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VOORWOORD 
 
De KNWU en haar commerciële partners: een goede kopgroep? heeft de finish bereikt. Voor u ligt dit 

rapport dat een antwoord probeert te geven op de vraag hoe de relatie tussen de KNWU en haar 

commerciële partners gezien kan worden, onder andere in het licht van ontwikkelingen in de 

(sport)sponsorwereld.  

 

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de mogelijkheid die de opleiding mij geboden heeft om 

gedurende twee jaar te werken en vooral samen te werken aan een verbreding van mijn kennis rondom 

sportvraagstukken van beleidsmatige en organisatorische aard. Hierbij gaat een speciaal woord van dank 

uit naar twee personen binnen de organisatie van de USBO.  

Ten eerste wil ik Anton Anthoniossen bedanken. Anton Anthonissen die de toelatingsgesprekken tot de 

duale master Sportbeleid en Sportmanagement voerde. Ondanks het feit dat ik met een afgeronde 

opleiding Nederlands recht binnenkwam, en zodoende een hele andere bagage had, sprak hij het 

vertrouwen uit in mijn deelname aan de opleiding. 

Ten tweede zou ik graag Michel van Slobbe willen bedanken die gedurende twee jaar programma 

begeleider is geweest van onze studiegroep. Hij heeft telkenmale aangestuurd op een scherpere blik en 

kijk op de sportvraagstukken waarmee wij als studiegroep wekelijks worstelden.  

Hiernaast wil ik natuurlijk ook mijn dank uitspreken aan alle andere docenten en gastsprekers die deze 

tweejarige opleiding tot een boeiend geheel hebben gesmeed. 

 

Vanwege het duale karakter van de opleiding kan ik natuurlijk niet achterblijven ook een aantal mensen 

binnen de KNWU te bedanken voor de plezierige samenwerking en prettige tijd die ik gedurende twee jaar 

genoten heb. Allereerst wil ik Theo Hoex, algemeen directeur bij de KNWU toen ik begon, bedanken voor 

het feit dat hij mij de kans heeft gegeven gedurende twee jaar werkzaam te zijn binnen een 

sportorganisatie als de KNWU. Hierdoor heb ik van binnenuit kunnen ervaren hoe gecompliceerd het 

werken binnen een sportorganisatie kan zijn. 

Daarnaast wil ik, zonder de rest van de organisatie te kort te willen doen mijn stagebegeleidster Nelly 

Voogd en daarnaast Henk van Beusekom en Inge Poelmans bedanken. Met hen heb ik een zeer goede 

en prettige samenwerking gehad. De KNWU zit op dit moment in een spannend veranderingsproces. Ik 

heb gedurende de afgelopen twee jaar getracht mijn eigen steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van 

de KNWU als organisatie. De tijd is echter rijp voor een nieuw hoofdstuk in mijn maatschappelijke carrière. 

De wegen tussen mij en de KNWU zullen zich gaan scheiden. Ik wil hierbij de KNWU de komende jaren 

enorm veel succes wensen en hoop van harte dat ze een sterke sportbond blijven met een gezonde groei. 

 
Rest mij u nog veel leesplezier toe te wensen! 

 

Titus Bouman,  

Amsterdam, augustus 2008 
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1. INLEIDING 

 

De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (verder: KNWU) acteert in een context van meerdere partijen 

en belangen. De begroting van de KNWU wordt gedekt door drie verschillende geldstromen. Ten eerste 

zijn dat de contributies en gelden van aangesloten verenigingen en stichtingen. Ten tweede komen er 

gelden binnen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sport (VWS) en het 

Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). Ten derde haalt de 

KNWU gelden binnen van sponsoren, partners en suppliers. Deze groep van sponsoren, partners en 

suppliers zal in dit verdere onderzoek de naam ‘commerciële partners’ dragen, tenzij een meer specifieke 

aanduiding meer betekenis en duidelijkheid biedt. De huidige begroting van de KNWU is alleen dankzij 

zeer substantiële bijdragen van sponsoren sluitend te realiseren. De bijdragen van sponsoring bedraagt 

ca. 30% van de totale inkomsten. De subsidies genereren 40% van de totale inkomsten. Leden en overige 

inkomstenbronnen dragen in totaal ook 30% bij aan de totale inkomsten. De KNWU ontvangt jaarlijks ca. 

€920.000,- aan sponsorbijdragen. Hierbij is dan nog niet inbegrepen het materiaal dat de KNWU van haar 

commerciële partners ontvangt.  

De overheid trekt zich echter steeds meer terug en heeft begin 21
e
 eeuw de instellingssubsidies van 

sportbonden stopgezet. Mede door de stopzetting van de instellingssubsidies zijn sportbonden in de 

afgelopen jaren steeds afhankelijker geworden van sponsorrelaties. Sportbonden als de KNWU zullen 

steeds meer op eigen kracht hun financieringen van het (sport)beleid vorm moeten geven. Dit betekent 

direct dat de KNWU, wil zij haar ambitieuze doelstellingen kunnen blijven realiseren, de bijdragen van 

haar commerciële partners niet kan missen. Sterker nog, de KNWU lijkt meer dan ooit terug te moeten 

vallen op bijdragen van commerciële partners om haar begroting op hetzelfde niveau te houden. Uit het 

Position Paper (2008) van de KNWU volgt dat mede vanwege die context en afhankelijkheid van externe 

partijen het uniebureau getransformeerd is van een administratieve naar een meer klant- en 

servicegerichte organisatie. Het uniebureau van de KNWU is het enige professionele orgaan van de 

KNWU. De mensen die werken op het uniebureau worden betaald voor de uitoefening van hun taken. De 

vraag is of het nieuwe label ‘klantgerichtheid’ verwijst naar bepaalde veranderingen die zich ook binnen de 

KNWU-organisatie hebben voorgedaan en of die veranderingen tegemoetkomen aan de verwachtingen 

van de commerciële partners. Loopt de KNWU in de pas bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in 

sponsorland en hoe gaat haar organisatie hier mee om. 

 

Dit onderzoek gaat over de KNWU en haar sponsorrelaties. Specifiek gaat dit onderzoek over de 

ervaringen en verwachtingen van de sponsorrelaties en de vraag hoe afhankelijk de KNWU is van haar 

sponsorrelaties. Het feit dat de KNWU afhankelijk is van bijdragen van sponsoren maakt haar kwetsbaar 

voor de uitvoering van haar eigen sportbeleid en afhankelijk van de financiering van deze commerciële 

partners. Deze ontwikkeling die bij de KNWU, maar ook bij andere sportbonden is te herkennen, is naast 

de terugtredende overheid deels af te leiden uit de trend van commercialisering binnen de sportwereld. 

Om alle ambitieuze doelstellingen op het gebied van topsport en breedtesport te realiseren zal de KNWU 



 7 

deze inkomsten moeten blijven genereren. Het is dus interessant om te bekijken hoe de KNWU 

organisatie zich gedraagt te midden van de ontwikkelingen in sponsorland en hoe de eventuele 

afhankelijkheid van haar commerciële partners invloed heeft op haar organisatie. 

 

Sponsorgelden vormen niet de meest solide inkomstenbron. De bereidheid van bedrijven om te 

sponsoren is afhankelijk van het eigen functioneren, de economische situatie en de waarde die de 

sponsoring heeft voor de bedrijven. Bestedingen aan sponsoring zijn, net als mediabestedingen, cyclisch 

van karakter. Sponsorinkomsten zijn dus lang niet zo stabiel als de inkomsten uit contributies en 

subsidies. De sponsorinkomsten zijn minder constant  en minder voorspelbaar van aard dan de overige 

inkomsten. Daarom is het belangrijk voor de continuïteit van de sportbond om de afhankelijkheid van deze 

inkomsten binnen de perken te houden, zo stellen Lokerman en Ruts in een verkennend onderzoek dat in 

2000 in Nederland in opdracht van Ernst & Young (2002) is uitgevoerd. Aan de andere kant zijn deze 

inkomsten echter weer hard nodig en is het misschien juist aanbevelenswaardig om deze inkomsten 

alleen maar verder te vergroten. 

 

Uit het recente verleden blijkt dat het wegvallen van een commerciële partner als gevolg kan hebben dat 

een project met minder financiële middelen voortgezet wordt of dat een project moet worden stopgezet. T-

Mobile heeft zich in het voorjaar van 2008 uit de wielersport teruggetrokken. Dit betekende ook dat zij 

haar partnerschap met de KNWU met onmiddellijke ingang beëindigde. De financiële verplichting is T-

Mobile gelukkig (vóór de KNWU) nagekomen, hoewel ze dit strikt juridisch niet verplicht was. Wanneer de 

financiële verplichting was nagelaten had de KNWU het project waar T-Mobile in participeerde per direct 

moeten afblazen, had zij zelf een grotere bijdrage moeten doen óf had zij onmiddellijk op zoek moeten 

gaan naar een nieuwe geldschieter. Dit is één voorbeeld dat aangeeft hoe kwetsbaar een bond is 

wanneer zij zich afhankelijk maakt van bedragen van commerciële partners voor de financiering van 

projecten of andere beleidszaken. Dit voorbeeld geeft tevens aan dat het verstandig is wanneer de KNWU 

inzicht krijgt in de verwachtingen en ervaringen die commerciële partners hebben bij het sponsoren van 

de KNWU. Deze verwachtingen en ervaringen van commerciële partners zijn immers niet gelijk. Tevens 

heeft de KNWU gedurende een periode van anderhalf jaar meerdere wisselingen gekend op bestuurs-, 

directie- en marketingniveau. Deze wisselingen hebben de verwachtingen en ervaringen 

waarschijnlijkheidshalve beïnvloedt. Daarnaast kan het voor de KNWU van belang zijn helderheid te 

krijgen in welk sponsor- en marketingbeleid zij kunnen voeren en hoe autonoom zij zichzelf kunnen en 

willen opstellen tegenover deze commerciële partners. En vervolgens, binnen de gegeven ruimte en 

mogelijkheden, welke consequenties heeft dit voor de KNWU als organisatie.  

 

De onderzoeksresultaten en de daaruit voortvloeiende analyse verschaffen de KNWU inzicht in haar 

commerciële partners en haar huidige positie ten opzichte van deze partners. Het Hoofdbestuur en het 

Congres (het instituut binnen de KNWU dat formeel besluiten kan nemen) kunnen de aanbevelingen 
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meenemen voor eventuele veranderingen in de eigen organisatie, de structuur of het beleid aangaande 

sportsponsoring, communicatie en marketingbeleid. 

 

Dit onderzoek baseert zich op theorieën over (sport)sponsoring, klantrelaties en afhankelijkheid. De 

gebruikte theoretische concepten zullen aan de hand van de empirische data kritisch getoetst worden. De 

vraag is of de bevindingen tot nieuwe of andere algemene inzichten leiden, wat weer leidt tot nieuwe 

perspectieven op het gebied van (sport)sponsoring, (verwachtingen en ervaringen in) klantrelaties en de 

externe controle van organisaties (of: ‘resource dependency-theory’). 

 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. Na deze inleiding volgt in hoofdstuk 2 de probleemstelling en de 

onderzoeksvraag. Vervolgens kunt u in hoofdstuk 3 de gehanteerde onderzoeksmethoden lezen. 

Hoofdstuk 4 gaat vervolgens verder in op de uiteenlopende thema’s die gebruikt worden binnen dit 

onderzoek. Hoofdstuk 5 bevat alle relevante bevindingen die uit de interviews met de commerciële 

partners en met de leden van het uniebureau van de KNWU naar voren zijn gekomen. Hoofdstuk 6 laat 

ons vervolgens de analyse zien van de bevindingen. Tot slot staat in hoofdstuk 7 de conclusie 

opgetekend.  
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2. PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAAG  

 

Dit hoofdstuk besteedt allereerst aandacht aan de probleemstelling van het onderzoek. Daarbij wordt 

een probleemstelling geformuleerd, en in aansluiting hierop een hoofdvraag en een viertal deelvragen. 

Deze probleemstelling en onderzoeksvraag met deelvragen vormen de basis van het gehele onderzoek. 

 

2.1     Probleemstelling 

 

Commerciële partners van de KNWU zijn een steeds belangrijkere partij aan het worden in de relatie 

tussen de KNWU en die commerciële partners zelf. Na de stopzetting van de instellingssubsidies voor 

sportbonden door de Rijksoverheid moeten sportbonden als de KNWU meer hun eigen broek gaan 

ophouden. De afhankelijkheid van die commerciële partners kan daardoor groter worden.  

Naast deze oorzaak zijn er ontwikkelingen in sponsorland aan te wijzen die duidelijk maken dat de eisen 

en verwachtingen van de commerciële partners hoger liggen dan voorheen. Ook de KNWU zal op deze 

verandering een passend antwoord moeten bieden om haar commerciële partners tevreden te houden 

c.q. tevreden te krijgen. 

Daarnaast is de relatie tussen de KNWU en de commerciële partners nog een bijzondere. De KNWU is 

een sportbond en kenmerkt zich in die hoedanigheid als een organisatie met kenmerken van zowel een 

vrijwillige als een professionele organisatie. In haar samenwerkingsrelatie werkt zij samen met 

commerciële partners. Deze partijen hebben allemaal een winstoogmerk, dit in tegenstelling tot de KNWU. 

Deze verschillen kunnen een rol spelen in de relatie. 

 

Uit bovenstaande inleiding valt de volgende probleemstelling te formuleren: 

 

De autonome positie van de KNWU in de relatie met commerciële partners komt in het gedrang als gevolg 

van de stopzetting van de instellingssubsidies en als gevolg van ontwikkelingen in sponsorland, waarbij de 

specifieke eigenschappen van de KNWU een voorname rol spelen. 

 

2.2     Onderzoeksvraag 

 

Op basis van bovenstaande probleemstelling kan de volgende onderzoeksvraag geformuleerd worden: 

 

Welke ontwikkelingen ten aanzien van sponsorrelaties zijn er en hoe ervaren de commerciële KNWU-

partners de relatie met de KNWU en welke rol neemt de KNWU zelf in binnen de afhankelijkheidsrelatie 

met haar commerciële partners? 

 

Om een goed begrip te hebben van de gebruikte termen in de bovengenoemde onderzoeksvraag, zal ik 

een aantal termen nader bepalen: 
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Commerciële KNWU-partners: Dit zijn alle sponsoren, suppliers en partners van de KNWU. Hierbij zijn 

dus expliciet uitgesloten het Ministerie van VWS, het NOC*NSF en de eigen leden van de KNWU. 

 

KNWU: Onder de KNWU wordt binnen het bestek van dit onderzoek altijd het uniebureau van de KNWU 

bedoeld. Wanneer een ander orgaan van de KNWU wordt bedoeld, zal dit expliciet vermeld moeten zijn. 

 

Relatie: Binnen dit onderzoek gebruik ik een ruime definiëring van het begrip relatie. Het gaat binnen dit 

onderzoek niet alleen om de afhankelijkheidsrelatie, maar ook om de KNWU en haar commerciële 

partners als coöperatieve sponsorrelatie en als klantrelatie. 

 

Bij deze hoofdvraag kunnen de volgende vijf deelvragen worden geformuleerd: 

 

1. Welke ontwikkelingen ten aanzien van sponsorrelaties zijn er te ontdekken? 

2. Hoe ervaren de commerciële partners de relatie met de KNWU? 

3. Hoe positioneert de KNWU zich in het licht van deze ontwikkelingen en ervaringen? 

4. Welke afhankelijkheidsrelatie kenmerkt de relatie tussen de KNWU en haar commerciële 

partners? 

5. Tot welke aanbevelingen voor de KNWU leidt dit? 
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3.     ONDERZOEKSMETHODEN  

 

Dit hoofdstuk besteedt allereerst aandacht aan de onderzoeksmethoden van het onderzoek. Deze 

onderzoeksmethoden worden één voor één besproken. Dit zijn respectievelijk literatuurstudie, interviews, 

documentenanalyse en tot slot waarnemingen en informele gesprekken.  

Dit hoofdstuk eindigt met de benoeming van de onderzoekspopulatie en de verantwoording van de 

selectie van onderzoekseenheden. 

 

3.1     Onderzoeksmethoden 

 

Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek naar de relatie tussen de KNWU en haar commerciële 

partners. Tevens zal daarnaast worden gekeken naar de gevolgen van die relatie voor de organisatie van 

de KNWU. De keus voor een kwalitatief onderzoek komt voort uit het feit dat in dit onderzoek gezocht 

wordt naar de betekenisverlening van commerciële partners aan hun relatie met de KNWU en wordt 

gekeken naar de directe gevolgen hiervan voor de KNWU-organisatie. Dit zoeken naar een bepaalde 

betekenisverlening is een kenmerk van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Bij het kwalitatieve 

onderzoek is de onderzoeker echter in staat veel dieper in te gaan op de betekenissen die de 

geïnterviewden geven aan deze relatie. Het onderzoek wil namelijk onderzoek doen naar de 

verwachtingen en ervaringen van de commerciële partners in hun relatie met de KNWU én vervolgens 

kijken of de KNWU binnen haar organisatie in de pas loopt met deze verwachtingen en ervaringen. 

 

De onderzoeksmethoden om resultaten te verzamelen bestaan binnen dit onderzoek uit een empirische 

en uit een theoretische methode.  

 

De empirische methode komt tot uiting in het afnemen van semi-gestructureerde interviews waarin data 

wordt verzameld. Het interviewschema bestaat uit een topiclijst om te waarborgen dat bij alle 

respondenten dezelfde onderwerpen aan bod komen, wat de validiteit van de resultaten ten goede zal 

komen, omdat de uitkomsten van de antwoorden niet bij elk topic even groot zullen zijn. Semi-

gestructureerde interviews zijn als methode zeer geschikt voor dataverzameling binnen dit onderzoek. 

Semi-gestructureerde interviews laten de optie open om tijdens het interview af te wijken van de 

vragenlijst en alternatieve vragen te stellen naar aanleiding van de reacties van de respondenten.  

Het is binnen dit onderzoek van belang inzicht te krijgen in de motieven en betekenissen die alle partijen 

geven aan de samenwerking en de positie van de eigen partij daarin. Semi-gestructureerde interviews 

geven de mogelijkheid om door middel van het stellen van vragen dieper op bepaalde antwoorden in te 

gaan. Hierdoor kan het eenvoudiger worden betekenissen en motieven, die van belang zijn voor het 

onderzoek, te achterhalen. 
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Voorafgaand aan het empirisch onderzoek wordt een literatuurstudie verricht naar de ontwikkelingen op 

het gebied van sportsponsoring, coöperatieve sponsorrelaties, dienstverlenende organisaties en 

afhankelijkheidsrelaties. Dit literatuuronderzoek geeft een theoretisch raamwerk waarbinnen het vervolg 

van het onderzoek wordt verricht. Bevindingen die uit de semi-gestructureerde interviews naar voren 

komen zullen worden geanalyseerd en vervolgens getoetst aan het theoretische kader.  

