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“There are many positive 

ways for business to make 

a difference in the lives of 

the poor – not through 

philanthropy, though that is 

also very important, but 

through initiatives that, 

over time, will help to 

build new markets.” 

 

Kofi Annan, Secretary-General, 

United Nations, Davos 2002 

 

 

 

 

“Some people regard private enterprise 

as a predatory tiger to be shot. 

Others look on it as a cow they can milk. 

Not enough people see it as a healthy horse, 

pulling a sturdy wagon”. 

 

Winston Churchill 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

Voorwoord 
 

In dit onderzoeksverslag “Een doel met drie palen” wordt antwoord gegeven op de vraag wat een 

partnerschap tussen het bedrijfsleven en een NGO kan betekenen voor de NSA  met haar 

programmalijn Sport & Ontwikkelingssamenwerking en welke condities deze partnerschap effectief 

maken.   

 

De titel “Een doel met drie palen” is in de eerste plaats gekozen omdat een doel naast de letterlijke 

betekenis in de sport ook een figuurlijke betekenis heeft in de zin van een situatie waar je naar streeft. 

Naast het feit dat het letterlijke doel daadwerkelijk drie palen nodig heeft om overeind te blijven, geeft 

dit ook een figuurlijke betekenis. Namelijk het doel waarnaar in dit onderzoek wordt gestreefd, een 

intersectoraal partnerschap, blijft ook alleen overeind met de medewerking van drie ‘palen’. De eerste 

verticale ‘paal’ is het bedrijfsleven, de tweede is de NSA en de horizontale paal symboliseert het 

thema Sport & Ontwikkelingssamenwerking. Net zoals binnen dit thema sport als middel wordt 

ingezet, wordt hier het thema als middel ingezet om beide zelfstandige factoren te verenigen in een 

partnerschap. Tenslotte geeft het plaatje op de voorkant weer, dat bij het opbouwen van een ‘doel’ 

meerdere personen betrokken zijn. De negen mannen kunnen gezien worden als de medewerkers 

van beide organisaties, op weg naar een partnerschap.  

 

Voor het behalen van mijn doel, het afronden van mijn masteronderzoek, waren ook meerdere 

personen betrokken. Op deze plek wil ik graag de mensen bedanken, die een belangrijke rol hebben 

gespeeld in de totstandkoming van dit onderzoeksverslag. Allereerst alle respondenten die zo 

vriendelijk waren om hun medewerking te verlenen aan dit onderzoek en gezorgd hebben dat het 

onderzoeksverslag het effect heeft gekregen zoals van te voren was gehoopt. Daarnaast wil ik mijn 

collega’s bij de NKS en de NSA bedanken voor de leerzame periode en de prettige werkomgeving. 

Speciaal de directe collega’s van de  programmalijn S&O: Leonie Hallers, Martijn Harlaar, Inger 

Quanjel en Ekaterina Reijnen. Vanuit de USBO wil ik graag alle docenten en direct betrokkenen bij de 

Sportmaster bedanken voor hun wijze lessen en goede zorgen van de afgelopen twee jaar. In het 

bijzonder een woord van dank aan mijn afstudeerbegeleider drs. Frank van Eekeren, die mij enkele 

maanden langer heeft mogen begeleiden dan hem in eerste instantie voor ogen was gehouden.  

 

Als laatste wil ik graag de persoon bedanken die mij het meest persoonlijk heeft bijgestaan in een 

periode waarin mijn studie gecombineerd moest worden met twee banen (soms drie), een eigen huis, 

meerdere sporten en toch tijd voor elkaar. Jort, onwijs bedankt voor je onvoorwaardelijke liefde, je 

relativerende woorden, je begrip, je geduld en bovenal je geloof in mij. Zonder jou als stabiele factor in 

mijn drukke bestaan had ik deze enorme ‘klus’ nooit kunnen klaren. Gracias mi amor, te amo! 

 

Rest mij nog de lezers van dit verslag veel plezier te wensen. Hopelijk zet het aan tot nadenken. 

 

Silvia van Hellemond 

Utrecht, 26 februari 2009 



   

Samenvatting 

 

De Nederlandse Sport Alliantie (NSA) is een nieuwe werkorganisatie in de sportsector na een alliantie 

in 2008 van de levensbeschouwelijke sportkoepels NKS, NCSU en NCS. De NSA heeft zes 

verschillende programmalijnen en een daarvan is de programmalijn Sport & 

Ontwikkelingssamenwerking (S&O) In deze programmalijn worden projecten uitgevoerd in 

ontwikkelingslanden, waarbij sport voornamelijk wordt ingezet als middel om ontwikkelingsdoelen te 

bereiken. Door een terugtrekkende overheid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en een 

toenemende concurrentie bij de andere financieringsloketten is de NSA programmalijn S&O op zoek 

naar alternatieve mogelijkheden om haar projecten te kunnen blijven uitvoeren. Uit een korte interne 

inventarisatie van deze mogelijkheden is het vormen van een partnerschap met de private sector naar 

voren gekomen. De NSA wil hier graag meer inzicht in krijgen en dit onderzoek tracht daar een eerste 

aanzet voor te geven. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: 

Wat kan een partnerschap tussen het bedrijfsleven en een NGO betekenen voor de NSA 

programmalijn Sport & Ontwikkelingssamenwerking en welke condities maken deze samenwerking 

effectief? 

Hieruit zijn vier deelvragen naar voren gekomen die moeten helpen de hoofdvaag te beantwoorden: 

1. Wat is de huidige situatie van de NSA en haar programmalijn S&O? 

2. Wat houdt een partnerschap tussen het bedrijfsleven en een NGO in? 

3. Onder welke condities wordt deze samenwerking mogelijk? 

4. Hoe kan de NSA programmalijn S&O aan deze condities voldoen? 

 

Er is in dit onderzoek gekozen voor een overwegend interpretatieve benadering met de nadruk op 

halfgestructureerde interviews. Daarnaast zijn er verschillende documenten geanalyseerd en is er een 

grondige literatuurstudie uitgevoerd. 

 

De huidige situatie  

De huidige situatie van de NSA en haar programmalijn S&O wordt gekenmerkt door een situatie van 

positionering in het werkveld. De NSA heeft nog weinig bekendheid en dat geldt ook voor de 

programmalijn S&O. De bekendheid die de programmalijn eerder bij de NKS had verworven is 

gedeeltelijk vervallen, waardoor zij zich nu opnieuw moet profileren binnen haar netwerk onder een 

andere naam. Een sterk imago is hierbij van belang, zodat eventuele partners zich tot de organisatie 

aangetrokken voelen. Op dit moment is het onduidelijk wat de exacte kern van de organisatie is en 

waar de organisatie zich mee onderscheid ten opzichte van anderen. Intern heerst er bij de NSA een 

spanning tussen financiële verantwoording en nieuwe investeringen in relatie tot de programmalijn 

S&O. Extern is er door politieke onduidelijkheid en een toenemende concurrentie een extra 

spanningsveld waargenomen binnen het organisatienetwerk van S&O. Beide spanningen staan een 

nieuw en succesvol partnerschap in de weg. 

