te geven in de brede theoretische context van het 

onderzoek. Hierbij wordt ingegaan op de reeds bestaande literatuur over het thema professionalisering 

in de sportvereniging.  

Allereerst zal de literatuurstudie beginnen met het begrip civil society (§ 5.1), waarbij zowel de 

betekenis als de bredere context van het begrip wordt besproken, gevolgd door de paragraaf sociaal 

kapitaal (§ 5.2). Vervolgens wordt de sportvereniging met daarbij de hedendaagse ontwikkelingen 

besproken (§ 5.3). Hierbij komen de thema’s vrijwilligers in de sportvereniging (§ 5.4)  en 

professionaliseren (§ 5.5) naar voren, waarbij een kleine vergelijking met het buitenland wordt 

gemaakt. Hierna wordt er ingegaan op de werkgever en de werknemers binnen de sportvereniging (§ 

5.6). In deze paragraaf wordt in gegaan op de rollen en taken van de werkgevers en werknemers en er 

zal een vergelijking gemaakt worden tussen de arbeidsmarkt en de vrijwillige markt. Tot slot zal het 

AMO-model van Appelbaum et al. (2000) worden besproken, met daarnaast extra aandacht voor de 

begrippen employability en volunteerability.  

 

§ 3.1 -  Civil Society 
Het sportverenigingsleven is een voorbeeld van een civil society. De betekenis van dit begrip kan op 

verschillende manieren worden verwoord. Hieronder een paar citaten  van de betekenis van civil 

society, dit omdat er zeer veel uiteenlopende betekenissen van bestaan: 

− ‘…as a sphere of social interaction between economy and state, composed above all of the 

intimate sphere (especially the family), the sphere of association (especially voluntary 

associations), social movements, and forms of public communication.’ (Cohen en Arato 

1992:ix in: Dekker, 2002:8) 

− ‘…would include all social groups that are or can be understood as voluntary and 

noncoercive, thus excepting only the family, whose members are not volunteers, and the state, 

which, even if its legitimacy rest on the consent of its members, wields coercive power over 

them.’ (Walzer, 2002 :35 in: Dekker, 2002:8) 

Volgens van Daal, Winsemius en Plemper (2005) wordt het vrijwilligerswerk tegenwoordig 

nadrukkelijk gezien als onderdeel van een waardevolle sfeer, namelijk de ‘civil society’. Vrijwillige 

samenwerking tussen burgers is hiervoor kenmerkend en vrijwilligerswerk is hierbij een karakteristieke 

werkvorm. Ahrne (1998, in: Dekker, 1999: 15) citeert het als volgt: ‘Vrijwilligheid kan worden 

beschouwd als het leidend principe en verenigingen (voluntary associations) worden geacht de 

dominante actoren van de civil society te zijn. Als voorwaarde voor deelname wordt bij gebrek aan een 

goede Nederlandstalige tegenstelling van vrijblijvendheid commitment genoemd: de bereidheid om 

zichzelf te binden, zich te houden aan vrijwillig op zich genomen verplichtingen en 

verantwoordelijkheden.’ (Dekker, 1999:15). De civil society is om verschillende redenen van belang 

voor de besturing van een moderne samenleving. Daal, Winsemius en Plemper (2005) beweren dat in 

de eerste plaats burgers binnen de context van civil society voor zichzelf, elkaar en voor hun 

leefomgeving (fysiek en sociaal) zorgen. De overheid ziet hier ook de voordelen van in. Ten eerste 
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hoeft de overheid die zorg niet op zich te nemen en dit gedrag bevordert ook nog eens de sociale 

samenhang in de buurt of de wijk. Een krachtige civil society is daarnaast van belang voor een gezonde 

democratie (Edwards, 2009). ‘A healthy civil society is one that is steered by its members through 

shared meanings that are constructed democratically through the communications structures of the 

public sphere’ (Edwards, 2009:9). Op het moment dat partijen binnen de civil society andere meningen 

hebben dan de overheid, vormt de civil society een natuurlijk en kritisch evenwicht tegen de overheid. 

Deze organisaties kunnen in conflict komen met de overheid of willen het overheidsbeleid proberen te 

veranderen. Dit kan nuttig zijn vanuit het oogpunt van de gewenste dynamiek in de samenleving, aldus 

van Daal, Winsemius en Plemper (2005). Daarnaast beweren deze auteurs dat civil society een bijdrage 

levert aan het oplossen van collectieve problemen.  

 

28 Vrijwilligerswerk vanuit de civil society

Figuur 1.2
Vrijwillige en maatschappelijke inzet aan de randen van de civil society
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In de slothoofdstukken van deze bundel wordt aan verschillende nieuwe vormen 
aandacht besteed: in hoofdstuk 11 aan vormen van corporate volunteering, die vooral 
in de rechter bovenhoek van figuur 1.2 gezocht moeten worden (zie ook Meijs 2008) 
en in hoofdstuk 12 aan vormen van ‘geleid vrijwilligerswerk’, die meer in de linker 
bovenhoek te positioneren zijn. Het ‘informele vrijwilligerswerk’, dat onder in de 
figuur een tussenpositie inneemt tussen de civil society en de mantelzorg en infor-
mele hulp in de privésfeer, krijgt in deze bundel minder aandacht.7 De kleinschalige 
burgerinitiatieven van hoofdstuk 9 komen het meest in de buurt.

Na dit afsluitende deel in de serie Civil society en vrijwilligerswerk en divers 
ander onderzoek naar maatschappelijke organisaties en lidmaatschappen (Van de 
Berg et al. 2008), willen we ons in nieuw scp-onderzoek vooral richten op de lossere 
verbanden tussen de privésfeer en de georganiseerde civil society. Het belang van 
informele verbanden voor zowel de politieke betrokkenheid als de sociale betrokken-
heid en zingevingsvraagstukken wordt met name door Amerikaanse auteurs naar 
voren gebracht (o.a. Schudson 1998; Wuthnow 1994, 1998, 2001; Fine en Harrington 
2004), maar heeft in ons land empirisch nog weinig aandacht gekregen. Het gaat 
hier in zekere zin om het doortrekken van individualisering- en informaliseringten-
densen binnen de civil society zoals aangeduid in tabel 1.1. Die leiden niet alleen tot 
veranderende gezagsverhoudingen en typen ‘emotieregulering’ (Wouters 2008), zich 
manifesterend in meer assertiviteit, lossere omgangsvormen en meer kortstondige 

 
Figuur 3: Vrijwillige en maatschappelijke inzet aan de randen van de civil society Bron: Dekker & De Hart (2009) 

 

De sportvereniging is een civil society op zich. Goed om te weten voor dit onderzoek is hoe de bredere 

context van de sportvereniging en de leden hiervan eruit ziet. Daarnaast is ook het sociale kapitaal dat 

verkregen wordt in die sportverenigingen belangrijk voor de context, want dat is vaak de reden waarom 

mensen lid worden van een sportvereniging. Hierover meer in de volgende paragraaf. 

 

§ 3.2 - Sociaal kapitaal 
Binnen de sportvereniging is sociaal kapitaal een belangrijk thema. Er zijn namelijk volgens Verweel 

(2007) en Putnam (2000) drie belangrijke kenmerken van sociaal kapitaal. Deze zijn: zelfvertrouwen, 

vertrouwen in anderen en maatschappelijke netwerken.  

Dit zie je ook terug bij sportverenigingen. Men doet zelfvertrouwen op door ergens bij te horen, bij een 

groep mensen, een team. Daarbij is het belangrijk dat er vertrouwen wordt geschept binnen dat team, 

om tot de beste samenwerking te komen. Dit kan zijn een voetbalteam of een team met vrijwilligers en 
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leden die actief zijn bij de vereniging en allemaal hetzelfde doel nastreven, namelijk: de vereniging 

draaiende houden. Dit maakt voor sociaal kapitaal in dit geval geen verschil. Door Verweel (2007) en 

Putnam (2000) wordt er ook wel gesproken van ‘bonding’ en ‘bridging’. Bonding betekent dat er 

identiteitsvorming plaats vindt en sociaal kapitaal wordt gevormd binnen de eigen groep. Bridging 

betekent dat er niet alleen binnen de eigen groep sociaal kapitaal wordt gevormd, maar ook met 

anderen en andersdenkenden. Binnen de sport is iedereen één. Almond en Verba (1989) concludeerden 

na aanleiding van hun onderzoek al in het begin van de jaren zestig dat sociaal kapitaal en sociaal 

vertrouwen belangrijke stimuli zijn voor participatie in vrijwillige organisaties (in: Dekker, 1999). Een 

tegenhanger van deze gedachte over sociale cohesie en sociaal kapitaal is Bordieu (1986). Zowel 

Bordieu (1986), Verweel (2007) en Putnam (2000) zijn het wel eens met de waarde van sociaal 

kapitaal, zoals de verbetering van sociale cohesie en het inzicht dat het belangrijk is dat men zich 

mengt in zowel formele als informele gemeenschapsactiviteiten (in: Van Lith, 2011), maar Bordieu 

stelt daarentegen dat deze positieve effecten van een lidmaatschap of een sociaal netwerk niet voor 

iedereen beschikbaar zijn. Dit kan zowel economische als politieke omstandigheden als reden hebben. 

Dit betekent dat het opbouwen van sociaal kapitaal door menging in sociale netwerken, juist kan 

zorgen voor uitsluiting van anderen (Vermeulen en Verweel, 2009 in: Van Lith, 2011).  

 

§ 3.3 – Ontwikkelingen rond de sportvereniging 
In het artikel van Seippel (2002) geven Heinemann en Schubert (1992, 1994), Ibsen (1992) en Horch 

(1994)  aan dat een sportvereniging verschillende kenmerken heeft. Zij typeren de vereniging als een 

organisatie waar de leden vrijwilligerswerk doen en waar vrijwilligerswerk tevens de belangrijkste 

bron is. De besluitvorming gaat democratisch en vaak door middel van een Algemene 

Ledenvergadering. De sportorganisatie is verder onafhankelijk van de staat en de markt, heeft 

verplichtingen naar haar leden toe en wil, volgens deze auteurs, specifieke doelen bereiken. 

Deze van oudsher vrijwillige sportverenigingen ontkomen niet aan de groeiende maatschappij en de 

bijbehorende ontwikkelingen. Zo vinden er ontwikkelingen plaats met termen als commercialisering, 

individualisering, globalisering en professionalisering. Bij een aantal van deze termen wordt in 

onderstaande alinea stilgestaan. 

 
Sportverenigingen zijn er overal ter wereld. Dat is niet vreemd, aangezien sport toch wel één van de 

belangrijkste en grootste tijdsbesteding is van de mens. Volgens Tiessen-Raaphorst, Verbeek, de Haan 

en Breedveld (2010) telde Nederland in 2001 29.600 sportverenigingen. Mede dankzij fusies werden 

dat er 27.700 in 2008. Hierdoor blijft het ledenaantal per vereniging licht groeien. Een gemiddelde 

vereniging telt 174 leden, heeft veertig vrijwilligers en een omzet van zo’n 40.000 euro. 

Opvallend is dat het aantal leden van een sportvereniging blijft groeien, ondanks de ontwikkeling van 

individualisering. Mensen zijn tegenwoordig druk, hebben geen tijd meer om te sporten, maar willen 

wel in beweging blijven. In deze gevallen wordt er dan gekozen voor bijvoorbeeld de sportschool. De 

fitnessbranche is binnen de commerciële aanbieders het grootste segment met 1700 fitnesscentra en in 

2004 zo’n twee miljoen leden (Van Bottenburg, 2007). In deze branche is het gewoonlijk om een uurtje 

te sporten en vervolgens weer naar huis te gaan. Dit kost relatief weinig tijd. Sporten bij een 
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sportvereniging daarentegen kost meer tijd. Er wordt getraind (afhankelijk van het niveau wordt vaak 

de duur en het aantal keren per week bepaald), wedstrijden worden gespeeld en soms is het doen van 

een aantal uren vrijwilligerswerk zelfs de voorwaarde om überhaupt lid te mogen worden. Toch blijft 

de sportvereniging duidelijk voor veel mensen de favoriet. De sportvereniging heeft unieke waarden, 

waaronder het sociale kapitaal, waardoor mensen toch lid blijven van verenigingen. Maar niet alleen de 

opkomende commerciële aanbieders met als gevolg de individualisering zijn een ontwikkeling in de 

sport. Een aantal ontwikkelingen naast commercialisering en individualisering zijn globalisering en 

professionalisering (de Vries & Nagtegaal, 2007). Deze laatste ontwikkeling is een belangrijke pijler in 

dit onderzoek. In paragraaf 3.5 zal dit begrip verder uitgewerkt en verdiept worden.  

  

§ 3.4 - Vrijwilligers in de sportvereniging 
Vrijwilligers zijn niet weg te denken uit het sportverenigingsleven. Van oudsher worden 

sportverenigingen draaiende gehouden door de vele handen van vrijwilligers die hart hebben voor de 

club. Met hun eigen kennis en expertise proberen zij alle lopende zaken die binnen het sportleven en 

binnen de vereniging aan de orde zijn, uit te voeren.  

Volgens de Werkgevers Organisatie in de Sport (WOS, 2011) is een vrijwilliger degene die ‘niet bij 

wijze van beroep’ werkzaam is voor een sportorganisatie. Met het vrijwilligerswerk dat zij doen wordt 

geen inkomen verkregen. Volgens Van Dale is een vrijwilliger het volgende: ‘iemand die belangeloos 

iets doet’ en/of ‘ iemand die belangeloos bepaalde soorten van sociaal werk verricht’.  

 

§ 3.4.1 - Vrijwilligersregeling 

Vrijwilligerswerk wordt zoals hierboven gedefinieerd met de veronderstelling dat er geen inkomen 

wordt verkregen. In de meeste sportverenigingen is dit inderdaad het geval en worden vrijwilligers niet 

betaald, maar in sommige gevallen wel. Zo bestaat er namelijk de vrijwilligersregeling. Dit is een 

maandelijkse vergoeding, waarbij men niet met de belasting te maken krijgt. De vrijwilliger wordt dus 

niet aan de belastingontheffing onderworpen, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De 

Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) definieert de volgende voorwaarden: 

− De vergoeding is niet marktconform en bedraagt maximaal 150 euro per maand en 

tegelijkertijd maximaal 1500 euro per jaar;  

− of de sportorganisatie vergoedt uitsluitend de kosten op declaratiebasis. 

 

Hoewel deze regeling heel eenvoudig lijkt, is het niet altijd zo simpel, want vaak krijgen vrijwilligers 

naast hun vergoeding ook andere vergoedingen of faciliteiten aangeboden, zoals consumpties, 

maaltijden, sportkleding, een kerstpakket en noem zo maar op. Al deze zaken moeten tegen de waarde 

daarvan worden meegenomen met de berekening van de maximum te verkrijgen vergoeding, alvorens 

de belasting hier aan te pas komt. In het geval dat de totale vergoeding (inclusief de genoemde extra 

facetten) boven het maand- en jaarmaximum komt, geldt de vrijwilligersregeling niet, aldus de WOS. 2 

 

                                                             
2 www.sportwerkgever.nl: Vrijwilligers: beter niet betaald dan duur betaald? (2011) 
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§ 3.4.2 - De vrijwilliger in Nederland 

De vrijwilliger is volgens veel auteurs niet weg te denken uit de sportvereniging. Deze ‘traditionele 

sportvereniging’ is goed in staat zichzelf te redden. Hier is niet iedereen het mee eens. Gezien de 

hedendaagse ontwikkelingen waarbij sportverenigingen omgetoverd worden tot maatschappelijke 

ondernemingen (vaak ondersteund door professionals), zullen kleine traditionele verenigingen zich 

soms ondergewaardeerd kunnen voelen en in sommige gevallen het gevoel hebben met hun rug tegen 

de muur te komen staan en geen uitweg meer zien (Boessenkool, van Eekeren en Lucassen, 2008). 

Voor veel vrijwilligers is vrijwilligerswerk iets wat ze leuk vinden, ze krijgen vaak waardering voor dat 

wat ze doen en men heeft passie voor de sport en de sportvereniging. Dit kan men ook wel de positieve 

aspecten van het vrijwilligerswerk noemen over het algemeen. Toch kleven er ook negatieve aspecten 

aan  vrijwilligerswerk en vrijwilligers. Zo wordt in het artikel van Dekker (2001) aangegeven dat 

vrijwilligers het vaak teveel tijd vinden kosten. Daarnaast kunnen ze het niet altijd vinden met hun 

collega-vrijwilligers en geven ze aan dat ze vaak wat ‘klusjes’ krijgen, terwijl de serieuze en 

interessante taken naar de beroepskrachten gaan. Dit laatste is een ontwikkeling en volgens 

Boessenkool en Waardenburg (2011) zelfs een trend die gaande is in de sport, namelijk de 

professionalisering. Hier zijn we in eerdere paragrafen al dieper op in gegaan. Volgens Weber (1972 

in: Horch & Hütte, 2009) zijn de nadelen van vrijwilligers het ontbreken van professionele 

vaardigheden, de beperkte motivatie om verschillende soorten taken uit te voeren, de beperkte tijdelijke 

beschikbaarheid van de vrijwilligers en de geringe ruimte voor bestraffen of disciplineren van deze 

vrijwilligers. Daarnaast zal vroeg of laat de betaalde manager zorgen voor een verhoging van de 

effectiviteit en efficiëntie van het werk en het genereren van nieuwe financiële middelen, met als 

gevolg daarvan, dat deze zichzelf in sommige gevallen zelfs zal terugverdienen. 