 

In de volgende subparagrafen zullen achtereenvolgens de drie gehanteerde onderzoeksmethoden 

besproken worden, namelijk: literatuurstudie, (semi-gestructureerde) interviews én waarnemingen en 

informele gesprekken. 

 

3.1.1 Literatuurstudie 

 

De literatuurstudie en het daaruit voortkomende theoretische kader vormt het raamwerk waarbinnen het 

onderzoek is uitgevoerd. De literatuurstudie heeft zich op een aantal thema’s gericht. De centrale thema’s 

van dit onderzoek richten zich op de ontwikkelingen op het gebied van sportsponsoring, coöperatieve 

sponsorrelaties, dienstverlenende organisaties en afhankelijkheidsrelaties. De inzichten die ontleend zijn 

aan deze thema’s zijn gebruikt tijdens het empirische gedeelte van dit onderzoek. Dit theoretisch kader 

maakt het mogelijk om niet alleen descriptief onderzoek te doen, maar dit beschrijvend onderzoek ook 

normatief te interpreteren. Ook naar aanleiding van voorlopige resultaten, die uit de gesprekken naar 

voren kwamen, zijn nieuwe theoretische concepten gevonden, die nauwer aansloten bij de gevonden 

empirische data. 

 

3.1.2 Interviews 

 

De interviews die binnen dit onderzoek zijn uitgevoerd zijn semi-gestructureerd van aard. Twee groepen 

van geïnterviewden is hierbij te onderscheiden. Enerzijds de commerciële partners en anderzijds mensen 

werkzaam op het uniebureau van de KNWU. De respondenten zijn in gesprekken van minimaal een half 

uur tot maximaal een uur in de gelegenheid gesteld hun zienswijze met betrekking tot de praktijk naar 

voren te brengen. Op één interview na zijn alle gesprekken, die tête-á-tête zijn gevoerd, opgenomen op 

bandrecorder. Deze interviews zijn vervolgens in letterlijke zin uitgewerkt. In deze gesprekken zijn de 

theoretische concepten meegenomen om zodoende empirische data te verkrijgen die recht doen aan de 

praktijk, maar ook aan de centrale thema’s waar binnen dit onderzoek de aandacht op wordt gericht. Ik 

ben als onderzoeker, voordat het interview werd afgenomen, telkenmale geïntroduceerd bij de 

commerciële partner in kwestie. De persoon binnen de commerciële partner in kwestie die het sterkst bij 

de relatie met de KNWU betrokken was, werd als gesprekspartner uitgekozen. Deze introductie werd 

gedaan door de communicatieadviseur van de KNWU, waarbij zij zeer globaal aangaf wat de reden was 

van het interview en waar het interview zich voornamelijk op zou richten. Bij alle interviews heb ik gebruik 

gemaakt van informatie die op de websites van elke commerciële partner stond. Daarnaast heb ik gebruik 
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gemaakt van in het KNWU-Wielermagazine verschenen interviews met sommige commerciële partners. 

Deze informatie heb ik in mijn vragen verwerkt. Als onderzoeker heb ik tijdens de gesprekken zelf een 

langere introductie gegeven over de omvang, de aard en de inhoud van het interview. Inhoudelijk waren 

alle interviews bij benadering gelijk wat betreft de inhoud. Deze interviews vonden meestal plaats op het 

hoofdkantoor van de betreffende commerciële partner. Twaalf gesprekken vonden plaats op het 

hoofdkantoor en drie gesprekken vonden plaats op het Uniebureau in Nieuwegein. 

De gesprekken met de mensen van het uniebureau van de KNWU hebben plaatsgevonden op het 

Uniebureau in Nieuwegein. Hiervoor heb ik als onderzoeker gesprekken gehad met de 

communicatieadviseur, de marketingadviseur en het hoofd sporttechnische zaken van het uniebureau van 

de KNWU. De keuze om deze drie personen van het Uniebureau te interviewen heb ik als onderzoeker 

gemaakt omdat zij in hun functie het meest betrokken zijn (geweest) in de relatie met de verschillende 

commerciële partners. 

 

3.1.3 Waarnemingen en informele gesprekken 

 

Naast de literatuurstudie en de interviews heb ik nog een andere methode gebruikt binnen dit onderzoek. 

In het laatste half jaar van mijn stageperiode heb ik door middel van informele gesprekken en 

waarnemingen tijdens de koffie, tijdens de lunch of op andere gelegenheden informatie verkregen die 

voor mijn onderzoek van nut is gebleken. Deze informatie heb ik kunnen gebruiken bij het zoeken naar 

relevante literatuur en bij het opstellen van een goede opzet voor mijn interviews. 

 

3.2 Onderzoekspopulatie en selectie van onderzoekseenheden 

 

Het onderzoek richt zich op de relatie van de KNWU en haar commerciële partners. De 

onderzoekspopulatie van de commerciële partners is een vijftiental groot. Deze vijftien commerciële 

partners zijn onderverdeeld in acht branche-eigen en zeven branche-vreemde partners. Hierbij dient de 

aantekening gemaakt te worden dat op één na met alle branche-eigen commerciële partners is 

gesproken. Van de zeven branche-vreemde partners heb ik één partner gesproken die kort daarvoor 

gestopt was met het partnerschap met de KNWU. Deze onderzoekspopulatie was gezien de tijdspanne en 

de verscheidenheid aan gegevens niet onredelijk groot. Om te bepalen met welk persoon binnen de het 

bedrijf van de commerciële partner gesproken zou worden, heb ik één criterium gehanteerd. De 

contactpersoon binnen het bedrijf die het meeste contact met de KNWU onderhield was het 

bovenliggende criterium. Het was vooraf gezien misschien niet nodig geweest om alle commerciële 

partners van de KNWU te spreken. Toch heb ik de keuze gemaakt om alle partners te willen interviewen. 

De KNWU zou per definitie profijt kunnen trekken uit gegevens die voort zouden vloeien uit de gesprekken 

met de commerciële partners.   
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In een relatie zijn altijd minimaal twee partijen noodzakelijk. Een andere onderzoekspopulatie was dus de 

KNWU zelf. Uit de begripsdefiniëring in het vorige hoofdstuk volgt dat we onder de KNWU het uniebureau 

van de KNWU verstaan. Op het uniebureau van de KNWU zijn momenteel twintig mensen werkzaam.  

 

In dit geval was een selectie van onderzoekseenheden noodzakelijk, omdat het onhaalbaar was alle 

mensen die werkzaam zijn op het uniebureau als respondent te kiezen. De tijdspanne en het feit dat ik 

naast de interviews nog andere onderzoeksmethoden heb gehanteerd brachten mij tot deze conclusie. Bij 

de selectie heb ik een aantal criteria gehanteerd. De criteria waren de functie van het lid van het 

uniebureau, de contacten met de commerciële partners in praktijk en ten slotte kennis van de KNWU-

organisatie. Hierbij heb ik uiteindelijk voor drie mensen gekozen, te weten: de communicatieadviseur, de 

manager afdeling sport en de manager marketing & communicatie. Deze drie personen gaven in 

verschillende mate invulling aan minstens twee van de drie criteria. 
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4. THEORETISCH KADER 

 

Het theoretisch kader bespreekt de volgende thema’s die in dit onderzoek aan de orde komen:de 

ontwikkeling in sponsorrelaties, de klantgerichte organisatie, de organisatietheorie van afhankelijkheid van 

hulpbronnen (of: resource dependency-theory) en de coöperatieve sponsorrelatie. Dit kader bevat 

concepten op theoretisch vlak. Deze concepten hebben raakvlakken met dit onderzoek. De concepten 

komen voort uit het gebruik van verschillende wetenschappelijke artikelen en het gebruik van boeken op 

wetenschappelijk niveau. Deze theorie moet duidelijkheid verschaffen in het onderwerp van dit onderzoek 

en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan het begrip van de empirische resultaten die met dit 

onderzoek verkregen zijn. Om te beginnen zal in de eerste paragraaf de ontwikkeling in sponsorrelaties 

worden behandeld. Deze ontwikkeling in sponsorrelaties is een startpunt die de andere theoretische 

concepten goed kan inleiden. 

 

4.1 Sponsorrelaties in ontwikkeling 

 

Sportbonden worden in steeds grotere mate afhankelijk van sponsors en partners. Nu de regering zich 

steeds verder terugtrekt en de subsidiekranen worden dichtgedraaid is het voor sportbonden steeds 

belangrijker om sponsors en partners aan zich te binden. Zodoende kunnen de topsport- en 

breedtesportdoelstellingen van sportbonden gegarandeerd blijven. Naast deze verandering vindt nog een 

andere duidelijke wijziging plaats in de verhouding van sportbonden tot sponsoring.  

De sportwereld gebruikt steeds vaker marketingtechnieken om bepaalde doelstellingen te bereiken en 

sportorganisaties worden steeds vaker marktgericht vormgegeven. Relatiemarketing, het creëren, 

onderhouden en verbeteren van sterke relaties met klanten en andere betrokkenen, blijft volgens Kotler 

e.a. (1997) aan belang winnen.  

 

Pas aan het eind van de jaren zeventig kreeg de sponsoring in Nederland professionele kenmerken. In 

navolging van het buitenland klopte de topsport aan bij het bedrijfsleven. Nog volop profiterend van de 

economische groei van de zestiger jaren, ging het bedrijfsleven hier vaak op in. In eerste instantie in de 

vorm van donaties, maar al gauw ontdekten de ondernemers de commerciële mogelijkheden van de sport 

en besloten op te gaan treden als sponsor. In de loop der jaren heeft het begrip een meer zakelijke en 

commerciële invulling gekregen. In de recentere definities van sponsoring komt het ‘voor wat, hoort wat’-

principe steeds weer naar voren. Steeds meer bedrijven sponsoren uit strikt zakelijke overwegingen 

waarbij het ideële doel om met sponsoring bepaalde activiteiten voor de gesponsorde organisatie mogelijk 

te maken, uit het vizier is verdwenen.  

Eén van de sponsorontwikkelingen is het feit, dat de sponsor zich meer en meer beperkt tot de essentie 

van de sponsoring. Het gaat dan om het boeken van resultaten, namelijk onderscheidend zijn in de markt 

en doelstellingen realiseren. Voldoende ‘return on investment’ is hierbij een harde eis. 
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Voor de gesponsorde organisatie wordt het van steeds groter belang zich op professionele wijze te 

presenteren en te gedragen. De organisatie moet meer dan ooit aantonen, dat de investering van de 

sponsor verantwoord is. De sponsor heeft immers veel andere mogelijkheden om zich te binden (Van 

Wijk, 2007). 

 

Vroeger speelde de overheid een spilfunctie in de sport door subsidiëring. De overheid heeft zich de 

afgelopen jaren echter steeds verder teruggetrokken, waardoor de sportorganisaties op zoek moesten 

naar andere inkomstenbronnen Het nieuwe kabinet Balkenende II kwam in september 2003 met de nota 

‘Kennis, Innovatie, Meedoen. Beleid begrotingssubsidies vws’. Dit nieuwe subsidiebeleid betekende dat 

het ministerie stevig de bezem haalde door de instellingssubsidies gericht op het instandhouden van de 

betreffende organisaties. Voor het landelijk sportbudget hield dit een terugloop in van 18 miljoen euro 

(25%). Het geld dat op deze manier werd vrijgespeeld, bleef overigens deels beschikbaar voor de sport, in 

de vorm van projectsubsidies. De achterliggende gedachte bij deze verandering was dat de overheid geen 

taak heeft om maatschappelijke organisaties, zoals sportbonden, financieel overeind te houden. De 

overheid verstrekt alleen subsidies aan projecten die bijdragen aan de expliciete doelstellingen van het 

rijksbeleid (SCP, Rapportage Sport 2006).  

 

De commercialisering van de sport versterkte de behoefte van sportorganisaties aan geldelijke steun van 

het bedrijfsleven. In de traditionele sponsorrelatie wordt de sponsor dan ook voornamelijk de rol van 

‘geldschieter’ toegedicht. Een sportorganisatie verlangt van een sponsor een in geld uit te drukken 

prestatie, waarbij het onbelangrijk is of deze materiële steun in geld of in goederen wordt verleend. 

Daartegenover hoopt de sportorganisatie zo min mogelijk last te hebben van de sponsor en verwacht zij in 

geen geval inmenging in de bedrijfsvoering.  

 

Tegenwoordig is de traditionele sponsorrelatie vervangen door een relatie waarbij de sponsor meer waar 

voor zijn geld wil zien. De relatie tussen sportbonden en haar sponsors vraagt om maatwerk, flexibiliteit en 

kwaliteit. De uitdaging bestaat voor beide partijen erin om deze duurzame en wederzijdse voordelige 

relatie verder uit te diepen (De Pelsmacker, P., e.a. (2001). 

 

In Sport en Strategie van april/mei 2008 staat een artikel van marketingdeskundige Jeroen Boesmans 

genaamd: ‘Van sportsponsoring naar sportmarketing’. Ik citeer hieruit het volgende: 

Voor sportorganisaties heeft de ontwikkeling van sportsponsoring naar sportmarketing belangrijke 

consequenties. Om aantrekkelijk te blijven voor sponsors zullen ze zich door middel van marktonderzoek 

moeten verdiepen in de behoeften, kenmerken en gedragingen van de beoefenaars van hun sport, om zo 

bij te dragen aan de marketingdoelstellingen van de (potentiële) sponsors. De relatie met de sponsor 

wordt dus intensiever dan voorheen. Om de consument te raken met telkens nieuwe acties, moet de 

sponsor een beroep kunnen doen op marketingkennis van de sportorganisatie. Steeds vaker zullen 

dergelijke acties bovendien gezamenlijk worden uitgevoerd. 
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De financiële situatie van een aantal Nederlandse sportbonden is zorgwekkend. Door een tekort aan 

middelen kan een aantal bonden hun topsporters en talenten geen optimale begeleiding bieden. 

Sponsoring is voor veel organisaties een belangrijke bron van inkomsten. In het jaar 2000 was 20-40% 

van de inkomsten van sportbonden in Nederland afkomstig uit sponsoring (Lokerman, Ruts & Sijbesma 

2002). Anno 2008 geldt dit percentage in ieder geval nog steeds voor de KNWU.  

 

Zoals hiervoor besproken is ontwikkelen sponsorrelaties zich naar een relatie waarin sprake is van een 

intensievere samenwerking tussen beide partijen en naar een verhouding waarin de sponsor meer waar 

voor zijn geld wil zien, de zogenaamde ‘return of investment’. In het licht van deze ontwikkelingen is het 

interessant om te kijken hoe de KNWU zich als organisatie positioneert binnen deze sponsorrelaties. 

Daarom wordt in de volgende paragraaf een theoretisch concept over de klantgerichte organisatie 

besproken. Dit theoretische concept moet een kader bieden waarbinnen gekeken kan worden of de 

KNWU als een klantgerichte organisatie gezien kan worden en in het verlengde daarvan hoe de KNWU 

haar sponsorrelaties ‘managed’.  

 

4.2  De klantgerichte organisatie 

 

In de vorige paragraaf is stilgestaan bij de ontwikkelingen in sponsorrelaties. In deze paragraaf wordt 

nader ingegaan op de klantgerichte organisatie. Bij dit theoretisch kader wordt de KNWU als klantgerichte 

organisatie bekeken. Binnen dit concept worden de commerciële partners van de KNWU als klanten 

gezien. De relevantie van het gebruik van dit concept bestaat uit het feit dat gekeken wordt naar hoe de 

KNWU zich positioneert als klantgerichte organisatie. Kan de KNWU in haar verhouding met haar 

commerciële partners worden gezien als een klantgerichte organisatie en wat kan dit vervolgens 

betekenen voor het managen van haar klantrelaties?  

 

4.2.1 De klantgerichte organisatie 

 

Het eerste wat een organisatie als de KNWU moet doen, is ervoor te zorgen dat er eenduidigheid ontstaat 

met betrekking tot het begrip ‘klantgerichtheid’. De definitie die Lotgerink (2001) hanteert is de volgende: 

Klantgerichtheid is ondernemen door het bouwen en onderhouden van structurele duurzame win-win 

relaties met zorgvuldig geselecteerde klanten.  

 

Duurzaam is opgenomen in bovenstaande definitie, omdat een klantgerichte organisatie er niet op uit is 

om zo veel mogelijk one-night-stands te hebben met zo veel mogelijk wisselende partners, zo stelt 

Lotgerink (2001). Het al dan niet doorgaan naar een volgende fase in de relatie hangt af van het gevoel 

van beide partners of het maken van die stap iets extra’s toevoegt. Beide partners moeten het idee 

hebben dat een dergelijk commitment voor hen iets oplevert; anders stokt het proces. Vandaar dat win-
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win deel uitmaakt van de definitie van klantgerichtheid. Deze win-win relatie vereist empathie met 

betrekking tot het belang van de ander, en assertiviteit met betrekking tot het eigenbelang. Balanceren 

tussen die twee, dat is het onderhouden van een relatie. Lotgerink (2001) is van mening dat naarmate 

beide partners meer oog hebben voor zowel het eigenbelang als het belang van de ander, en dat aan 

elkaar weten duidelijk te maken, de kans dat de relatie verder gaat groter is. 

Verder betekent dat zowel een organisatie als haar klanten er goed aan doen selectief te werk te gaan. 

Om een dergelijke selectie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een onderneming criteria ontwikkelt 

waaraan relaties dienen te voldoen. Deze criteria kunnen op het financiële vlak liggen, zo stelt Lotgerink 

(2001). 

 

Ook volgens Van Wijk (2007) is investeren in een goede relatie met klanten nodig om hen te behouden en 

daardoor waardevoller te maken. Een goed contact met de klant vergroot de kans dat hij klant blijft. De 

klant regelmatig bezoeken, belangstelling voor hem tonen en echt naar hem luisteren kunnen de klant 

voor de organisatie behouden. 

 

Van Wijk (2007) is van mening dat de sportorganisatie om een goed klantcontact op te kunnen bouwen, 

niet alleen kennis moet hebben van de markt, maar ook inzicht moet hebben in de wensen van de klant. 

Dit betekent dat de sportorganisatie meedenkt met de klant. Dit meedenken moet toekomstgericht zijn en 

moet de klant helpen. Hieruit volgt dat meedenken met de klant zowel proactief als creatief moet 

gebeuren. Om succesvol mee te kunnen denken, moet de sportorganisatie zich eerst verdiepen in de 

klant. De organisatie moet ook goed realiseren dat klanten in de sportwereld veel keuzemogelijkheden 

hebben, veeleisender zijn dan ooit en steeds beter geïnformeerd zijn over de mogelijkheden in hun 

behoeften te voorzien. Deze klanten zoeken een betrouwbare partner die toegevoegde waarde levert in 

de vorm van passende oplossingen.  