 

 



   

Een partnerschap 

Twee thema’s komen in dit onderzoek naar voren die van grote invloed zijn op de invulling van een 

partnerschap tussen een bedrijf en een NGO: de mate van wederkerigheid (1) en de aanwezigheid 

van een organisatie identiteit (2). Een partnerschap, zoals in dit onderzoek bedoeld, houdt in dat beide 

organisaties samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, wederzijdse investeringen en met een 

gemeenschappelijk doel. Op die manier kunnen bedrijven en NGO’s elkaar aanvullen en veel voor 

elkaar betekenen. Een partnerschap betekend voor de NGO, waar we de programmalijn S&O van de 

NSA gemakshalve onder scharen, vooral meer toegang tot een groter netwerk en een structurele 

financiering van haar projecten. Wanneer zowel de wederkerigheid als de organisatie identiteit op 

hoog niveau aanwezig is binnen het partnerschap, kan zij ook voor meer kennis en innovatie zorgen. 

Naast de twee thema’s is ook het perspectief van een organisatie op het begrip partnerschap van 

groot belang. Binnen de NSA heerst er een normatief perspectief (filantropische kijk) op het begrip 

partnerschap, terwijl uit de empirie blijkt dat bedrijven tegenwoordig niet meer alleen willen doneren, 

maar juist willen participeren vanuit een economisch oogpunt.  

 

Condities 

Condities bepalen het succes van een samenwerking. In deze partnerschap zoeken twee 

verschillende sectoren elkaar op, waarbij een conflict over bijvoorbeeld de werkwijze snel ontstaat. 

Daarom is het belangrijk om verwachtingen goed te organiseren en cultuurverschillen te benoemen, 

zodat er gebouwd kan worden aan een van de belangrijkste condities van een partnerschap; 

vertrouwen.  Beide organisaties moeten elkaar eerst goed leren kennen, zodat misverstanden en 

misinterpretaties voorkomen kunnen worden. Dit vraagt een tijdsinvestering van beide organisaties. 

Aangezien de NSA een nieuwe organisatie is en zij is ontstaan uit verschillende andere organisaties 

bestaan er verschillende ideeën, beelden en werkwijzen binnen deze organisatie. Het is van 

essentieel belang om eerst intern consensus te bereiken over de core business, toekomstvisie, imago 

en het doel van een partnerschap alvorens een bedrijf te benaderen. Dit moet ook bekend zijn bij alle 

belanghebbende (stakeholders) van de NSA. Een tweede belangrijke conditie die uit dit onderzoek 

naar voren is gekomen is de mate waarin beide organisaties de mogelijkheid krijgen om binnen het 

partnerschap hun eigen ‘core business’ in te zetten. Deze wederkerige inzet van eigen expertise 

bepaald in sterke mate de duurzaamheid en kracht van een partnerschap. 

 

De programmalijn S&O 

Binnen de NSA zal de organisatie-identiteit en de daarbij behorende gedeelde mening verder 

ontwikkeld moeten worden om die condities te creëren die voor bedrijven interessant zijn. Om 

vertrouwen op te bouwen zal ze zich meer moeten gaan profileren en haar netwerk moeten uitbreiden. 

De programmalijn S&O moet zich meer gaan focussen op enkele centrale elementen. Door het maken 

van bepaalde strategische keuzes zal er extern een duidelijkere herkenning zijn in expertise, 

werkwijze, doelgroep en werkgebied. Het communiceren van duidelijke resultaten door de projecten 

goed meetbaar te maken zorgt daarbij voor een realistisch verwachtingsperspectief.  

 



   

Conclusie  

Een partnerschap kan zorgen dat bestaande spanningen bij de NSA programmalijn S&O verminderen 

zodat er meer aandacht komt voor beleidsvorming en kwaliteitsverbetering. Hiervoor zijn wel enkele 

strategische keuzes noodzakelijk, zodat er gefocust kan worden op de specifieke expertise van de 

programmalijn.  De belangrijkste keuze daarbij is of de NSA wel een echt partnerschap wil, zoals in dit 

onderzoek naar voren is gekomen. Of wil de NSA in de eerste plaats de constante spanning voor 

voldoende financiering tegengaan door op zoek te gaan naar een structurele sponsor of een 

eenmalige donatie. Een keuze tussen ambitie en realiteit die niet gemakkelijk te maken is. 

Als de NSA kiest voor de ambitie en het risico durft te nemen om het bedrijfsleven bij haar activiteiten 

te betrekken, zijn er drie randvoorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden:  

I. Eerst goed in de spiegel kijken en zorgen dat er intern consensus is over de aard van je 

werkzaamheden en de plannen voor de toekomst. Hier hoort ook een nieuwe opvatting over 

partnerschap bij en een beleid dat zorgt dat deze opvatting verankerd word in de hele organisatie.  

II. Zorg dat bestaande verschillen in organisatie geen belemmering worden in het proces, maar 

reserveer genoeg tijd om elkaar te leren kennen alvorens te gaan samenwerken. Belangrijk daarbij 

is om stereotype beelden en percepties binnen de eigen organisatie helder te krijgen en de 

processen die hieraan vooraf zijn gegaan te achterhalen.  

III. Zorg dat je bekend(er) wordt als organisatie en als programmalijn S&O. 

 

Het realiseren van een succesvol partnerschap met een bedrijf uit de private sector vergt veel tijd en 

inzet, maar ligt zeker binnen de mogelijkheden van de NSA en haar programmalijn S&O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Een doel met drie palen “ | Kunnen bedrijven en NGO’s ‘scoren’ met sport als middel? 1   

Inhoudsopgave 
 
Verklaring gebruikte woorden en afkortingen       

           Pagina: 

1. Inleiding             

1.1. De sector Sport & Ontwikkelingssamenwerking in Nederland    4 

1.2. Het bedrijfsleven          6 

1.3. Opbouw van het onderzoeksverslag       7 

        

2. Het onderzoek         

2.1. De aanleiding          8 

2.2. Doelstelling, hoofdvraag & subvragen       9 

2.3. Relevantie          10 

 

3. Methodologie 

3.1. Onderzoeksmethode         11 

3.2. Dataverzameling          12 

3.2.1. Literatuuranalyse        12 

3.2.2. Interviews         12 

3.2.3. Respondenten         13 

3.2.4. Documentenanalyse        14 

3.3. Data-analyse          14 

3.4. Kwaliteit           14 

 

4. De Nederlandse Sport Alliantie         

4.1. De organisatie          16 

4.2. De programmalijn Sport & Ontwikkelingssamenwerking     18 

4.3. De externe context van de programmalijn Sport & Ontwikkelingssamenwerking  19 

4.4. Analyse           21 

          