Door de veranderende druk op sportverenigingen, zowel intern als extern door bonden, concurrenten en 

overheden, is het voor de vrijwilligers in de vereniging soms lastig om alles nog zelf te doen. Helemaal 

met de afnemende aantallen vrijwilligers in sportverenigingen. Er ontstaat hierdoor een toenemende 

werkdruk (Janssens, 2011). In het artikel van Janssens (2011) wordt ook wel gesproken van het 

‘sjoelbaksyndroom’ van De Winter: ‘Wanneer taken zich opstapelen en de werkdruk toeneemt, neemt 

de effectiviteit af en lopen ambities vast, zoals de sjoelstenen in een overvolle sjoelbak’ (De Winter, 

2011 in: Janssens, 2011:15). Doordat er in de sport ook nog een tekort aan kader (dus ook vrijwilligers) 

is, stapelen de problemen zich alleen maar op. Steeds meer werk komt op het bordje van steeds minder 

mensen te liggen. Het gevolg hiervan is stress en ‘high levels of burnout’ (Donnelly en Harvey, 2011 in 

Janssens, 2011). Hoe dit in de toekomst verder zal gaan, is onduidelijk. Toch is het zo dat als er te 

weinig vrijwillig kader te vinden is, dat men dan ondersteuning kan vinden bij de inzet van 

beroepskrachten. De vereniging is genoodzaakt te blijven draaien en als dat niet lukt met alleen de 

inzet van de beschikbare vrijwilligers, zullen er andere maatregelen moeten worden genomen. Een 

onderzoek van Boer & Croon (2010) bevestigt dit tekort. In hun onderzoek geeft ruim twintig procent 

van de respondenten aan geen kwalitatief goed bestuur te hebben en zien zij het vinden van competente 

bestuurders als een heikel punt binnen de vereniging. Daarnaast geeft ook dit onderzoek aan dat er een 

oplopend tekort is aan vrijwilligers, wat het functioneren van veel verenigingen niet ten goede komt 

(Boer & Croon, 2010). Opvallend is dat deze resultaten het tegenovergestelde laten zien dan de 
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resultaten die het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) laat zien (tabel 2). Het ene onderzoek geeft 

aan dat er een oplopend tekort is aan vrijwilligers, terwijl in de statistieken van het CBS dit juist niet 

het geval is. Daarin is het aantal vrijwilligers in de sportvereniging zelfs een klein beetje gestegen.  
 

Tabel 2: Percentage personen dat vrijwilligerswerk doet per gebied. Bron: CBS (2010) 

8 Centraal Bureau voor de Statistiek

3. Resultaten voor het jaar 
2010
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de enquêtemodule over vrijwillige inzet voor het 
jaar 2010 gerapporteerd, in de Tabellen 3.1.1 tot en met 3.6.1. De Tabellen zijn naar thema 
gerangschikt. In de Tabellen staat ook altijd de standaardfout vermeld. Als er bijzonderheden 
zijn in de uitkomsten, bijvoorbeeld als gevolg van een verandering in de vraag of als gevolg van 
de gewijzigde waarneemstrategie, dan wordt dit in de tekst vermeld.

3.1 Algemeen beeld

In Tabel 3.1.1 is te zien dat van de inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder 45,1% 
vrijwilligerswerk zegt te doen. Dat komt overeen met 6,1 miljoen mensen. Als alleen de 
respondenten van 18 jaar en ouder worden meegerekend, zoals het geval was in 2007 en 2008, 
dan is dat percentage 44,7%. Dat komt overeen met 5,8 miljoen. 31,7% van de mensen van 
15 jaar en ouder heeft in de 4 weken voorafgaand aan het vraaggesprek informele hulp aan 
zieken, buren, familie, vrienden en bekenden gegeven. Dat zijn 4,3 miljoen mensen. Als alleen 
de respondenten van 18 jaar en ouder worden meegerekend, zoals het geval was in 2007 en 
2008, dan is dat percentage 32,1%. Dat komt overeen met 4,1 miljoen mensen.

3.1.1 Percentage personen dat vr!willigerswerk doet, per gebied
 

2007 1) 2008 2010 2)

 

% standaard-fout % standaard-fout % standaard-fout
      

Vr!willigerswerk 44,4 0,8 42,0 0,6 45,1 3) 0,6
w.v.

Jeugd  4,3 0,3  3,8 0,2  5,0 0,3
School  9,1 0,5  7,5 0,3 10,2 0,3
Verzorging  7,8 0,4  6,5 0,3  8,2 0,3
Sport 12,7 0,5 12,4 0,4 13,7 0,4
 % onder leden 35,4 1,4 34,0 1,0 34,9 1,0
Hobby  4,5 0,3  4,1 0,2  4,7 0,2
 % onder leden 30,7 2,4 32,2 1,8 35,0 1,7
Cultuur  4,9 0,3  4,5 0,2  5,7 0,3
Levensbeschouwing  9,2 0,5  8,8 0,3  8,5 0,3
Vakbond  2,2 0,2  1,9 0,2  2,0 0,2
 % onder leden  6,9 1,0  6,2 0,7  5,6 0,6
Politiek  1,2 0,2  1,2 0,1  1,5 0,1
Rechtshulp  1,2 0,2  0,9 0,1  1,4 0,1
Wonen  1,6 0,2  1,8 0,2  2,0 0,2
Buurt  5,0 0,3  3,8 0,2  4,3 0,2
Anders  6,2 0,4  6,5 0,3  6,8 0,3

Informele hulp 28,1 0,7 30,2 0,5 31,7 4) 0,5

Vr!willigerswerk of informele hulp 57,5 0,8 57,5 0,6 59,8 5) 0,6

 
1) Betreft juni t/m december.
2) De c!fers over 2010 betre"en personen van 15 jaar en ouder. In de eerdere jaren was dat 18 jaar en ouder.
3) Worden in 2010 alleen personen van 18 jaar e.o. meegeteld, dan is het percentage vr!willigers 44,7%.
4) Worden in 2010 alleen personen van 18 jaar e.o. meegeteld, dan is het percentage informele hulpgevers 32,1%.
5) Worden in 2010 alleen personen van 18 jaar e.o. meegeteld, dan is het totale percentage 59,7%.

Bron: POLS en V&S.

 
 

In bovenstaande tabel is te zien dat 45,1% van de inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder 

vrijwilligerswerk doet. Dit komt volgens het CBS overeen met 6,1 miljoen mensen. In 2007 en 2008 

worden alleen de respondenten van 18 jaar en ouder meegerekend. In dat geval is het percentage 

44,7%, wat overeen komt met 5,8 miljoen mensen (Houben-van Herten & te Riele, 2011).3 Gezien de 

tabel is het aantal vrijwilligers in de sport in 2010 gestegen ten opzichte van 2008.  

 

§ 3.4.3 - De vrijwilliger in het buitenland 
Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland bestaan sportverenigingen voornamelijk uit 

vrijwilligers. Zo ziet Seippel (2002) ook problemen in de sport ontstaan in verband met het werven van 

vrijwilligers en hun warm te maken voor commitment met de sportvereniging.. Zo zegt Seippel (2002) 

dat hij de samenleving en daarmee de sport steeds meer ziet veranderen. Er is volgens hem een 

ontwikkeling gaande op individueel niveau. Zo zijn mensen steeds meer op zoek naar ervaringen in de 

sport. Ze zoeken meer avontuur, en op hetzelfde moment zoeken ze naar meer ervaringen buiten de 

traditionele sportorganisaties. In lijn met deze veranderingen, blijkt dat men steeds minder solidair is 

aan de sportvereniging en zich steeds minder wil binden aan sportorganisaties:’The difficulties in 

recruiting volunteers are enormous, and the organizations are increasingly losing their ‘self-help 

characteristics’ (Rittner, 1995: 36 in: Seippel, 2002: 254).  
                                                             
3 www.cbs.nl: Vrijwillige inzet 2010 (Houben-van Herten & te Riele, 2011) 
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Als voorbeeld van sportorganisaties en vrijwilligers in het buitenland nemen we Noorwegen. 

Noorwegen is een land die op het gebied van sport hoog in het vaandel staat en ook te vergelijken is 

met de Nederlandse sportwereld. Noorwegen telt ongeveer 7000 vrijwillige organisaties in de 

sportsector, die allemaal vallen onder het Noorse Olympisch Comité (NOC) (Seippel, 2002). 

Interessant is te kijken naar de scores die Noorwegen heeft op het gebied van lidmaatschappen van 

vrijwilligersorganisaties en hoeveel vrijwilligerswerk er wordt verricht. Hierbij scoort Noorwegen erg 

hoog (Curtis et al.,2001; Schöfer en Fourcade- Gourinchas, 2001 in: Seippel, 2002). Uiteindelijk blijkt 

de gemiddelde vrijwilliger in de sportsector in Noorwegen de meeste tijd kwijt te zijn aan instructies, 

maar ook aan administratieve zaken en het organiseren van de vrijwilligers in de verenigingen.  

 

Tabel 3: Aandeel van het werk van vrijwilligers in de sportverenigingen in het afgelopen jaar in vergelijking met 

totale som van het werk (N = 269) Bron: Seippel (2002) 

Voluntas [voluntas] pp611-volu-379665 September 11, 2002 22:2 Style file version June 4th, 2002

Norwegian Sport Organizations 259

Table 1. Proportion of Work Done by Volunteers in Sport Clubs
in the Last Year Compared with Total Sum of Work (N = 269)

Proportion of work (%) Proportion of clubs (%)

100 68.4
95–99 14.1
90–94 5.9
51–89 7.9
Up to 50 3.8
Total 100.1

zations were asked directly, “How large a proportion of the work invested in the
club over the last year was done by volunteers (i.e., unpaid)?” Answers are given
in Table 1.

Table 1 gives a clear and unequivocal picture of the important status of vol-
untary work in Norwegian sport organizations. In about two thirds of the clubs
(68.4%), volunteers perform all the work. In a further 20% (14.1 + 5.9) of the
clubs, more than 90% of the work is done by volunteers. In about 4% of the orga-
nizations, volunteers carry out less than 50% of the work, whereas between 50%
and 90% of the work is done by volunteers in 8% of the sport organizations. In
sum, in nearly 90% of voluntary sport organizations, volunteers perform 90% of
the work or more.

Two points are worth paying attention to here. First, rather evidently, Nor-
wegian sport organizations are fundamentally based on voluntary work. Second,
even though voluntarism is the bedrock of sport organizations, the sector is so
large that even a marginal professionalism, in amount of time and money, contains
a considerable and important resource for Norwegian sport and is thus worthy of
consideration.

The pivotal role of voluntarism in Norwegian sport appears even more pro-
nounced when compared with other countries. In a German study Heinemann and
Schubert (1992) show that only 39% of the sport clubs in Hamburg and 47% in
Schleswig-Holstein are exclusively built on voluntary work. In Ibsen’s Danish re-
search, instructors (“some or all”) are paid in 46% of clubs (Ibsen, 1992). The
Norwegian data does not indicate significant differences between geographical
locations with respect to these issues. Consequently, it seems as if voluntary work
has a more central role in Norwegian sport than that in its German and Danish
counterparts.

Besides looking at howcentral voluntarywork is to the total amount ofwork in
sport organizations, it is necessary to study howmuch voluntary work is performed
in each club (hours per week), and more specifically, how much time is spent on
various tasks. The respondents were asked to calculate the amount of time spent
according to a specific list of tasks, and the findings show that 45.4 hr of voluntary
work is—on average—put into each club. Table 2 shows in detail how time is spent
with respect to various tasks.

 
 

Tabel 3 geeft een helder beeld van de belangrijke status van vrijwilligerswerk in de Noorse 

sportorganisaties. In ongeveer twee derde van de clubs (68,4%), verrichten vrijwilligers al het werk. In 

nog eens 20% (14,1 + 5,9) van de clubs, wordt meer dan 90% van het werk door vrijwilligers gedaan. 

In ongeveer 4% van de organisaties, voeren vrijwilligers minder dan 50% van het werk uit, terwijl 

tussen de 50% en 90% van het werk wordt gedaan door vrijwilligers in 8% van de sportorganisaties. 

Kortom, in bijna 90% van de vrijwilligersorganisaties in de sportsector, voeren vrijwilligers 90% van 

het werk uit. Niet alleen Noorwegen, maar ook Duitsland is een land waar het sportklimaat 

vergelijkbaar is met dat in Nederland. Sport is in Duitsland de grootste sector waar vrijwilligerswerk in 

wordt verricht . Vrijwilligerswerk is essentieel voor de Duitse sport. Eén op de tien burgers ouder dan 

14 jaar, zijn vrijwillig actief in de sportsector. Meer dan 90% van hen is ook daadwerkelijk lid van een 

sportvereniging. Als je alle vrijwillige activiteiten in Duitsland zou bekijken, zie je dat sport de 

grootste sector is waar vrijwilligerswerk plaats vindt.4 In onderstaande tabel is te zien dat zowel 

Noorwegen, Duitsland als Nederland dicht bij elkaar zitten als het gaat om de hoogte van het aantal 

vrijwilligers in de sport. 

 
 

 

 
                                                             
4 http://www.v4sport.eu/en/news/showNews/1646/german-volunteers-profile 
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Figuur 2: Vrijwilligers in de sport in Europa (a). Bevolking van 16 jaar en ouder, 2002/’03 (in procenten). Bron: 

Rapportage Sport 2010 

71  
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de jaren negentig, maar vertoont sindsdien geen trend. Het aandeel vrijwilligers in aan-
palende sectoren van vrijetijdsbesteding, hobby en cultuur, daalde sterker tot de tweede 
hel! van de jaren negentig en is sindsdien ook stabiel. De combinatie van daling op 
afzonderlijke terreinen met een tamelijk constant aandeel vrijwilligers op alle terreinen 
samen, suggereert dat meer vrijwilligers zich op een enkele organisatie of in ieder geval 
op een sector van vrijwilligerswerk zijn gaan richten.

Figuur 4.1 
Vrijwilligers in de sport in Europa,a bevolking van 16 jaar en ouder, 2002/’03 (in procenten)
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a De landen zijn vermeld met tweele/ercodes, in alfabetische volgorde: 0.  = Oostenrijk, 1(  = België, 
*(  = Duitsland, *2  = Denemarken, (+  = Spanje, 3#  = Finland, 3"  = Frankrijk, '"  = Griekenland, 45  = 
Hongarije, #(  = Ierland, #.  = Italië, &5  = Luxemburg, )&  = Nederland, )-  = Noorwegen, ,&  = Polen, 
,.  = Portugal, +(  = Zweden, +#  = Slovenië en 52  = Verenigd Koninkrijk.

Bron: Norwegian Social Science Data Services ((++  ronde 1 (2002/3))
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§ 3.5 - Professionaliseren 
Professionaliseren is een begrip dat eigenlijk erg breed is. Zo is het ook moeilijk om een eenduidige 

betekenis te vinden in de literatuur. Zo zegt de Dikke Van Dale (1984)  het volgende over 

professionaliseren: ‘Tot beroep(s) maken’. De betekenis van professional wordt vertaald als: ‘ iemand 

die een tak van sport als beroep beoefent’. Mijns inziens zijn dit te vage begrippen, die niet het gehele 

begrip omvatten. Daarom ben ik op zoek gegaan naar verdere betekenissen van professionaliseren in de 

literatuur. Zo kan ik uit het artikel van Boessenkool en Verweel (2004) opmaken dat zij vinden dat er 

wordt geprofessionaliseerd op het moment dat er beroepskrachten bij de sportvereniging in dienst 

komen. Daarnaast is uit het artikel op te maken dat zij ook de maatschappelijke en ondernemende kant 

van de ‘toekomstige sportvereniging’  zien als een professionaliseringsslag. 

Dit beeld is ook terug te zien in het artikel van Boessenkool, van Eekeren en Lucassen (2008). Zij zien 

het professionaliseren van de vereniging als twee vormen. Zo zien zij professionaliseren in eerste 

instantie vanuit de ‘rationaliseringsgedachte’. ‘De clubs moeten de hun toebedachte taken op een 

effectieve en efficiënte manier uitvoeren. Dit kan het beste gebeuren door op grote schaal professionals 

aan te stellen die ‘moeilijke’ delen van het takenpakket van de vrijwilliger overnemen’ (Boessenkool, 

van Eekeren en Lucassen, 2008:). Volgens deze auteurs is professionaliseren hetzelfde als het 

aanstellen van betaalde krachten. De Vries , Nagtegaal  (2007) noemen professionaliseren door middel 

van beroepskrachten ook wel ‘ het betaalde werkapparaat’.   

De tweede vorm van professionalisering gaat volgens Boessenkool, van Eekeren en Lucassen (2008) 

over de professionele verenigingsondersteuning. Hierbij zal de professionalisering ondersteunend en 

aanvullend zijn, waarbij de vereniging haar behoeften aan zal geven. Deze betaalde arbeidskrachten 

zijn niet in dienst bij de sportvereniging zelf, maar van sportbonden, sportraden, gemeenten, 

welzijnsorganisaties en lokale servicepunten, zoals bijvoorbeeld Vereniging Sport Utrecht/ Olympisch 

Netwerk Midden Nederland.  

 

§ 3.5.1 - Professionaliseren in de sportvereniging 

Sportverenigingen zijn vanuit hun bestaansrecht vaak traditionele organisaties, bestaande uit 

vrijwilligers en mensen met hart voor de vereniging. Een trend in de sportwereld is op dit moment het 

professionaliseren van deze traditionele verenigingen. NOC*NSF noemt dit ook wel een 

‘professionaliseringsslag’ (Boessenkool en Verweel, 2004). In Boessenkool en Verweel (2004) is te 

lezen dat een verenigingsondersteuner van de KNVB deze professionaliseringsslag als noodzakelijk 

ziet om de unieke cultuur van het verenigingsleven in Nederland te kunnen behouden. NOC*NSF 

denkt dat verenigingen in de toekomst ‘ondernemende en vraaggerichte ondernemingen’ moeten zijn. 