 

4.2.2 Managen van klantrelaties (Customer Relationship Management) 

 

De manier waarop mensen denken over samenwerken en organiseren wordt bepaald door het dan 

geldende wereld- en mensbeeld. Dat betekent volgens Lotgerink (2001) dat vanaf het moment dat er 

systematisch of (wetenschappelijk) wordt nagedacht over organisaties, het beeld van organisaties aan 

verandering onderhevig is geweest. Gemeenschappelijk is steeds dat het denken over organisaties een 

antwoord probeert te formuleren op de vraag hóe samenwerking tussen mensen te optimaliseren.  
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Bij de bepaling van de optimale vorm van samenwerken zijn volgens Lotgerink (2001) altijd drie zaken van 

belang: 

 

1 Een intern afstemmingsvraagstuk.  

Mensen organiseren hun handelen in organisaties, omdat ze iets nastreven. Iets wat er nu nog niet is, of 

niet in de gewenste mate. Dat houdt in dat organisaties altijd toekomstgericht zijn. Er moet per definitie 

een beeld zijn van die toekomst, en de rol die de organisatie in die toekomst wenst te spelen. Een beeld 

hebben van de toekomst noemen we het hebben van een visie; de rol die de organisatie wenst te spelen 

is haar missie. Visie en missie kunnen al dan niet expliciet aanwezig zijn. Om haar rol te kunnen spelen 

moet een organisatie haar missie concretiseren in doelstellingen, en die vervolgens vertalen in een 

strategie, een tactiek en die tot uitdrukking laten komen in haar handelen. Dit vereist een constante 

tweewegcommunicatie tussen de leden van een organisatie. Het kunnen vertalen van visie in concreet 

handelen is een vaardigheid die iedereen in de organisatie – ieder vanuit zijn eigen perspectief – moet 

beheersen. Dat betekent dat het niet voldoende is dat iedereen de visie van de organisatie kent, zoals zo 

vaak wordt beweerd. Het gaat om de vertaling in concreet handelen.  

 

2 Een externe afstemmingsvraagstuk.  

Zoals gesteld is een organisatie alleen te bezien in de context van haar omgeving. Ze is op te vatten als 

een open systeem dat in constante interactie met haar omgeving door middel van constante aanpassing 

aan die omgeving een zodanig evenwicht tracht te bewaren dat haar voortbestaan verzekerd is. Een 

organisatie heeft met een groot aantal belanghebbenden (stakeholders) te maken. De organisatie zal in 

haar besluitvorming met deze stakeholders rekening dienen te houden, en helaas is het niet altijd zo dat 

de belangen van de verschillende stakeholders gelijk zijn. Vanuit de interactie met haar stakeholders 

beïnvloedt de organisatie op haar beurt haar omgeving.  

 

3 Een fundamentele doelstelling 

Elke organisatie heeft een fundamentele doelstelling, al is die vaak niet geëxpliciteerd. Deze raison-d’être 

gaat verder dan het hebben van een winstoogmerk of de wens om te overleven. Ooit is er iemand 

geweest die vanuit een al dan niet bewuste doelstelling de organisatie tot leven heeft gebracht. Misschien 

was dat de eigenaar/oprichter; soms is dat een groep van enthousiastelingen die een gezamenlijk beeld 

voor ogen heeft. Naarmate de organisatie ouder wordt, is deze doelstelling vaak meer naar de 

achtergrond verdwenen. Ook is het groter worden van de organisatie vaak een oorzaak van het vervagen 

van de doelstelling: nieuwkomers treden vaak op basis van andere doelstellingen toe tot de organisatie. 

Het interne vraagstuk, het externe vraagstuk en een fundamentele doelstelling zijn algemeen beschouwd 

de drie zaken die van belang zijn bij de bepaling van de optimale vorm van samenwerken, zo zegt 

Lotgerink (2001).  
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Het hiervoor besproken concept over de klantgerichte organisatie moet dit onderzoek verder op weg 

helpen. In de eerste paragraaf is eerst een schets gegeven van de huidige ontwikkelingen in 

sponsorrelaties. Vervolgens is in de tweede paragraaf een theoretisch concept gepresenteerd dat verder 

probeert in te gaan op de KNWU als klantgerichte organisatie binnen de context van die ontwikkelingen in 

sponsorrelaties. In vervolg op deze eerste twee paragrafen zal de volgende paragraaf verder ingaan op 

de relatie tussen de KNWU en haar commerciële partners. In deze derde paragraaf wordt de 

organisatietheorie van afhankelijkheid van hulpbronnen besproken. Dit concept bevat weer een uitbreiding 

op de eerder genoemde ontwikkelingen ten aanzien van sponsorrelaties en het concept van de 

klantgerichte organisatie. 

4.3       De organisatietheorie van afhankelijkheid van hulpbronnen 

In de relatie met de commerciële partners is het interessant om te kijken of de KNWU als organisatie 

afhankelijk is van haar commerciële partners. Dit is interessant omdat het iets kan zeggen over de 

onderlinge verhouding binnen de relatie van de KNWU en haar commerciële partners.  

Pfeffer en Salancik (2003) bieden hiervoor de organisatietheorie van afhankelijkheid van ‘resources’ 

(verder: hulpbronnen). De politieke organisatietheorie van Pfeffer en Salancik (2003) gaat voornamelijk 

over het vermijden van risico en onzekerheid voor de organisatie. Verder gaat deze theorie uit van het feit 

dat organisaties worden begrensd en beïnvloed door hun omgeving en dat deze organisaties een 

antwoord geven op deze beïnvloeding van buitenaf. Voor de KNWU-organisatie is het interessant om te 

zien of, en zo ja hoe zij op haar externe omgeving, en om precies te zijn haar commerciële partners, 

reageert en hoe zij hier organisatorisch mee omgaat.  

Volgens Pfeffer en Salancik (2003) wordt de effectiviteit van organisaties afgeleid van het managen van 

eisen, specifiek de eisen van belanghebbende stakeholders, van wie de organisatie afhankelijk is voor 

hulpbronnen en bijstand. De sleutel tot overleven voor een organisatie zit in de capaciteit tot het 

binnenhalen en behouden van hulpbronnen. Dit probleem zou simpel op te lossen zijn als organisaties 

complete controle hadden over deze hulpbronnen die zij nodig hebben om hun doelstellingen te 

realiseren. De KNWU is echter ook geen organisatie die zichzelf rechtstreeks toegang kan verschaffen tot 

deze hulpbronnen en middelen. Deze theorie van de afhankelijkheid van hulpbronnen (‘resource 

dependence’) zegt dat een organisatie streeft naar zoveel mogelijk onafhankelijkheid van andere 

organisaties. Dit om het risico van exploitatie door andere organisaties te voorkomen en ook niet de 

nadelige gevolgen van eventueel grillig gedrag door andere organisaties te ondervinden. Als een 

organisatie afhankelijk is van bepaalde specifieke hulpbronnen, en die hulpbronnen worden beheerst door 

een andere partij, probeert de organisatie in kwestie de betreffende hulpbronnen van de andere partij te 

beheersen of in een net van regelingen en overeenkomsten vast te leggen.  
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De KNWU heeft niet de complete controle over hulpbronnen die zij nodig heeft om haar doelstellingen te 

kunnen realiseren. Hiervoor moet zij terugvallen op haar omgeving. Deze omgeving biedt haar de 

ondersteuning die zij nodig heeft om te overleven als organisatie. Zonder de financiële ondersteuning, de 

ondersteuning in know-how en de ondersteuning in materialen heeft de KNWU nauwelijks bestaansrecht. 

Deze omgeving zal continu deze ondersteuning blijven bieden, maar niet zonder ook daartegenover 

bepaalde zaken te eisen. De afhankelijkheid van de KNWU van haar omgeving maakt de externe 

begrenzing en de controle over het gedrag van de KNWU beide mogelijk en bijna onvermijdelijk. Mijns 

inziens kan de KNWU niet overleven zonder te reageren op de eisen die gesteld worden door haar 

omgeving. 

Over het algemeen zullen organisaties worden beïnvloed door diegene die controle heeft over de 

hulpbronnen die zij nodig hebben. De kans dat de beïnvloeding plaatsvindt kan echter ook hele andere 

oorzaken hebben. Deze oorzaken kunnen ervoor zorgen dat deze beïnvloeding nog groter wordt. Het is 

interessant om te kijken of de KNWU aan deze voorwaarden voldoet. Dit bepaalt ook het bestek 

waarbinnen een organisatie zich zal moeten neerleggen bij een bepaalde machtscontrole. 

 

Pffefer en Salancik (2003) noemen drie factoren die expliciet proberen duidelijk te maken of een 

organisatie afhankelijk is van een andere organisatie.  

a) De importantie van de hulpbron. Tot welke omvang heeft de organisatie deze hulpbron nodig om haar 

doelstellingen te realiseren en haar overleving te continueren.  

b) De omvang tot waar de andere partij discretie heeft over de plaatsing en het gebruik van de hulpbron.  

c) Het kleine aantal beschikbare alternatieven of de controle die de andere partij heeft over die specifieke 

hulpbron. 

 

a) Als er gekeken wordt naar de importantie van de hulpbron kan het volgende worden gezegd. De 

kwetsbaarheid van de KNWU ten opzichte van invloeden van buiten de organisatie wordt deels bepaald 

door de omvang van tot waar de KNWU afhankelijk is van ruilinstrumenten bij het realiseren van haar 

doelen. Binnen de importantie van deze hulpbronruil zijn er twee dimensies te onderscheiden. De 

relatieve grootte van de ruil en de mate waarin de hulpbron essentieel is. Deze twee dimensies zijn niet 

compleet onafhankelijk van elkaar en zullen in onderling verband bekeken moeten worden. 

b) De tweede belangrijke factor die een rol speelt bij de bepaling van de afhankelijkheid is zoals al eerder 

genoemd, de omvang tot waar de andere partij zeggenschap heeft over de plaatsing en het gebruik van 

de hulpbron. Een vorm van deze zeggenschap is de bekwaamheid om de plaatsing of het gebruik van de 

hulpbron te bepalen. Concreet wordt hier de vraag gesteld wie bepaalt waar het geld naar toe gaat. Mag 

de KNWU naar haar vrije inzicht de hulpbron toewijzen aan een element binnen haar organisatie of willen 

de commerciële partners het geld ‘labelen’ aan een zelfgekozen doel. 

c) Bij de derde factor gaat het om de exclusiviteit van de hulpbron. Hoe groter deze exclusiviteit, hoe 

minder alternatieven de KNWU heeft. Een voorbeeld van controle over een hulpbron is het 
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eigendomsrecht of het patent van een commerciële partner. Dit kan gaan over kennis, informatie en 

middelen. Een andere grond voor controle is het hebben van toegang tot de hulpbron. De laatste factor 

van belang als we willen kijken naar de controle wordt afgeleid van de bekwaamheid regels te maken of 

op andere wijze de eigendom, de plaatsing en het gebruik van hulpbronnen te reguleren én de regels af te 

dwingen. Hier is dus van belang of de commerciële partners controle hebben over de hulpbron die zij de 

KNWU bieden, of dat andere bedrijven deze hulpbron evengoed kunnen aanbieden bij de KNWU. 

De theorie die ik hier geschetst hebt ontkent de redelijkheid van de conceptualisering van organisaties als 

zelfsturend, autonoom handelend en als organisaties die hun eigen doelen najagen. In plaats hiervan 

beweert deze theorie dat organisaties gericht zijn op anderen en voortdurend betrokken zijn bij een 

gevecht om autonomie en discretie én worden geconfronteerd met begrenzingen en externe controle. De 

vraag is hierbij of de KNWU toegeeft aan deze afhankelijkheid en haar organisatie vervolgens zo inricht 

en ‘managed’ dat de invloed van de externe omgeving, in dit geval de commerciële partners, beheersbaar 

blijft zonder dat de KNWU terechtkomt in een situatie van instabiliteit en onzekerheid. De theorie van 

Pfeffer en Salancik (2003) kijkt naar de afhankelijkheid van een organisatie van haar omgeving. Deze 

eenzijdige benadering schetst een theoretisch kader dat dieper ingaat op de vraag in hoeverre een 

organisatie afhankelijk is van haar hulpbronnen c.q. omgeving. Dit concept gaat echter niet verder in op 

de vraag of de omgeving afhankelijk is van de organisatie. In de volgende paragraaf zal daarom in 

uitbreiding op de theorie van Pfeffer en Salancik (2003) een concept worden gepresenteerd dat meer 

toeziet op de wederkerigheid van een relatie en in het verlengde daarvan op de wederzijdse 

afhankelijkheid van een sponsorrelatie. Zodoende kan een verdieping worden aangebracht in de 

afhaneklijkheidstheorie van Pfeffer en Salancik (2003). 

4.4 De coöperatieve sponsorrelatie 

 

Nadat is gekeken naar de ontwikkelingen in sponsorrelaties, de klantgerichte organisatie en naar de 

afhankelijkheidstheorie van Pfeffer en Salancik (2003) wordt in deze paragraaf gekeken naar de 

coöperatieve sponsorrelatie. De coöperatieve sponsorrelatie kan worden gekenmerkt door een steeds 

meer groeiende wens onder partners om te zoeken naar meer intensieve vormen van samenwerken. Bij 

deze coöperatieve sponsorrelatie, ook wel sport co-marketingrelatie genoemd, wordt gebruik gemaakt van 

het model van Bucklin en Sengupta (1992). Dit perspectief kan in aansluiting op de 

afhankelijkheidstheorie een verdere verdieping bieden in de beoordeling van de afhankelijkheidsrelatie 

tussen de KNWU en haar commerciële partners. Het model van Bucklin en Sengupta bespreekt een 

aantal factoren die het succes van coöperatieve sponsorrelaties bepalen. Hierbij maken zij onder andere 

gebruik van de ‘interorganizational exchange theory’. Deze theorie gaat er vanuit dat, gegeven een 

bepaald specialisme en schaarse hulpbronnen, ondernemingen hulpbronnen uitwisselen om de 

onzekerheid van de omgeving te reduceren. Zij benadrukken het belang van het wederzijdse voordeel van 

ondernemingen in het uitwisselingsproces. Het bereiken van een bepaalde match tussen de betrokken 
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partijen in deze coöperatieve sponsorrelatie is van essentieel belang, zo stelt Biemond (2002). Deze 

partnermatch is een gevolg van het feit dat organisatie-elementen op elkaar aansluiten, dat er 

commitment bestaat en dat beide partijen vertrouwen hebben. In deze paragraaf zal eerst een meer 

algemene inleiding worden gegeven in de theorie over coöperatieve sponsorrelaties. Vervolgens zal 

verder worden ingegaan op de partnermatch en de factoren organisatiecompatibiliteit, commitment en 

vertrouwen die daaraan ten grondslag liggen. 

 

4.4.1 De coöperatieve sponsorrelatie 

 

Globalisering van de sponsormarkt en de daaraan gekoppelde toenemende concurrentie dwingen 

sponsorzoekers, in het licht van de afhankelijkheid van deze inkomsten, hun aanbod naar sponsors te 

verbeteren en te professionaliseren. In marketingterminologie is ook sport immers een product dat voor de 

afnemers, in dit geval de (potentiële) sponsors, waarde moet kunnen scheppen. Biemond (2002) stelt dat 

een sponsorgerichte organisatie zich zal moeten realiseren dat de waarde van haar aanbod verbeterd 

moet worden door de voordelen te vergroten of de kostprijs te verminderen (value = benefits/price). De 

overgang naar marktgericht denken biedt mogelijkheden voor een heroverweging van de sponsorrelatie. 

Biemond (2002) is van mening dat de traditionele sponsorrelatie zich moet ontwikkelen in de richting van 

een partnerrelatie, waarbij de sponsorende onderneming de rol van ‘sport co-marketeer’ moet gaan 

vervullen. Door de intensieve samenwerking kunnen beide partijen maximaal gebruik maken van elkaars 

activa en competenties. Het doel van deze ‘sport co-marketingrelaties’ is voor beide partijen slechts die 

activiteiten over te houden waarin zij kunnen excelleren. Binnen het coöperatieve sponsoringmodel 

worden sportorganisatie en sponsor geacht gezamenlijk (marketing)activiteiten te verrichten om 

marketingdoelstellingen te bereiken. De doelstellingen van de partners hoeven niet gelijk te zijn, maar wel 

verenigbaar.  

 

De ontwikkeling naar een intensievere samenwerkingsvorm tussen sponsor en sportorganisatie valt 

samen met de eis vanuit het sponsorende bedrijfsleven dat sportorganisaties marktgerichter moeten 

denken en meer waarde moeten creëren als sponsoringobject. Bucklin en Sengupta (1992) zeggen dat 

aan een aantal randvoorwaarden moet zijn voldaan wil er sprake zijn van succesvolle coöperatieve 

sponsorrelaties: 

• Het gaat om een lange termijn relatie, het vereist visie en een blijvende gezamenlijke inspanning 

voor het gewenste resultaat. Er zal door beide partijen voldoende in de relatie geïnvesteerd 

moeten worden, want alleen als beide partijen er voordeel bij hebben zal dat leiden tot het 

gewenste resultaat.  

• Sport co-marketing dient met een beperkt aantal sponsors te gebeuren, tijd en energie dienen te 

worden geïnvesteerd in de relaties die van wezenlijk belang zijn voor beide partijen. 
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• Coöperatieve sponsorrelaties kunnen alleen succesvol zijn als bij beide partijen vertrouwen 

hebben en geloof in het slagen van de relatie aanwezig is. 

 

In het traditionele sponsoringmodel blijken beide partijen slechts belang te hechten aan de projectpay-off, 

waarbij de sponsor realisering van communicatiedoelstellingen nastreeft, terwijl de sportorganisatie een 

financiële ondersteuning verwacht. In de praktijk blijkt de opbrengst van de sponsorrelatie regelmatig niet 

aan de verwachtingen te kunnen voldoen. De grootste tegenvallers zijn meestal te vinden aan de kant van 

de sponsorende onderneming, die de verwachte sponsoringresultaten slechts sporadisch behaalt. 

Biemond (2002) stelt dat de gepercipieerde effectiviteit daardoor niet altijd groot is, waardoor de 

continuïteit van de sponsorrelatie onder druk komt te staan.  

Bucklin en Sengupta (1992) hebben een raamwerk ontwikkeld met een overzicht van factoren die het 

succes van de alliantie bepalen. Daarin beïnvloedt naast de projectpay-off ook de partnermatch de 

gepercipieerde effectiviteit van de coöperatieve sponsorrelatie. In het coöperatieve concept lijkt de 

projectpay-off enigszins naar de achtergrond te verdwijnen terwijl de partnermatch binnen het 

evaluatieproces aan belang wint.  