5. Partnerschap          

5.1. Betekenis           23 

5.2. Organisatie identiteit         25 

5.2.1. Stakeholders         25 

5.2.2. De dualiteit van cultuur        27 

5.3. Wederkerigheid          29 

5.3.1. Motivaties         31 

5.3.2. Sport & Ontwikkelingssamenwerking       32 

5.4. Analyse           33 

  



 

“Een doel met drie palen “ | Kunnen bedrijven en NGO’s ‘scoren’ met sport als middel? 2   

6. De Resultaten          

6.1. Een partnerschap in de praktijk        35 

6.1.1. Vormen van intersectorale samenwerking     37 

6.1.2. Motivaties         38 

6.1.3. Relaties opbouwen        42 

6.2. Organisatie identiteit       

6.2.1. Cultuur          44 

6.2.2. Beelden en percepties        46 

6.2.3. Stakeholders         47
  

6.3. Condities voor duurzaamheid   

6.3.1. Vertrouwen         48 

6.3.2. Core business         49 

6.4. Slotanalyse          50 

 
7. Conclusie en aanbevelingen        53

        

Literatuurlijst 

 

Bijlagen :  
 
1. Respondentenoverzicht 

2. De onderzoeksverantwoording 

3. Overzicht van de onderwerpen 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Een doel met drie palen “ | Kunnen bedrijven en NGO’s ‘scoren’ met sport als middel? 3   

Verklaring gebruikte woorden en afkortingen 

 

 

Het bedrijfsleven  alle ondernemingen in de private sector 

 

Het Zuiden   Aanduiding voor ontwikkelingslanden 

 

MVO    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 

NCDO Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling 

NGO    Niet Gouvernementele Organisatie 

 

NSA    Nederlandse Sport Alliantie 

 

NCS    Nederlandse Culturele Sportbond 

 

NCSU    Nederlandse Christelijke Sport Unie 

 

S&O    Sport & Ontwikkelingssamenwerking 

 

VWS    Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie) 

 

BZ    Buitenlandse Zaken 

 

MFO    Mede Financiering Organisatie 

 

PSO    Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden 

 

WBCSD   World Business Council for Sustainable Development 
 
 
IBLF    The International Business Leaders Forum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Een doel met drie palen “ | Kunnen bedrijven en NGO’s ‘scoren’ met sport als middel? 4   

1. Inleiding 

 
In dit onderzoek gaan we op zoek naar het scheidingsvlak van drie sectoren. Te weten het 

bedrijfsleven, NGO’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en de sportsector. Alle drie 

hebben ervaringen in de samenwerking met één van de andere, maar dit onderzoek wil achterhalen 

wat het gemeenschappelijk belang is van een samenwerking van alle drie de sectoren en hoe dit 

nieuwe doel te kunnen behalen.  

Dit onderzoek is geschreven in opdracht van de Nederlandse Sport Alliantie (NSA), die één van drie 

‘palen’ symboliseert in de titel van dit onderzoeksverslag. De NSA is een nieuwe werkorganisatie in de 

sportsector na een recente alliantie van de levensbeschouwelijke sportkoepels NKS, NCSU en NCS. 

De NSA heeft een programmalijn Sport & Ontwikkelingssamenwerking (S&O) waarin projecten 

worden uitgevoerd in ontwikkelingslanden. Sport wordt hier voornamelijk ingezet als middel om te 

werken aan ontwikkelingsdoelen zoals een betere positie voor vrouwen, gezondheidsbevordering, 

vredesopbouw en bredere handelingsperspectieven voor jongeren. Hieruit blijkt dat de NSA wel 

samen werkt met de sector ontwikkelingssamenwerking, maar zij heeft nog geen ervaring met het 

bedrijfsleven. In hoofdstuk vier zal de NSA en haar programmalijn S&O verder worden toegelicht. 

Er zijn in Nederland meerdere organisaties actief op het gebied van S&O waardoor inmiddels 

gesproken wordt van een eigen sector. Dit onderzoek zal ook kijken naar enkele spelers in deze 

relatief nieuwe sector en welke ervaringen zij hebben met het bedrijfsleven. De nieuwe sector op de 

scheidslijn van sport en ontwikkelingssamenwerking zorgt dat er binnen het onderzoek verder 

gesproken kan worden van twee sectoren in plaats van de eerder genoemde drie. Wanneer beiden, 

S&O en het bedrijfsleven, gaan samenwerken om een gemeenschappelijk doel te behalen, spreken 

we in dit onderzoek van een partnerschap. 

Verschillende bedrijven hebben de samenwerking met NGO’s opgezocht binnen het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bedrijven werken ook samen met de sportsector 

door het sponsoren van bijvoorbeeld atleten of verenigingen in de topsport. Maar bedrijven houden 

deze twee activiteiten tot nu toe strikt gescheiden binnen hun organisatie en er zijn nog nauwelijks 

voorbeelden bekend van bedrijven die beiden activiteiten weten te combineren. De NSA en velen met 

haar (May and Phelan, 2005; Prescott and Phelan, 2008; Van Eekeren, 2006; NCDO, 2008) zijn van 

mening dat daar juist grote kansen liggen, waarbij S&O kan zorgen voor een verbindende factor.  

In dit eerste hoofdstuk zullen de twee belangrijkste spelers van de beoogde partnerschap worden 

toegelicht en in de laatste paragraaf zal uiteengezet worden hoe het onderzoeksverslag is 

opgebouwd. 

 

1.1. De sector Sport & Ontwikkelingssamenwerking in  Nederland 

Sport wordt in Nederland steeds meer gezien als een middel om maatschappelijke doeleinden te 

bereiken. Niet alleen door verschillende individuen, groepen en/of organisaties, maar vooral ook door 

de overheid. Zo staat in de beleidsbrief van het kabinet ‘De kracht van sport’, als onderdeel van het 

Beleidsprogramma 2007-2011:  
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“Het kabinet acht sport van groot belang voor de samenleving. Daarbij staat de intrinsieke waarde van 

sport voorop. Het kabinet steunt de sport vooral om de maatschappelijke waarden waaraan sport een 

bijdrage levert”. 

Binnen de sector ontwikkelingssamenwerking kan sport dezelfde functie vervullen. Dit is recentelijk 

nog bevestigd in een toespraak op 11 februari 2008, waarin staatssecretaris Bussemaker zei:  

“Sport is een prima middel om in ontwikkelingslanden armoede te bestrijden, welzijn te bevorderen en 

wederopbouw te stimuleren”.  

De vraag rijst nu hoe de nieuwe sector S&O is ontstaan en hoe zij is geworden tot de sector waarin de 

NSA zich nu begeeft? In de jaren negentig raakten Nederlandse sportorganisaties steeds meer 

betrokken bij projecten in ontwikkelingslanden en in dezelfde periode ontstonden particulieren 

initiatieven die ingingen op de vraag van lokale sportorganisaties of overheden. Deze ontwikkeling 

zorgde er voor dat er bij de overheid steeds meer vraag kwam naar subsidiëring van S&O projecten. 