De sportvereniging gaat naast de sportactiviteiten die zij doorgaans organiseren, eveneens andere 

diensten aanbieden. Hierbij valt te denken aan kinderopvang en huiswerkbegeleiding. Kortom: de 

sportvereniging wordt een maatschappelijke onderneming. Zij denken dit te kunnen realiseren door de 

instelling van betaalde beroepskrachten. In dit geval verenigingsmanagers. Boessenkool en Verweel 

(2004) zijn bang dat deze trend de belangrijkste pijler van het verenigingsleven, namelijk de 

vrijwilliger, zal ondersneeuwen. Dit gaat gepaard met hun angst voor de toenemende afhankelijkheid 

van beroepskrachten en uiteindelijk te hoge lidmaatschapskosten voor de leden van de sportvereniging.  
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Door de ontwikkelingen in de sportbranche, zoals commercialisering, individualisering, globalisering 

en natuurlijk professionalisering wordt er steeds meer van vrijwilligers verwacht. Zo zal de vrijwilliger 

er de taak van werkgever bij krijgen en zal deze vrijwilliger ook zaken moeten gaan doen met 

sponsoren, media en andere commerciële zakenpartners. Dit vergt een heleboel tijd van de vrijwillige 

sportbestuurder, die hierdoor niet meer op de oude wijze verder kan gaan met het besturen van de 

sportvereniging. Dit komt door de toegenomen complexiteit van de organisatie, omdat deze nieuwe 

eisen stelt aan het bestuur (de Vries, Nagtegaal et al, 2007). In hun artikel stel Peij (2002) dat de 

nieuwe eisen zorgen voor het noodzakelijk worden van beroepskrachten. Mensen die zich uit hoofde 

van hun beroep, en niet als nevenactiviteit, bezig houden met deze materie. Zij hebben hiervoor de tijd, 

de kennis en de kunde, die bij sommige bestuurder nog wel eens ontbreekt. Een betaalde professional 

assisteert bijvoorbeeld de bestuur(der) bij de bestuursactiviteiten of krijgt deze (deels) als taak 

opgelegd. Deze decentralisatie van besluitvorming en activiteiten kan consequenties hebben voor de 

organisatie. Vooral de relatie tussen de bestuurders, professionals en andere actieve vrijwilligers wordt 

hierdoor beïnvloed. Hoe professioneler en commerciëler de organisatie wordt, hoe gecompliceerder de 

beleidsomgeving zal zijn waar een vrijwillige bestuurder terecht zal komen. Deze omgeving omvat 

namelijk alle vrijwilligers en leden, een ‘betaald deskundig werkapparaat’ en een buitenwereld waar de 

media en andere factoren die van invloed zijn op de vereniging op de loer liggen (de Vries, Nagtegaal 

et al., 2007). Om met deze invloeden om te gaan is het belangrijk dat verenigingen professionaliseren. 

Bestuurders hebben middelen nodig om hiermee om te kunnen gaan (Peij et al., 2002). 

 

§ 3.5.2 - De professional in de sportvereniging: de verenigingsmanager 

Zoals in de vorige paragraaf besproken is het professionaliseren binnen de sport en ook binnen de 

sportverenigingen een enorme trend. In Utrecht zijn er een aantal verenigingen die al gebruik maken 

van een professional in hun vereniging. Er zijn verschillende professionals actief binnen 

sportverenigingen, maar in dit onderzoek zullen we dieper ingaan op de functie van de 

verenigingsmanager. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het hoofdstuk ‘ Vrijwilligerswerk 

professionaliseren?’ uit het boek van Waardenburg en Boessenkool (2011). Hierin is wederom terug te 

vinden dat veel verenigingen professionaliseren en zich steeds meer vormgeven als echte 

maatschappelijke ondernemingen. Kleinere clubs daarentegen blijven het liefst zo functioneren als ze 

al jaren doen. In de stad Utrecht is men al een aantal jaren actief bezig met het inzetten van 

verenigingsmanagers bij sportverenigingen. Deze worden niet alleen gefinancierd door de 

verenigingen, maar hierbij is ook subsidie verstrekt door de gemeente. Deze verenigingen worden door 

de verenigingsmanager ondersteund op verschillende gebieden. De verschillen van taken van 

verenigingsmanagers verschillen per vereniging. Dit kan ondersteuning zijn op financieel vlak, op het 

vlak van werving van leden en/of vrijwilligers of op het gebied van alle andere belangrijke zaken die 

zich in de vereniging afspelen. Toch kan dit leiden tot weerstand binnen de vereniging, omdat men (de 

vrijwilliger) zich gepasseerd voelt.  

Anthonissen en Boessenkool (1998 in: Waardenburg & Boessenkool, 2011: 140 ) zeggen in hun stuk 

dat verenigingen bestaan uit vrijwilligers die er altijd maar het beste van proberen te maken. ‘Ze 

handelen ad hoc waardoor onverwachte effecten optreden welke op hun beurt vergelijkbare op wijze 
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worden aangepakt.’ Volgens Waardenburg en Boessenkool (2011) wordt er binnen de vereniging maar 

wat ‘aangerommeld’. Deze auteurs beweren dat dit ‘aanrommelen’ juist de charme is van de 

vereniging. Verenigingen blijven tot nu toe wel nog steeds in leven hierdoor, waardoor het lastig is om 

de positieve waarde van ‘aanrommelen’ in twijfel te trekken. Het is dan ook een feit dat 85% van de 

Nederlandse sportverenigingen geen betaalde mensen in dienst heeft (Waardenburg & Boessenkool, 

2011).  

Toch blijkt een verenigingsmanager in veel verenigingen in deze tijd een pre. ‘Hij of zij kan als 

aanjager fungeren in de club en een kwaliteitsslag in de vereniging tot stand brengen. 

Verenigingsmanagement en verenigingsondersteuning worden in praktijk op verschillende manieren 

ingevuld, maar cruciaal is dat de ondersteuning niet 'op afstand' maar van binnenuit de vereniging 

plaatsvindt. Alleen op die manier kan structurele kwaliteitsverbetering van de verenigingsorganisatie 

plaatsvinden’ (Lagendijk & Duijvestijn, 2005:17).  

 

In Utrecht is in 2008 een pilot gestart om de professionalisering in de sport verder vorm te geven. Dit 

door middel van de aanstelling van verenigingsmanagers bij een aantal (grotere) sportverenigingen in 

de stad Utrecht. In 2009 is een tussenrapportage van deze pilot vrijgegeven door de gemeente Utrecht. 

Hierin wordt de stand van zaken weergegeven en worden bepaalde knelpunten aan het licht gebracht. 

In deze tussenrapportage komt naar voren dat de verenigingen in hoge mate tevreden zijn met de inzet 

van de verenigingsmanagers. Hierbij zijn zowel de vrijwilligers positief en wordt er een verbetering 

gezien van de dagelijkse gang van zaken. Over het functioneren van de verenigingsmanager wordt 

geconstateerd dat de positie van deze persoon vaak lastig is. ‘Men verwacht een duizendpoot, die in 

staat is met iedereen goed te communiceren, soms meerdere petten te dragen’ (Tussenrapportage pilot 

verenigingsmanagement, 2009 in: Waardenburg & Boessenkool, 2011: 141).  In deze tussenrapportage 

wordt geconcludeerd dat het dan ook als noodzakelijk wordt gezien, dat er een duidelijke 

taakomschrijving bij zowel de leden als de vrijwilligers komt te liggen. Op deze manier worden 

misverstanden en overtollige taken voor de verenigingsmanager uit de weg geruimd. Dit is bij veel 

verenigingen vaak nog niet het geval. Hieruit kan weer geconcludeerd worden dat de verenigingen 

overwegend positief zijn, maar dat de duidelijke taakomschrijving en de rolverdeling binnen de 

vereniging ontbreken.  

 

§ 3.5.3 - De professional in het buitenland 

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de Noorse en Duitse sportsector. Dit is relevant voor het 

onderzoek om meer bekendheid te verschaffen over het onderwerp. Ook blijken Noorwegen en 

Duitsland veel gemeen te hebben, met betrekking tot het sportklimaat, met Nederland. Seippel (2002), 

een Noorse onderzoeker deed onderzoek naar de vrijwilligers en de professionals (mensen die betaald 

krijgen voor hun werk in de sportvereniging) in de Noorse sportsector. 24% van de Noorse 

sportverenigingen hebben mensen in dienst. In Duitsland, om een vergelijking te maken, blijkt 47% 

van de sportverenigingen professionals in te huren (Pitsch en Emrich, 2000 in: Seippel, 2002). Veel 

van de tijd die vrijwilligers normaliter zouden doen, wordt nu overgenomen door de professional in 

Noorwegen. Een Duits onderzoek, gedaan door Horch en Schütte (2009), toont aan dat er als gevolg 
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van de invoering van betaalde managers, structurele en culturele wrijvingen en conflicten tussen 

vrijwilligers en betaalde managers worden gemeld (Schulz, 2005 in: Horch & Hütte, 2009). Uit dit 

onderzoek blijkt tevens dat 82% van de respondenten aangeeft dat het gebrek aan financiële middelen 

mensen ervan weerhoudt een betaalde professional in dienst te nemen (Horch en Hütte, 2009). Wel laat 

onderzoek zien dat men het eens is over het feit dat betaalde professionals, in tegenstelling tot de 

meeste vrijwilligers, beschikbaar zijn op de normale werkuren. Dit zien verenigingen als een sterk 

voordeel en wordt dan ook zeer waardevol geschat. De conclusie van het Duitse onderzoek is dat 

professionalisering een succesverhaal is,  hoewel er voor- en nadelen aan zitten (Horch en Hütte, 

2009). Toch blijken de nadelen het vaak te winnen van de voordelen, aangezien dit vaak gaat over het 

kosten-batenplaatje. De kosten van een professional zijn voor veel traditionele sportverenigingen, net 

zoals in Nederland, niet te betalen.  

 

§ 3.6 - Werkgevers en werknemers binnen de sportvereniging 
Bij werkgeverschap in de sport, wordt er waarschijnlijk vooral gedacht aan commerciële 

sportaanbieders, die medewerkers in dienst hebben. Hierbij is de commerciële sportaanbieder de 

werkgever en degene die ervoor werken, de werknemer. Een logisch verhaal eigenlijk zo op het eerste 

gezicht. Toch blijken tegenwoordig zelfs vrijwillige sportorganisaties (sportverenigingen) een 

werkgeversfunctie te krijgen. Zo krijgen zij te maken met de toenemende professionalisering, wat in 

veel gevallen betekent dat er een betaalde kracht in dienst komt. In dit geval dient er een contract 

opgesteld te worden, er moeten functioneringsgesprekken worden gehouden en er zal salaris uitbetaald 

moeten worden. In het proces van professionalisering en commercialisering heeft de betaalde 

professional door kennis van zaken en expertise een grotere rol gekregen in de besluitvorming en dreigt 

er toenemende onduidelijkheid te zijn over de verantwoordelijkheden (Ferkins, Shilbury, & McDonald, 

2005; Kikulis & Slack, 1995; Shilbury, 2001 in: Van ’t Verlaat, 2010). Er blijkt daarnaast dat er ook 

een verschil is tussen beide actorgroepen: ‘Betaalde werknemers kenmerken zich vaak door een meer 

ondernemende taakopvatting, terwijl vrijwillige bestuursleden hun taken meer beheersend en 

controlerend opvatten, wat vaak resulteert in een risicomijdende houding’ (Bradshaw, Murray & 

Wolpin, 1992 in: Van ’t Verlaat, 2010:52). Dit kan uiteindelijk tot onduidelijkheden leiden, die weer 

kunnen resulteren in spanningsvelden.  

Werkgeverschap is niet zomaar iets dat men even naast de werkzaamheden doet, want het kost geld en 

het is voor ‘leken’  ingewikkeld, omdat het specifieke kennis van zaken behoeft en het bij hun 

takenpakket komt te liggen. Werkgeverschap is namelijk meer dan een contract en een salaris. Het is 

namelijk ook een middel om de kwaliteit van de vereniging te verhogen en vrijwilligers en hun 

werknemerspositie te versterken.5 Hierover meer in de volgende paragraaf. 

 

§ 3.6.1 - Rollen en taken 

In tijden van professionalisering krijgt de sportvereniging er de rol als werkgever bij. Dit betekent 

automatisch ook een aanvulling van taken. Zo wordt een vrijwillige bestuurder, in de meeste gevallen, 

                                                             
5 www.sportwerkgever.nl Werkgevers in de Sport, Ronald Veldman (2010) 
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de werkgever van de aangestelde betaalde krachten (betaalde professionals). Als eerste is het belangrijk 

een contract op te stellen voor de werknemer. Dit wordt ook wel een arbeidsovereenkomst genoemd. In 

het Burgerlijk Wetboek (BW) is een arbeidsovereenkomst als volgt beschreven: ‘De 

arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst 

van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten’.6 Een 

arbeidsovereenkomst zijn er in verschillende vormen, maar belangrijk is het onderscheid tussen de 

keuze voor een overeenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Dit onderscheid is van belang 

voor de beëindiging van het contract (WOS). Naast het opstellen van een contract of 

arbeidsovereenkomst is de werkgever ook degene die de functioneringsgesprekken met de 

werknemer(s) voert. Een functioneringsgesprek is een gesprek tussen werkgever (vaak een bestuurslid) 

en werknemer die regelmatig terugkeert. Hierin wordt de werksfeer, de taken en uitvoering ervan en de 

werkomstandigheden besproken. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren en 

eventueel afspraken te maken en gesignaleerde problemen op te lossen (WOS). Naast deze twee 

belangrijkste taken van de sportwerkgever, zijn er natuurlijk nog meer taken waar de sportvereniging 

als werkgever niet onderuit komt. Zo zal er salaris betaald moeten worden door (hoogstwaarschijnlijk) 

de penningmeester en zal er onder andere nog rekening moeten worden gehouden met 

werknemersverzekeringen en nog vele andere kennisbehoevende zaken met betrekking tot 

werkgeverschap. Een hele kluif voor de werkgever op zich. Naast het feit dat de rollen en taken van 

vooral de werkgever veranderen, is het ook belangrijk om de rollen en de taken van de werknemer vast 

te leggen en onderling af te stemmen. Dit kan eventuele onduidelijkheden, scheve 

verwachtingspatronen en wrijvingen binnen de organisatie voorkomen. 

 

§ 3.6.2 - Vergelijking van de arbeidsmarkt en de vrijwillige markt 

Uit de literatuur blijkt dat de vrijwillige markt en de arbeidsmarkt niet gek veel van elkaar verschillen. 

Er zijn zelfs enige vergelijkingen te maken. Zo stellen Meijs en Ten Hoorn (2006) dat er vier 

vergelijkingen zijn te noemen. 

Ten eerste  vinden de auteurs dat beide markten niet efficiënt en effectief werken. Om te beginnen is er 

gewoon te veel organisatorische vraag naar vrijwilligerswerk, vooral in sommige sectoren 

(bijvoorbeeld Human Services), hoewel de vraag onbegrensd lijkt te zijn, zoals vaak wel wordt 

verondersteld (Handy en Srinivasan, 2005 in: Meijs en Ten Hoorn, 2006). Deze trend wordt nog 

problematischer in combinatie met de duidelijke terugloop van het aanbod in vrijwilligerswerk in 

Nederland (Dekker, 2005 in: Meijs en Ten Hoorn, 2006). Deze situatie voorspelt een mogelijke lange-

termijn tekort van vrijwilligers, die soms zelfs kunnen leiden tot de overgang van vrijwillige 

opdrachten voor betaalde banen. Dit omdat ze niet meer kunnen worden vervuld door vrijwilligers zelf. 

Meijs en ten Hoorn (2006) geven in hun onderzoek aan dat in de wereld van betaalde arbeid vaak blijkt 

dat de levering van individuen in organisaties niet erg nuttig wordt gevonden door ervaren 

medewerkers. Dit omdat deze mensen de verkeerde of onvoldoende vaardigheden hebben of niet 

voldoende beschikbaarheid kunnen bieden. Ook in de vrijwilliger arbeidsmarkt zijn er tekorten in het 

aanbod van vrijwilligers met de juiste vaardigheden en kennis en de beschikbare tijd om belangrijke 
                                                             
6 http://www.arbeidsrechter.nl/bw Burgerlijk Wetboek, titel 7.10; Arbeidsovereenkomst (BW) 
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rollen en taken op zich te nemen. Een voorbeeld hiervan is een bestuurstaak. Meijs en Ten Hoorn 

(2006) zeggen dat echter ongeveer 62 procent van de vrijwilligersorganisaties in Nederland geen 

problemen melden bij het vinden van vrijwilligers, en van de 38 procent die wel problemen hebben 

ongeveer 60 procent op dit moment geen vacatures hebben (Devilee, 2005: op basis van CIVIQ's 

Monitor vrijwilligerswerk 2003/2004 in: Meijs en Ten Hoorn, 2006). In sommige vrijwillige sectoren 

(bijvoorbeeld in sommige sportsectoren of bij sommige sport-of culturele evenementen en 

instellingen), zijn er zelfs meldingen van vrijwilligers die op de wachtlijst staan voor opdrachten. 

 

Een tweede gelijkenis tussen de twee soorten arbeidsmarkt is het bestaan van	  concurrentie en 

schaarste. Deze twee factoren zijn namelijk nauw met elkaar verwant. Als er schaarste is,  zal de druk 

om vrijwilligerswerk te doen (bijvoorbeeld voor uw lokale club) toenemen, en de organisatie zal ervoor 

zorgen dat iedereen deze klus kan klaren. Indien een organisatie slechts een lid heeft met de 

vaardigheid, kennis en achtergrond van bijvoorbeeld penningmeester, zal deze persoon de taak ook 

krijgen. Maar als er concurrentie is tussen de vrijwilligers om de penningmeester te worden, zal de 

organisatie kiezen voor de beste kandidaat voor deze taak. Net als in een 'echte' markt, zal een tekort 

aan vrijwilligers leiden tot het vervangen van het vrijwilligerswerk in betaald werk. 

 

Een derde overeenkomst is dat organisaties, zoals bedrijven, uitzendbureaus en overheden (Gazier, 

1999 in: Meijs en Ten Hoorn, 2006), belangrijke stakeholders zijn in de betaalde arbeidsmarkt. Dit is 

net als in de vrijwillige arbeidsmarkt. Hier zijn vrijwilligerswerkcentrales, non-profit organisaties en 

lokale overheden de belangrijkste stakeholders. 

 

Een vierde overeenkomst tussen de vrijwillige en de betaalde arbeidsmarkt is het bestaan van wat men 

zou kunnen noemen een 'imagoprobleem'. Sommige sectoren zijn veel aantrekkelijker voor 

vrijwilligers/medewerkers dan andere sectoren. In de VS bijvoorbeeld, lijken vrijwilligers vooral te 

worden getrokken door de menselijke en sociale dienstverleningsorganisaties, jeugd-georiënteerde 

organisaties, milieuorganisaties en onderwijs-en zorginstellingen (Meijs en Ten Hoorn, 2006). 