 

Bucklin en Sengupta (1992) stellen dat de projectpay-off en de partnermatch twee factoren zijn die de 

gepercipieerde effectiviteit van coöperatieve sponsorrelaties beïnvloeden. Omdat deze factoren mijns 

inziens tevens van invloed kunnen zijn op de afhankelijkheidsrelatie van de KNWU zullen zij in de 

volgende twee subparagrafen worden besproken. 

 

4.4.1.1 Projectpay-off 

 

Toch blijft de projectpay-off in een coöperatief sponsoringmodel volgens Biemond (2002) erg belangrijk. 

Bij de projectpay-off wordt gekeken welke toegevoegde waarde en (mogelijke) voordelen de coöperatieve 

sponsorrelatie heeft voor de betrokken partijen. De KNWU en haar commerciële partners wisselen 

onderling hulpbronnen uit, omdat zij verwachten dat samenwerking resulteert in voordeel voor beide 

partijen. De projectpay-off is een maatstaf voor deze voordelen en behelst grofweg een 

kostenbatenanalyse van het uitwisselingsproces (Biemond, 2002). De projectpay-off wordt door Bucklin 

en Sengupta (1992) als volgt gedefinieerd: ‘the strategic value of the alliance net of the development 

costs’. Volgens Bucklin en Sengupta hebben de economische mogelijkheden een (grote) positieve invloed 

op de gepercipieerde effectiviteit van een samenwerkingsrelatie. 

 

4.4.1.2 Partnermatch 

 

Het bereiken van een bepaalde match tussen de betrokken ondernemingen bij een coöperatieve 

sponsorrelatie is van essentieel belang, terwijl ze vaak sterk verschillen. Niet alleen Bucklin en Sengupta 
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(1992) vinden partnermatch een belangrijke variabele in het functioneren van samenwerkingsverbanden. 

Ook Achrol, Scheer en Stern (1990)
 
gaan in op het belang van partnermatch binnen 

samenwerkingsverbanden. Zo stellen zij dat partnermatch wordt bepaald door drie structurele variabelen: 

‘organizational compatibility’ (verder: organisatorische compatibiliteit), ‘organizational commitment’ 

(verder: commitment) en ‘trust’ (verder: vertrouwen).  

 

4.4.1.2.1 Organisatorische compatibiliteit 

 

De organisatorische compatibiliteit van potentiële partners wordt meestal beoordeeld naar enerzijds 

strategische en anderzijds culturele ‘fit’. Organisatorische compatibiliteit is de katalysator van een 

samenwerkingsrelatie en valt uiteen in twee componenten: strategische en culturele compatibiliteit 

(Achrol, Scheer en Stern, 1990)
. 
Hieronder worden deze twee componenten nader toegelicht. 

 

a) Strategische compatibiliteit 

Organisaties gaan meestal samenwerkingsverbanden aan omdat zij onvolkomenheden in 

kerncompetenties of hulpbronnen binnen de eigen organisatie hebben. Deze kerncompetenties of 

hulpbronnen proberen zij dan bij partners te vinden (resource dependence theory). Strikt genomen liggen 

de kerncompetenties van sportorganisaties vooral op sportief gebied. Sportorganisaties moeten echter, 

om zich op sportief gebied te kunnen onderscheiden, geld genereren en proberen via commerciële 

activiteiten kapitaalkrachtiger te worden. Een sportorganisatie is meestal niet in staat de noodzakelijke 

commerciële activiteiten autonoom te vervullen, omdat de vereiste hulpbronnen beperkt of in zijn geheel 

niet aanwezig zijn.  

De fundamentele vraag rond strategische ‘fit’ is of de gezamenlijke waardeketen van de sportorganisatie 

en de sponsor kan leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel voor beide betrokken partijen. 

Potentiële synergieën tussen de sportorganisatie en de sponsor vergroten de kans van slagen van een 

coöperatieve sponsorrelatie, maar complementerend denken alleen is geen garantie voor een succesvolle 

samenwerkingsrelatie (Bleackley, 1991). Beide partijen moeten elkaar (in gelijke mate) nodig hebben. Als 

dit niet het geval is, zal de minder afhankelijke partij haar macht laten gelden.  

Het behoud van autonomie in een coöperatieve sponsorrelatie impliceert dat identieke doelstellingen een 

utopie zijn, maar voor het bereiken van een win-winsituatie is het noodzakelijk een bepaalde balans te 

vinden. De doelstellingen hoeven niet hetzelfde te zijn, als zij maar wel verenigbaar zijn (Spekman en 

Swahney, 1991). 

 

b) Culturele compatibiliteit 

Strategisch evenwicht tussen de partijen geeft een indicatie van de mogelijke voordelen van een sport co-

marketingrelatie. Een strategic ‘fit’ betekent echter niet dat de synergievoordelen van de gezamenlijke 

waardeketen ook daadwerkelijk benut zullen worden. Cultuurverschillen tussen de partijen kunnen fricties 

veroorzaken, waardoor het strategisch evenwicht niet tot het verwachte duurzame concurrentievoordeel 
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zal leiden. De variabele ondernemingscultuur heeft grote invloed op het gedrag van organisaties en dus 

ook op gedragingen binnen samenwerkingsverbanden.  

Uit onderzoek van Barkema en Shenkar (1997) en van Beamish en Inkpen (1995) blijkt dat 

cultuurverschillen een negatieve invloed hebben op het succes van samenwerkingsrelaties. 

Sportorganisaties moeten dus bij de beoordeling van potentiële partners streven naar een minimum aan 

culturele verschillen. Door de unieke identiteit van sportorganisaties valt sterke culturele diversiteit in sport 

co-marketingrelaties haast niet te voorkomen. Daarom wordt de manier waarop de sportorganisatie en de 

sponsor met deze cultuurverschillen omgaan een kritische succesfactor voor het samenwerkingsverband.  

 

4.4.1.2.2 Commitment 

 

We hebben gezien dat organisatorische compatibiliteit een belangrijke structuurvariabele binnen 

samenwerkingsrelaties is. Samenwerkingsrelaties tussen incompatibele ondernemingen zullen 

vermoedelijk verzanden in eindeloze conflicten. Partnermatch is het product van drie factoren, zodat 

incompatibiliteit op enkele organisatie-elementen gecompenseerd kan worden door te investeren in de 

andere structuurvariabelen: commitment en vertrouwen (Thomas, 1976; Mohr en Spekman, 1994). 

Commitment wordt door Achrol, Scheer en Stern (1990) gedefinieerd als ‘the desire and intent of 

participants to give energy and loyalty to an organization, to be affectively attached to its goals and values, 

and to sustain the well-being of the relationship’. Sterke verbondenheid in de samenwerkingsrelatie 

reduceert de gepercipieerde gedragsonzekerheid en de waarschijnlijkheid van opportunisme, en vergroot 

daarom de kans op coöperatief gedrag. 

Binnen sommige samenwerkingsverbanden lijkt verbondenheid als vanzelf te ontstaan, doordat de 

betrokken partijen grote strategische belangen hebben bij het goed functioneren van de relatie. Vaak zal 

commitment echter gestimuleerd moeten worden door middel van (specifieke) investeringen of 

inspanningen.  

In perioden van voorspoed lijkt verbondenheid een ondergeschikte rol te spelen, maar gedurende 

moeilijke periodes bepaalt de commitment van de partners of het samenwerkingsverband overeind blijft 

(Sternberg, 1986). Committed partners stellen zich meer open voor de voorkeuren van de partner en 

zullen zich in conflictsituaties flexibeler opstellen omwille van de voortgang van de coöperatieve relatie.  

 

4.4.1.2.3 Vertrouwen 

 

In navolging van Hosmer (1995) wordt vertrouwen als volgt gedefinieerd: ‘een positieve verwachting van 

de sportorganisatie omtrent het gedrag van de sponsor, en vice versa. Vertrouwen wordt in de literatuur 

beschreven als een factor die het resultaat van de samenwerkingsrelatie beïnvloedt. Als partners elkaar 

vertrouwen, zal er minder tijd en geld besteed worden aan het zoeken naar een alternatieve partner. 

Verder hoeft het contract niet alles te dekken, omdat onderling vertrouwen de verwachting wekt dat 

mogelijke conflicten in gezamenlijke harmonie worden opgelost.  
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Boersma (1999) beschrijft de dynamiek van vertrouwen en onderkent daarmee de mogelijkheid 

vertrouwen op te bouwen binnen samenwerkingsrelaties. Boersma heeft een model ontwikkeld waaruit 

blijkt dat vertrouwen, gedrag en onderlinge afhankelijkheid elkaar beïnvloeden. Dit betekent dat 

samenwerkende ondernemingen, via hun gedrag en management van onderlinge afhankelijkheid invloed 

hebben op de ontwikkeling van vertrouwen in hun onderlinge relaties (Boersma, 1999). Boersma 

onderscheidt drie gedragsdimensies van vertrouwen: afspraken nakomen (promissory), taken competent 

verrichten (competence) en welwillendheid (goodwill). Gedragingen conform deze gedragsdimensies 

zullen de vertrouwensband tussen de partijen verstevigen, terwijl tegengesteld gedrag het onderlinge 

vertrouwen zal ondermijnen.  

Boersma (1999) ziet twee bronnen van vertrouwen: economisch eigenbelang en emoties. Meestal is 

wederzijds vertrouwen gebaseerd op het economisch eigenbelang en de samenwerkingsrelatie. Het 

economisch eigenbelang wordt bepaald door de mate waarin partij A economisch afhankelijk is van partij 

B én het samenwerkingsverband. De economische afhankelijkheid van een partij wordt bepaald door 

zaken als de economische waarde van de tegenpartij en de eigen transactie-specifieke investeringen in 

de samenwerkingsrelatie. 

Boersma (1999) stelt dat ‘bonding’ tussen samenwerkende partijen begrepen kan worden vanuit 

economisch eigenbelang. Beide partijen zullen zich realiseren dat ze deel uit maken van een netwerk, 

waar ze elkaar over en weer nodig hebben. Alleen als ze zich goed gedragen zullen de sociale banden 

intact blijven die van belang zijn om gebruik te maken van dat netwerk. Met andere woorden, goed gedrag 

en een goede atmosfeer hebben economisch nut op de lange termijn. Boersma nuanceert de waarde van 

emotioneel vertrouwen en stelt dat vertrouwen alleen op emotie gestoeld is, wanneer de afgevaardigden 

een vriendschap of persoonlijke band hebben opgebouwd. Dit betekent dat groot personeelsverloop in 

een coöperatieve sponsorrelatie het opbouwen van een vertrouwensband bemoeilijkt. Tevens wijst zij op 

de fragiliteit van wederzijds vertrouwen: als het economisch eigenbelang van een partij wegvalt, zal deze 

geen motieven meer hebben om een goede persoonlijke band met de tegenpartij te onderhouden.  

 

4.5 Tot besluit 

 

Het theoretisch kader dat in dit hoofdstuk is besproken vormt het verdere raamwerk voor de presentatie 

van de empirische data in hoofdstuk 5 en voor de analyse in hoofdstuk 6. Hierin wordt ook de volgorde 

aangehouden die in dit hoofdstuk is gehanteerd. De theoretische bespiegelingen met betrekking tot de 

ontwikkelingen in sponsorrelaties, de KNWU als klantgerichte organisatie en de coöperatieve 

sponsorrelatie hebben een ondersteunende functie binnen dit onderzoek, waarin de 

afhankelijkheidsrelatie van de KNWU centraal staat. De analyse van de bevindingen die gerelateerd 

kunnen worden aan één van deze drie ondersteunende conceptuele kaders moet een scherper beeld 

geven van de afhankelijkheidsrelatie van de KNWU.  
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5. DE RELATIE IN PRAKTIJK 

 

In dit hoofdstuk staan alle voor dit onderzoek relevante bevindingen genoemd, die zijn voortgekomen uit 

de afgenomen interviews. Zowel bevindingen uit interviews afgenomen bij de commerciële partners van 

de KNWU, als bij het uniebureau van de KNWU zelf. Van de commerciële partners is alleen Vredestein 

(supplier van fietsbanden) niet geïnterviewd. Bij het uniebureau zijn drie personen geïnterviewd die vanuit 

zijn of haar functie de sterkste relatie c.q. het sterkste contact met de commerciële partners hadden. Dit 

waren de communicatieadviseur, de manager communicatie en marketing en de manager van de afdeling 

sport. Deze interviews hebben veel data opgeleverd die relevant zijn voor dit onderzoek. In dit hoofdstuk 

wordt de indeling die in het theoretisch kader is neergezet voortgezet. Dit betekent dat achtereenvolgens 

bevindingen worden genoemd die ingaan op de ontwikkeling in sponsorrelaties, de afhankelijkheidsrelatie, 

de coöperatieve sponsorrelatie en tot slot de klantgerichte organisatie.  

De bevindingen van de commerciële partners en de bevindingen van de leden van het uniebureau van de 

KNWU staan apart genoemd.  

 

5.1 Wat vinden de commerciële partners? 

 

In de weergegeven citaten heb ik de namen van commerciële partners vervangen door de 

woordcombinatie ‘(de)/(een) commerciële partner’. Dit vanwege de wens van meerdere commerciële 

partners de uitkomsten van het interview alleen openbaar te maken voor mensen van binnen de KNWU, 

en niet ook voor andere commerciële partners van de KNWU.  

 

5.1.1 Trends in sponsorrelaties nader bekeken 

 

De commerciële partners van de KNWU hebben een aantal zaken aangegeven die ingaan op de 

ontwikkeling in sponsorrelaties. Hierbij geven onderstaande twee citaten aan dat de commerciële partners 

een bond willen die pro-actief is, die meedenkt met de sponsor en die geenszins achterover leunt:  

 

“Pro-activiteit, het meedenken met de sponsor. Want alleen maar een logo plakken op de helm van de 

nationale selectie wat nu het geval is, daar ga je het nooit mee halen. Die sponsortijd is echt wel geweest, 

diegenen die dat nog denken die slapen echt. Je zult sponsoring moeten activeren.” 

 

“Je ziet de verandering. Die moet ook. Ik denk dat ik het al zeker heb gezien, en dat moet ook, want het 

achterover zitten vanuit de bond, die sponsor komt wel met geld en wij kunnen er mee doen wat wij willen, 

die houding kun je niet meer aannemen.”  

 

 

 



 29 

5.1.2 De klant als uitgangspunt 

 

Een aantal commerciële partners geeft aan dat de win-win relatie ontbreekt. De al eerder ter sprake 

gekomen ‘return of investment’ ontbreekt. Dit duidt op een gebrek aan evenwicht in de relatie en op een 

beperkte klantgerichtheid. Uit het volgende citaat valt dit op te maken.  

 

“Dat wij ook steeds meer eisen stellen aan de bond, van denk pro-actief in plaats van reactief. Hoe 

kunnen wij die uitnutten, dat wij daar ook iets voor terugkrijgen. Want normaal gesproken is er in een 

sponsorrelatie sprake van een win-win situatie. Wij zien niet veel win-situaties los van het feit dat wij onze 

naam op het tenue mogen hebben op het moment dat er een wedstrijd is. Maar dat is alles tot nu toe. 

Maar voor het geld dat wij sponsoren willen wij gewoon iets meer terug.” 

 

Meerdere commerciële partners geven aan dat de samenwerking moeizaam verloopt. Hiervoor geven zij 

oorzaken aan die besloten liggen in de organisatie van de KNWU. Onderstaande twee citaten geven aan 

dat de interne afstemming van zaken onvoldoende is gebleken: 

 

“Nou, er is geen begrip of acceptatie dat de samenwerking lastig is gebleken of dat zaken niet goed 

verlopen. Niet over zo’n lange periode. Dan houdt het een keer op. Ik snap best wel dat er problemen 

kunnen zijn, en ik heb begrip voor bepaalde zaken. Maar dit sleept zich over zo’n lange periode voort. Met 

dan weer een incident, en dan weer een incident. Daar word je af en toe helemaal toeter van. En dan 

moet ik er steeds achteraan gaan. Met ja, nee, welles, nietes. Gewoon niet echt een goede zaak. En dan 

denk ik van hoe kan het in godsnaam dat er in zo relatief kleine organisatie zoveel dingen mislopen.”  

 

“Ik zou niet willen zeggen omdat het een sportbond is dat het niet te realiseren is, ik zou het anders willen 

zeggen, als je als sportbond kiest om een andere weg in te slaan, dan moet je je organisatie in termen 

van resources en budgetten daarop aanpassen en als je dat niet doet, dan ben je verkeerd bezig.” 

 

Naast de problemen die zich voordoen als gevolg van zaken die besloten liggen in de organisatie van de 

KNWU, zijn er ook problemen aan te geven die duiden op een gebrek aan afstemming met de omgeving. 

Uit onderstaande citaten blijkt dat de KNWU onvoldoende anticipeert op de wensen en eisen van haar 

commerciële partners, wat aangeeft dat de KNWU moeite heeft zich klantgericht op te stellen: 

 

“Die inefficiëntie had te maken met het onvermogen van de KNWU om zeg maar vastomlijnd toe te 

zeggen tot waar de afspraak mocht gelden. Het leek wel of het accent bij de KNWU bleek te liggen, en 

dan kom ik toch bij het woord empathie, een stuk materiaalsponsoring waarbij zij aangeven van zoveel 

hebben we nodig en dat vullen we in. Maar dat de vraag van de partij die dat moest leveren voornamelijk 

betrekking heeft op: “What’s in it for us?” en dat dat bijzonder moeilijk was om dat het eigenlijk niet 

mogelijk was om aan te geven waarop de omvang van de investering gebaseerd was. Kijk, we moeten 
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geen oude koeien uit de sloot halen, maar als je mij vraagt om een omschrijving van de samenwerking 

met de KNWU en hierop terugkijkend, zeg ik, dat dat absoluut iets is wat wij, wat ons opgevallen is als 

een minder efficiënte vorm van managen van de contacten met externe partijen.” 

 

“Toen duurde het weer een hele tijd voordat wij weer een materialenlijst hadden, terwijl het gewoon een 

kwestie van een dag kan zijn. Dat ging allemaal heel traag en langzaam.” 

 

Naast de interne problemen en de problemen die zich afspelen in de context van de omgeving geven de 

partners nog een andere oorzaak aan die laat zien dat de KNWU moeite heeft zich klantgericht te 

positioneren. In onderstaande twee citaten geven de commerciële partners aan dat de KNWU een gebrek 

aan structuur kent: 

 

“Ik heb het idee dat de KNWU geen vast stramien heeft en niet echt met standaard draaiboeken werkt. 