In 1998 kwam er, door de inspanningen van enthousiaste pioniers en sportfanaten, een eerste 

integrale nota Sport en Ontwikkelingssamenwerking. Dit zorgde voor een kwaliteitsverbetering en een 

verbreding van het thema. Bovendien stond vanaf toen het thema S&O op de politieke agenda in 

Nederland en tegelijkertijd groeide ook internationaal de aandacht bij organisaties als de VN en 

sportkoepels als FIFA en IOC. (Van Eekeren, 2006) In 2005, het internationale VN-jaar van sport en 

lichamelijke opvoeding, is er mondiaal aandacht gevraagd voor de kracht van sport voor 

ontwikkelingssamenwerking. Het Europese Parlement heeft in datzelfde jaar een resolutie getekend 

over sport en ontwikkelingsamenwerking. De resolutie vestigt de aandacht op sport als middel om 

groepen die in de samenleving dreigen achter te blijven, vooruit te helpen.1 

In Nederland hebben de betrokken bewindspersonen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en 

VWS in 2008 de beleidsnotitie “Een kans voor open doel. De kracht van Sport in 

ontwikkelingssamenwerking” geschreven. Zij stellen voor de jaren 2008-2011 een budget van totaal 

circa zestien miljoen euro beschikbaar.  

“De nadruk zal liggen op het stimuleren van actieve deelname van kansarme groepen aan goed 

begeleide sportactiviteiten, gericht op maatschappelijke doeleinden zoals emancipatie, 

conflictbeslechting, gezondheid en educatie. Het uiteindelijke doel daarbij is dat overheden en 

organisaties in ontwikkelingslanden zelf in staat zijn de kracht van sport- en spelprogramma’s optimaal 

en duurzaam te benutten”. 

Deze gezamenlijke inspanning en het vrijmaken van financiële middelen wijst erop dat het thema S&O 

zich niet meer in de pioniersfase bevindt, maar in Nederland erkenning heeft gekregen en nu 

verankerd is in het overheidsbeleid.  

In Nederland zijn een toenemend aantal organisaties betrokken geraakt met het thema S&O, 

waardoor er een nieuwe sector is ontstaan. Deze bestaat niet alleen uit sportorganisaties die zich 

steeds internationaler zijn gaan ontwikkelen, maar ook uit bekende ontwikkelingsorganisaties die 

steeds vaker sport inzetten als middel voor hun bestaande doelen. Daarnaast zijn er binnen deze 
                                                 
1
 www.sportdevelopment.org, 17-08-2008 
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sector ook enkelen die zich specifiek bezig houden met het thema S&O. Al deze verschillende 

organisaties hebben allemaal hun eigen inbreng bij het thema waardoor er een grote diversiteit aan 

projecten is ontstaan. Er bestaat geen scherpe definitie voor S&O, maar in een recent verschenen 

onderzoek van de eerder genoemde organisatie IBLF wordt het begrip als volgt omschreven: 

Sport for development is defined as the use of sport or physical activity – often community-based team 

sport – as a means to meet development objectives particularly youth development, health promotion, 

gender equity, social inclusion and conflict prevention. Sport in this context is a vehicle or a catalyst for 

the wider development objective. The positive mental and physical effects of sport itself are useful by-

products. (Prescott and Phelan, 2008) 

 

Er bestaat in Nederland een netwerk waarin alle organisaties die actief zijn rondom het thema S&O 

zijn verenigd. Het NCDO heeft hierin een coördinerende rol en zorgt dat alle verschillende 

organisaties van elkaars projecten op de hoogte zijn door middel van bijeenkomsten en een 

overkoepelende website. Dit netwerk S&O kent meer dan 30 actieve organisaties die onderling 

informatie uitwisselen en waar mogelijk samenwerken.2 Ook publiceert NCDO een kwartaalblad over 

S&O, waardoor het draagvlak voor het thema onder de Nederlandse bevolking wordt vergroot.   

In de tweede en derde paragraaf van hoofdstuk vier zal er dieper worden in gegaan op de context van 

de NSA en haar rol binnen bovengenoemd netwerk.  

 

1.2. Het bedrijfsleven 

Met de hierboven genoemde 16 miljoen euro van de overheid worden S&O projecten van 

Nederlandse organisaties financieel ondersteund. Er zijn ook andere manieren van ondersteuning 

mogelijk om zoveel mogelijk plannen binnen deze sector ten uitvoer te kunnen brengen. Een daarvan 

is het vormen van een partnerschap tussen een organisatie uit de sector S&O en een bedrijf. 

Bedrijven worden in de huidige samenleving gewezen op hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn bedrijven zich steeds meer bewust van de mogelijkheden die 

er zijn om mee te helpen aan de wereldwijde ontwikkelingsdoelen, zonder dat ze daar op hoeven in te 

leveren. Bedrijven passen zich hierop aan door het opstellen van nieuw beleid in het kader van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO betekent dat een bedrijf naast het streven 

naar winst ook rekening houdt met het effect van zijn of haar activiteiten op het milieu en dat het 

bedrijf oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Voor dit onderzoek is 

alleen het laatste aspect van belang en daarvoor bestaat ook een andere term, namelijk 

maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). MBO omvat alle activiteiten waarmee een 

onderneming zonder winstoogmerk een bijdrage wil leveren aan de lokale samenleving. De twee 

termen zijn niet hetzelfde maar zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat 

                                                 
2 www.sportdevelopment.org, 02-08- 2008  
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betrokkenheid van een bedrijf gevolgd wordt door het nemen van verantwoordelijkheid en het 

kijken naar hoe een bedrijf kan bijdragen aan een oplossing.3  

Men kan zich afvragen of bedrijven wel de geschikte partner zijn voor de sector S&O in 

Nederland. Daar is in Nederland nog geen bewijs voor gevonden, maar in Engeland is in 2005 

door IBLF en UK Sport4 onderzoek gedaan naar de rol die het bedrijfsleven kan spelen voor de sector 

S&O.  De directeur van IBLF, Robert Davies zegt daarover het volgende:  

Sport captures the imagination, communications messages, raises aspirations and rewards effort; 

values often reflected in business," he said. "This alone forms a persuasive case for business 

involvement as a strategic partner in sport initiatives. Excellent examples of corporate engagement in 

sport projects exist, but there is the potential for many, many more…." (May and Phelan, 2005) 

 

1.3. Opbouw van het onderzoeksverslag 

Het verslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk twee, het onderzoek, zal het centrale 

onderzoeksthema nader worden uitgewerkt in een centrale doelstelling, hoofdvraag en deelvragen. In 

hoofdstuk drie wordt een toelichting gegeven op de gehanteerde onderzoeksmethoden en op de 

manier van dataverzameling en data- analyse.  

Hoofdstuk vier beschrijft de NSA als organisatie en beschrijft tevens haar omgeving. Daarnaast wordt 

weergegeven welke opvattingen er heersen over de huidige en toekomstige partnerschappen. 