 

Bij de vrijwillige en professionele arbeidsmarkt zal in de volgende paragraaf stil worden gestaan. 

Hierbij worden drie kernbegrippen aangehaald door middel van het AMO-model. 
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§ 3.7 -  Het AMO-model 
In literatuur over strategisch human resource management staat beschreven dat het van belang kan zijn 

om binnen organisaties de motivatie van werknemers te bevorderen. Dit kan belangrijk zijn om de 

prestaties van de organisatie hoog en de werknemers tevreden te houden. Bekwaamheid (A), motivatie 

(M), en participatie (O) blijken hierbij drie belangrijke factoren om tot goede prestaties te komen 

(Boxall & Purcell, 2003). Dit wordt ook wel het AMO-model genoemd (Ability, motivation en 

opportunity). 

 

 
Figuur 2. Het AMO-Model (Appelbaum et. al., 2000) 

 

 Dit model maakt gebruik van een speciale vorm van Human Resource Management, namelijk het 

‘High Performance Work System’ (HPWS). Het HPWS kan worden ingezet om medewerkers zodanig 

te sturen dat zij aan de gewenste prestatie kunnen voldoen. Dit komt zowel de medewerker als de 

organisatie ten goede (Appelbaum,  et al, 2000). Hieronder worden de drie factoren waaruit het AMO-

model bestaat, uitgelegd: 

− Ability: Hierbij zullen de medewerkers de functie goed kunnen uitvoeren omdat ze de 

benodigde kennis en vaardigheden bezitten of deze kunnen ontwikkelen. 

− Motivation: Hierbij willen de medewerkers hun functie uitvoeren, omdat ze er voor worden 

beloond. Hierbij is er gericht op prikkelingen en aansporingen ter ontwikkeling van de 

motivatie. 

− Opportunity: Hierbij biedt de werkomgeving de medewerker de nodige ondersteuning. Te 

denken valt aan medezeggenschap, inspraak en autonomie. 

 

Volgens Schrauwen (2008) geeft een ‘effective discretionary effort’ de bereidheid van de medewerker 

om een prestatie te leveren weer. Deze bereidheid is af te zien aan de mate van betrokkenheid van de 

medewerkers. Hoe groter de bereidheid van de medewerkers, hoe groter de betrokkenheid die zal 

leiden tot betere prestaties. Kort gezegd is het doel van het AMO- model om de betrokkenheid van de 

medewerkers te vergroten door de inzet van de drie AMO-factoren, waardoor de prestatie van de 

organisatie zal worden verbeterd (Schrauwen, 2008). Uitkomstvariabelen voor de organisatie zijn 

bijvoorbeeld productiviteit, kwaliteit en weinig verloop van werknemers. Voor werknemers zal 

tevredenheid, commitment, motivatie en weinig stress gelden als uitkomstvariabelen (Appelbaum et. 

al., 2000). Het AMO-model is in mijn visie een te voorschrijvend model en zo zie ik dit model niet en 
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wil ik het ook niet gebruiken. Ik zie het model meer als een goede ondersteuning, waarbij de 

kernbegrippen interessant zullen zijn voor het verdere verloop van het onderzoek. 

 

§ 3.7.1 - Employability en Volunteerability 

Naast deze drie variabelen, zijn er ook nog twee andere begrippen die nauw aansluiten bij dit model, 

namelijk ‘employability’  en ‘volunteerability’ (Meijs en Ten Hoorn, 2006). Volgens Thijssen (1998 

in: Meijs en Ten Hoorn, 2006) zijn er drie definities van ‘employability’: 

1. Een kern definitie met alleen de individuele mogelijkheden, wensen, ambities en capaciteiten 

om succesvol te zijn op de arbeidsmarkt 

2. Een ruimere definitie met inbegrip van zowel de capaciteit en de bereidheid van een individu 

als het vermogen om te leren 

3. Een allesomvattende definitie, die zowel individuele en contextuele factoren, zoals bepaling 

van de werkgever van de opleiding (De Grip et al., 2004) bevat.  

Daarnaast is er nog het begrip ‘volunteerability’, wat naadloos aansluit op het begrip ‘employability’. 

Het is eigenlijk de vrijwillige kant van employability. Volunteerability richt zich daarbij op de vraag 

waarom mensen wel of niet bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dit is een eerste vraag die je stelt 

op het moment dat je op zoek gaat naar vrijwilligers. De beweegreden kan misschien beïnvloedbaar of 

bespreekbaar te maken zijn, zodat de verdere variabelen van het AMO-model toegepast zouden kunnen 

worden. Beide begrippen zijn relevant voor mijn onderzoek, gezien het feit dat beide groepen 

terugkomen in het onderzoek. 

 

Het AMO-model zou ook binnen de sportvereniging van toepassing kunnen zijn onder vrijwilligers, 

maar ook onder professionals. Vrijwilligers zullen gemotiveerd moeten blijven om hun taak te blijven 

volbrengen, waarbij de werkomgeving een belangrijke factor is. Daarnaast zijn zoals eerder 

aangegeven commitment en weinig stress ook belangrijke factoren. Op het moment dat er een 

professional de vereniging zal betrekken, bestaat er natuurlijk de kans dat de motivatie van de 

vrijwilliger verdwijnt, omdat er iemand is ‘ die het beter weet’ of die de taken van de vrijwilligers voor 

een groot deel over neemt. Aan de andere kant kan de motivatie van een vrijwilliger juist groter worden 

door de komst van een professional. ‘Ze ondersteunen de vrijwilligers, zorgen voor continuïteit en 

garanderen de kwaliteit van de dienstverlening’ (Klein, van der,  et al., 2011:55). Daarnaast dient de 

professional, in dit onderzoek de verenigingsmanager, ook motivatie te hebben om zijn werk te kunnen 

doen. Zo zal de motivatie afhankelijk zijn van zijn taken binnen de organisatie. Krijgt deze persoon de 

kleine klusjes, en wordt hij een ‘manusje-van-alles’? Wordt de persoon voldoende uitgedaagd met de 

taken die hij/zij moet doen? Daarnaast is het ook belangrijk of de professional genoeg 

medezeggenschap heeft in de vereniging om zaken te kunnen veranderen. Hier kan deze persoon 

natuurlijk ook motivatie uit putten. Dit zijn allemaal belangrijke aspecten voor zowel de vrijwilliger en 

de professional om gemotiveerd te kunnen blijven in de vereniging, om zo goed te kunnen blijven 

presteren. 

Met de twee begrippen ‘employability’ en ‘volunteerability’ erbij, wordt dit model eigenlijk pas echt 

compleet. Beiden laten zien of mensen überhaupt wel of niet bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. 
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Eigenlijk begint het hele model daarmee, want voordat er over kennis en vaardigheden, motivatie en 

kansen wordt gepraat, is het van belang om te achterhalen waarom mensen wel of niet bereid zijn zich 

in te zetten als vrijwilliger. In mijn voorstelling ziet het complete plaatje er dan als volgt uit: 

 

 Employability     Volunteerability  

  

 

 

 

 

Het is de verwachting dat de drie begrippen uit het AMO-model zowel uit het oogpunt van 

employability als uit dat van volunteerability van belang zijn. Zo is te verwachten dat er door de 

organisatie rekening gehouden wordt met de drie begrippen en zullen deze worden toegepast op zowel 

de vrijwilligers als de betaalde krachten binnen de vereniging.  Volgens dit model  zullen beide 

groepen kennis moeten hebben van het werk dat er door hen wordt verricht, of openstaan voor 

kennisverrijking. Daarnaast is het aan de organisatie om zowel de vrijwilligers als de betaalde krachten 

gemotiveerd te houden, waarmee er rekening wordt gehouden met de door de organisatie te bieden 

ondersteuning van beide groepen. Hierbij valt te denken aan medezeggenschap op een Algemene 

Ledenvergadering of op het organisatieproces van de organisatie. 

 

Ability Motivation Opportunity Ability Motivation Opportunity 
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4. DE RESULTATEN 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Alvorens te kijken naar de  

betekenisgeving van de respondenten, rondom de ervaren onderlinge relatie als werknemer en 

werkgever, zullen eerst de gekozen (professionaliserende) verenigingen in het algemeen de revue 

passeren (§4.1).  Hierbij laten we zien hoe het proces is verlopen en hoe aan de functie van 

verenigingsmanager en vrijwillige verenigingsbestuurder invulling wordt gegeven. In paragraaf 4.2. 

komt het werkgeverschap aan de orde. Hierbij gaan we in op de dagelijkse aansturing die er plaats 

vindt tussen de vrijwillige verenigingsbestuurder en de verenigingsmanager en hoe deze dagelijkse 

aansturing eruit ziet. Vervolgens komen de manieren van leiding geven aan de orde, waarbij 

verschillende vormen de revue passeren en waarna we afsluiten met het kopje ‘werkgever als buffer’. 

Hierin zal aangetoond worden dat de werkgever als buffer dient voor de verenigingsmanager voor 

kritiek vanuit de leden. Ten slotte komen de opbrengsten en de belemmeringen van een 

verenigingsmanager voor de vereniging aan bod. Elke paragraaf zal eindigen met een korte 

samenvatting van de resultaten. 

De thema’s zijn opgesteld aan de hand van de hoofd- en deelvragen,  de topiclijsten  en na analyse van 

de transcripten van de semigestructureerde interviews die zijn afgenomen onder de geselecteerde 

respondenten. Ze  worden verduidelijkt aan de hand van citaten uit de interviews. 

 

§ 4.1 - De professionaliserende vereniging 
Veel sportverenigingen in Utrecht zijn stapje voor stapje bezig met het maken van een 

professionaliseringsslag. De één doet dit op het gebied van een professioneel, maar vrijwillig kader en 

de andere vereniging doet dit door middel van het aanstellen van een betaalde professional in de 

vereniging. Hoe dit tot stand is gekomen wordt in paragraaf 4.1.1. genoemd. Daarna wordt besproken 

hoe aan de functies van verenigingsmanager en vrijwillig verenigingsbestuurder invulling wordt 

gegeven. 

 

§ 4.1.1 - Het proces 

Er zijn diverse redenen waarom verenigingen voor een verenigingsmanager kiezen. Zo hebben alle 

ondervraagde verenigingen het aanbod gekregen van de gemeente Utrecht, om door middel van 

subsidie een betaalde professional aan het werk te zetten binnen de vereniging. In alle  gevallen is op 

deze manier de professionaliseringsslag dan ook van start gegaan. Alle verenigingen geven aan 

financiële steun gehad te hebben aan het begin van het traject om te professionaliseren, door middel 

van de inzet van een verenigingsmanager.  

 
‘Daar kregen we subsidie voor. […] ik vind dat het heel belangrijk voor de vereniging is, want wij 

hebben het geld niet om hem te betalen. Wij kunnen hem hebben omdat we subsidie van buiten 

krijgen.’(Vrijwilliger 1) 
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Na het verkrijgen van de subsidie is er voor het merendeel van de verenigingen een 

sollicitatieprocedure van start gegaan. Bij één vereniging bleek een sollicitatieprocedure niet nodig te 

zijn. Alleen het versturen van de CV was voor deze persoon al voldoende, gezien het feit dat deze 

persoon al aan het profiel van de vereniging kon voldoen. Bij de andere zes verenigingen zijn er wel 

degelijk sollicitatieprocedures op gang gekomen, waarbij de vacature van verenigingsmanager via de 

lokale krant,de website van Vereniging Sport Utrecht en die van desbetreffende vereniging, of het 

verenigingsblaadje werd opengesteld en gecommuniceerd. 

 

§ 4.1.2 - De functie van verenigingsmanager 

Het aantal uren dat een verenigingsmanager op de vereniging aan het werk is verschilt heel erg. Zo zijn 

er verenigingsmanagers maar 8 tot 12 uur bij een vereniging in dienst, terwijl andere 

verenigingsmanagers er hun full time baan van kunnen maken. Wel blijkt uit de afgenomen interviews, 

dat de verenigingsmanagers die bij de kleine verenigingen actief zijn meerdere verenigingen onder hun 

hoede hebben, om zo toch een full time baan ervan te maken. Zo is er een verenigingsmanager die 

meer dan 5 verenigingen dient, in de 38 uur per week dat deze werkzaam is. 

 

‘Naarmate dat jaar kwamen er een aantal verenigingen bij. Zeg maar ook een aantal opdrachten bij. 

En euh.. om uiteindelijk tot een volledige werkweek te komen van 38 uur heb ik 5 verschillende 

verenigingen onder mijn hoede.’ (Verenigingsmanager 1) 

 

Uit de eindrapportage verenigingsmanagement van Vereniging Sport Utrecht blijkt dat dit een 

succesvolle wijze is gebleken,  maar ideaal vindt deze verenigingsmanager het niet om zoveel 

verenigingen onder zijn hoede te hebben. Hij geeft aan dat één of twee verenigingen ideaal zou zijn, 

omdat er dan meer dingen gedaan kunnen worden en de aandacht op bepaalde zaken alsmede de 

effectiviteit groter wordt. Zaken gescheiden houden wordt ook alleen maar moeilijker, waarbij 

belangenverstrengeling plaats kan vinden als er niet wordt opgepast. Daarnaast kan overbelasting 

hierbij uiteindelijk ook een rol gaan spelen.  

Niet alleen worden er nadelen gezien bij verenigingsmanagers om met zoveel verenigingen tegelijk 

bezig te zijn, maar verenigingsmanagers zien er ook de voordelen van in. Zo zijn er twee 

verenigingsmanagers die aangeven dat het ook heel fijn kan zijn om met verschillende verenigingen en 

taken bezig te zijn. Deze zien dit zelf als een uitdaging om zichzelf te versterken. 

 

‘Het heeft natuurlijk heel veel voordelen, want je kunt bijvoorbeeld van de ene vereniging laat ik maar 

zeggen mee nemen. Je ervaringen worden groter. Als individu en persoonlijkheid denk ik dat je daar 

beter in wordt. Ook het type mens. Het verschil van mens ook. En wat ze van je verwachten.’ 

(Verenigingsmanager 1) 

 

Niet alleen zien de verenigingsmanagers de voordelen in van hun baan bij verschillende verenigingen. 

Zo zien ook de vrijwillige verenigingsbestuurders dat. 
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‘Jazeker, ik zie er de voordelen wel van in en ik zie het ook terug. Als ik zie hoe hij een 

vrijwilligersbeleid neerzet, daar moet je wel echt ervaring voor hebben en ik denk dat hij, ondanks dat 

we twee verschillende verenigingen zijn, veel van de verenigingen kan gebruiken om ze te versterken.’ 

(Vrijwilliger 3) 

 

Hieruit kan ik concluderen dat de verenigingsmanagers allemaal wel een fulltime baan hebben bij één 

of meerdere verenigingen. De verenigingsmanagers die actief zijn bij verschillende verenigingen zien 

dit niet allemaal als ideaal, maar zien er ook zeker de voordelen van in. Zo ook de vrijwillige 

bestuurders die net zoals de verenigingsmanagers zien dat de ervaring die ze verkrijgen door aan 

meerdere projecten te werken, zichzelf, maar ook de vereniging kunnen versterken.  

 

§ 4.1.3 -  De functie van vrijwillige verenigingsbestuurder 

Sportverenigingen zijn traditioneel vrijwillig van aard. Met de ontwikkelingen van deze tijd, waarbij 

professionalisering een belangrijk speerpunt is, wordt het 100% vrijwillige karakter van de 

sportverenigingen van ‘toen’ toch steeds minder. Toch kan een sportvereniging niet zonder haar 

vrijwilligers en dat is maar goed ook. Zo blijkt dat alle geïnterviewde verenigingen nog een 100% 

vrijwillig kader hebben. Dit betekent dat zij allen vrijwilligerswerk doen, dat in het geval van deze 

verenigingen her en der wel ondersteunt wordt door een verenigingsmanager. Naast het vrijwillige 

kader zijn er op alle verenigingen ook nog veel andere vrijwillige leden actief die hart voor de 

vereniging hebben.  

 

‘Wij ervaren dat vrijwilligerstekort voor in de kantine en dan denk ik van nou dat moet toch op te 

lossen zijn weet je. Dus ik denk daar altijd wel eens in mee. En ik ben zelfs een keer begonnen met mee 

te helpen bardienst draaien en dan zag je ze allemaal kijken, van wat doet ie nou weet je? Daar is hij 

toch niet voor? maar het blijft heel moeilijk om toch ook mensen te vinden die dat leuk vinden om in het 

weekend in de kantine te gaan staan.’(Verenigingsmanager 5) 

 

Ondanks een chronisch vrijwilligerstekort bij veel verenigingen zijn er toch  genoeg vrijwilligers die de 

belangrijke bestuursfuncties op zich willen nemen. De reden hiervoor is in de meeste gevallen omdat 

ze het leuk vinden om iets voor de vereniging te doen, ze beseffen dat er vrijwilligers nodig zijn om 

een vereniging draaiende te houden en men leert nieuwe mensen kennen. Een aantal vrijwillige 

bestuursleden zegt er tussen de 8 en 12 uur per week extra werk aan te hebben naast hun eigen baan. 

Allemaal geven ze aan het druk te hebben met de vrijwilligersfunctie en deze functie dan ook wel echt 

leuk te vinden. In de meeste gevallen zeggen de vrijwillige verenigingsbestuurders dat ze het werk 

eigenlijk nooit laten opstapelen en dat ze het af willen hebben als het er ligt. Wel geven ze aan dat het 

ook een kwestie is jezelf beschermen tegen een overdosis aan werkzaamheden. Men geeft aan dat als je 

overal ‘ja’ op zegt je er ook daadwerkelijk zoveel uur aan kwijt bent als een full time baan.  

 

‘Er is geen einde als je zelf niet zegt tot hier en niet verder, maar ik ben goed in plannen en ik zeg op 

een gegeven moment dit doe ik wel en dit doe ik niet.’ (Vrijwilliger 3) 
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Een andere vrijwillige verenigingsbestuurder geeft aan dat het ook belangrijk is om als vrijwilliger de 

eigen tijd goed te verdelen en prioriteiten te stellen. Als dit niet gebeurt, komen er een heleboel taken 

bij. 