Mocht er iemand wegvallen, is er weinig know-how achter de hand van iemand die dat dan moet kunnen 

opvangen. De KNWU zou er goed aan doen om voor allerlei zaken te werken met vaste draaiboeken en 

checklisten. De structuur daar ontbreekt het voornamelijk aan. Die kan op vele fronten verbeterd worden.” 

 

“Er moet goed gedocumenteerd worden waar je allemaal mee bezig bent, en dat moet gerelateerd zijn 

aan een hoger liggend plan. Waar ga je als KNWU naar toe, welke partners heb je daarvoor nodig, wat 

moet je daarvoor doen. En op basis daarvan kan je gestructureerd, dan komen we even terug op 

gestructureerd aan het werk in plaats van het ad hoc aanpakken van zaken.”  

 

Het managen van haar commerciële partners gaat de KNWU moeilijk af. De KNWU loopt achter de feiten 

aan doordat zij in de ogen van de commerciële partners onvoldoende kwaliteit levert en niet altijd even 

professioneel haar taken uitvoert. Dit gebrek aan professionaliteit en kwaliteit maakt klantgericht handelen 

lastig. Onderstaande twee citaten maken dit duidelijk: 

 

“De KNWU-organisatie zou slagen kunnen maken door nog professioneler te opereren. Het blijft een 

vereniging. Dat merk je aan allerlei dingetjes. Kwaliteitsslagen gaan te langzaam, ze lopen behoorlijk 

achter op een aantal punten. Met name qua organisatie denk ik, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Daar 

moeten ze een kwaliteitsslag kunnen maken. Ja, het is een tal van dingen. Maar om er één te noemen. 

Als je de website bekijkt dan is die voor mij, en dan ben ik nog ingevoerd, niet echt praktisch.” 

 

“Nee, ik kan niet zeggen dat de mensen daar bijvoorbeeld de kwaliteit niet hebben, de bond zelf denk ik 

wel dat er een aantal mensen zitten, maar daar hebben wij dan niet zo heel veel mee te maken, die niet 

het niveau hebben zeg maar dat wij eigenlijk zouden verwachten. Ja, ik ga geen namen noemen, dat vind 

ik vervelend, maar er zijn mensen die van hun hobby hun werk hebben gemaakt, en absoluut niet door 

hebben van oké wat is nu het vak, waar zijn we hier mee bezig. Maar dat is ook niet hun taak misschien. 
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Ik denk dat ze absoluut heel goed bezig zijn met het verder uitbouwen van het wielrennen, maar dat ze 

niet verder kijken dan dat ook. Kijk bijvoorbeeld meer wat de sponsors er mee kunnen.” 

 

5.1.3 Afhankelijkheid 

 

Bij de vraag of de commerciële partners zich afhankelijk voelen van de KNWU heb ik een onderscheid 

gemaakt tussen branche-eigen en branche-vreemde commerciële partners. Deze keuze is gemaakt 

omdat ik een eventueel verschil in bevindingen dan beter zou kunnen duiden zonder daar direct 

conclusies aan te verbinden. Onder branche-eigen worden de volgende commerciële partners verstaan: 

Gazelle, Koga, Merida, Batavus/Redline, Wielermagazine, Bioracer, Shimano en Tacx. Onder branche-

vreemde worden de volgende commerciële partners verstaan: AA Drink, Rabobank, T-Mobile, TDX 

Sports, OAD Reizen, Terberg Leasing (Greenlease) en Bureau TOP. 

 

De branche-eigen partners van de KNWU gaven voornamelijk aan dat zij zich geen situatie konden 

voorstellen waarin zij geen partner van de KNWU waren. Het was een soort vanzelfsprekendheid dat die 

relatie bestond. De KNWU wordt gezien als een entiteit, een autoriteit met een bepaald gezag. Deze 

opmerkingen duiden op een zekere mate van afhankelijkheid van de commerciële partners van de KNWU. 

De onderstaande drie citaten geven dit aan: 

 

“dan kun je niet om de KNWU heen, dan past dat erbij. Als je te maken hebt met topteams dan heb je te 

maken met de KNWU, dan heb je te maken met professionaliteit en dan kom je automatisch bij de KNWU 

terecht. En daarin is het eigenlijk iets, daar kun je niet zonder elkaar. Althans, dan kun je niet als fabrikant 

om de KNWU heen. Het is een entiteit, het is er. Misschien is het wel zo dat de KNWU zich in dat opzicht 

in het verleden minder in de richting heeft gewend van haar partners zoals wij dat wel eens gevoeld 

hebben, dan misschien prettig zou zijn geweest.”  

 

“daarbij wat ik dus net vergat te zeggen, want waarom zijn wij naar de KNWU gegaan, dat wij absoluut 

vinden dat de KNWU binnen de wielersport toch gezag heeft en dat voor ons product natuurlijk heel goed 

is om gelieerd te zijn aan een bond. Want dat geeft gezag.” 

 

“Ja, maar je kan niet anders. Er is maar één grote organisatie, die heeft autoriteit. Om die autoriteit doe je 

het ook. Dat is het belangrijkste als je supplier bent binnen het wielrennen.”  

 

De volgende twee citaten geven echter aan dat niet alle branche-eigen commerciële partners zich 

afhankelijk voelen van de KNWU. De KNWU is in hun ogen ook weer afhankelijk van de commerciële 

partners omdat zij bijvoorbeeld marktleider zijn of omdat zij investeringen van een bepaalde grootte doen. 

 

“De KNWU kan ook ergens anders naar toe, maar wij zijn wel marktleider.” 
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“Er moest op dat moment tegen de trend in worden geïnvesteerd en het hield voor ons, maar ook voor de 

KNWU een stap in. De KNWU was niet bij machte om daar substantieel aan bij te dragen. En wij als 

commerciële partner stonden dus voor de taak om dat gat op te vullen. Om dat op te lossen.” 

 

Bij de branche-vreemde commerciële partners van de KNWU bestond een iets ander beeld ten aanzien 

van de afhankelijkheid dan bij de branche-eigen partners. Het gebrek aan financiële middelen maakt de 

KNWU afhankelijk van veel van haar commerciële partners. De onderstaande drie citaten geven dit aan: 

 

“Ja, afhankelijk is een zwaar woord, want iedereen is vervangbaar. Maar ik denk inderdaad als wij zouden 

zeggen oké wij stoppen ermee, dan zal een andere partij zich aardig moeten invreten in de problematiek 

van de KNWU. Die positie realiseren we ons wel maar die misbruiken we niet. Waarom is men afhankelijk. 

1. De dingen die we gebouwd hebben, hebben ze niet laten beschrijven. Daardoor wordt de 

afhankelijkheid nog groter, de KNWU heeft geen budget om dat allemaal te doen. Die afhankelijkheid 

creëren ze een stukje zelf. Dingen die gebouwd zijn, die afhankelijkheid is ook heel sterk, want wij kennen 

die, wij hebben die gebouwd, Rob kent ze ook allemaal, die zijn allemaal niet beschreven, dus daar zit wel 

een stukje afhankelijkheid in. Wij hebben al vaker gezegd van laten we het nou gaan beschrijven dus dat 

ook Rob zijn kennis eens op papier staat.” 

 

“De KNWU is voor het welslagen van het project afhankelijk geweest van de investering van ons als 

commerciële partij, aangezien de KNWU onvoldoende eigen financiën wilde aanspreken ter financiering 

van het project, maar dat is een keuze geweest van de KNWU zelf.” 

 

“Sportbonden in zijn algemeenheid worden steeds afhankelijker van de hoofdsponsor, ook in dit geval met 

de KNWU en de Rabobank als hoofdsponsor.” 

 

5.1.4 Wederkerigheid in de sponsorrelatie 

 

De coöperatieve sponsorrelatie 

De groeiende wens onder partners om te zoeken naar meer intensieve vormen van samenwerken blijkt 

onder andere uit de volgende twee citaten: 

 

“Er is meer mogelijk op samenwerkingsgebied, op marketing en commercieel niveau.” 

 

“De KNWU kenmerkt zich door heel veel bestuurders en kijkt heel erg naar de eigen organisatie, de 

ontwikkeling, de beleidsontwikkeling, maar ze mist de tentakels om het commerciële, het promotionele, de 

samenwerking smeuïger en leuker kunnen maken.” 
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Daarnaast zijn de commerciële partners van mening dat sportbonden commerciëler moeten denken en 

dat zij meer waarde moeten creëren voor het te sponsoren object. De tijd van het ontvangen van een 

financiële ondersteuning is voorbij, zo blijkt ook uit onderstaand citaat van één van de commerciële 

partners: 

 

“Wat jij net al zei, het is misschien toch geen commercieel bedrijf, en er zitten misschien de verkeerde 

mensen die niet commercieel genoeg zijn. Je ziet steeds meer dat de sponsors dat wel wensen of eisen. 

Dus misschien moet daar ook een verandering in komen. De hele sponsorwereld is veranderd. Niet meer 

een zak met geld, veel succes ermee. Maar dat het steeds vaker is van wat kunnen wij daarmee. Daar 

zullen dan ook die bonden in mee moeten.” 

 

Verder geeft menig commerciële partner aan dat een discrepantie bestaat tussen de geleverde 

inspanningen en de verkregen ‘return of investment’. Zij zijn van mening dat er onnodig veel tijd gemoeid 

gaat met het onderhouden van de relatie. Het volgende citaat laat dit zien:  

 

“Ons merk is fietsen en de KNWU is ook fietsen. We hebben wel intern gezegd en dat hebben we ook al 

bij de KNWU laten vallen, als het zo verder gaat wordt het echt een lastig verhaal. Want het is een dure 

grap. Je moet van zoiets geen stress hebben, en ik heb geen zin om elke keer als een politieagent door te 

gaan schaatsen van dit en dat. Er zijn weinig sponsoringdingen waarin zo veel tijd in gaat zitten als met de 

KNWU bij tijd en wijlen. Dat is gewoon zonde. Er moet gewoon een goede ‘return of investment’ zijn.”  

 

Partnermatch 

De commerciële partners geven aan dat de KNWU een organisatie is die zich kenmerkt als een logge 

organisatie die het lastig vindt stappen voorwaarts te maken. Daarnaast heeft de KNWU in hun ogen last 

van een groot personeelsverloop. Hiermee geven de commerciële partners aan dat de organisatie van de 

KNWU een moeilijk element is in de relatie. Dit blijkt ook uit de volgende twee citaten: 

 

“Maar als ik aan de KNWU denk, dan is het voor mij een vrij, en dat heeft natuurlijk ook te maken met die 

verenigingen die daaraan hangen en het bestuur enz. absoluut een vrij logge organisatie die moeilijk 

vooruit…in al dat overleg wat ze hebben met de districten enz. moeilijk vooruit komt. Een groot 

conservatief gedeelte dat staat tegenover een progressief gedeelte die de hele zaak wil reorganiseren, 

wat botst, en zo blijf je met zijn allen hangen in iets wat voor mij weinig met sport te maken heeft. Het 

bedrijfsbureau is voor mij het progressieve gedeelte. Het bestuur is voor mij een gedeelte wat volgens mij 

helemaal geen besluiten durft te nemen. Die dus bang zijn voor veranderingen omdat ze denken dat daar 

gedonder van komt. Dat denk ik maar ik weet niet of ik dit mag zeggen. Het bestuur ervaar ik niet als 

slagvaardig. Het vorige bestuur werd eigenlijk enorm gedomineerd door 2-3 mannen maar die met elkaar 

meer bereid waren om vooruit te gaan.” 
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“En voor de KNWU is vorig jaar natuurlijk niet het makkelijkste jaar geweest. Nieuw bestuur, nieuwe 

directeur, oude weg, geduvel, laten we het gewoon maar bij naam noemen, gudo (red. marketingadviseur) 

weg, waardoor Inge veel op haar bordje kreeg, nieuwe man (red. marketingadviseur) erbij, nieuwe man 

weer weg. Dat is natuurlijk niet het ideale moment om dan daar voortdurend samen de vinger aan de pols 

te houden.” 

 

Commitment 

Commitment bepaalt voor een deel het succes in een coöperatieve sponsorrelatie. Uit de onderstaande 

twee citaten blijkt echter dat de commerciële partners een gebrek aan beleving, liefde en empathie bij de 

KNWU ervaren. Hieruit kan worden afgeleid dat in de ogen van de commerciële partners het de KNWU 

binnen de sponsorrelatie aan commitment ontbreekt: 

 

“Maar ik denk dat het wel duidelijk moet zijn dat de KNWU met commerciële partijen samenwerkt en de 

liefde dan van twee kanten moet komen en de empathie. Dat het dus ook te ver zou gaan om het alleen te 

benaderen vanuit de publieke omgeving, zo van ja maar moet je eens luisteren we zijn een publiek 

lichaam en jij mag ons sponsoren.” 

 

“Beleving aan beide kanten. Ik denk dat er meer beleving bij ons is, dan bij jullie. Zeg ik maar even.”  

 

Vertrouwen 

Naast commitment speelt ook het vertrouwen een rol voor de partnermatch. Het vertrouwen onder de 

commerciële partners is wisselend. Hieronder wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de KNWU moeite heeft 

haar afspraken na te komen en haar beloftes waar te maken: 

 

“De samenwerking gaat met vallen en opstaan, de KNWU heeft moeite met de personele bezetting, 

tevens verloopt de communicatie moeizaam en worden de afspraken niet altijd nagekomen. Kort gezegd, 

er is nog veel winst te boeken. Door een onderbezetting komt teveel op het bordje terecht van een aantal 

personen.” 

 

“Als er dingen bij de KNWU zijn die beter kunnen zijn dat de communicatie naar de partners, naar de 

sporters en de interne communicatie. Er is een groot verschil tussen de theorie en de praktijk bij de 

KNWU. In zijn algemeenheid kunnen beloftes beter waargemaakt worden.” 

 

Daarnaast blijkt uit de onderstaande drie citaten dat er wel degelijk een onderlinge loyaliteit en een 

onderling vertrouwen bestaat. De KNWU wordt hierbij tevens gezien als een sympathieke groep van 

mensen, waardoor de vertrouwensband wordt verstevigd. 
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“Het is echt een gevoel en de manier waarop je met elkaar omgaat. En dat je inspanningen verricht om 

dat doel en Wielerweb, en de hele spin-off  tot een succes te maken. Dat je daar de tijd en aandacht aan 

moet geven. En dat doen we allebei, dus in dat opzicht zijn we wel heel erg loyaal aan elkaar. Ja jawel 

vertrouwen en loyaliteit heb ik absoluut.”  

 

“En nu denk ik dat de KNWU ook met ons is meegegaan omdat we elkaar vertrouwen. En dat speelt 

natuurlijk ook gewoon een grote rol. Op het moment dat de KNWU ons vraagt iets te doen of te laten zal 

daar serieus naar gekeken worden. Je neemt elkaar serieus en je laat elkaar vrij in eigen zaken. Maar je 

neemt elkaar wel serieus en dat is wel belangrijk voor een partnership.”  

 

“De sympathie met de mensen, met Inge, Nathalie en Bas. Dat soort mensen, sympathiek. Maar dat past 

ook wel bij de KNWU, een sympathieke club eigenlijk. Dat maakt het contact plezierig en het contract 

plezierig om uit te voeren.” 

 

Ondanks de problemen die de meeste commerciële partners ervaren, geven zij desalniettemin aan dat de 

jarenlange samenwerking en het ‘sportminded’ karakter van de KNWU een band creëren. Deze band laat 

zien dat een bepaald onderling vertrouwen bestaat. Uit de onderstaande twee citaten valt dit af te lezen: 

 

“En dan vind ik wel dat zo’n jarenlange samenwerking waar, er zitten natuurlijk heel veel mensen al heel 

lang bij de KNWU zoals een van Beusekom, dat telt dan en dan ga je niet op je achterste poten staan.” 

 

“het zal je niet verbazen, minder efficiënt dan voor partners prettig zou zijn. Aan de andere kant prettig 

‘sportminded’ waardoor je ook weer die band hebt met elkaar.” 

 

5.2 Wat vindt de KNWU? 

 

Ook hier zijn in de weergegeven citaten de namen van commerciële partners vervangen door de 

woordcombinatie ‘(de)/(een) commerciële partner’. Dit vanwege de wens van meerdere commerciële 

partners de uitkomsten van het interview alleen openbaar te maken voor mensen van binnen de KNWU, 

en niet ook voor andere commerciële partners van de KNWU.  

 

5.2.1 Trends in sponsorrelaties nader bekeken 

 

Niet alleen de commerciële partners, maar ook de KNWU heeft het besef dat de sponsorrelaties zich 

ontwikkelen. Exposure op een shirt of iets dergelijks is tegenwoordig niet voldoende om aan de 

sponsorverwachtingen tegemoet te komen. Dit blijkt uit onderstaand citaat: 
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“Kijk vroeger was het alleen maar platte exposure op het shirt, het wordt nu meer, dat is op zich wel goed. 

Kijken of je samen dingen kan ontwikkelen.” 

 

Het besef binnen de KNWU dat sponsorrelaties zich ontwikkelen laat meteen ook zien dat de KNWU 

moeite heeft in de pas te lopen met deze ontwikkelingen. Gebrek aan aandacht en een gebrek aan een 

zowel pro-actieve als reactieve houding kenmerken de houding van de KNWU. Hieruit blijkt dat de KNWU 

moeite heeft haar eigen organisatie aan te passen aan deze veranderingen. 

 

“Eén er is een redelijk chronisch gebrek aan aandacht geweest voor ze. Gewoon niet, zowel pro-actief als 

reactief, als zij iets wilden dan duurt het lang of gebeurde het niet. En andersom ook gewoon niet iemand 

die daar structureel een kop koffie komt drinken om te vragen hoe het gaat of er samen nog projecten 

ontwikkeld kunnen worden of iets dergelijks. Dat is duidelijk niet goed genoeg geweest de afgelopen tijd.” 

 

5.2.2 De klant als uitgangspunt 

 

Behalve wanneer een contract moet worden ondertekend spreken de commerciële partners niemand van 

de KNWU. Veel meer laat de KNWU niet van zich horen. Dit lijkt mij niet een voorbeeld van hoe de KNWU 

klantgericht opereert. Uit onderstaand citaat valt dit op te maken: 

 

“Je merkt aan de reacties van die sponsoren al, als je daar voor het eerst op de koffie komt, dan wordt er 

al cynisch geroepen van hoe lang blijf jij. Ze spreken gewoon bijna niemand. Op het moment dat het 

contract verlengd moet worden, merendeels dan per vier jaar, dan is het wel weer even hot, maar verder 

krijg je elk jaar nog een factuur en veel meer zie je niet van de KNWU.” 