Hoofdstuk vijf geeft een literatuuranalyse van het begrip partnerschap, de verschillende vormen van 

partnerschappen en wat partijen motiveert om een partnerschap aan te gaan. In hoofdstuk zes volgt 

een uiteenzetting van de resultaten uit het empirisch onderzoek, gerelateerd aan de literatuuranalyse 

van hoofdstuk vijf. Hoofdstuk zeven geeft uiteindelijk een conclusie van het onderzoek en een 

antwoord op de centrale vraagstelling. Tenslotte wordt dit laatste hoofdstuk gevolgd door enkele 

aanbevelingen voor de NSA ten aanzien van partnerschappen met het bedrijfsleven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 www.mvonederland.nl 17-08-2008 

4 UK Sport is responsible for managing and distributing public investment and is a statutory distributor of funds 
raised by the National Lottery  
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2. Het onderzoek  

 

In dit hoofdstuk zal eerst de aanleiding voor dit onderzoek worden beschreven. Vervolgens worden in 

de tweede paragraaf de hoofdvraag en de deelvragen van het onderzoek afgebakend. Daarna wordt 

de relevantie van dit onderzoek beschreven. 

 

2.1. De aanleiding 

Met het oog op de toekomst wil de NSA graag de mogelijkheden onderzoeken die betrekking hebben 

op de rol van het bedrijfsleven als partner voor de programmalijn S&O. Het financieren van S&O 

projecten vanuit de overheid is in de loop der jaren sterk verminderd (Van Eekeren, 2006), alhoewel er 

door de hernieuwde bundeling van krachten tussen de ministeries van BZ en VWS in 2009 nieuwe 

mogelijkheden voordoen. De betrokken bewindspersonen hebben een budget vrij gemaakt bedoeld 

voor projecten op het gebied van S&O. Toch heerst er op dit moment over de nieuwe mogelijkheden 

nog onduidelijkheid, omdat het beleid rondom de verdeling van het nieuwe budget nog vorm moet 

krijgen. De NSA wordt hierdoor gedwongen te zoeken naar alternatieve mogelijkheden. De fondsen 

en subsidies van grote ontwikkelingsorganisaties vormen een voor de hand liggend alternatief. Een 

nadeel daarbij is dat dit alternatief geen zekerheid biedt en de grote hoeveelheid aanvragen zorgt voor 

een kleine kans op toekenning. Een ander nadeel bij bovengenoemd alternatief is dat 

projectaanvragen en daarmee gepaard gaande evaluatierapporten een grote tijdsinvestering vragen. 

Daarbij komt de vraag of de kosten van deze tijdsinvestering wel in verhouding staan tot de 

aangevraagde subsidie. Redenen voor de NSA om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden.  

Recentelijke publicaties (May and Phelan,2005; Prescott and Phelan, 2008; NCDO, 2008) moedigen 

de organisaties werkzaam binnen de sector S&O aan om de samenwerking met het bedrijfsleven op 

te zoeken. Ook Van Eekeren (2006) noemt in het boek “Sport and Development” de private sector als 

nieuwe kans voor de sector:  

“De private sector is nog nauwelijks betrokken bij het beleidsveld. Hun financiële ondersteuning, maar 

ook deskundigheid, kan ervoor zorgen dat de arena5 meer open, evenwichtiger en vitaler wordt. Dit 

biedt mogelijkheden om meer onafhankelijk van de politieke agenda’s op zoek te gaan naar de 

noodzakelijke verdieping van het beleidsthema, waarmee de positie in de arena verstevigd wordt.” 

 

De NSA voelt zich hierdoor aangesproken, omdat het verstevigen van haar positie, als nieuwe 

werkorganisatie, op dit moment van groot belang is. Een partnerschap met een bedrijf geeft ook 

mogelijkheden tot innovatie en innovatie zorgt weer voor een sterkere positionering binnen het 

werkveld. Bovendien biedt een partnerschap naast financiële middelen ook toegang tot kennis en een 

uitbreiding van het netwerk. De NSA geeft aan van deze laatst genoemde meerwaarden gebruik te 

willen maken.   

                                                 
5 Zie voor uitleg van deze ‘arena’ paragraaf 3.3. 
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De NSA verondersteld dat voor bedrijven die graag maatschappelijk en/of betrokken willen 

ondernemen zij ook wat te bieden heeft, zoals activiteiten voor medewerkers, verbetering van het 

imago, toegang tot lokale doelgroepen en het betrekken van de lokale maatschappij. Door middel van 

dit onderzoek wil zij achterhalen of de vraag bij bedrijven hier ook op aansluit en wat er binnen een 

partnerschap (nog verder) van haar verwacht wordt.  

2.2. Doelstelling, hoofdvraag & subvragen 

Doel van het onderzoek is te achterhalen wat er bekend is op het gebied van partnerschappen tussen 

NGO’s6 en de private sector. De NSA wil weten waar de eventuele mogelijkheden in Nederland liggen 

voor een partnerschap tussen haar programmalijn S&O en private bedrijven.  

 

De doelstelling die vanuit de NSA programmalijn S&O is geformuleerd luidt: 

Inzicht krijgen in mogelijke vormen van partnerschap tussen de NSA programmalijn S&O en bedrijven 

uit de private sector. De NSA wil uiteindelijk weten hoe zij genoemde partnerschappen in de toekomst 

aan kan gaan. 

 

De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat is: 

Wat kan een partnerschap tussen het bedrijfsleven e n een NGO betekenen voor de NSA 

programmalijn Sport & Ontwikkelingssamenwerking en welke condities maken deze 

samenwerking effectief?  

 

Deelvragen die hieruit voortvloeien zijn: 

1. Wat is de huidige situatie van de NSA en haar programmalijn S&O? 

2. Wat kan een partnerschap inhouden tussen het bedrijfsleven en een NGO ? 

3. Onder welke condities wordt een samenwerking tussen een bedrijf en een NGO mogelijk? 

4. Hoe kan de NSA programmalijn S&O aan deze condities voldoen? 

Er komen meerdere begrippen in de hoofdvraag en deelvragen naar voren die verschillend 

geïnterpreteerd kunnen worden. Om verwarring te voorkomen zullen hieronder in tabel 1, deze 

begrippen verder worden toegelicht zoals ze door de onderzoeker worden bedoeld.  

 

                                                 
6 Volgens Seters et al. (2005) ontbreekt er een algemeen geaccepteerde definitie van NGO, maar beschrijven zij 

dit type organisatie als volgt: “NGO’s zijn organisaties die zich inzetten voor sociale verandering en politieke 

invloed proberen uit te oefenen, voor sociale en humanitaire dienstverlening, dan wel voor een combinatie van 

beide soorten activiteiten. De term verwijst als zodanig naar georganiseerde onderdelen van maatschappelijke 

bewegingen. Bovenal gaat het bij NGO’s om het effectief verzamelen, bewerken en distribueren van 

informatiestromen”.   
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Begrip Betekenis 

Partnerschap: Een samenwerking waarin beiden partijen investeren 

om tot een gezamenlijk doel te komen. (= partnership)  

Het bedrijfsleven: Een overkoepelende naam voor de gezamenlijke 

bedrijven in de private sector 

NGO: een los van een overheid staande organisatie 

Condities: voorwaarden  

Effectief doeltreffend 

Tabel 1 

 

2.3. Relevantie 

In paragraaf 1.3. staat kort omschreven wat de praktische relevantie van het onderzoek is voor de 

NSA. Zij wil graag weten hoe ze een partnerschap moet vormen met het bedrijfsleven om te kunnen 

blijven overleven binnen de sector S&O. Zij wil door middel van dit onderzoek er achter komen waar 

eventuele knelpunten liggen om in de toekomst een succesvol partnerschap te kunnen aangaan.  