 

‘Als je minder goed kunt doseren en je trekt je alles aan van de hele omgeving, nou dan kun je een 

sportvereniging anno 2012 in Nederland ook ervaren als één grote bagger, als een groot vat stront 

omdat er ontzettend veel mensen zijn die altijd wat te zeiken hebben.’(Vrijwilliger 4) 

 

Daarnaast blijkt dat ook verenigingsmanagers zien dat de verenigingsbestuurders hun handen vol 

hebben aan hun vrijwillige functie binnen de vereniging.  

 

‘Ja, het is bijna een fulltime baan. Ik vraag me regelmatig af hoe die mensen dat doen.’ 

(Verenigingsmanager 7) 

 

Eén vrijwilliger geeft zelfs aan dat hij zich niet kan voorstellen dat als hij ooit weg gaat, hij een 

vervanger kan vinden die hetzelfde aantal uren vrijwillig in de vereniging zou kunnen en willen steken. 

 

Samenvattend 
Verenigingen hebben veelal een verenigingsmanager in dienst, omdat deze betaald wordt of werd door 

subsidies vanuit de Gemeente Utrecht. Nadat duidelijk werd dat er een verenigingsmanager in dienst 

kwam bij de vereniging werd er een sollicitatieprocedure gestart waaruit uiteindelijk de geschikte 

kandidaat is gekomen. Deze verenigingsmanagers hebben per vereniging een verschillend aantal uren 

beschikbaar. Toch wordt ervoor gezorgd dat elke verenigingsmanager een volledige werkweek heeft en 

hier ook naar betaald kan worden. Dit maakt het voor de verenigingsmanager en ook voor kleine 

verenigingen toch interessant. De vrijwillige verenigingsbestuurder krijgt er naast zijn/haar drukke 

vrijwilligersfunctie ook nog de taak als werkgever bij. Men moet dus ook echt de passie, de tijd en de 

energie hebben om de vereniging zo goed mogelijk te ondersteunen waar kan. Zonder vrijwilligers is 

een vereniging  dan ook niet draaiende te houden. 

 



42 BETAALD EN ONBETAALD IN DE VRIJWILLIGE SPORTVERENIGING: STRIJD OF SAMENSPEL? 

 

 	   Pagina 42 	   	  
	   	   	  

§ 4.2. Het werkgeverschap 
Op het moment dat er een verenigingsmanager in dienst komt is dit voor veel vrijwilligers in de 

sportvereniging nieuw en vaak wat onwennig. Zo ook voor de vrijwillige verenigingsbestuurder, die er 

een taak als werkgever en direct leidinggevende bij krijgt.  

 

Het juridische werkgeverschap van de verenigingsmanagers in de stad Utrecht ligt verschillend. Zo is 

er een deel van de verenigingsmanagers actief bij sportverenigingen, waarbij het werkgeverschap bij de 

vereniging zelf ligt. Hiervoor wordt gekozen omdat de vereniging in dit geval vaak een vrijwilliger 

binnen de vereniging heeft die kennis heeft van zaken die hierbij komen kijken. Te denken valt aan 

pensioenregelingen, belastingzaken en contracten. Op deze manier wordt er toch gewerkt met 

professionals, alleen dan op vrijwillige basis. Zo geven een aantal vrijwillige verenigingsbestuurders 

aan dat zij in hun bestuur zo’n vrijwillige professional hebben zitten die deze taken op zich kan nemen, 

omdat deze de benodigde kennis van zaken heeft. 

 

‘..we hebben het geluk dat onze penningmeester dan zelf niet anders doet dan euh loonbelasting dingen 

en het uitzoeken van pensioen gerelateerde zaken, dus die heeft er echt feeling mee. Maar het kost wel 

een hoop tijd.’(Vrijwilliger 2) 

 

Het merendeel van de vrijwillige bestuurders vindt het dan ook van belang dat er een kwalitatief goed 

kader aanwezig is op het moment dat ervoor wordt gekozen het werkgeverschap zelf in handen te 

nemen. 

 

‘Werkgeverschap is iets waar je je aan bindt, dat moet je gewoon goed regelen. Je wordt echt een 

werkgever en dat is eigenlijk een vereniging niet gewend, dus je hebt er wel mensen in je bestuur 

nodig, of in je organisatie voor nodig die daar ook echt feeling mee hebben. Het is een day-to-day 

practice. Dus het wordt dan toch wel een klein beetje een onderneminkje om het zomaar  te 

zeggen.’(Vrijwilliger 2) 

 

Niet alleen de vrijwillige verenigingsbestuurder maar ook verenigingsmanagers vinden dat er een goed 

kader nodig is binnen de vereniging om een betaalde professional in de vereniging aan te trekken. 

 

‘Ja absoluut. Ja, vind ik wel. Ik denk als je de zaken niet op orde hebt, dan kun je de professional wel 

aantrekken en dan zal die ook wel een aantal dingen kunnen doen, maar echt goed functioneren en ook 

echt zoals ik denk dat goed zal zijn, euh dat lukt dan niet. ‘(Verenigingsmanager 2) 

	  

Een andere vrijwilliger geeft aan dat het ook moeilijk is om werkgeverschap bij de vereniging te leggen 

als je bestuur elke keer verandert. De één heeft er wel verstand van, de ander niet en dan blijkt de 

vereniging uiteindelijk in de problemen te komen.  
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‘Ja dat vind ik allang, ja de discontinuïteit van besturen gaat nergens over. Je kunt niks opbouwen. 

Dus als je geen continuïteit in het bestuur hebt dan hoef je ook niet met een professional te 

beginnen.’(Vrijwilliger 6) 

 

Een ander deel van de verenigingsmanagers is actief binnen verenigingen waar het werkgeverschap 

door de vereniging is gedelegeerd aan een externe instantie, namelijk Vereniging Sport Utrecht. 

Hiervoor is gekozen, omdat de sportverenigingen die extra taken er niet ook nog eens bij kunnen 

hebben. Dit vergt veel energie, tijd, maar er is ook kennis van specifieke zaken voor nodig. 

 
‘..dan zou ik zijn loonkosten moeten betalen en dan zou ik met de subsidie en dat soort zaken.. ik weet 

dat helemaal niet.’(Vrijwilliger 3)  

 

Uit de interviews blijkt dat er is gekozen om het werkgeverschap bij Vereniging Sport Utrecht te 

leggen, omdat het gemakkelijker is. Veel vrijwilligers geven aan geen verstand te hebben van zaken als 

belastingen, pensioenregelingen en alles wat er bij het werkgeverschap komt kijken. Naast het gebrek 

aan kennis heeft men ook gebrek aan tijd om al dit soort zaken uit te zoeken. Vandaar dat ervoor is 

gekozen om het werkgeverschap bij Vereniging Sport Utrecht neer te leggen, maar de dagelijkse 

aansturing van de verenigingsmanager wel in handen van de vereniging te laten. 

 

§ 4.2.1 -  De dagelijkse aansturing 

De dagelijkse aansturing ligt bij alle verenigingen bij de vrijwillige verenigingsbestuurder. Deze is op 

dat moment tevens direct leidinggevende van de verenigingsmanager. 

 

Contactmomenten  

De contactmomenten in de dagelijkse aansturing verlopen over het algemeen via de telefoon en via de 

mail. De fysieke contactmomenten zijn één keer per twee of drie weken. Hierin worden verschillende 

zaken besproken als de doelen, de voortgang van verschillende lopende projecten en de verschillende 

taken die de verenigingsmanager heeft. In een enkel geval is het zelfs zo dat er geen vaste 

contactmomenten zijn, maar dat de verenigingsmanager wel terecht kan bij de direct leidinggevende 

indien nodig. 

 

‘Het is een vrij zelfstandige baan. Dus dagelijks hoeft ze niet aangestuurd te worden. Als er iets is kan 

ze altijd terecht.’ (Vrijwilliger 6) 

	  
Bij de aansturing van een verenigingsmanager komt uiteindelijk ook het functioneren aan de orde. 

Functioneert de verenigingsmanager zoals men verwacht en worden alle doelen wel gehaald? Hiervoor 

zijn er ook bij de sportverenigingen functioneringsgesprekken in het leven geroepen. Bij alle 

verenigingen die een functioneringsgesprek hebben, is deze eenmaal per jaar. Hierbij wordt 

geëvalueerd en wordt er gekeken over hoe het afgelopen jaar is verlopen en of de gewenste doelen zijn 

bereikt. Ook wordt er gepraat over het functioneren. In dit gesprek wordt zowel de verenigingsmanager 
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als de direct leidinggevende aan het woord gelaten. Allen geven wel aan dat wanneer het echt slecht 

zou gaan, dat tussentijds al duidelijk wordt gemaakt en wordt gecommuniceerd. Daarnaast wordt er op 

het moment dat er zaken niet gaan zoals men onderling heeft afgesproken, men direct contact met 

elkaar opzoekt. 

 

Verantwoordelijkheden 

Naast de kritiek die naar voren komt vanuit een handjevol leden binnen enkele verenigingen, geven de 

vrijwillige verenigingsbestuurders aan het juist ontzettend fijn te vinden een betaalde kracht in dienst te 

hebben. Hierbij geven ze aan dat de betaalde kracht juist degene is die elk moment aangestuurd kan 

worden, op wie je altijd een beroep kunt doen en die een vast aantal uren per week besteedt aan de 

vereniging. Zo zien veel verenigingsbestuurders het voordeel in van het hebben van een betaalde 

kracht, omdat je deze persoon echt terecht kan wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheden. De 

vrijwillige bestuurders geven ook aan dat een vrijwilliger meer vrijblijvend is. Diegene doet zijn/haar 

taken in eigen vrije tijd, waardoor het aanspreken op verantwoordelijkheden een stukje lastiger blijkt te 

liggen. 

 

‘Ja, maar een vrijwilliger kan tegen mij zeggen ik doe het niet en die kan ik niet op zijn flikker 

geven.’(Vrijwilliger 1) 

 

Niet alleen verenigingsbestuurders zien dit als een voordeel. Ook verenigingsmanagers zien in dat zij 

in sommige gevallen meer verantwoordelijkheidsgevoel hebben. 

 

‘..als betaalde kracht euhm, voel je je misschien iets meer verantwoordelijk dat je ook functioneert, zeg 

maar. Je voelt iets meer dat er in je nek gehijgd wordt ofzo dat je wel na een jaar moet laten zien wat je 

bereikt hebt en ik denk dat een vrijwilliger dat niet zo heeft.’(Verenigingsmanager 2) 

 

Daarnaast geven zowel verenigingsmanagers als vrijwilligers hierbij aan dat op het moment dat er 

vrijwillige leden worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden, deze zich aangevallen voelen en 

zaken gaan roepen als ‘dan stop ik ermee’. Deze onprofessionele houding hebben verenigingsmanagers 

uiteraard niet. Zij zullen zich nooit aangevallen voelen op het moment dat zij aangesproken worden, 

want wat ze zelf ook aangeven, daar zijn ze voor aangenomen. Zij zouden er hun baan mee op het spel 

zetten en dat zullen ze nooit doen. Wat dat betreft is vrijwilligerswerk ook daadwerkelijk 

vrijblijvender. 

 

Taken, verwachtingen en betrokkenheid 

Een verenigingsmanager wordt in de vereniging aangetrokken omdat er een aantal zaken zijn waarvan 

de vereniging zou willen dat de verenigingsmanager deze uit zal voeren. Vaak is het zo dat zo’n 

takenpakket niet helder is waardoor een verenigingsmanager een ‘manusje van alles’ wordt en alle 

kleine taakjes op zich krijgt. Dat is volgens de verenigingsbestuurders absoluut niet de bedoeling en 

zonde van de capaciteit van de verenigingsmanager. Op dit punt is het dus belangrijk dat de taken van 
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te voren goed worden vastgelegd, zodat onderlinge verwachtingen op papier staan. Op deze manier is 

het zowel voor de vrijwillige verenigingsbestuurder als de verenigingsmanager duidelijk wat ze van 

elkaar kunnen verwachten en waar de grenzen liggen. Doordat deze taken onderling zijn afgestemd en 

vastgelegd zal een verenigingsmanager dan ook niet snel van zijn takenpakket afwijken. 

 

‘Nee, dat hoort niet bij mijn takenpakket’ (verenigingsmanager 3) 

 

Zowel de verenigingsmanagers en de vrijwillige bestuurders geven aan dat op het moment dat een lid 

aan de verenigingsmanager vraagt of hij/zij een taak zou willen uitvoeren welke niet onder zijn/haar 

takenpakket valt, er dan vaak wordt geweigerd. Wel geven de verenigingsmanagers aan dat zij willen 

helpen om iemand te zoeken die de taak wilt uitvoeren. Op het moment dat zij zelf ook maar één keer 

toezeggen geven ze aan dat de kans groot is dat het vaker zal gebeuren. In dit geval wordt het risico 

gelopen  dat de verenigingsmanager het al eerder genoemde ‘ manusje van alles’  zal worden. 

 

‘Dan laat ik dat gat bewust vallen, hoe vervelend dat ook is. Want als ik dat gaatje ga lopen opvullen 

dan kan dat op een gegeven moment tegen me gebruikt worden door te zeggen van euh ‘oh dat is toch 

degene die betaald wordt, laat die het lekker doen’ . Dus daar ben ik heel duidelijk in.’ 

(Verenigingsmanager 5) 

 

Beide partijen geven aan dat er wel een duidelijk verschil is in taken tussen het vrijwillige lid en de 

verenigingsmanager. Zo geven beide partijen aan dat een vrijwilliger vaak een kleine afgebakende taak 

heeft, terwijl een verenigingsmanager veel meer grote taken en/of projecten heeft en de vereniging ook 

naar buiten presenteert. Dit heeft ook te maken met het verschil in kennis volgens één 

verenigingsmanager. Deze geeft aan dat het verschil tussen de vrijwilliger en de verenigingsmanager 

is, dat de verenigingsmanager ervoor ‘geleerd’ heeft. Verenigingsmanagers zijn opgeleid binnen hun 

specialisme en hebben de benodigde kennis en vaardigheden om de functie goed uit te kunnen voeren. 

Daarnaast onderhoudt de verenigingsmanager ook netwerken en blijft ontwikkelingen in de 

sportwereld volgen. Een vrijwillig lid heeft niet altijd de tijd, de contacten en de kennis om dit op zich 

te nemen, waardoor het verschil in taken tussen het vrijwillige lid en de verenigingsmanager duidelijk 

zichtbaar is. Wel geven de bestuurders en de verenigingsmanagers aan dat dit voor het vrijwillige 

bestuur anders ligt. Zij hebben vaak wel de ambitie, duidelijke plannen in hun hoofd en bepaalde 

doelstellingen om iets te bereiken met en binnen de vereniging,. Hierdoor hebben zij vaak ook grote 

taken op hun bord liggen waar veel tijd in zit.  

 

Buiten het feit dat alle verenigingsmanagers een vast takenpakket hebben en vaak overdag aanwezig 

zijn, waardoor zij niet met alle leden contact hebben, voelen zij zich toch vaak betrokken bij de club. 

Vijf van de zeven verenigingsmanagers geven aan betrokken ze zijn en betrokken te worden binnen de 

vereniging. Te denken valt hierbij aan een stukje medezeggenschap en inspraak in bepaalde  zaken. 

Ook geven ze allen aan dat hun motivatie hierdoor stijgt. Op de vraag of de betrokkenheid van de 

verenigingsmanager bijdraagt aan een hogere motivatie wordt positief geantwoord: 
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‘Ja ik denk het wel. Ik heb wel regelmatig meer uren gewerkt dan die 12 uur bijvoorbeeld en dat vond 

ik dan niet erg.’(Verenigingsmanager 2) 

 

Daarbij wordt ook aangegeven dat men vaker een stapje meer wil doen voor de vereniging. Juist omdat 

de motivatie om goed te presteren hoog is. Verenigingsmanagers geven ook aan dat dit anders zou zijn 

op het moment dat de relatie met de leden en het bestuur niet zo goed was en men niet werd betrokken. 

Het ontvangen van complimentjes wordt door hen dan ook vaak als positief en fijn ervaren. Als een 

manier van waardering die wordt geuit. Hoe positiever de sfeer, hoe hoger de motivatie, hoe beter en/of 

harder er wordt gewerkt.  

 

§ 4.2.2 - Manieren van leiding geven 

Uit de interviews blijkt dat veel werkgevers een andere manier van leidinggeven hanteren. Zo doet de 

één het door middel van coaching, en de ander door middel van het stellen van doelstellingen. Ook kan 

het zo zijn dat door middel van de werkgever/werknemer relatie een hiërarchische manier van leiding 

geven ontstaat, waardoor veel contacten die in eerste instantie informeel zijn, vanzelf formeler van aard 

kunnen worden. 

 

Coachen 

Één vrijwillige bestuurder geeft aan, de manier van leiding geven en samenwerken te zien als coaching.  

 

‘Nouja.. en de samenwerking is een combinatie van euh.. het is coaching. Je hebt een aantal vormen en 

stijlen van leidinggeven, maar naar de verenigingsmanager toe is het vooral coaching, van hoe ga je 

om met veel weerstanden.’ (Vrijwilliger 4) 

 

Deze manier van leiding geven wordt expliciet door deze vrijwillige bestuurder genoemd. De 

verenigingsmanager van deze vereniging benoemd deze manier van leidinggeven daarentegen niet zo 

specifiek, maar geeft wel aan goed te kunnen sparren over ideeën met de vrijwillige bestuurder.  

 

Doelrationeel 

Andere verenigingen werken met targets en doelstellingen om leiding te geven aan de betaalde 

professional binnen de club. Er worden targets en/of doelstellingen van te voren afgesproken en aan de 

hand hiervan wordt er geëvalueerd. Om deze targets en doelstellingen te evalueren wordt er in bijna 

alle gevallen gebruik gemaakt van functioneringsgesprekken. Hierin worden de doelen besproken 

waarbij wordt gekeken of deze wel of niet gehaald zijn. Daarbij wordt ook besproken waarom 

sommige doelen wel en sommige doelen niet gehaald zijn en wat er moet gebeuren wil dit in de 

toekomst veranderen. 
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Hiërarchisch 

Hoewel alle vrijwillige bestuurders aangeven dat de relatie tussen hen en de verenigingsmanagers goed 

en informeel, doch zakelijk is, geeft een enkele vrijwillige bestuurder aan dat deze in een enkel geval 

wel hiërarchisch van aard is. 