 

Voor de KNWU is het moeilijk haar commerciële partners tevreden te houden, omdat zij dingen 

verwachten die de KNWU niet kan waarmaken. Onderstaand citaat laat dit zien en maakt duidelijk dat de 

KNWU moeite heeft zich naar de wensen van de commerciële partners te richten: 

 

“Verwachtingen en eisen vind ik een verschil, omdat er sponsoren zijn die dingen verwachten die wij ze 

eigenlijk niet kunnen bieden.” 

 

De KNWU heeft binnen haar organisatie moeite om mensen mee te nemen in een bepaalde 

gedachtegang en om veranderingen te realiseren. Dit feit zal om afstemming vragen binnen de eigen 

organisatie. Onderstaande twee citaten maken duidelijk dat het lastig is een verandering door te voeren 

binnen het uniebureau om ditzelfde uniebureau te transformeren van een administratieve naar een meer 

service- en klantgerichte organisatie. 
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“Het kost heel veel moeite mensen mee te nemen in een bepaalde gedachtegang waarom iets goed is 

voor het geheel (red. transformatie naar een meer service- en klantgerichte organisatie). Dat is overigens 

ook nog iets dat we met zijn allen kunnen verbeteren hier, die hele interne communicatie. Want we zitten 

hier geloof ik met 17 man, en het merendeel weet van elkaar echt niet wat er gebeurt.” 

 

“Het KNWU-uniebureau, en dan bof ik nog dat ik districten en commissies niet nodig heb daarvoor, dan 

zou het nog vele malen moeilijker zijn, maar het is hier niet ingericht op überhaupt, ietwat gechargeerd 

iedere vorm van verandering.” 

 

De KNWU geeft aan dat het moeilijk is om een goede relatie met haar commerciële partners te 

onderhouden. Ze vinden dat marketing binnen de KNWU als sluitpost van de begroting wordt gezien in 

vergelijking met andere afdelingen. Daarnaast missen ze de capaciteit om voldoende geld en tijd vrij te 

maken. Deze voorbeelden die in onderstaande twee citaten worden weergegeven laten zien dat het voor 

de KNWU moeilijk is haar klantrelaties te managen op het moment dat zij qua geld en tijd te weinig 

capaciteit heeft om dit te realiseren. 

 

“Ik weet niet zozeer of marketing echt de sluitpost op de begroting is, maar marketing en communicatie is 

wel, als je het gaat afzetten tegen wat er binnenkomt en wat er dan weer op de uitgaven staat, als je dan 

weer het officiële orgaan van de KNWU eraf haalt, dat is het wielermagazine, dan vind ik het wel het 

sluitpostje van de begroting. En als je kijkt hoe makkelijk daarin gesneden wordt dan vind ik het helemaal 

een sluitpost van de begroting.” 

 

“Met betrekking tot contractsondertekening en het feit dat de KNWU lang dingen laat liggen is het niet 

zozeer prioriteit, het is niet zo dat, wel prioriteit ten opzichte van allerlei andere dingen die er liggen, maar 

niet van we vinden het niet belangrijk. Als je stelt het heeft geen prioriteit dan lijkt het net of het niet 

belangrijk gevonden wordt, het wordt wel belangrijk gevonden, er mist gewoon de capaciteit om daar tijd 

voor vrij te maken.” 

 

De KNWU zal, wil zij klantgerichter gaan opereren, haar handelen meer moeten afstemmen op de context 

waarin zij functioneert. In dit geval zal zij dan rekening moeten houden met de commerciële partners als 

belanghebbende stakeholders. Onderstaand citaat laat dit zien: 

 

 “Kijk, als een sponsor meer aandacht vereist, dat zal dan ook zodanig beschreven moeten worden. Dan 

moet je daar ook meer geld voor vrij gaan maken. We hebben de afgelopen tijd zoveel wisselingen gehad, 

en op de een of ander manier wordt dat ook maar geaccepteerd. Het is heel slecht voor je organisatie, 

maar je continuïteit en je kwaliteit van je organisatie is eigenlijk alleen maar de mensen en het personeel 

dat er loopt. Maar dat geldt eigenlijk voor iedere organisatie. Maar bij ons is dat dus heel nadrukkelijk het 
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geval. Er zijn dus teveel afspraken gemaakt en contracten afgesproken vanuit een onderling vertrouwen, 

zo van we regelen het wel met elkaar, we komen er wel uit.” 

 

5.2.3 Afhankelijkheid 

 

De afgenomen interviews hebben getracht inzichten te geven omtrent de door de leden van het 

uniebureau ervaren (on)afhankelijkheid van haar commerciële partners. Hieronder volgt een uiteenzetting 

van relevante citaten met betrekking tot die (on)afhankelijkheid: 

 

De KNWU geeft aan dat zij afhankelijk is van veel commerciële partners. Dit komt voornamelijk voort uit 

de insteek en de opstelling die de KNWU zichzelf heeft aangemeten in relatie tot sponsors. Uit de 

volgende twee citaten blijkt namelijk dat de KNWU lange tijd niet haar eigen koers gevaren is, maar dat zij 

is meegewaaid met de richting van sponsors: 

 

“Ja, ik denk dat wij 11 jaar geleden gestart zijn met een andere insteek. Ik denk dat dat heel belangrijk is 

in de hele sponsoropzet van de KNWU. Dat het veel meer vanuit origine een opzet was van kunnen jullie 

ons helpen want wij hebben banden nodig, wij hebben wielen nodig, wij hebben fietsen nodig, wie wil ons 

helpen.” 

 

“Wat je ziet is dat wij ons altijd heel afhankelijk van sponsoren hebben opgesteld en dat we altijd maar zijn 

meegewaaid naar waar die sponsor maar naartoe wilde, en ik denk dat wij nu, en ik denk dat de 

organisatie sterker is als je je eigen koers vaart en daar sponsors vindt die daarbij passen. Dus dat je een 

sponsor op een iets andere manier gaat zoeken, dus niet binnenhalen wat er binnenkomt, maar eerder 

kijkt past dit wel bij mij, hoort dit wel bij mij.” 

 

De KNWU heeft zich, zoals uit bovenstaande twee citaten blijkt, lange tijd afhankelijk opgesteld tegenover 

sponsors. De KNWU heeft geen minimum-eisen waaraan een sponsor bijvoorbeeld moet voldoen. De 

KNWU geeft zelf echter aan dat bepaalde partners zelf ook niet altijd een onderbouwd beleid achter de 

sponsoring hebben staan. Dit maakt de afhankelijkheid van de KNWU minder groot. Dit blijkt uit het 

onderstaande citaat: 

 

“De KNWU past zich dus aan afhankelijk van de sponsor die binnenkomt. Je hebt geen doelstelling qua 

level van service en organisatie. We hebben een andere benadering. De sponsoring zoals wie die nu 

hebben is ook bijna allemaal vanuit de vriendschappelijke sfeer ontstaan, vriendschappelijk in de zin van 

we kennen al die mensen die nu sponsor zijn, het zijn allemaal branche-eigen sponsoren. We kennen al 

die mensen, ze zijn veelal zelf afkomstig uit de wielersport. Dat valt ook wel op bij een hoop sponsoren, 

die er ook niet zoveel beleid achter hebben staan.” 
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Verder geeft de KNWU aan dat er een gebrek aan besef is binnen de organisatie van de KNWU over de 

importantie van de aanwezigheid van sponsors voor de KNWU. Met het volgende citaat wordt dit duidelijk 

gemaakt: 

 

“Ik denk dat er heel veel mensen binnen dit gebouw niet goed op waarde schatten hoe belangrijk een 

sponsor is en ook een beetje het idee hebben dat een sponsor wel vanzelf komt. Weet je, als je heel erg 

eerlijk bent en je telt op wat al die sponsoren hier goed en wel naar binnen dragen qua spullen en geld, en 

wat ze daarvoor krijgen. Ik vind het nogal wat.” 

 

De KNWU is ten opzichte van een aantal partners de regie verloren. Ondanks de afhankelijkheid die de 

KNWU zichzelf toedicht, wil zij deze afhankelijkheid beperken door de regie terug te nemen. Dit blijkt 

onder andere uit onderstaand citaat: 

 

“De KNWU wil de regie eigenlijk weer terugnemen, die zij ten opzichte van een aantal partners is 

kwijtgeraakt.” 

 

De KNWU is niet geheel eenduidig met betrekking tot de vraag of zij afhankelijk is. De KNWU geeft 

namelijk ook aan dat zij makkelijk kan switchen van partner en dat commerciële partners zelf zich maar al 

te graag aan de KNWU verbinden. Dit blijkt uit de onderstaande twee citaten: 

 

“Nee, ik denk niet dat we afhankelijk zijn. Als er een kleine sponsor mee stopt dan heb je ook niet zo’n 

probleem. Stel dat de Rabobank zegt we stoppen ermee, dan heb je wel een goed gat in je begroting. 

Dan denk ik dat je daar best een goede andere partij voor in de plaats kan vinden, het zal misschien niet 

voor hetzelfde bedrag zijn, maar die schommelingen zitten erin. Dat gedeelte van je begroting is geen 

constant bedrag. Maar echt afhankelijk vind ik het niet, nee.” 

 

“Ik heb niet het idee dat sponsoren afhankelijk zijn van de KNWU, maar ik heb wel het idee dat zij het heel 

erg prettig vinden om bij de KNWU te horen. Het zijn vooral de branche-eigen sponsoren. Dat merk je aan 

meerdere commerciële partners (red.),, die willen maar wat graag er gewoon bij horen en die vinden het 

gewoon belangrijk dat zij bij de top van Nederland, dus de nationale selecties, gewoon zichtbaar zijn. Echt 

afhankelijk niet, maar het is voor hun wel heel prettig om erbij te kunnen horen.” 

 

De Rabobank is hoofdsponsor van de KNWU en die neemt daardoor een aparte positie in binnen alle 

commerciële partners. Dit blijkt ook uit de onderstaande citaten van de leden van het KNWU-uniebureau. 

Hierbij geeft de KNWU aan dat zij afhankelijk is van de Rabobank als gevolg van de grootte van de 

financiële ondersteuning: 
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 “Een partner als de Rabobank die hier jaarlijks een heel groot bedrag neerlegt, die mag ook wel wat 

wensen en eisen op tafel leggen. Daar mogen we wel wat voor doen. Kleinere partijen die wel wat 

materiaal leveren en daarvan zou ik zeggen je mag al blij zijn als we dat gebruiken, dan is dat al zichtbaar, 

veel meer eisen mag je er niet aan stellen als partij.” 

 

“Als Rabobank wegvalt als hoofdsponsor betekent dat op dit moment een gigantische teruggang in 

financiële mogelijkheden.” 

 

“Rabobank heeft natuurlijk veel meer te doen, heeft veel meer doelen. Ik vind niet dat zij zich moeten 

gaan bemoeien met ons beleid. Ik vind dat wij daarin gewoon onze eigen koers moeten varen. Maar je 

bent daar wel echt afhankelijk van. Maar nee ze mengen zich niet in met ons beleid, maar je ziet wel dat 

ze graag zichtbaar willen zijn, en dat vind ik logisch.” 

 

5.2.4 Wederkerigheid in de sponsorrelatie  

 

De KNWU heeft op de Rabobank na niet direct het idee dat commerciële partners bewust naar meer 

intensieve vormen van samenwerking zoeken. De KNWU is van mening dat het de commerciële partners 

voornamelijk om louter de exposure gaat, zo blijkt uit onderstaand citaat: 

 

“Partners denk ik dat de Rabobank wel in dingen samen bedenken en projecten oppakken denkt, de rest 

nog niet wat ik er van gezien heb, die zitten voornamelijk toch op het platte exposurevlak. Iets waar op 

zich niets mis mee is, want dat is de basis, maar daar zou je op zich meer leuke dingen mee kunnen 

doen. Maar je merkt wel dat ze er voor open staan.” 

 

Daarnaast bekent de KNWU dat zij voornamelijk heeft geïnvesteerd in commerciële partners, wanneer dat 

daadwerkelijk noodzakelijk was. Veel zaken heeft de KNWU naar eigen zeggen laten liggen. Hieruit valt 

op te maken dat niet direct gesproken kan worden van een coöperatieve sponsorrelatie. Onderstaand 

citaat laat dit zien: 

 

“Toen ben ik eigenlijk alleen maar aan het pappen en nathouden geweest. Dus eigenlijk het enige wat ik 

heb gedaan is daar waar echt druk achter zat, daar ben ik voor gaan rennen, en de rest heb ik eigenlijk 

gewoon laten liggen.” 

 

De aandacht voor partners en het bewustzijn dat zij belangrijk zijn voor de KNWU wordt niet 

organisatiebreed uitgedragen. Slechts een deel van het uniebureau laat dit bewustzijn en deze anadacht 

wel blijken, zo laat het onderstaande citaat zien: 
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“Bij alle medewerkers buiten de medewerkers op de afdeling marketing en communicatie mis ik die 

aandacht en dat bewustzijn (red. dat sponsors van belang zijn voor de KNWU). De rest van de 

medewerkers is zich daar, in tegenstelling tot de medewerkers op de afdeling communicatie en marketing, 

veel minder bewust van.” 

 

De KNWU geeft aan dat zijzelf tekort schiet in de professionaliteit die zij moet bieden. De samenwerking 

loopt moeizaam en traag met als meest duidelijke voorbeeld het feit dat het zeer lang heeft geduurd 

voordat een samenwerkingscontract kon worden ondertekend. Dit voorbeeld laat zien dat de 

samenwerking lang niet optimaal verloopt, zo is ook in onderstaand citaat te lezen: 

 

“De samenwerking zou gewoon strakker georganiseerd moeten worden. Als je kijkt hoe de afgelopen… Er 

zijn allerlei redenen voor te noemen, maar hoe de samenwerking en de totstandkoming van contracten 

met onze huidige sponsoren, dat sommige dingen soms wel 1, 2 of 3 jaar liepen voordat überhaupt ooit 

een keer het contract ondertekend was. Ik denk dat dat in ieder geval een beeld naar buiten geeft dat het 

wat dat betreft met de professionalisering binnen de KNWU nog lang niet optimaal is.” 

 

In dit hoofdstuk zijn de data gepresenteerd. Bij de bespreking van de data is de volgorde gehanteerd van 

het theoretisch kader. In het volgende hoofdstuk van dit rapport zal de analyse plaatsvinden. Hierbij wordt 

van dezelfde volgorde gebruik gemaakt. De analyse zal de data en de theoretische concepten met elkaar 

in verbinding brengen. 
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6.  ANALYSE: DE RELATIE TUSSEN DE KNWU EN HAAR COMMERCIËLE PARTNERS  

 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen aan de theoretische concepten gekoppeld. De theoretische 

concepten die in hoofdstuk 4 zijn besproken vormen het raamwerk binnen dit hoofdstuk. In de analyse 

wordt eerst ingegaan op de KNWU als klantgerichte organisatie. In de tweede paragraaf zal worden 

ingegaan op de eenzijdige afhankelijkheid van de KNWU van haar commerciële partners. Hierbij wordt 

voor de analyse een onderscheid gemaakt tussen branche-eigen en branche-vreemde partners. Dit 

onderscheid wil ik maken om te kijken of er een expliciet verschil valt te ontdekken binnen deze twee 

groepen commerciële partners van de KNWU. In de derde paragraaf wordt vervolgens ingegaan op de 

ontwikkelingen in sponsorrelaties en specifiek op de ontwikkeling van intensievere samenwerkingsvormen 

in de vorm van coöperatieve sponsorrelaties. Hierbij wordt gekeken hoe de KNWU als bureauorganisatie 

invulling geeft aan deze relatie. Als deze drie theoretische concepten op basis van de empirische data 

geanalyseerd zijn kunnen we uitspraken doen over de afhankelijkheidsrelatie van de KNWU en haar 

commerciële partners. In deze analyse zullen de empirische data die zijn verzameld bij de commerciële 

partners en de KNWU niet uit elkaar getrokken worden, zoals dit in hoofdstuk 5 het geval was. Zij zullen 

tegelijkertijd worden besproken om zo een overlap in de presentatie van relevante theoretische 

bespiegelingen te voorkomen. 

 

6.1 De KNWU heeft moeite met het managen van haar klantrelaties 

 

In deze paragraaf van dit analysehoofdstuk wordt de KNWU als klantgerichte organisatie bekeken. De 

vraag of de KNWU een organisatie is die klantgericht opereert biedt tegelijk aanknopingspunten die 

betekenis kunnen hebben voor de bepaling van de afhankelijkheidsrelatie van de KNWU.  

 

Het managen van klantrelaties vereist een optimale vorm van samenwerken. Bij de bepaling van de 

optimale vorm van samenwerken zijn volgens Lotgerink (2001) altijd drie zaken van belang.  

Ten eerste is de interne afstemming binnen de KNWU organisatie van belang.  

 

Uit de empirie kan worden opgemaakt dat zowel de commerciële partners als de KNWU van mening zijn 

dat er sprake is van te weinig interne afstemming binnen de KNWU. Een aantal commerciële partners 

vraagt zich af hoe het kan dat in een relatief kleine organisatie zoveel mis kan gaan en andere 

commerciële partners benadrukken het gebrek aan structuur binnen de KNWU. Zij verbazen zich over het 

feit dat niet tot nauwelijks wordt gedocumenteerd en dat weinig sprake is van pro-actief handelen door de 

KNWU. Ook de KNWU zelf geeft aan dat het schort aan interne afstemming. Zo geven de leden van het 

uniebureau aan dat het moeilijk is een breed gedragen wens om klantgerichter te gaan opereren door te 

voeren binnen de organisatie. Tevens zijn zij van mening dat het lijkt alsof de marketing sluitpost op de 

begroting is. Voor een optimale samenwerking is het belangrijk dat binnen een organisatie een gedeelde 

missie en visie wordt vertaald naar concreet handelen. Binnen de KNWU lijkt dit interne 
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afstemmingsvraagstuk nog niet helemaal afgerond te zijn. Zodoende is het ook moeilijk voor de 

commerciële partners om optimaal samen te werken met de KNWU, omdat de KNWU als organisatie nog 

geen volledige duidelijkheid kan scheppen. 

 

Voor een optimale vorm van samenwerken heeft Lotgerink (2001) nog een tweede factor die van belang 

is. Dit is de externe afstemming van een organisatie in de context van haar omgeving.  

 

Uit de empirie vloeit voort dat de KNWU van mening is dat wanneer er meer van haar wordt verwacht, dit 

ook duidelijk beschreven moet worden en dat daar dan vervolgens ook middelen voor vrijgemaakt 

worden. Daarnaast leeft binnen de KNWU het besef dat er een chronisch gebrek aan aandacht is geweest 

voor de commerciële partners. Dit geeft aan dat de KNWU nauwelijks in staat is haar relaties met de 

commerciële partners te managen naar tevredenheid van eenieder, maar voornamelijk naar tevredenheid 

van de commerciële partner.  