Naast deze praktische relevantie voor de organisatie van waaruit het onderzoek is geschreven bestaat 

er ook een maatschappelijke en een wetenschappelijke relevantie. (zie ook bijlage 2) 

 

Maatschappelijke relevantie 

Dit onderzoek tracht inzicht te verschaffen in de motieven van Nederlandse bedrijven om een 

partnerschap aan te gaan met de NSA. Het onderzoek wil laten zien in hoeverre bedrijven actief 

kunnen participeren in projecten waarbij sport gebruikt wordt als middel. De uitkomsten kunnen daarbij 

ook van belang zijn voor andere organisaties binnen het netwerk van S&O die op zoek zijn naar 

eenzelfde soort samenwerking als de NSA voor ogen heeft. Voor meerdere organisaties zullen er 

waarschijnlijk overeenkomsten gevonden worden en kunnen de geleerde lessen ook op de eigen 

organisatie betrekking hebben. Toch moet benadrukt worden dat dit onderzoek zich specifiek richt op 

de NSA en haar context. Aanbevelingen zijn bedoeld voor de NSA en kunnen niet door anderen 

zondermeer overgenomen worden. 

 

Wetenschappelijke relevantie 

De recent verschenen publicaties op hetzelfde specifieke thema als dit onderzoek hebben belangrijke 

informatie verschaft, maar hebben geen wetenschappelijk karakter. (May and Phelan, 2005; Prescott 

en Phelan, 2008; NCDO, 2008) Enkele van de  theorieën die voor dit onderzoek zijn gebruikt hebben 

wel een wetenschappelijk karakter en hebben ook een sterke relatie tot het onderzoeksthema, maar 

gaan niet specifiek in op de sector S&O. Met dit onderzoek kan daarin een brug worden geslagen en 

kunnen nieuwe inzichten worden gegeven aan een relatief nieuw vakgebied. 
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3. Methodologie 

 

Deze paragraaf gaat verder in op de hoofdvraag zoals in de vorige paragraaf omschreven. Wat voor 

soort vraag is het precies en naar welke informatie wordt er gezocht? Hoe wordt de data voor het 

antwoord op de vraag verzameld? Hoe zal de data geanalyseerd worden? Al deze vragen zullen 

beantwoord worden, zodat duidelijk wordt welke onderzoeksmethoden er zijn gebruikt. 

 

3.1. De onderzoeksmethode 

De hoofdvraag van dit onderzoek is tweeledig. Naast het achterhalen van de betekenis van genoemd 

partnerschap wil het onderzoek ook op zoek naar condities. Condities die voor het genoemde 

partnerschap pas relevant zijn als de betekenis bekend is. De tweede deelvraag heeft dus een 

bepaalde afhankelijkheid en zorgt later in dit onderzoek voor een praktische invulling van het eerste 

deel van de hoofdvraag.  

Om achter een betekenis van een fenomeen te komen, in dit geval een partnerschap, is het van 

belang te weten hoe betrokkenen over het partnerschap denken. In dit onderzoek zijn dat de 

medewerkers van de NSA, de medewerkers van een bedrijf en de medewerkers van een NGO. De 

onderzoeker wil begrijpen wat er bij deze betrokkenen afspeelt, welke meningen zij hebben en hoe 

deze meningen zich gevormd hebben. De onderzoeker gaat ook op zoek naar welke gebeurtenissen 

en activiteiten bepalend zijn in de betekenisverlening en of deze ook bepaalde gedragingen kunnen 

verklaren. De theoretische onderbouwing van het concept betekenisverlening is hier gebaseerd op de 

studies over ‘sensemaking’ van Karl E. Weick (1979; 1995). Volgens Weick speelt het creëren van 

betekenis een belangrijke rol bij de inrichting van en de veranderingsprocessen in organisaties, zoals 

een nieuw partnerschap. Een proces van betekenisverlening komt met name voor wanneer mensen 

de werkelijkheid niet meer met bestaande routines en schema’s kunnen begrijpen. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld wanneer mensen verward raken door een teveel aan informatie en daardoor een 

fenomeen op verschillende manieren kunnen interpreteren (ambiguïteit). Ook gebrek aan kennis of 

onwetendheid kan een reden zijn voor het zoeken naar betekenis (onzekerheid). Mensen voelen zich 

niet meer in staat om het verloop en de consequenties van activiteiten in te schatten. Door 

betekenisverlening vergroten zij hun kennis en daarmee hun inschattingsvermogen over hun handelen 

(Weick, 1995). Dit onderzoek hoopt dat bij de NSA te realiseren.  

 

Gevoelens, gedachten en ervaringen waar de onderzoeker naar op zoek is, kunnen niet worden 

gereduceerd tot cijfers om statistische berekeningen te maken, zoals in kwantitatief onderzoek. 

Daarom is voor dit onderzoek gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Boeije (2006) zegt over dit type 

onderzoek:  

 

“In grote lijnen bestaan er twee varianten. In de ene variant gaat de interesse uit naar de kenmerken 

van taal en communicatieprocessen en in de andere naar het begrijpen van betekenissen van teksten 

of gedrag. (Tesch, 1991)De eerste variant wordt door Tesch (1991) ook wel de structurele variant 

genoemd en de tweede is de interpretatieve variant”.  
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De onderzoeker is in dit onderzoek geïnteresseerd in het begrijpen van betekenissen van gedrag en 

teksten en zal de verkregen data interpreteren om meningen, waarden en verklaringen te achterhalen. 

(Gratton and Jones, 2007) Er is in dit onderzoek dus sprake van de interpretatieve variant. Boeije 

(2006) zegt over deze variant van kwalitatief onderzoek: 

 

“Men stelt zich op het standpunt dat er niet zoiets is als een ‘externe’ werkelijkheid. Er wordt 

daarentegen vanuit gegaan dat mensen betekenis geven aan verschijnselen en dat ze die 

betekenissen onderling uitwisselen in hun alledaagse interacties, zodanig dat ze gezamenlijk een 

werkelijkheid construeren. In de werkwijze van het kwalitatieve onderzoek trekt men conclusies uit dit 

uitgangspunt. De onderzoeker wil te weten komen hoe de mensen die hij onderzoekt de sociale 

situatie interpreteren”.  