 

‘Nou het kan zijn dat je met elkaar bepaalde dingen afspreekt en die gebeuren niet, ja dan ga je op een 

gegeven moment het stapje hoger staan en ga je meer vanuit de formele relatie praten.’ (Vrijwilliger 5) 

 

De verenigingsmanagers daarentegen zien de relatie eigenlijk nooit top-down, maar als gelijkwaardig 

en informeel. De onderlinge relatie wordt dus gezien als informeel, doch zakelijk, waarbij het gaat om 

vertrouwen onderling. 

 

§ 4.2.3 - De werkgever als buffer  

Uit de interviews blijkt in enkele gevallen dat er kritiek vanuit de leden op de verenigingsmanager 

wordt geuit die zowel door de vrijwillige verenigingsbestuurder als de verenigingsmanager worden 

opgevangen.  

 

Kritiek op de verenigingsmanager  

Uit de interviews met zowel de vrijwillige verenigingsbestuurders als de verenigingsmanagers blijkt 

dat het een enkele keer wel eens voor komt dat er kritiek wordt geleverd vanuit leden op de 

verenigingsmanager. Dit komt in de meeste gevallen voort uit het feit dat het lid weet dat de 

verenigingsmanager betaald krijgt en dus ook een bepaald verwachtingspatroon heeft van een betaalde 

kracht in de vereniging. Zo komen er geluiden vanuit de vereniging dat men de verenigingsmanager 

niet op de vereniging ziet, omdat deze overdag vaak uren maakt en de vrijwilliger vaak ’s avonds actief 

is. Men vraagt zich vaak af wat de verenigingsmanager nou precies doet en waar nou eigenlijk geld in 

wordt gestoken. In een ander geval proberen de leden ook, juist omdat de verenigingsmanager een 

professional is en betaald krijgt, verschillende taken op zijn/haar bordje te schuiven. 

 

‘ Als je ze aankijkt dan kun je dat gewoon zien. Van hè, doe het ff lekker zelf, jij bent hier toch de dure 

jongen, weet je. Maar dat kan ik je zeggen, dat is binnen iedere organisatie zo. Waar bazen zijn die 

meer salaris krijgen, dan degenen die op de werkvloer acteren. En dat is eigenlijk dezelfde soort 

aversie, nou en dat is, dat hoort bij het ouder worden Martine, daar kan ik wel mee omgaan.’ 

(Verenigingsmanager 5) 

 

Draagvlak binnen de vereniging creeren is iets wat belangrijk is, willen verenigingsmanagers binnen de 

vereniging positioneren. Een goed voorbeeld hiervan komt ook naar voren uit een interviews. Hierbij is 

de gemeente Utrecht gestopt met het subsidiëren van de verenigingsmanager, waardoor de 

verenigingen de keuze hadden om of door te gaan uit eigen middelen of de verenigingsmanager niet 

verder te laten gaan binnen de verenigingen. Dit laatste is het geval geweest, aangezien de 

verenigingen geen baat zagen om uit eigen middelen de verenigingsmanager aan te houden. Onder het 
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mom ‘dan doen we het zelf toch gewoon weer’ gaan deze verenigingen weer verder. De 

verenigingsmanager geeft dan ook aan dat achteraf blijkt dat er meer draagvlak gecreëerd had moeten 

worden onder de leden, waardoor het belang van een verenigingsmanager zichtbaar zou zijn bij 

iedereen.  

 

Bufferen van de verenigingsmanager 

Zowel verenigingsmanagers als vrijwillige merken wel eens dat er kritiek op de verenigingsmanager 

wordt geuit vanuit de leden. Zij voelen zich dan ook vaak geroepen om deze leden te overtuigen van 

het nut van een verenigingsmanager binnen de vereniging. De vrijwillige bestuurders voelen zich 

verantwoordelijk en willen de verenigingsmanagers als het ware bufferen, door het voor ze op te 

nemen. Dit omdat de leden vaak, door de wisselende aanwezigheidstijden, niet zien wat een 

verenigingsmanager doet voor het geld dat hij betaald krijgt. 

 

‘…want ik hoor wel eens kritiek van de vereniging van wat heeft hij nou gedaan die 

verenigingsmanager, want ik zie hem hier nooit op de vereniging.  Dat klopt heb ik dan gezegd en dat 

is ook niet de bedoeling. Hij heeft een heleboel dingen gedaan op de dag dat jij er niet was en hij heeft 

al die contacten voor mij met de gemeente gedaan en gezorgd dat alle dingen liepen.’(Vrijwilliger 1) 

 

Zo vermoedt ook een verenigingsmanager dat zijn direct leidinggevende, de vrijwillige bestuurder, 

hem buffert tegenover eventuele klachten vanuit de vereniging.  

 

‘En is hij natuurlijk een buffer hè. Van mensen die klagen van wat doet de verenigingsmanager nou, en 

zou hij niet beter dit en dit kunnen doen, dan zal de vrijwillige bestuurder vast een heleboel dingen 

voor mij bufferen. Van hé, de verenigingsmanager is nu daar en daar mee bezig en hij kan niet meer 

doen.’(Verenigingsmanager 1) 

 

Op deze manier neemt de vrijwillige bestuurder het uiteindelijk op voor zijn werknemer. Zo blijkt ook 

uit de interviews dat de vrijwillige bestuurders ook inzien dat zij een goede verantwoording van de 

taken van een verenigingsmanager moeten afdragen aan de vereniging, zodat er geen onduidelijkheden 

kunnen ontstaan. In enkele gevallen blijkt ook dat de verenigingsmanager zichzelf juist heel erg laat 

zien binnen de vereniging door middel van  het gebruik van social media en stukjes op de website te 

schrijven over de werkzaamheden waar hij/zij mee bezig is. Op die manier wordt er door de 

verenigingsmanager zelf ook draagvlak en duidelijkheid gecreëerd, wat kan leiden tot juist hele 

positieve reacties vanuit de vereniging. 

 

‘Ik ervaar eigenlijk dat heel veel mensen blij zijn dat ik er ben. Dat ze ook de meerwaarde ervan 

inzien.’(Verenigingsmanager 2) 
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Samenvattend 
Het werkgeverschap kan op verschillende manieren worden ingevuld. De ondervraagde verenigingen 

hebben zowel het werkgeverschap in eigen handen als gedelegeerd naar Vereniging Sport Utrecht. Dit 

hangt in alle gevallen af van de kennis die het kader heeft van het werkgeverschap en de bijkomende 

zaken. De dagelijkse aansturing van de verenigingsmanager verloopt goed en informeel, waarbij de 

contactmomenten vooral telefonisch en per mail zijn. Fysieke contactmomenten vinden eens per twee 

of drie weken plaats. Verder blijken de respondenten te vinden dat verenigingsmanagers meer 

verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel hebben in vergelijking met vrijwillige leden. Het 

takenpakket van de verenigingsmanager is in samenwerking met de vrijwillige verenigingsbestuurder 

in alle gevallen vooraf vastgelegd. Hierdoor zullen de verenigingsmanagers minder snel teveel kleine 

taken op hun bord krijgen. Hun taken zijn dus begrensd om te voorkomen dat ze omkomen in het werk. 

Dit werkt ook op een positieve manier op de onderlinge relatie tussen de vrijwillige 

verenigingsbestuurder en de verenigingsmanager omdat de verwachtingen onderling van te voren op 

papier staan. Daarnaast blijkt dat op het moment dat de verenigingsmanager wordt betrokken bij de 

vereniging, deze ook gemotiveerder is om een stapje meer te zetten. Ook blijkt de onderlinge relatie 

goed te zijn uit het feit dat de werkgever dient als buffer voor de verenigingsmanager. Zo blijkt dat in 

het geval van kritiek van leden van de vereniging op de verenigingsmanager, dat de vrijwillige 

bestuurder de verenigingsmanager dan buffert, wat niks minder betekent dan het opnemen voor de 

verenigingsmanager. 
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§ 4.3 - De opbrengsten van een verenigingsmanager in de vereniging 
Uit de interviews en het auditrapport ‘ Maakt werk van sport’ gepubliceerd door Bosma, Eling en 

Munters (2011) blijkt dat verenigingsmanagers en vrijwillige verenigingsbestuurder zien dat er 

duidelijke opbrengsten zijn voor een vereniging om een verenigingsmanager in dienst te hebben. Uit 

dit onderzoek blijken twee punten duidelijk en vrijwel unaniem naar boven te komen en dat zijn de 

continuïteit die de verenigingsmanager de vereniging kan bieden en de externe contacten en relaties die 

de verenigingsmanager kan onderhouden.  

 

§ 4.3.1 - Continuïteit 

Uit de interviews blijkt dat de continuïteit die een vereniging nodig heeft, wordt gemist. Zo geven veel 

verenigingsbestuurders en tevens verenigingsmanagers aan dat het goed is om iemand structureel in 

dienst te hebben die de vereniging een aantal uren per week ondersteunt. 

 

‘Je hebt gewoon twaalf uur per week echt iemand die structureel aan je vereniging werkt. Normaal 

gesproken zijn we anders met vrijwilligers. Ben je afhankelijk van of iemand tijd heeft, maar je hebt nu 

twaalf uur per week beschikbaar om aan je vereniging te besteden en dat elke week weer, maakt 

uiteindelijk dat je vereniging gewoon sterker wordt. Dus dat is gewoon een heel groot voordeel en dat 

is echt een heel groot voordeel. En dat geeft iedereen ook het gevoel dat er voortgang blijft in dingen.’ 

(Vrijwilliger 2) 

 

Ook verenigingsmanagers geven aan dat dit één van de grootste voordelen is voor de vereniging. Zij 

zien zichzelf als de constante factor binnen de vereniging en geven aan dat dit niet mogelijk te maken 

is door alleen vrijwilligers. Deze zijn soms maar twee of drie keer per jaar actief op de vereniging. Dit 

is tevens het verschil tussen de verenigingsmanager en de vrijwilliger binnen de vereniging. 

 

§ 4.3.2 -  Externe contacten 

Naast continuïteit, worden ook de externe contacten en relaties benoemd als voordeel. Dit wordt zowel 

benoemd in de interviews als in het audit rapport ‘ Maakt werk van sport’. De verenigingsmanager die 

een  vast aantal uren per week te besteden heeft aan de vereniging heeft overdag tijd om contacten te 

onderhouden met instanties die alleen binnen kantooruren bereikbaar zijn. dit zijn de tijden dat een 

vrijwilliger vaak niet actief is.  

 

‘Ik vind de contacten naar de gemeente voor de vereniging straalt ook wat voor de vereniging uit. Dat 

je als vereniging.. je bent proactief en je bent zichtbaar bij de gemeente, in dit geval door de 

verenigingsmanager dan, maar dat geeft wel een bepaalde uitstraling. Het verlicht niet alleen het 

bestuur maar het positioneert de vereniging ook als zijnde van we willen ook ergens voor staan en dat 

is het belangrijkste dan.’ (Vrijwilliger 2) 

 

Daarnaast wordt er ook aangegeven dat de sportvereniging ook gebaat is bij de externe contacten in de 

wijk, waaronder scholen en wijkwelzijnsorganisaties voor onderlinge samenwerkingsverbanden.  
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‘Als professional kan ik overdag overal heen en naar de gemeente en dingen uitzoeken en allemaal 

dingen doen en de vrijwilliger is vaak ‘s avonds actief of in het weekend, dus dat is een groot verschil.’ 

(Verenigingsmanager 2) 

 

Uit het auditrapport blijkt ook dat de intensivering van externe relaties als een grote opbrengst wordt 

gezien met het bereiken van een aantal doelen als het organiseren van evenementen/toernooien, het 

ophalen van financiële middelen en wederzijdse voordelen behalen door middel van samenwerking 

tussen verschillende verenigingen. Dit kan allemaal door middel van de inzet van een 

verenigingsmanager. Deze heeft de contacten en de samenwerkingsverbanden met de externe instanties 

en andere verenigingen en verenigingsmanagers. Dit kan voordelen opleveren als extra subsidies van 

de gemeente tot samenwerkingsverbanden met scholen voor stagiaires. 

 

Samenvattend 
Alle vrijwillige bestuurders als verenigingsmanagers geven aan dat continuïteit en externe contacten de 

grootste voordelen zijn binnen een vereniging. Hier zijn alle respondenten het unaniem over eens.  
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§ 4.4 - De  belemmeringen van een verenigingsmanager in de vereniging 
Een professional binnen de vereniging brengt veel voordelen met zich mee, zoals in voorgaande 

paragraaf benoemd. Veel van de verenigingsmanagers en vrijwillige bestuurders kunnen dan ook geen 

nadelen of belemmeringen opnoemen. Toch geven een aantal van de vrijwillige verenigingsbestuurders 

verenigingsmanagers aan dat er ook een aantal belemmeringen aan kunnen zitten, hoewel deze volgens 

hen niet opwegen tegen de opbrengsten die een professional met zich mee brengt in de vereniging.  

 

§ 4.4.1 - Kosten 

Een betaalde kracht binnen de sportvereniging in de stad Utrecht wordt in alle gevallen in eerste 

instantie gesubsidieerd door de gemeente Utrecht. Na deze subsidie die op verschillende manieren 

wordt verstrekt kan de vereniging kiezen om door te gaan met de verenigingsmanager op eigen kosten, 

of het hele traject te stoppen omdat het gewoonweg niet betaalbaar is voor sommige van hen. Zo geven 

verenigingsbestuurders aan dat zij het een nadeel vinden, dat wanneer de gemeentelijke subsidie 

afloopt, dat zij zelf de verenigingsmanager zouden moeten betalen. In het geval van deze verenigingen 

(zowel grote als kleine verenigingen) is dit mogelijk. Wel geeft één van hen aan dat de toekomst 

onzeker kan zijn door de crisis waar we nu in zitten. Deze kan ervoor zorgen dat er een 

begrotingsrisico wordt gelopen. Toch hebben de verenigingen die deze belemmeringen noemen het 

goed voor elkaar en kunnen zij na het stopzetten van de geldstroom vanuit de Gemeente Utrecht toch 

verder met de verenigingsmanager binnen hun vereniging. 

 

§ 4.4.2 - Vrijwilligers 

Twee van de verenigingsbestuurders geven aan dat het in dienst hebben van een verenigingsmanager 

binnen de vereniging kan leiden tot een afbreukrisico van vrijwilligers. Deze vrijwillige bestuurders 

geven aan dat het, naast dat een verenigingsmanager ook vrijwilligers kan aantrekken, juist ook weer 

kan zijn dat het werven van vrijwilligers hierdoor wordt bemoeilijkt.  

 

‘…omdat men denkt of vindt dat die verenigingsmanager die 1001 dingen wel kan doen. Er zijn op een 

gegeven moment gewoon vrijwilligers die afhaken en die klagen over hoe dingen gaan met de vinger 

wijzend naar de professional’ (Vrijwilliger 4) 

 

Beide bestuurders geven ook aan dat leden die heel positief aan kijken tegen de verenigingsmanager 

binnen de vereniging juist denken dat het allemaal wel wordt geregeld en dat zij overbodig zijn en niks 

meer hoeven te doen. Maar dat is het verkeerde idee dat men heeft, want daarmee is het werk nog niet 

gedaan. De verenigingsmanager heeft de vrijwilligers juist nodig, zo blijkt ook uit het onderzoek. 

Zonder hen kan de verenigingsmanager ook niks op poten zetten, omdat hij daar draagvlak en helpende 

handjes voor nodig heeft. 

  

§ 4.4.3 - Extra taken als werkgever 

Naast bovengenoemde belemmeringen geven zowel de verenigingsmanager als de vrijwillige 

bestuurder van één vereniging aan dat de extra taken die erbij komen als werkgever ook als 
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belemmering kunnen worden gezien. Zo dient een werkgever uit te zoeken hoe de pensioenen zijn 

geregeld, belastingzaken en of contractueel alles juridisch in orde is.  

 

‘Ja, alleen al het uitzoeken van hoe contractueel alles zit met de verenigingsmanager, het pensioen 

bijvoorbeeld. Het kost een hoop tijd. Het komt er wel additioneel bovenop.’ (Vrijwilliger 2) 

 

Daarnaast geeft de verenigingsmanager aan dat inderdaad de extra taken, maar ook de begeleiding die 

een verenigingsmanager nodig heeft veel extra tijd kosten voor de verenigingsbestuurder. Hoewel 

binnen deze vereniging  in het vrijwillige bestuur een penningmeester actief is die feeling heeft met 

belastingzaken en pensioenregelingen, zien zowel de vrijwillige bestuurder als de verenigingsmanager 

dat het toch veel tijd vergt om alles goed uit te zoeken. Een pittige klus volgens beide. 

 

§ 4.4.4 - Ontwikkelingen 

Twee verenigingsmanagers geven aan dat een belemmering van een verenigingsmanager in de 

vereniging wel eens zou kunnen zijn dat alles en iedereen in een tempo wordt meegenomen  in nieuwe 

ontwikkelingen waar ze zelf niet voor gekozen hebben. Hierdoor kan de vereniging onder druk komen 

te staan want er is een professional die er tijd voor heeft, meters wil maken en doelen wil nastreven. 

Door deze te snelle ontwikkelingen kan het zijn dat draagvlak onder de leden verzwakt, waardoor 

initiatieven en ideeën minder snel worden opgepakt. De verenigingsmanagers geven aan dat het kan 

zijn dat initiatieven na het wegvallen van de professional in dat geval niet worden opgepakt, dat het een 

stapje te ver is voor sommige vrijwilligers. Wel geeft één van hen aan  dat het ligt aan hoe capabel de 

vereniging is en hoe je de vrijwillige leden erbij betrekt, maar ze kunnen zich wel voorstellen dat dit 

een belemmering kan zijn voor de vereniging. 