 

Ook de commerciële partners geven aan dat de manier waarop de KNWU handelt niet getuigt van een 

efficiënte manier van het managen van relaties. De ondertekening van contracten heeft in sommige 

gevallen extreem lang geduurd, soms wel drie jaar. De commerciële partners maken ook duidelijk dat de 

KNWU niet altijd even professioneel te werk gaat en dat de bureauorganisatie nog de nodige 

kwaliteitsslagen moet maken om aan de eisen en wensen van de commerciële partners te voldoen.  

 

De derde factor die van belang is bij het bepalen van een optimale vorm van samenwerken is de 

fundamentele doelstelling zoals die door de KNWU geformuleerd is. Deze factor wordt hier buiten 

beschouwing gelaten omdat de empirie hier geen informatie over verschaft. 

 

Als deze paragraaf kort samengevat wordt, valt op dat de KNWU problemen heeft met het managen van 

haar klantrelaties. De eisen en verwachtingen van commerciële partners liggen tegenwoordig hoger dan 

bijvoorbeeld een decennium geleden. De wens van de KNWU haar uniebureau te transformeren van een 

administratieve naar een meer klantgerichte organisatie, lijkt nog niet gerealiseerd te zijn. Dit kan 

opgemaakt worden uit de kritiek van de commerciële partners. De KNWU lijkt niet bij machte haar 

klantrelaties te managen. De kwetsbaarheid die voorkomt uit het onvermogen om haar commerciële 

partners op bevredigende wijze te managen, kan tevens tot gevolg hebben dat zij zich afhankelijker maakt 

van haar commerciële partners. Uit de theorie volgt dat het managen van klantrelaties een optimale vorm 

van samenwerken vereist. Uit de empirie blijkt echter dat de samenwerking niet optimaal verloopt. Dit kan 

betekenen dat de KNWU moeite heeft haar klantrelaties te managen.   
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6.2 De afhankelijkheid van de KNWU   

De theorie van Pfeffer en Salancik (2003) over de afhankelijkheid van hulpbronnen (‘resource 

dependence’) zegt dat een organisatie streeft naar zoveel mogelijk autonomie en onafhankelijkheid van 

andere organisaties. Dit om het risico van exploitatie door andere organisaties te voorkomen en ook niet 

de nadelige gevolgen van eventueel grillig gedrag door andere organisaties te ondervinden. Uit de 

bevindingen blijkt inderdaad dat de KNWU probeert de regie in eigen handen te nemen. Deze regie is zij, 

in ieder geval ten aanzien van een aantal commerciële partners, kwijtgeraakt. Om meer haar eigen koers 

te kunnen varen probeert zij deze regie weer terug te nemen. 

De afhankelijkheid van een organisatie van haar omgeving maakt de externe begrenzing en de controle 

over het gedrag van deze organisatie beide mogelijk en bijna onvermijdelijk, zo stellen Pfeffer en Salancik 

(2003) beiden.  

Uit de empirie komt echter naar voren dat de KNWU niet in alle gevallen afhankelijk is van haar 

commerciële partners. Uit de bevindingen blijkt namelijk dat de leden van het uniebureau vinden dat de 

KNWU niet in alle gevallen afhankelijk is van de commerciële partners.  

Daarnaast geven meerdere voornamelijk branche-eigen partners aan dat zij de relatie met de KNWU als 

een vanzelfsprekendheid zien. Zij kunnen zich geen situatie voorstellen waarin zij geen partner zijn van de 

KNWU. De branche-eigen partners zien de KNWU als een entiteit, een autoriteit en als een organisatie 

met gezag waar je als branche-eigen partner eigenlijk niet omheen kan. Zowel leden van het uniebureau 

van de KNWU als branche-eigen commerciële partners geven hiermee aan dat niet alleen sprake is van 

een eenzijdige afhankelijkheid van de KNWU van haar commerciële partners. De KNWU wordt, zoals 

hiervoor beschreven is, door veel partners als entiteit en autoriteit gezien waar partners niet omheen 

kunnen. Die partners zien de relatie bijna als een vanzelfsprekendheid. Deze bevindingen duiden niet 

zozeer op een eenzijdige afhankelijkheid van de KNWU van haar commerciële partners, maar eerder op 

een wederzijdse afhankelijkheid of een afhankelijkheid van de commerciële partners van de KNWU. 

Omdat de theorie van Pfeffer en Salancik (2003) een eenzijdige benadering hanteert met betrekking tot 

het afhankelijkheidsvraagstuk, en geen kader biedt voor de mogelijkheid dat de omgeving ook afhankelijk 

kan zijn van de KNWU of dat meer sprake is van een wederzijdse afhankelijkheid, is dit onderzoek 

uitgebreid met de theorie van de coöperatieve sponsorrelatie. Deze theorie heeft meer oog voor de 

wederkerigheid van de relatie en kan daardoor de bovenstaande empirische gegevens in aanvulling op de 

afhankelijkheidstheorie van Pfeffer en Salancik (2003) nader duiden. 

Toch blijken uit de empirische data ook bevindingen naar voren te komen die juist wel duiden op  

afhankelijkheid van de KNWU van haar commerciële partners. Dit is met name het geval wanneer het 

gaat om de branche-vreemde partners, waaronder ook de hoofdsponsor Rabobank. Toch zijn naast deze 

branche-vreemde partners ook een aantal branche-eigen partners van mening dat de KNWU afhankelijk 
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is van de branche-eigen partners, omdat naar hun mening de KNWU financieel beperkt is in haar 

mogelijkheden.  

 

De overgrote meerderheid van de branche-vreemde partners geeft aan absoluut niet afhankelijk te zijn 

van de KNWU. De KNWU geeft zelf aan dat zij afhankelijk is van de Rabobank als het gaat om de 

financiële ondersteuning. De KNWU legitimeert de wensen en eisen die de Rabobank op tafel legt met de 

financiële ondersteuning die zij van de Rabobank ontvangt.  

Als wordt verder gekeken zien we dat Pfeffer en Salancik (2003) drie kritische factoren noemen die 

expliciet proberen duidelijk te maken of een organisatie afhankelijk is van een organisatie uit haar 

omgeving.  

a) De importantie van de hulpbron. Tot welke omvang heeft de organisatie deze hulpbron nodig om haar 

doelstellingen te realiseren en haar overleving te continueren.  

b) De omvang tot waar de andere partij discretie heeft over de allocatie en het gebruik van de hulpbron.  

c) Het kleine aantal beschikbare alternatieven of de controle die de andere partij heeft over die specifieke 

hulpbron. 

 

Uit de empirie komt naar voren dat de KNWU vrij onverschillig staat tegenover de mogelijk bestaande 

afhankelijkheid van commerciële partners. De empirie geeft hierbij aan dat de KNWU qua ondersteuning 

geen minimum-eisen stelt aan commerciële partners. De KNWU geeft aan niet bang te zijn op zoek te 

moeten naar nieuwe sponsors op het moment dat commerciële partners hun relatie met de KNWU 

stopzetten.  

 

In het begin van deze paragraaf kwam naar voren dat de KNWU de regie ten opzichte van een aantal 

partners heeft verloren. Dit betekent dat deze commerciële partners een zekere discretie hebben 

verkregen over de allocatie en het gebruik van de hulpbron. Volgens de theorie van Pfeffer en Salancik 

(2003) duidt dit verlies aan regie aan de kant van de KNWU op de afhankelijkheid van de KNWU ten 

opzichte van deze partners. 

 

De afhankelijkheidstheorie van Pfeffer en Salancik (2003) wordt op basis van de bevindingen gedeeltelijk 

ondersteund. De theorie biedt echter onvoldoende aanknopingspunten om alle empirie te kunnen duiden. 

De theorie van Pfeffer en Salancik (2003) die uitgaat van de noodzaak voor de KNWU om hulpbronnen, 

waarover zij zelf niet beschikt, bij commerciële partners te zoeken gaat uit van een eenzijdige 

afhankelijkheid. Het blijkt echter dat de KNWU als organisatie beschikt over een zeer sterke identiteit. Een 

identiteit die misschien wel zwaarder opweegt tegen de noodzaak over hulpbronnen te beschikken. Naar 

aanleiding van de bevindingen uit dit onderzoek lijkt een extra aspect bij de bepaling van de 

afhankelijkheid van een organisatie te moeten worden toegevoegd. Dit aspect kan worden omschreven 
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als de positie die een organisatie inneemt in de context van haar omgeving. Dit onderzoek gaat hier 

echter verder niet op in. 

 

De afhankelijkheidstheorie van Pfeffer en Salancik (2003) ontkent de redelijkheid van de 

conceptualisering van organisaties als zelfsturend, autonoom handelend en als organisaties die hun eigen 

doelen najagen. In plaats hiervan beweert deze theorie dat organisaties gericht zijn op anderen en 

voortdurend betrokken zijn bij een gevecht om autonomie en discretie én worden geconfronteerd met 

begrenzingen en externe controle.  

 

Op grond van de empirie kan worden gezegd dat de KNWU als organisatie nauwelijks zelfsturend en 

autonoom handelt. Leden van het uniebureau van de KNWU geven namelijk zelf aan dat ze lange tijd zijn 

meegewaaid met de wensen van de commerciële partners en dat zij langzamerhand de regie zijn 

kwijtgeraakt. Ondanks het feit dat niet gezegd kan worden dat de KNWU zelfsturend en autonoom 

handelt, lijkt zij zich ook niet direct te richten tot haar commerciële partners. Uit de bevindingen blijkt 

immers dat de leden van het uniebureau een gebrek aan tijd, capaciteit en financiële middelen aangrijpen 

om aan te geven dat zij zich te weinig heeft kunnen richten op deze commerciële partners.  

 

Om de relatie tussen de KNWU en haar commerciële partners nog beter te kunnen analyseren wordt de 

empirie in de derde paragraaf verklaard vanuit het theoretische concept van de coöperatieve 

sponsorrelatie. Deze analyse moet een aanvulling bieden op de analyse die is uitgevoerd in de tweede 

paragraaf. 

 

6.3 Positie van de KNWU in sponsorrelatie staat onder druk 

 

Tegenwoordig is de traditionele sponsorrelatie vervangen door een relatie waarbij de sponsor meer waar 

voor zijn geld wil zien. Eén voorbeeld hiervan is dat de sponsors steeds hogere eisen stellen. Voldoende 

‘return on investment’ is hiervan een voorbeeld. De Pelsmacker (2001) stelt dat de relatie tussen 

sportbonden en haar sponsors vraagt om maatwerk, flexibiliteit en kwaliteit. De uitdaging bestaat voor 

beide partijen erin om deze duurzame en wederzijdse voordelige relatie verder uit te diepen.  

De empirie laat zien dat de KNWU moeite heeft de traditionele sponsorrelatie overboord te gooien. De 

huidige commerciële partner wil meer waar voor zijn geld en voldoende ‘return of investment’. De 

commerciële partners laten blijken dat zij de ‘return of investment’ onvoldoende vinden. Ook de KNWU 

zelf trekt het boetekleed aan en zegt dat zij er onvoldoende in slaagt om aan de eisen en de 

verwachtingen van de commerciële partners tegemoet te komen. De flexibiliteit en de kwaliteit waar de 

Pelsmacker (2001) aan refereert is bij de KNWU niet aanwezig, zo stellen zowel de KNWU als de 

commerciële partners.  
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Voor succesvolle coöperatieve sponsorrelaties, zo stellen Bucklin en Sengupta (1992), moet worden 

voldaan aan de eis dat beide partijen een blijvende gezamenlijke inspanning leveren voor het gewenste 

resultaat. Er zal door beide partijen voldoende in de relatie geïnvesteerd moeten worden, want alleen als 

beide partijen er voordeel bij hebben zal dat leiden tot het gewenste resultaat.  

 

De empirie laat zien dat de KNWU moeite heeft de van haar verwachte inspanning te leveren. De 

commerciële partners laten blijken dat zij het gevoel hebben meer inspanningen te leveren dan de KNWU 

om het gewenste resultaat te bereiken. Ook de KNWU geeft aan dat zij te weinig aandacht schenkt aan 

de commerciële partners en dat veel dingen blijven liggen. Deze bevindingen staan een succesvolle 

coöperatieve sponsorrelatie in de weg. 

 

Bucklin en Sengupta (1992) stellen ook dat een organisatie met een beperkt aantal sponsors in zee moet 

gaan wil zij succesvolle coöperatieve sponsorrelaties onderhouden. Tijd en energie dienen te worden 

geïnvesteerd in de relaties die van wezenlijk belang zijn voor beide partijen. 

Uit de empirie vloeit voort dat de KNWU alleen rent voor de commerciële partners wanneer dit echt 

noodzakelijk is. De rest blijft liggen waardoor slechts een klein aantal partners gebruik kan maken van de 

tijd en energie die de KNWU beschikbaar heeft. Verder wordt duidelijk dat de KNWU in het verleden een 

insteek had waarbij alle commerciële partners welkom waren die maar iets te bieden hadden. Hierdoor 

verkeert de KNWU momenteel in een situatie waarin zij ook relaties heeft met veel kleine commerciële 

partners. Ook deze bevinding kan erop duiden dat de coöperatieve sponsorrelatie onder druk komt te 

staan. Dit blijkt ook uit de ontevredenheid van commerciële partners en de kritieken die zij uitten. De 

coöperatieve sponsorrelatie die zich kenmerkt door intensieve vormen van samenwerking en een zo goed 

en volledig mogelijk benutting van elkaars competenties is voor de KNWU momenteel niet haalbaar. Op 

basis van de theorie van Bucklin en Sengupta en op basis van de bevindingen kan de KNWU worden 

aanbevolen met een kleiner aantal commerciële partners in zee te gaan, tenzij de KNWU kiest voor een 

breed palet aan commerciële partners om zo de risico’s meer te spreiden. 

 

Uit informele gesprekken die ik gevoerd heb met meerdere mensen van het KNWU-uniebureau blijkt dat 

de overgrote meerderheid vraagtekens zet bij de kwantiteit aan commerciële partners. Hierbij is 

aangegeven dat zij liever een sponsormodel hanteren dat vergelijkbaar is met dat van de Koninklijk 

Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Dit houdt concreet in dat de KNWU een model ontwikkelt waarin 

minder, maar wel duurdere c.q meer uitgebreide pakketten worden aangeboden aan commerciële 

partners. 

 

Voor coöperatieve sponsorrelaties is de partnermatch een belangrijke variabele. De partnermatch bepaalt 

naast de projectpay-off of een coöperatieve sponsorrelatie succesvol is. Thomas (1976) en Mohr & 

Spekman (1994) geven aan dat partnermatch het product is van drie factoren. De eerste factor is dat 

organisatie-elementen die voor een samenwerking van vitaal belang zijn goed op elkaar moeten 
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aansluiten. Daarnaast zorgen commitment en vertrouwen voor de factoren die de partnermatch verder 

invulling moeten geven. Wanneer één van de drie factoren niet voldoet kan dit worden gecompenseerd 

door in andere structuurvariabelen te investeren. 

 

Uit de empirie blijkt dat de organisatie-elementen van de KNWU niet goed functioneren. Commerciële 

partners zijn van mening dat de KNWU een gebrek aan structuur heeft, waardoor de samenwerking 

moeizamer verloopt. Daarnaast is een aantal vitale posities bij de KNWU gedurende een korte periode 

door verschillende personen bezet. Het bestuur is vervangen, de directeur is vertrokken en twee 

marketingadviseurs zijn weggegaan. Dit gebrek aan stabiliteit en continuïteit heeft gezorgd voor 

organisatie-incompatibiliteit. Zoals Thomas (1976) en Mohr & Spekman (1994) aangeven kan deze 

incompatibiliteit gecompenseerd worden door commitment en vertrouwen, om zodoende alsnog een 

partnermatch te realiseren. 

 

Het commitment van de KNWU en de commerciële partners is moeilijk aan te geven. Een aantal 

commerciële partners geeft aan dat zij een gebrek aan empathie, liefde en beleving ervaren aan de kant 

van de KNWU. Dit hoeft niet per definitie te betekenen dat de KNWU geen commitment heeft.  

Daarnaast zijn er tevens commerciële partners die aangeven al een jarenlange samenwerking met de 

KNWU te hebben of de KNWU te beschouwen als een sympathieke club mensen. Ook dit wil niet per 

definitie zeggen dat de KNWU wel commitment heeft. Uit dit onderzoek kan niet worden opgemaakt of er 

sprake is van een wederzijds commitment. Hiervoor biedt het onderzoek te weinig aanknopingspunten. 

 

De derde factor bij de bepaling van een partnermatch is het vertrouwen. Op grond van Boersma (1999) 

kunnen drie gedragsdimensies van vertrouwen onderscheiden worden: afspraken nakomen (promissory), 

taken competent verrichten (competence) en welwillendheid (goodwill). Gedragingen conform deze 

gedragsdimensies zullen de vertrouwensband tussen de partijen verstevigen, terwijl tegengesteld gedrag 

het onderlinge vertrouwen zal ondermijnen. Ook geeft Boersma (1999) aan dat een groot 

personeelsverloop in een sport co-marketingrelatie het opbouwen van een vertrouwensband bemoeilijkt.  

 

De empirische data laten een aantal zaken goed zien. Als we de drie gedragsdimensies nader bekijken 

valt op dat de commerciële partners zich beklagen over het feit dat de KNWU afspraken niet nakomt. 

Daarnaast zijn de commerciële partners niet onverdeeld positief over de vraag of de KNWU haar taken 

competent verricht. Zo beoordelen zij de KNWU als traag en soms onprofessioneel. Ondanks het feit dat 

de KNWU moeite heeft haar afspraken na te komen én ondanks het feit dat zij haar taken niet altijd 

competent verricht lijkt er aan de kant van de commerciële partners wel een bepaalde welwillendheid te 

bestaan. Ondanks de kritische kanttekeningen nemen zij over het algemeen voor lief dat de KNWU 

problemen heeft om aan de verwachtingen te voldoen. Dit begrip vloeit voort uit het feit dat de KNWU te 

kampen heeft gehad met personeelswisselingen en met een algemeen gebrek aan capaciteit, geld en tijd. 

De bovenstaande bevindingen kunnen betekenen dat het vertrouwen onder commerciële partners te 
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wensen overlaat. De theorie geeft immers aan vertrouwen voortvloeit uit het feit dat een partij zijn 

afspraken nakomt en dat zij haar taken competent verricht. Het feit dat commerciële partners aangeven 

dat dit niet gebeurt kan betekenen dat het vertrouwen onder druk komt te staan. Dit vertrouwen is 

belangrijk voor een partnermatch.  