 

3.2. Data verzameling  

Binnen dit onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende manieren van dataverzameling om een 

goed beeld te kunnen schetsen en de waarde van het onderzoek te vergroten.  Er ligt veel nadruk op 

de interviews, maar ook de literatuurstudie en de documentenanalyse hebben voor een rijke 

dataverzameling gezorgd.  

 

3.2.1. Literatuuranalyse 

Voorafgaand aan het empirisch onderzoek is een literatuurstudie verricht naar partnerschappen 

tussen verschillende soorten organisaties. Naast het bestuderen van literatuur over hoe bedrijven 

partnerschappen aangaan met publieke organisaties en andersom is er ook bestudeerd hoe NGO’s 

binnen ontwikkelingssamenwerking relaties met het bedrijfsleven aangaan. Dit was van belang om zo 

tijdens de interviews met de respondenten de juiste vragen te kunnen stellen en goed inzicht te krijgen 

welke rol publiek private partnerschappen op dit moment in de maatschappij innemen. De 

literatuuranalyse heeft daarnaast geleid tot een overzichtelijke topiclijst als leidraad voor de interviews. 

(zie bijlage 3) De interviews zijn hierdoor gedeeltelijk gestructureerd, waardoor de data goed 

gecodeerd kan worden, zoals in paragraaf 3.3. zal worden beschreven. Deze meer deductieve 

werkwijze zorgt dat de gekozen interpretatieve benadering niet helemaal zuiver te noemen is. In 

bijlage 2 , de onderzoeksverantwoording, zal hier een verdere toelichting op gegeven worden. 

 

3.2.2. Interviews 

Er is gekozen voor  interviews, omdat zij direct antwoord geven op vragen omtrent kennis, houding, 

visies en opinies. Ze zullen in dit onderzoek bestaan uit open vragen, omdat de antwoorden op deze 

vragen meestal meer informatie bevatten dan de antwoorden op gesloten vragen. Hoe de vragen 

verder vorm krijgen hangt af van de antwoorden die de respondent geeft. Het is de taak van de 

onderzoeker om deze antwoorden kritisch te benaderen en steeds te achterhalen wat de 

achterliggende gedachten, motieven, betekenissen en interpretaties van de respondent zijn op de 

antwoorden die hij geeft. Het achterhalen van deze informatie is niet mogelijk als je de vragen vooraf 
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structureert, omdat de respondent dan niet invloedvrij kan spreken. Deze manier van interviewen 

vraagt een zekere vaardigheid van de interviewen. Boeije (2006) zegt hierover: 

“Interviewen is voor de onderzoeker veeleisend, omdat gedurende het interview beslissingen worden 

genomen over de vragen, de formulering, de volgorde en de antwoorden. Ter plekke beslist een 

interviewer of het antwoord dat de participant geeft voldoende is of dat doorvragen nodig is, of dat wat 

zal opleveren en in welke bewoordingen de vraag moet worden gesteld”.  

Door middel van vooraf opgestelde topics, gekozen aan de hand van literatuur (zie 3.2.1) over het 

onderwerp, zullen de interviews deels gestructureerd worden, ook wel een semi- of halfgestructureerd 

interview genoemd. De topics zijn belangrijk om de interviews later met elkaar te kunnen vergelijken 

en het geeft een garantie dat alle onderwerpen die de onderzoeker wil behandelen aan bod komen.  

Alle interviews zijn opgenomen op een voice recorder en daarna letterlijk omgezet in een 

tekstfragment. Enkele citaten uit deze tekstfragmenten zijn gebruikt in de rest van het onderzoek om 

bevindingen van de onderzoeker te verduidelijken.  

 

3.2.3. Respondenten  

Om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zullen er meerdere 

respondenten ondervraagd worden. Deze respondenten zijn door de onderzoeker gekozen op basis 

van een aantal criteria die uit de literatuuranalyse naar voren zijn gekomen. Het is van belang dat er 

inzichten vanuit het bedrijfsleven, vanuit ontwikkelingssamenwerking, vanuit de NSA en vanuit 

deskundigen die zelf binnen de sector S&O actief zijn, in het onderzoek naar voren komen. Binnen het 

bedrijfsleven is nog een extra tweedeling gemaakt in bedrijven die actief zijn binnen het thema 

ontwikkelingssamenwerking en bedrijven die actief zijn op het gebied van (top)sportsponsoring.  

In de periode april-mei 2008 zijn er bij veertien respondenten interviews afgenomen. Zie voor een 

gedetailleerd overzicht bijlage 1. Hieronder volgt een overzicht van de doelgroepen waartoe de 

respondenten behoren. 

• Medewerkers van bedrijven die samenwerken met topsport. (sponsorbeleid) 

• Medewerkers van bedrijven die nog niet samenwerken met sportgerelateerde organisaties, 

maar wel investeren in ontwikkelingssamenwerking, al dan niet in het kader van MVO.  

• Verschillende deskundigen uit het werkveld van S&O, die ervaring hebben met het 

onderzoeksprobleem  

• Directie leden van de NSA  
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3.2.4. Documentenanalyse 

Naast de interviews en de literatuuranalyse is er ook data verzameld uit verschillende documenten 

over het onderwerp en de NSA als organisatie. Hieronder vallen de jaarverslagen en/of MVO 

verslagen van de bedrijven waar de respondenten in dienst zijn. De verslagen van de bijeenkomsten 

van het S&O netwerk, openbare beleidsnotities van de ministeries van Buitenlandse Zaken en VWS, 

onderzoeksverslagen van MVO Nederland en NCDO en als laatste interne NSA beleidsnotities.  

Meerdere respondenten hebben na afloop van het interview extra documentatie, relevant voor het 

onderzoek, aan de onderzoeker overhandigd, welke zijn bestudeerd en meegenomen in het 

onderzoek. Daarnaast heeft de onderzoeker gezorgd voor actuele kennis over het onderwerp door het 

lezen van verschillende websites, nieuwsbrieven, publicaties en krantenartikelen over het 

onderzoeksonderwerp. Zie voor een overzicht van gebruikte documentatie de literatuurlijst. 

 

3.3. Data analyse 

Het model voor de analyse van de data die in dit onderzoek geraadpleegd is, is de ‘onderzoeksslang’ 

zoals Boeije (2006) die beschrijft in hoofdstuk 3 van haar boek ‘Analyseren in kwalitatief onderzoek’. 