 

Samenvattend  
Kosten, afbreukrisico van vrijwilligers, extra taken als werkgever en het tempo in ontwikkelingen zijn 

de belemmeringen die de respondenten noemen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er naast de 

opbrengsten toch een aantal kleine zaken zijn die als belemmering of nadeel mee kunnen spelen met 

het in dienst nemen van een verenigingsmanager bij de vereniging, hoewel geen enkele respondent 

deze bovenstaande belemmeringen ook daadwerkelijk als knelpunt ervaren binnen hun eigen 

vereniging. 
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5. ANALYSE 
De betekenissen die in dit onderzoek naar voren komen zullen in dit hoofdstuk worden geordend en 

geanalyseerd aan de hand van de theorie van Martin (1992) zoals is toegelicht in paragraaf 5.2. Hierbij 

staan het integratie- differentiatie- en fragmentatieperspectief centraal en zal aan de hand hiervan een 

theoretische interpretatie aan de resultaten worden gegeven. 

 

§ 5.1 - Integratieperspectief 
Vanuit het integratieperspectief wordt er gekeken naar de gezamenlijke betekenissen van respondenten. 

Zoals in paragraaf 2.3. benoemd is dit een perspectief waarbij de nadruk ligt op homogeniteit en 

consensus. ‘Alle neuzen dezelfde kant op’ is hierbij een veel gebruikte leus door organisaties.  

De vrijwillige verenigingsbestuurder in de sportvereniging heeft het ontzettend druk met zijn/haar 

werkzaamheden. Alle respondenten zien dat de vrijwillige bestuurder het ontzettend druk heeft, dat 

werk zich soms opstapelt en dat sommigen er wel hun fulltime baan van zouden kunnen maken. Dit is 

voor een deel vergelijkbaar met ‘het sjoelbaksyndroom’ van De Winter (2011). ‘Wanneer taken zich 

opstapelen en de werkdruk toeneemt, neemt de effectiviteit af en lopen ambities vast, zoals de 

sjoelstenen in een overvolle sjoelbak’ (De Winter, 2011 in: Janssens, 2011:15). Toch geeft het 

merendeel van de vrijwillige bestuurders aan dat ze dit juist heel leuk vinden, omdat ze passie hebben 

voor de vereniging. De motivatie om vrijwilliger te zijn is zo groot dat men het er voor over heeft. Dit 

heeft dan ook met de motivatie van de vrijwillige verenigingsbestuurder te maken, terugkomend in het 

AMO-model van Appelbaum et al. (2000). Dit model kijkt naar de ability, motivation en opportunities 

van mensen in organisaties. In dit geval naar die van de vrijwillige verenigingsbestuurders. In veel 

gevallen zijn zij gevraagd om zitting te nemen in het bestuur, omdat men ervan overtuigd is dat ze de 

deskundigheid hebben om invulling te geven aan deze taak. Daarbij komt dat de motivatie voor deze 

vrijwilligers om binnen de vereniging werkzaam te zijn ligt in de passie die ze voor de sport en de 

vereniging hebben. Hierbij krijgen ze de kans om iets voor deze vereniging te betekenen waar zij hun 

voldoening uit kunnen halen. 

Op het moment dat er een professional in dienst komt bij de vereniging, betekent dit dat je als 

vereniging werkgever wordt. In Utrecht is het merendeel van de verenigingen zelf juridisch werkgever 

van de verenigingsmanager en een aantal heeft dit werkgeverschap gedelegeerd aan Vereniging Sport 

Utrecht, dit omdat de kennis die erbij komt kijken om een werknemer in dienst te nemen niet altijd 

paraat is bij de verenigingsbestuurders. Hierbij geven de respondenten ook aan dat het belangrijk is om 

een goed kader te hebben wil je het werkgeverschap op je kunnen nemen. Dit is ook een resultaat van 

het onderzoek van Boer & Croon (2010). Hierbij geeft ruim twintig procent aan dat een kwalitatief 

goed bestuur een belangrijk punt is binnen de vereniging, maar tegelijkertijd ook een heikel punt omdat 

het vinden van nieuwe bestuursleden steeds moeilijker wordt.  

Bij het werkgeverschap die de vrijwillige verenigingsbestuurders op zich nemen komt ook de 

dagelijkse aansturing van de werknemer kijken. Alle respondenten geven aan dat de contactmomenten 

per mail en telefoon dagelijks zijn en dat het fysieke contact één keer per twee of drie weken is. Daarbij 

vinden de vrijwillige bestuurders het fijn om een betaalde kracht in de vereniging actief te hebben, 

omdat deze meer verantwoordelijkheid draagt dan een vrijwilliger en deze ook direct aangestuurd kan 
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worden. Hierbij geven ook de verenigingsmanagers aan dat zij zich erg verantwoordelijk voelen en ook 

weten dat ze deze verantwoordelijkheid dragen, juist omdat ze betaald worden en er op kunnen worden 

afgerekend. Dit ligt bij de vrijwilliger toch wat anders volgens de respondenten. Over de taken van de 

verenigingsmanagers geven ook alle respondenten aan dat deze vooraf zijn afgestemd en vastgelegd. 

Dit in tegenstelling tot wat er wordt geconcludeerd in de tussenrapportage verenigingsmanagement in 

2009. Hierin werd geconcludeerd dat taken bij veel verenigingen van te voren nog niet worden 

afgestemd en vastgelegd, waarbij de communicatie aan de leden en vrijwilligers vaak ook te wensen 

over liet. Uit dit onderzoek blijkt dat het afstemmen van de taken en een vast takenpakket duidelijkheid 

schept, waardoor men ook direct de onderlinge verwachtingen als het ware vast legt. Dit kan 

voorkomen dat er onduidelijkheden ontstaan tussen de verwachtingen van de vrijwillige bestuurder en 

de verenigingsmanager. Dit blijkt dan ook het geval. 

Alle respondenten zijn het er over eens dat het onderlinge contact en de manier van leiding geven 

tussen de vrijwillige bestuurders en de verenigingsmanagers informeel van aard is. Hierbij is het wel 

afhankelijk van de situatie, maar hierover meer in de volgende paragraaf. 

Het verenigingsmanagement binnen de sportverenigingen levert ook iets op voor de verenigingen zelf. 

Zo bestaat er een gezamenlijke betekenisgeving over wat de voordelen zijn van het hebben van een 

verenigingsmanager voor de vereniging. Er komen eigenlijk twee grote voordelen naar voren, waar alle 

respondenten het mee eens zijn. Allereerst is dit de continuïteit die een verenigingsmanager kan bieden 

binnen de vereniging, wat wordt bevestigd door de literatuur van Klein, van der, Mak, Graag, van der, 

Steketee (2011) die ook aangeven dat onder andere continuïteit een belangrijk pluspunt is van de 

verenigingsmanager voor de vereniging. Er is altijd iemand aanwezig  binnen de vereniging die deze 

een vast aantal uren per week ondersteunt. Het tweede grote voordeel dat wordt genoemd door de 

respondenten is het onderhouden van de externe contacten en relaties. Waarbij de respondenten allen 

aangeven dat de contacten die overdag plaatsvinden binnen de kantooruren belangrijk zijn en waar de 

vrijwilligers geen tijd en soms ook geen kennis voor hebben. Daarnaast zijn de externe relaties en 

samenwerkingsverbanden naar de wijk toe ook erg belangrijk en een taak voor de verenigingsmanager. 

Dit kost namelijk veel tijd, er is kennis voor nodig en men moet de juiste contacten hebben. 

 

§ 5.2 - Differentiatieperspectief 
Het differentiatieperspectief in dit onderzoek naar de onderlinge relatie tussen de vrijwillige 

verenigingsbestuurder als werkgever en de verenigingsmanager als werknemer in de sportvereniging 

laat zien dat er over een aantal thema’s meerdere betekenissen worden gevormd.  Zo geven twee 

verenigingsmanagers die bij meerdere verenigingen in dienst zijn aan dat het zowel voor- als nadelen 

heeft om meerdere werkgevers te hebben. Zo worden overbelasting en belangenverstrengeling als 

grootste nadelen genoemd. Als voordeel ziet men de uitdaging en de ervaring die men mee kan nemen 

naar andere verenigingen. De verenigingsbestuurders daarentegen zien alleen maar de voordelen in van 

het gedeelde werkgeverschap. Als grootste voordeel wordt hierbij de ervaring genoemd, waar men 

onderling van kan profiteren. 

Vijf van de zeven verenigingsmanagers geven aan dat ze betrokken worden bij de vereniging. Dit 

betekent dat ze zichzelf betrokken voelen, maar ook betrokken worden bij de vereniging. Men krijgt 
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soms medezeggenschap en heeft inspraak bij bepaalde processen. Dit levert een gevoel van eenheid en 

sociaal kapitaal op. Daarbij wordt er aangegeven dat die betrokkenheid zorgt voor een hoge motivatie 

om goed werk te leveren. Dit blijkt ook uit het AMO-model van Appelbaum et al.(2000), dat aansluit 

bij de begrippen employability en volunteerability (Meijs en Ten Hoorn, 2006). Hieruit blijkt dat op het 

moment dat de betrokkenheid groter wordt, men eerder bereid is goed te presteren wat uiteindelijk zal 

leiden tot betere prestaties. Dit blijkt uit een aantal interviews, waar verenigingsmanagers aangeven 

graag een stapje harder te lopen of meer uren bezig te zijn met een vereniging op het moment dat ze 

betrokken worden en zijn. Daarnaast roep de uiting van complimentjes ook het gevoel van waardering 

op bij verenigingsmanagers, waardoor motivatie ook op een positieve manier wordt beïnvloed.   

Een tweetal respondenten, waaronder een verenigingsmanager en een vrijwillige 

verenigingsbestuurder, geeft aan dat de manier van leiding geven doelrationeel is. Waarbij er leiding 

gegeven wordt door middel van afgesproken targets en doelstellingen. Deze worden vooraf onderling 

afgestemd en uiteindelijk geëvalueerd in de tussentijdse fysieke contactmomenten of de 

functioneringsgesprekken.  

De werkgever dient in veel gevallen ook als buffer voor de verenigingsmanager. Zo geven van een 

tweetal verenigingen beide partijen aan dat op het moment dat er kritiek vanuit de leden binnen de 

vereniging komt op de verenigingsmanager, de vrijwillige bestuurder dit op dat moment buffert. 

Hierbij neemt deze het als het ware op voor de verenigingsmanager en laat blijken wat de pluspunten 

en de specifieke taken van de verenigingsmanager zijn, omdat deze werkzaamheden en taken vaak niet 

worden gezien door de leden zelf. 

Naast de opbrengsten die een verenigingsmanager kan opleveren voor een vereniging, noemen een 

aantal respondenten ook belemmeringen. Zo wordt door een aantal verenigingsbestuurders de kosten 

van de verenigingsmanager benoemd als problematisch. Dit wordt zowel door respondenten van grote 

als van kleinere verenigingen aangegeven. In alle gevallen zijn de verenigingen in eerste instantie 

financieel ondersteund door de gemeente, maar in sommige gevallen is deze subsidie al verlopen en 

kunnen sommige verenigingen de verenigingsmanager niet meer betalen. Dit bevestigt ook de 

literatuur van (Boessenkool, Lucassen en Van Eekeren, 2008). Zij geven aan dat na de subsidiestop 

verenigingen weer op de ‘ oude manier’  verder gaan met het runnen van de vereniging zonder de 

ondersteuning van een verenigingsmanager. Dit omdat de kosten niet allemaal te verhalen zijn op de 

leden.  

Door twee vrijwillige bestuurders wordt gezegd dat het in dienst hebben van een verenigingsmanager 

kan leiden tot een afbreukrisico van vrijwilligers, terwijl er bij veel sportverenigingen vaak al een 

vrijwilligerstekort is. Dit in tegenstelling tot wat de literatuur beweert. Zo zegt Janssens (2011) in zijn 

artikel dat er inderdaad vaak angst bestaat dat professionals de vrijwilligers kunnen verdringen, maar 

uit onderzoek blijkt deze angst ongegrond. Ook uit het in de jaren ’80 ingezette STK-beleid is gebleken 

dat ‘ondersteunende’ professionalisering eerder leidt tot toename dan tot afname van vrijwillige inzet 

(NOC*NSF, 1998). 

Daarnaast geven ook een vrijwillige bestuurder en een professional van dezelfde vereniging aan dat het 

werkgeverschap binnen de vereniging leidt tot extra taken voor de vrijwillige bestuurders terwijl deze 

het vaak al druk hebben. Zaken als pensioenregelingen, belastingzaken, contracten en noem zo maar op 
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komen allemaal bij het werkgeverschap kijken. De respondenten van deze vereniging hebben de 

verenigingsmanager zelf in dienst en geven aan dat dit alleen kan op het moment dat er iemand in de 

vereniging actief is die hier kennis van heeft. Anders kost het nog meer tijd. Ondanks dat er iemand 

binnen de vereniging is die er verstand van heeft, blijkt toch dat het extra tijd kost om dit allemaal uit te 

zoeken en rond te krijgen. Ook de literatuur geeft aan dat er steeds meer taken op het bordje van steeds 

minder mensen komt te liggen. Dit komt volgens Janssens (2011) doordat er steeds meer druk op 

verenigingen komt te liggen, helemaal met de afnemende aantallen vrijwilligers. Een laatste 

belemmering die wordt genoemd door twee verenigingsmanagers is het tempo waarmee 

ontwikkelingen tot stand komen op het moment dat er een professional actief is binnen de vereniging. 

Deze willen vaak een stapje snel, omdat zij kansen zien in de ontwikkeling van de sportvereniging, 

hoewel dit niet altijd bij de benen is voor de gemiddelde vrijwilliger. Zij worden ongevraagd 

meegetrokken in die ontwikkelingen en het draagvlak kan afzwakken, doordat vrijwilligers het tempo 

niet kunnen of willen bijbenen en initiatieven minder snel zullen worden opgepakt of uitgedacht.  

 

§ 5.3 - Fragmentatieperspectief 
Bij het fragmentatieperspectief wordt duidelijk welke individuele betekenissen er onder de 

respondenten leven. Over deze betekenissen bestaat dissensus. Ook kan er ambiguïteit ontstaan. 

Ambiguïteit ontstaat doordat individuen vanwege hun achtergrond of context verschillende 

betekenissen geven aan hetzelfde onderwerp of gegeven. Het is interessant, omdat er verschillende 

richtingen worden gegeven aan het handelen, hoewel de bron hetzelfde blijft.  

 

In dit onderzoek is er geen sprake van ambiguïteit binnen de twee groepen respondenten, maar wel 

bestaan er verschillen in betekenisgeving. Zo geeft één verenigingsmanager aan dat het verschil tussen 

een vrijwilliger en een verenigingsmanager de hoeveelheid kennis is. Deze verenigingsmanager geeft 

aan zijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren door de mate van kennis en vaardigheden, omdat hij 

hiervoor is opgeleid. Dit geeft ook de term ability in het model van Appelbaum et al. (2000) weer. Hoe 

meer ability, ofwel bekwaamheid en kennis, hoe beter er gefunctioneerd kan worden. 

 

Aan de manier van leidinggeven wordt niet door alle verenigingsbestuurders dezelfde betekenis 

gegeven. Integendeel zelfs. Eén vrijwillige verenigingsbestuurder geeft aan dat de manier van leiding 

geven hiërarchisch van aard is, mits dit nodig is. Dit betekent dat er op het moment dat de 

verenigingsmanager zijn/haar werk niet goed uitvoert en hierop aan wordt gesproken. Als deze situatie 

zich voordoet wordt er een duidelijkere hiërarchie zichtbaar volgens desbetreffende vrijwillige 

verenigingsbestuurder. Eén andere vrijwillige verenigingsbestuurder geeft aan dat de manier van 

leidinggeven meer coaching is. De verenigingsmanager wordt gecoacht op zijn/haar uit te voeren taken 

om op die manier gewenste resultaten te behalen.  

 

Van ambiguïteit, of onderlinge tegenspraak is in dit onderzoek geen sprake. Wel van verschil in 

betekenissen, waarbij twee respondenten in dit geval een andere betekenis geven aan de invulling van 

het leiding geven.
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6. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

Dit hoofdstuk geeft een algemene conclusie weer van het onderzoek. Dit is gedaan aan de hand van de 

beantwoording van deelvragen die aan het begin van dit onderzoek zijn gesteld. Na aanleiding hiervan 

is er een slotconclusie getrokken die antwoord geeft op de hoofdvraag van het onderzoek. Daarna volgt 

de discussie over de beschreven conclusies waarna er afgesloten wordt met aanbevelingen voor verder 

onderzoek.  

 

§ 6.1 - Conclusie 
Dit onderzoek heeft weergegeven welke betekenissen er door de vrijwillige verenigingsbestuurder als 

werkgever en de verenigingsmanager als werknemer worden gegeven aan hun onderlinge relatie. Aan 

de hand van de onderzoeksresultaten zullen nu de vijf  deelvragen en de centrale onderzoeksvraag 

worden beantwoord. 

 

Ø Wat zijn de verwachtingen die zowel de vrijwillige verenigingsbestuurder als de 

verenigingsmanager heeft van de uit te voeren taken van de verenigingsmanager en zijn deze 

van te voren onderling afgestemd? 

Uit het onderzoek blijkt dat de vrijwillige bestuurder en de verenigingsmanager alvorens de 

verenigingsmanager in dienst komt, de taken van de verenigingsmanager vast hebben gelegd. Dit is 

gebeurd in onderling overleg, waarbij de verwachtingen tussen beide partijen op papier werden gezet. 

Dit resulteerde in een volledig takenpakket van de verenigingsmanager. Dit betekent dat de vrijwillige 

verenigingsbestuurder de verenigingsmanager hier op aan kan spreken, maar ook dat de 

verenigingsmanager kan aangeven welke taken wel en niet in zijn/haar takenpakket vallen. Hierdoor 

wordt voorkomen dat de verenigingsmanager veel taken op zijn/haar bord krijgt van verschillende 

leden. Nu staat bij elke verenigingsmanager vast wat zijn/haar vaste werkzaamheden zijn en de 

vrijwillige bestuurder bepaalt welke (extra) taken de verenigingsmanager uitvoert. Het duidelijk 

hebben van de verwachtingen onderling voorkomt botsingen tussen de vrijwillige bestuurder en de 

verenigingsmanager. Op het moment dat de verwachtingen krom zijn, zullen er onduidelijkheden 

ontstaan die uiteindelijk zouden kunnen leiden tot spanningen. Uit dit onderzoek blijkt dat dit voor de 

onderzochte verenigingen niet geldt. 