 

Als we de analyse met betrekking tot de coöperatieve sponsorrelaties willen afronden, kunnen we het 

volgende zeggen. De KNWU is op dit moment absoluut nog niet bij machte om een coöperatieve 

sponsorrelatie te onderhouden met haar commerciële partners. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te 

wijzen. De KNWU is momenteel niet bij machte zich de investeringen en de inspanningen te getroosten 

die nodig zijn voor een coöperatieve sponsorrelatie. Het feit dat de KNWU deze ontwikkeling in 

sponsorrelaties niet kan bijhouden is niet per definitie een kwalijke zaak. Wanneer zij de keuze maakt 

deze ontwikkeling wel te willen volgen zal zij haar organisatie hierop moeten inrichten. Nu is zij niet in 

staat de verwachtingen van de commerciële partners in te lossen. Dit maakt de KNWU kwetsbaar en ook 

afhankelijker van haar commerciële partners. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zij de regie over 

bepaalde hulpbronnen uit handen moet geven vanwege het feit dat de KNWU over onvoldoende middelen 

en capaciteit beschikt. Wanneer de KNWU in staat zou zijn de samenwerking te optimaliseren, kan zij ook 

zelf beter de regie voeren. Dit maakt de KNWU tegelijk minder afhankelijk en kwetsbaar van commerciële 

partners. 

 

6.4 Tot besluit 

 

In dit hoofdstuk is de analyse opgebouwd om de empirie steeds beter te kunnen begrijpen. Als de drie 

deelanalyses worden samengevoegd kan het volgende gezegd worden. 

 

De relatie tussen de KNWU en haar commerciële partners staat centraal in dit onderzoek. De empirie 

heeft ons laten zien dat deze relatie onder druk staat als gevolg van meerdere oorzaken. Ten eerste heeft 

de KNWU moeite om aan de wensen en verwachtingen van de commerciële partners tegemoet te komen. 

De ontwikkelingen in sponsorrelaties laten zien dat sponsors op zoek zijn naar intensieve vormen van 

samenwerken en naar een grotere ‘return of investment’. In het verlengde hiervan heeft de analyse laten 

zien dat de KNWU naast deze ontwikkelingen moeite heeft haar klantrelaties te managen. Ondanks het 

feit dat de KNWU ernaar streeft haar uniebureau te transformeren naar een meer klantgerichte organisatie 

hebben de commerciële partners de nodige kritiek en is de overgrote meerderheid van mening dat de 

KNWU er moeilijk in slaagt klantgericht te opereren.  

In vervolg hierop beschouwt de analyse de afhankelijkheid binnen de relatie van de KNWU en haar 

commerciële partners. Deze analyse is interessant omdat de theorie niet de volledige empirie dekt. Voor 

een goed begrip van de afhankelijkheidsrelatie is de theorie van Pfeffer en Salancik (2003) ontoereikend. 

De empirie lijkt hier een belangrijk aspect te willen toevoegen. Dit aspect ziet meer toe op de 

wederkerigheid en de wederzijdse afhankelijkheid van de relatie, in vergelijking met de eenzijdige 
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benadering die Pfeffer en Salancik (2003) gebruiken. Deze theorie gaat namelijk voorbij aan het feit dat de 

positie die een organisatie inneemt in de context van haar omgeving een minstens zo belangrijke rol kan 

spelen bij de bepaling of een organisatie al dan niet afhankelijk is. In het geval van de KNWU blijkt 

namelijk dat haar positie binnen de Nederlandse wielersport een bepaalde waarde voorstelt, waarmee 

veel partners zich willen associëren. Dit aspect dat mijns inziens ook in andere gevallen bij andere 

organisaties kan meespelen wordt niet belicht in de theorie van Pfeffer en Salancik (2003). 

 

Het gevolg van deze eenzijdige benadering in de theorie van Pfeffer en Salancik (2003) is mijns inziens 

dat deze theorie voorbij gaat aan het aspect dat het managen van eisen niet per definitie hoeft plaats te 

vinden vanuit een afhankelijkheidsratio bij de organisatie. In dit onderzoek blijkt dat de KNWU moeite 

heeft de verwachtingen en eisen van haar commerciële partners te managen. Vooropgesteld dat dit feit op 

zich al zou kunnen betekenen dat de KNWU onafhankelijk is - als de KNWU echt afhankelijk was dan zou 

zij minder moeite hebben met het voldoen aan de eisen en de verwachtingen van de commerciële 

partners – kan het managen van die eisen en verwachtingen ook impliciet betekenen dat de KNWU juist 

minder afhankelijk en kwetsbaar is. Wanneer zij deze verwachtingen en eisen namelijk goed ‘managed’, in 

tegenstelling tot wat nu het geval is, zal de organisatie waarschijnlijkheidshalve worden gekenmerkt door 

een goede structuur, een professioneel werkend uniebureau dat kwaliteit kan leveren, voldoende tijd, 

capaciteit en geld. Deze situatie biedt de KNWU vervolgens de mogelijkheid de regie terug te nemen. 

Door het overnemen van deze regie maakt zij zich minder kwetsbaar en afhankelijk van andere 

commerciële partners. 

 

De laatste deelanalyse laat zien dat de KNWU problemen heeft om een coöperatieve sponsorrelatie te 

onderhouden met haar commerciële partners. In de ogen van de commerciële partners komt de KNWU 

niet altijd haar afspraken na. Daarnaast zijn de commerciële partners van mening dat de KNWU pro-actief 

moet zijn en professioneler te werk moet gaan. Taken worden door de KNWU niet altijd competent 

uitgevoerd. Ondanks al deze kritieken blijven de commerciële partners wel partner van de KNWU. Het feit 

dat commerciële partners verbonden blijven met de KNWU kan duiden op een wederzijdse 

afhankelijkheidsrelatie tussen de KNWU en haar commerciële partners.  
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7. CONCLUSIE  

 

In dit rapport is een onderzoek gedaan naar de relatie van de KNWU en haar commerciële partners. 

Hierbij zijn uiteenlopende onderwerpen besproken en geanalyseerd. In de inleiding in hoofdstuk 1 heb ik 

de achtergrond van het onderzoek belicht. Deze achtergrond heeft inzicht gegeven in de relevantie van de 

uitgevoerde studie binnen dit onderzoek. In hoofdstuk 2 ben ik vervolgens ingegaan op de 

probleemstelling en de daaruit voortvloeiende onderzoeksvraag. Op deze onderzoeksvraag met de daarbij 

behorende deelvragen zal in deze conclusie bondig antwoord worden gegeven. 

Deze beantwoording wordt gebaseerd op de thema’s, de bevindingen en de analyse zoals die 

respectievelijk in hoofdstuk 4, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 behandeld en besproken zijn.  

 

Voordat een antwoord op de hoofdvraag wordt gegeven zullen we eerst de deelvragen één voor één 

proberen te beantwoorden. 

 

1. Welke ontwikkelingen ten aanzien van sponsorrelaties zijn er te ontdekken? 

 

De ontwikkelingen ten aanzien van sponsorrelaties die in hoofdstuk 4.1 zijn besproken zien we ook terug 

in de relatie van de KNWU en haar commerciële partners. De meerderheid van de commerciële partners 

geeft aan dat zij de invulling van de samenwerking met de KNWU te beperkt vinden. Dit bevestigt de 

heersende gedachte dat commerciële partners op zoek zijn naar een intensievere samenwerking met de 

gesponsorde relatie. De ontwikkeling dat commerciële partners meer waar voor hun geld willen zien, de 

zogenaamde ‘return of investment’, wordt bevestigd in dit onderzoek.  

 

2. Hoe ervaren de commerciële partners de relatie met de KNWU? 

 

De meerderheid van de commerciële partners van de KNWU plaatst kritische kanttekeningen bij de 

samenwerking met de KNWU. De commerciële partners zijn over het algemeen van mening dat er een 

discrepantie bestaat tussen de inspanningen en investeringen die zij levert en die de KNWU levert. 

Daarnaast heeft het grote personeelsverloop van de afgelopen twee jaar op cruciale posities binnen de 

organisatie van de KNWU en een gebrek aan interne en externe afstemming binnen de organisatie van de 

KNWU ontevredenheid onder commerciële partners veroorzaakt. Ondanks deze meerderheid die 

aangeeft dat zij ontevreden is, zijn er ook partners die tevreden zijn over de samenwerking. Zij zien de 

KNWU als een sympathieke club mensen, wat de samenwerking prettig maakt.  

 

3. Hoe positioneert de KNWU zich in het licht van deze ontwikkelingen en ervaringen? 

 

De KNWU beseft dat de samenwerking met de commerciële partners de afgelopen jaren verre van 

optimaal is verlopen. Door een gebrek aan tijd, capaciteit en aandacht hebben zij hun aandacht moeten 
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verdelen en hebben de relaties die het meest spoedeisend zijn de meeste aandacht gekregen. Zij geven 

aan binnen de gegeven omstandigheden hun uiterste best te doen alle partners zo goed mogelijk te 

bedienen, maar dat dit door het vertrek van twee marketingpersonen lastig is.  

De KNWU laat echter ook duidelijk blijken dat zij het idee heeft dat een groot verschil bestaat in de 

verwachtingen van verschillende commerciële partners. Zo geeft zij aan dat veel commerciële partners 

niet veel beleid achter de sponsorrelatie hebben staan en dat veel commerciële partners de exposure nog 

steeds het meest belangrijk vinden. In de ogen van de leden van het uniebureau is Rabobank een geval 

apart. Rabobank denkt in hun ogen mee in het samen oppakken van zaken en heeft veel meer in het oog 

dan alleen maar het benutten van exposure.  

 

4. Welke afhankelijkheidsrelatie kenmerkt de relatie tussen de KNWU en haar commerciële 

partners? 

 

Voor de beantwoording van deze vraag moet een onderscheid gemaakt worden in branche-eigen en 

branche-vreemde partners van de KNWU. Branche-eigen partners geven in meerderheid aan dat zij 

eigenlijk niet zonder de KNWU kunnen en dat zij de relatie in die zin als bijna vanzelfsprekend ervaren. 

Hierbij is de positie van de KNWU als autoriteit en entiteit op wielergebied onomstreden. Het zich als 

branche-eigen partner kunnen associëren met de overkoepelende wielerbond is eminent en lijkt dan ook 

een factor van belang te zijn bij de vraag naar de afhankelijkheid van de KNWU van haar commerciële 

partners. Niet alleen de noodzaak voor een organisatie over hulpbronnen te beschikken is een factor die 

voor deze vraag bepalend is. Uit dit onderzoek blijkt dat ook de positie van de KNWU in de context van 

haar omgeving, in dit geval de wielersport in Nederland, waarde en betekenis heeft die van belang is als 

we kijken naar de afhankelijkheid van de KNWU als organisatie. Dit geeft waarschijnlijkheidshalve ook 

aan dat deze branche-eigen partners, ondanks de veelvuldige kritiek op een aantal zaken, een sterke 

band hebben met de KNWU en niet direct grillig gedrag zullen vertonen. 

Toch blijkt uit de analyse ook dat een klein aantal branche-eigen partners zich niet van de KNWU 

afhankelijk voelt of dat zij en de KNWU van elkaar afhankelijk zijn voor een win-win situatie. 

 

De branche-vreemde partners daarentegen geven in overgrote meerderheid aan dat zij onafhankelijk zijn 

van de KNWU en dat zij de KNWU niet per definitie nodig hebben voor de realisering van de 

bedrijfsdoelstellingen. Zij uiten dan ook hardere kritiek en uit de analyse blijkt ook dat zij minder snel 

genoegen nemen met de bestaande situatie. Zij geven hierbij concreet aan dat ze onmiddellijk 

verbeteringen willen zien, wil de KNWU een langdurige relatie met deze partners blijven behouden. 

 

De KNWU zelf heeft niet een eenduidig beeld hoe afhankelijk ze is van haar commerciële partners. Hier 

wordt verschillend over gedacht. Wel wordt hierbij de opmerking geplaatst dat de Rabobank natuurlijk wel 

een zeer belangrijke hoofdsponsor is en dat wanneer die wegvalt het een gigantische achteruitgang in 

financiële mogelijkheden zou betekenen. Hieruit kan een zekere mate van afhankelijkheid worden 
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afgeleid, maar geen absolute afhankelijkheid. Daarnaast geven de leden van het uniebureau een 

wisselend beeld. Concluderend kan gezegd worden dat zij afhankelijk zijn van de hulpbronnen van alle 

commerciële partners. Hierbij moeten echter twee kanttekeningen geplaatst worden. Ten eerste is de 

KNWU van mening dat de commerciële partners makkelijk vervangbaar zijn, mocht het geval zich 

voordoen dat een partner stopt. Ten tweede heeft zij de indruk dat veel voornamelijk branche-eigen 

partners graag partner zijn van de KNWU vanwege haar unieke positie binnen de Nederlandse 

wielersport.  

 

Toch blijkt uit een aantal voorbeelden dat de KNWU ten aanzien van een aantal partners de regie uit 

handen heeft moeten geven, waardoor zij zich zeer afhankelijk en kwetsbaar heeft opgesteld. Doordat de 

KNWU onvoldoende financiële middelen en capaciteit heeft dient zij terug te vallen op de expertise en de 

ondersteuning van haar partners. Hierdoor heeft zij zich afhankelijk moeten maken van partners, die 

hierdoor in praktische zin de regie overnamen. Formeel was de KNWU nog wel eigenaar van het project 

of het beleid, maar doordat zij deze partners nodig hadden voor de realisering van haar doelstellingen 

verloor zij ook een deel van de regie. De leden van het uniebureau verklaren dat lange tijd is gewerkt 

onder het motto ‘alles is meegenomen’, en dat zij in zekere zin géén eigen koers hebben gevaren, maar 

meer zijn meegewaaid met de commerciële partners zelf. Leden van het uniebureau geven namelijk ook 

aan dat de KNWU niet werkt met een sponsormodel, waarin vaste bedragen worden opgenomen. Dit 

betekent dat het zoeken naar een vervangende sponsor niet per definitie problematisch is als de nieuwe 

sponsor minder bijdraagt. De KNWU past hierop haar service-niveau aan. Dit duidt mijns inziens wel op 

een zekere afhankelijkheid.  

 

Bovenstaande alinea’s laten zien dat absoluut geen sprake is van alleen een eenzijdige afhankelijkheid 

van de KNWU van haar commerciële partners. Ook commerciële partners verbinden zich vanwege 

uiteenlopende redenen graag aan de KNWU. De relatie kan dus beter gezien worden als een relatie 

waarbij sprake is van een wederzijdse afhankelijkheid. 

 

Resumerend blijkt dat elke relatie tussen de KNWU en één van haar commerciële partners op zichzelf 

staat. Hoe afhankelijk de KNWU daadwerkelijk is hangt af van een veelheid aan aspecten. Het blijkt 

niettemin dat tot op heden alle commerciële partners verder gaan en verder willen gaan met de KNWU en 

dat de KNWU door haar gezagspositie binnen de Nederlandse wielersport een oneindig krediet lijkt te 

hebben bij veel van haar commerciële partners. Wel is duidelijk dat de KNWU de laatste twee jaar alleen 

het hoogst noodzakelijke heeft gedaan om haar klantrelaties naar tevredenheid van de commerciële 

partners te managen. De laatst gestopte commerciële partners van de KNWU stapte nota bene op 

vanwege een duidelijk aanwijsbare externe oorzaak, waar de KNWU als zodanig geen invloed op had of 

waar zij niet de oorzaak van was.  
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5. Tot welke aanbevelingen voor de KNWU leidt dit? 

 

De samenwerking en de relatie met de commerciële partners is de afgelopen jaren zeer moeizaam 

verlopen. Ondanks het feit dat de commerciële partners de nodige kritiek geven heeft dit tot op heden niet 

geresulteerd in een uitloop van commerciële partners. De KNWU voldoet op dit moment niet aan de eisen 

en verwachtingen die menig commercieel partner gerealiseerd wil zien. De tendens is dat commerciële 

partners een groter beslag willen leggen op de organisatie van de KNWU. De KNWU moet eerst de 

fundamentele vraag beantwoorden of zij de commerciële partners tegemoet wil komen in deze wens. De 

strategische keuze die deze beslissing automatisch met zich meebrengt leidt ertoe dat de KNWU haar 

organisatie in de vorm van capaciteit en middelen hierop moet aanpassen. In het door het hoofdbestuur 

opgestelde Position Paper voor de jaren 2008-2012 wordt al verklaard dat het uniebureau zich moet 

ontwikkelen naar een meer bedrijfsmatige organisatie waarin kwaliteit wordt geleverd op basis van een 

klantgerichte benadering.  

 

De KNWU is een relatief kleine organisatie. Nu uit het onderzoek gebleken is dat zij moeite heeft 

voldoende aandacht en tijd te steken in de relatie met haar commerciële partners is het misschien 

raadzaam te overwegen over te gaan tot een kleinere en meer selecte groep van commerciële partners.  

 

Na de beantwoording van bovenstaande deelvragen kunnen we nu de hoofdvraag van dit onderzoek 

beantwoorden: 

 

Welke ontwikkelingen ten aanzien van sponsorrelaties zijn er en hoe ervaren de commerciële KNWU-

partners de relatie met de KNWU en welke rol neemt de KNWU zelf in binnen de afhankelijkheidsrelatie 

met haar commerciële partners? 

 

De meerderheid van de commerciële partners ervaren de relatie met de KNWU als prettig. Toch wordt 

stevige kritiek geuit op de samenwerking met de KNWU en op de organisatie van de KNWU. Niet alleen 

de commerciële partners uiten deze kritiek. Ook de KNWU zelf geeft aan dat de samenwerking tussen 

haar en de commerciële partners niet vlekkeloos is verlopen. De ontwikkelingen die zich in 

(sport)sponsorland hebben voltrokken zijn tot op heden aan de KNWU voorbijgegaan. Van een 

intensievere samenwerking met haar commerciële partners is geen sprake en de commerciële partners 

ervaren dat het benutten van samenwerkingsmogelijkheden niet plaatsvindt. Ze krijgen te weinig ‘return of 

investment’. De KNWU neemt in de relatie met haar commerciële partners een positie in die kenmerkend 

is voor de zogenaamde traditionele sponsorrelatie. Tegenwoordig worden andere eisen gesteld aan de 

KNWU in het licht van de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in sponsorrelaties. Commerciële 

partners verwachten een KNWU die investeert in de relatie en daarnaast tegemoet komt aan de eisen en 

verwachtingen van de commerciële partners. Uit dit onderzoek is gebleken dat absoluut niet gesproken 

kan worden van een eenzijdige afhankelijkheid van de KNWU van haar commerciële partners. Duidelijk is 
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sprake van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie. De KNWU moet echter uitkijken dat haar sterke 

positie ten opzichte van de commerciële partners niet wordt ondermijnd door gebreken in de eigen 

organisatie. 
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