 

Ø Wat zijn de verschillen tussen een vrijwilliger en een betaalde professional? 

Het grootste verschil tussen een vrijwilliger en een professional is dat deze professional betaald krijgt 

voor de werkzaamheden die hij/zij doet binnen de vereniging. Een vrijwilliger daarentegen krijgt dit 

in de meeste gevallen niet. Dit gaat aan de hand van de vrijwilligersregeling,  

De respondenten geven aan dat de grootste verschillen tussen de vrijwilliger en de professional vooral 

liggen in de taken en de verantwoordelijkheden. Men geeft aan dat de vrijwilliger vaak kleinere taken 

heeft, die ook minder tijd kosten. Daarnaast wordt er aangegeven dat de vrijwilliger minder 

verantwoordelijkheidsgevoel heeft dan de betaalde professional, waarbij als voornaamste reden het 

betaalde versus het onbetaalde wordt aangegeven. Iemand die betaald krijgt heeft volgens de 

respondenten automatisch meer verantwoordelijkheidsgevoel, mede omdat het zijn/haar baan is. Even 
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niet komen opdagen of aangeven er per direct mee te stoppen heeft voor een vrijwilliger minder 

consequenties dan voor een verenigingsmanager.  

 

Ø Hoe wordt er door de verenigingen invulling gegeven aan het werkgeverschap op het moment dat 

de verenigingsmanager in dienst komt? 

Door de verenigingen worden op verschillende manieren invulling gegeven aan het werkgeverschap. 

Zo zijn er verenigingen die de verenigingsmanager zelf in dienst hebben, waarbij alle zaken omtrent 

werkgeverschap in hun handen ligt. Hierbij blijkt wel dat de vereniging hiervoor kiest, omdat ze een 

vrijwilliger in dienst hebben die in het dagelijkse leven en werk ook met dit soort zaken van doen 

heeft. Zo hebben deze vrijwilligers, die tevens ook professional zijn, vaak veel kennis van 

pensioenregelingen, belastingzaken en het opstellen van contracten. De verenigingen die het 

werkgeverschap niet zelf in handen hebben, hebben dit neergelegd bij Vereniging Sport Utrecht. 

Hiervoor hebben de verenigingen bewust gekozen, omdat zij geen kennis hebben van zaken en vaak 

ook geen tijd om deze extra taken of het uitzoeken ervan op zich te nemen.  

Verder wordt de sportvereniging ook de werkgever, waarbij de vrijwillige verenigingsbestuurder de 

dagelijkse aansturing op zich neemt. Maar niet alleen het dagelijks aansturen is zijn/haar taak, zo ook 

het bufferen van de verenigingsmanager op het moment dat er kritiek vanuit de leden op hem/haar 

komt. Hierin neemt de werkgever de rol als buffer op zich om zo de verenigingsmanager te 

beschermen en het voor hem/haar op te nemen.  

 

Ø Hoe verloopt de dagelijkse aansturing van de verenigingsmanager en wat houdt deze dagelijkse 

aansturing in? 

De dagelijkse aansturing van de verenigingsmanager door de vrijwillige bestuurder als werkgever 

verloopt volgens alle respondenten goed. Er zijn verschillende contactmomenten. Zo wordt er vooral 

per mail en telefonisch contact gehouden onderling. Deze contactmomenten zijn dagelijks, waarbij 

wordt aangegeven dat een belletje sneller is dan een afspraak maken. De fysieke contactmomenten 

zijn er ook. Deze zijn in alle gevallen één keer in de twee of drie weken. Hierbij wordt er onder 

andere geëvalueerd, doelen besproken en nieuwe ontwikkelingen doorgenomen. Alle respondenten 

geven aan dat er op deze manier invulling wordt gegeven aan de dagelijkse aansturing. Daarnaast is er 

ook eens per jaar bij (bijna) alle verenigingen een functioneringsgesprek waarin wordt besproken hoe 

de verenigingsmanager functioneert. Hierbij kan gedacht worden aan het bespreekbaar maken wat er 

goed gaat en wat er beter zou kunnen. Ook worden er nieuwe doelstellingen vastgelegd of 

verschoven, waardoor de verenigingsmanager een nieuw doel heeft voor in het nieuwe jaar. 

 

Ø Wat zijn de knelpunten en dilemma’s waar zowel de verenigingsbestuurder als de 

verenigingsmanager tegenaan  loopt in de dagelijkse aansturing? 

Uit het onderzoek is gebleken dat zowel de verenigingsbestuurders als de verenigingsmanagers in het 

algeheel niet tegen knelpunten of dilemma’s aanlopen tijdens de dagelijkse aansturing. Deze verloopt 

goed en voor beide partijen op een prettige manier. 
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Ø Wat zijn de voor- en nadelen van het in dienst hebben van een professional voor de vereniging? 

Uit het onderzoek komt naar voren dat verenigingsmanagement een succes is binnen de verenigingen. 

Dit geven zowel alle vrijwillige bestuurders als alle verenigingsmanagers aan, zonder enige twijfel. 

Zo noemt iedereen dezelfde voordelen. De eerste is continuïteit, waarmee wordt bedoel dat er iemand 

aanwezig is op de vereniging voor een vast aantal uren per week, waardoor zaken blijven lopen en 

projecten blijven draaien. Daarnaast geven de respondenten aan ook de externe relaties en contacten 

te zien als een grote opbrengst voor de vereniging. De verenigingsmanager heeft overdag tijd om deze 

contacten te onderhouden. Dit kan veel opbrengen voor de vereniging zoals extra financiële middelen, 

toernooien, evenementen en goede samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en scholen of 

andere instanties in de wijk. Hier heeft een vrijwilliger geen tijd en in sommige gevallen ook niet de 

benodigde kennis voor. 

De nadelen of de belemmeringen die de respondenten noemen zijn meer gedifferentieerd. Zo noemen 

een aantal respondenten een belemmering, hoewel er ook een aantal zijn die überhaupt geen 

belemmeringen kunnen inzien van een verenigingsmanager voor de vereniging. Genoemd worden de 

kosten, de afbreuk van vrijwilligers, de extra taken als werkgever en de ontwikkelingssnelheid voor 

de vereniging. 

 

Aan de hand van deze deelvragen kan de centrale onderzoeksvraag worden beantwoord. 
 

Ø Welke betekenissen geven verenigingsmanagers en verenigingsbestuurders van 

sportverenigingen in de stad Utrecht aan hun onderlinge relatie als werknemer en werkgever, 

vanaf het moment dat de verenigingsmanager in dienst is bij desbetreffende sportvereniging?  

De onderlinge relatie als werkgever en werknemer wordt als positief ervaren door alle 

respondenten. Belangrijk hierbij is dat de verenigingen en de vrijwillige verenigingsbestuurders 

zich bewust zijn van hun functie als werkgever, waarbij de dagelijkse aansturing de grootste taak 

is. Daarnaast is de dagelijkse aansturing ook het punt waar de onderlinge relatie op gebaseerd is. 

Belangrijk hierbij is hoe deze dagelijkse aansturing verloopt, welke volgens alle respondenten 

goed en informeel is. Er zijn voldoende contactmomenten en de vrijwillige bestuurders zien het als 

pluspunt dat de verenigingsmanager meer verantwoordelijkheid draagt dan een vrijwillig lid. Om 

de onderlinge relatie goed te laten verlopen blijkt het ook belangrijk dat de taken en de 

verwachtingen van te voren goed zijn afgestemd. Dit blijkt  bij elke vereniging ook het geval te 

zijn, waardoor men niet voor onverwachte verrassingen komt te staan en beide partijen weten wat 

men aan elkaar heeft en wat men van elkaar kan verwachten. Ook blijkt dat alle 

verenigingsbestuurders een andere manier van leiding geven hanteren, welke goed passen bij de 

aanpak en de aansturing van de verenigingsmanagers. De onderlinge relatie blijkt ook goed te zijn 

uit het feit dat de vrijwillige verenigingsbestuurder de verenigingsmanager buffert waar nodig 

tegenover kritiek van leden. Tot slot blijkt uit de resultaten dat alle respondenten opbrengsten of 

voordelen noemen van een verenigingsmanager voor de vereniging. Waaruit geconcludeerd kan 

worden dat verenigingsmanagement voor de onderzochte verenigingen een succes blijkt, waarbij 

de onderlinge relatie tussen vrijwillige verenigingsbestuurders en verenigingsmanagers geen 

enkele spanning bevat.  
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§ 6.2 - Discussie 
In de discussie wordt gekeken wat de waarde van de resultaten en de conclusies is van dit onderzoek. 

hierbij worden uitkomsten genuanceerd, verbeterpunten beschreven  en aanknopingspunten gegeven 

voor vervolgonderzoek.  

 

Wat opvalt aan de resultaten is dat over het algemeen iedereen positief is over de onderlinge relatie 

tussen de vrijwillige verenigingsbestuurder en de verenigingsmanager. Zo zien zowel de vrijwillige 

verenigingsbestuurders dat als de verenigingsmanagers. De relatie is informeel en goed, waarbij er van 

te voren duidelijke afspraken zijn gemaakt. Toch is er een verschil zichtbaar in hoe  de 

verenigingsbestuurders en de verenigingsmanagers aan kijken tegen de belemmeringen die een 

verenigingsmanager voor de vereniging mee kan brengen. Zo zijn over het algemeen de vrijwillige 

verenigingsbestuurders kritischer naar de verenigingsmanager als ze wordt gevraagd wat het voor 

belemmering zou kunnen opleveren dan de verenigingsmanagers zelf. Hoewel er vier soorten 

belemmeringen tegenover twee soorten opbrengsten worden genoemd, zal dit toch genuanceerd moeten 

worden. Zo blijkt er consensus te bestaan over de opbrengsten van een verenigingsmanager voor een 

vereniging en zijn er van de veertien respondenten maar zes respondenten die nadelen kunnen 

benoemen. De overige acht respondenten geven aan dat er geen belemmeringen te noemen zijn. 

Daarbij is het ook zo dat de belemmeringen die worden genoemd, vaak worden benoemd in de zin van 

‘dit zou een nadeel kunnen zijn’, zonder dat de verenigingen er zelf last van ondervinden. Over het 

algemeen zijn de respondenten allemaal overwegend positief over een verenigingsmanager in de 

vereniging.  

 

De resultaten zijn vanuit twee verschillende groepen respondenten verkregen en daarnaast is er een 

kleine documentanalyse gedaan. De respondenten zijn bewust gekozen uit een lijst van verenigingen 

waar op dat moment een verenigingsmanager actief was zonder dat de onderzoeker ook maar een idee 

had of dit bij elke vereniging wel of geen succes was. Het had wellicht een extra dimensie aan de 

rijkheid van data kunnen geven  als er door de onderzoeker alvorens het onderzoek te starten was 

gekeken naar verenigingen waar de verenigingsmanager weg was gegaan wegens gebrek aan succes. 

Wellicht dat deze samenwerking door de relatie tussen de vrijwillige verenigingsbestuurder en de 

verenigingsmanager stuk is gelopen. Hierbij had er tegelijkertijd een vergelijkend onderzoek kunnen 

lopen.  

Daarnaast is er niet dieper ingegaan op de achtergrond van de vrijwillige verenigingsbestuurders. Deze 

zijn in veel gevallen professionals op zich in hun dagelijkse werk, waardoor het interessant had kunnen 

zijn om te kijken hoe de verhouding ligt als deze professional vrijwillig aan het werk gaan in de 

avonduren. Misschien heeft het dagelijkse werk invloed op het functioneren van de vrijwillige 

verenigingsbestuurder en de onderlinge relatie met de verenigingsmanager. Dit had misschien wel een 

extra dimensie aan het onderzoek kunnen geven.  

 

De resultaten zijn overwegend positief. Dit is uiteraard het resultaat dat uit het onderzoek naar voren 

komt, maar kan het ook zijn dat deze resultaten onbewust beïnvloed zijn? Zo kan het zo zijn dat het 
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gebruik van de semigestructureerde interviews en de documentanalyse niet voldoende was om het 

onderste uit de kan te krijgen. Zouden observaties bijvoorbeeld een verdiepingsslag kunnen maken of 

wel spanning laten zien? Daarbij komt dat de onderzoeker werkzaam is bij Vereniging Sport Utrecht. 

Deze organisatie ontvangt subsidies van de gemeente Utrecht om bijvoorbeeld het 

verenigingsmanagement te ondersteunen. Het kan dan het geval zijn dat er een bepaald belang bij komt 

kijken van zowel de vrijwillige bestuurders en verenigingsmanagers. Wellicht zijn zij bewust positief, 

omdat ook zij belang hebben bij een positieve uitkomst van het onderzoek. Zo zouden de gemeente 

Utrecht en Vereniging Sport Utrecht in kunnen zien dat verenigingsmanagement bij deze vereniging 

een succes is, welke geld behoeft. 
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§ 6.3 – Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Dit onderzoek heeft geprobeerd aan het licht te brengen hoe de onderlinge relatie tussen de vrijwillige 

verenigingsbestuurder als werkgever en de verenigingsmanager als werknemer in de stad Utrecht op dit 

moment is. Daarnaast heeft het onderzoek nog een aantal punten aangestipt welke vervolgonderzoek 

behoeven.  

Om te beginnen is het aan te raden om bij vervolgonderzoek de resultaten van dit onderzoek mee te 

nemen en verenigingbreed te gaan kijken naar de relatie tussen de vrijwillige leden en de 

verenigingsmanager. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat daar nog wel eens de nodige spanning zou 

kunnen zitten, gezien de kritiek die her en der wel eens wordt gegeven door de leden van de 

vereniging. Een interessant punt, welke op kwalitatief gebied een verdiepingsslag behoeft. Want alleen 

kwalitatief onderzoek kan uitwijzen welke betekenissen deze vrijwilligers geven aan de relatie of het 

functioneren van de verenigingsmanager binnen de vereniging. Is het zo dat er  verloop is onder 

vrijwilligers als er een verenigingsmanager in dienst komt bij de vereniging? Voelen zij zich zodanig 

ondergesneeuwd als wordt beweerd in de literatuur (Boessenkool en Verweel, 2004)? Hebben zij het 

ervoor over om meer contributie te betalen om deze professional te kunnen financieren? Dit en nog 

veel meer vragen komen uit dit onderzoek naar boven en behoeven een kwalitatief vervolgonderzoek, 

waarbij de leden centraal staan. Daarnaast beweren enkele bronnen dat er een groeiend 

vrijwilligerstekort is bij de sportverenigingen, waardoor er meer zaken bij een kleiner groepje mensen 

komen te liggen. Hoe ervaart dit groepje vrijwilligers het vrijwilligerstekort en kunnen zij oorzaken 

hiervan opnoemen? Zien zij de drukte van hun werkzaamheden steeds groter worden en taken zich 

opstapelen? En wat is hun motivatie om vrijwilliger voor de vereniging te zijn?  

 

De relatie tussen vrijwillige bestuurder en de verenigingsmanager en daarbij hun eigen betekenissen 

biedt onderzoeksmogelijkheden. Zeker als men kijkt naar de aantallen vrijwilligers die actief zijn 

binnen de sportverenigingen. Er is een ontwikkeling gaande die ook wel een professionaliseringsslag 

wordt genoemd. Hierbij is het in dienst nemen van een verenigingsmanager of andere betaalde 

professional een vaak genomen stap, waarbij er genoeg onderzoeksmogelijkheden geboden worden. 
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BIJLAGEN 
Bijlage 1. Topiclijst interview vrijwillige verenigingsbestuurders 
 

Inleiding: 

• Bedanken voor tijd en medewerking 
• Voorstellen onderzoeker 
• Toelichting op het onderzoek 
• Opname & anonieme verwerking 
• Topics benoemen 
• Bij belangstelling samenvatting rapport sturen  

 

Introductie respondent: 

• Vrijwilliger 
• Vereniging algemeen (hoelang al actief, eerste indruk) 
• Functie/taken 
• Motivatie vrijwilliger 
• Drukte werkzaamheden 

 

Professionaliseren: 

• VM 
- waarom (alv, specifieke taken) 

- hoelang 

• proces totstandkoming (subsidieaanvraag, sollicitatie e.d.)  
• vastleggen taken 
• Verwachtingen van te voren 
• Betaald vs onbetaald (verschil in taken/tijd) 

 

Werkgeverschap vrijwilliger 

• dagelijkse aansturing 
• functioneringsgesprek 
• verstandhouding met vrijwilliger (relatie typeren) 

- betaald/onbetaald (heeft dat invloed) 

- betrokkenheid VM 

 

Nu en in de toekomst: 

• Succes/ geen succes 
• Voordelen  
• Nadelen 
• Na subsidiestop 

 

Tot slot: 

• Contactgegevens bij missen van punten uitwerking 
• Aanvullingen/opmerkingen 
• Bedanken 
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Bijlage 2. Topiclijst interview verenigingsmanagers 
 

Inleiding: 

• Bedanken voor tijd en medewerking 
• Voorstellen onderzoeker 
• Toelichting op het onderzoek 
• Opname & anonieme verwerking 
• Topics benoemen 
• Bij belangstelling samenvatting rapport sturen  

 

Introductie respondent: 

• Vrijwilliger 
• Vereniging algemeen (hoelang al actief, eerste indruk) 
• Functie/taken 
• Vooraf afgestemd? 

 

Verenigingsmanager: 

• Eerste indruk 
• Aantal betaalde professionals  
• Proces totstandkoming (subsidieaanvraag, sollicitatie e.d.)  
• Taken/rollen 
• Verwachtingen 
• Betaald vs onbetaald (verschil in taken/ tijd) 

 

Werknemerschap VM: 

• dagelijkse aansturing 
• functioneringsgesprek 
• Verstandhouding met werkgever (relatie typeren) 

- betaald/onbetaald 

- betrokkenheid 

- motivatie hoog/laag 

 

Nu en in de toekomst: 

• Succes/ geen succes 
• Voordelen  
• Nadelen 
• Na subsidiestop 

 

Tot slot : 

• Contactgegevens bij missen van punten uitwerking 
• Aanvullingen/opmerkingen 
• Bedanken 

 