Hierin staat het coderen centraal, een belangrijk hulpmiddel voor de analyse. Bij het coderen 

onderscheidt de onderzoeker thema’s of categorieën in de onderzoeksgegevens en benoemt hij deze 

met een code. (Boeije, 2006) In de beschreven analyse komen drie typen coderingen voor: open, 

axiaal en selectief, die zorgen voor de uiteenrafeling en de structurering van de data. Deze manier van 

analyseren past in eerste instantie bij dit onderzoek. Er is namelijk geen sprake van een hypothese 

vooraf, maar van vele uitspraken beladen met interpretaties, argumenten en motieven die relevant zijn 

voor de onderzoeksvraag. Boeije (2006) geeft aan dat in een onderzoek van enige omvang een drietal 

ronden van dataverzameling een realistische optie, maar in tweede instantie is gebleken dat deze 

manier van analyseren erg intensief is voor dit specifieke onderzoek. Uiteindelijk is gekozen voor twee 

ronden van dataverzameling, open en selectief. Bij het open coderen worden alle gegevens zeer 

zorgvuldig gelezen en in fragmenten ingedeeld. De relevante fragmenten worden vervolgens gelabeld 

en onderling vergeleken. Het selectief coderen schuift uiteindelijk de gegevens in elkaar en brengt er 

structuur in aan. (Boeije, 2006) Het vernieuwend karakter van het onderzoek zorgt voor een grote 

hoeveelheid nieuwe informatie en om die enigszins te structureren, zijn twee ronden van 

dataverzameling noodzakelijk om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. 

 

3.4. Kwaliteit  

De kwaliteit van het onderzoek kan op verschillende manieren bedreigd worden. In deze paragraaf 

zullen enkelen besproken worden waar gedurende het onderzoek rekening mee is gehouden, zodat 

het risico op aantasting van de kwaliteit klein is. Of de genoemde maatregelen om de 

onderzoekskwaliteit te bewaken invloed hebben gehad is verwoord in de onderzoeksverantwoording 

in bijlage 2.  
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� De onderzoeker is zelf nauw betrokken bij het onderwerp S&O. Niet alleen door haar werksituatie 

maar ook door een persoonlijke interesse en ervaring op dit gebied. Hierdoor is de positie van de 

onderzoeker niet waardevrij. In belangrijke mate niet waardevrij, omdat de onderzoeker zelf 

werkzaam is bij de organisatie die opdrachtgever is van dit onderzoek. Aangezien het onderzoek 

een bepaalde relevantie heeft voor de opdrachtgever, zou de lezer kunnen suggereren dat het 

resultaat door de onderzoeker beïnvloed wordt. De onderzoeker is zich hier van bewust en zal 

gedurende het onderzoek de mate van subjectiviteit proberen te minimaliseren, geen 

waardeoordelen te geven en haar eigen voorkeuren zo min mogelijk te laten meespelen. Dit wil de 

onderzoeker doen door aannames zo veel mogelijk te vermijden, door een gestructureerde 

supervisie vanuit de opleiding en door een tweede lezer erbij te betrekken die de objectiviteit van 

het onderzoek moet bewaken. 

� Bepaalde informatie die tijdens het onderzoek naar boven komt zal vertrouwelijk behandeld 

moeten worden om de bestaande verhoudingen tussen organisaties en de relatie van de 

onderzoeker ten opzichte van de organisaties niet te verstoren.  Deze informatie moet dan zo 

verwerkt worden dat de boodschap wel overkomt maar de exacte informatie niet later tegen de 

respondent gebruikt kan worden. Respondenten zullen vóór het interview worden aangeboden 

anoniem ondervraagd te worden. Dit om een sterkere vertrouwensband te creëren, zodat zij 

eventueel meer relevante informatie voor het onderzoek prijs zullen geven. Er is daarnaast bewust 

gekozen om de respondenten op hun eigen werkplek te interviewen, zodat zij, binnen de 

vertrouwde omgeving, meer op hun gemak zijn. 

� Het feit dat de onderzoeker van het vrouwelijke geslacht is, speelt altijd een rol, maar verwacht 

wordt dat het in dit onderzoek geen grote invloed heeft op de antwoorden van de respondenten. 

Daarnaast is het mogelijk dat de respondenten hun antwoorden aanpassen, omdat de 

onderzoeker jong is en een beeld van onervarenheid of onwetendheid kan geven. 

� Hoofdstuk drie van dit onderzoek is een methodische verantwoording die anderen in staat moet 

stellen om het gehele onderzoek eventueel te herhalen. Door een juiste verantwoording kunnen 

anderen nagaan of ze vertrouwen hebben in het onderzoek (Boeije, 2006)  
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4. De Nederlandse Sport Alliantie (NSA) 

Om een goed gefundeerd antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van dit onderzoek is allereerst 

kennis over de huidige situatie van de NSA en haar specifieke programmalijn van belang. In dit 

hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: Wat is de NSA, wat is het beleid van deze 

organisatie op het gebied van S&O, hoe ziet de externe omgeving van de NSA eruit en met welke 

vormen van partnerschap zijn zij bekend?  

4.1. De organisatie  

De NSA is opgericht door de drie levensbeschouwelijke sportkoepels NKS, NCS en NCSU, die allen 

hun externe dienstverlening bij dit nieuwe samenwerkingsverband hebben ondergebracht. Daarnaast 

hebben ze elk een eigen achterban, bestaande uit lidorganisaties en lidverenigingen. Die 

ledenorganisaties van de NKS, NCS en NCSU hebben elk hun eigen bestuur en hebben ervoor 

gekozen om voorlopig zelfstandig te blijven, zodat hun identiteit en tradities gewaarborgd blijven. 7 

De NSA geeft aan een waardegeoriënteerde sportorganisatie te zijn die zich richt op het ontwikkelen, 

vernieuwen en het in de praktijk brengen van een duurzame recreatieve sport- en bewegingscultuur in 

Nederland. Zij wil de groepen sporters helpen keuzes te maken voor een levenslange en actieve 

leefstijl. Bij het realiseren van deze ambitie gaat de NSA primair uit van de sporter, met zijn of haar 

wensen en behoeften op het gebied van sport, spel en bewegen. Om sportparticipatie voor iedereen 

mogelijk te maken, streeft de NSA naar: 

• Het creëren van een scala aan organisatievormen met vele sportmogelijkheden;  

• Het vergroten van betrokkenheid bij de sportvormen;  

• Het realiseren van een sportaanbod waarin iedereen plezierig kan sporten, spelen en bewegen. 

Binnen dit scala aan organisatievormen neemt de georganiseerde sport met haar sportverenigingen 

vanzelfsprekend een belangrijke plaats in. De NSA zet zich in voor het versterken van de 

sportverenigingen en biedt ondersteuning bij thematische en doelgroepgerichte vraagstukken. De 

NSA vervult daarbij een brugfunctie tussen de diverse organisatievormen en de georganiseerde 

sport.8  

De externe opdrachten van de oprichters van de NSA zijn vooral gericht op het ondersteunen van 

opdrachtgevers bij al hun vraagstukken op het terrein van sportkader, vrijwilligers, professionals, 

integratie, participatie, gezondheid, waarden en normen. 

                                                 
7
 www.sportalliantie.nl, 17-08-2008 

8
 www.sportalliantie.nl 17-08-2008 
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De NSA voert met haar expertise op het gebied van sportstimulering, advisering en ondersteuning op 

thematische en doelgroepgerichte vraagstukken activiteiten uit binnen de kaders van een zestal 

programmalijnen9: 

I. Participatie & Integratie;  

II. Sport & Gedrag;  

III. Vrijwilligers & Professionals;  

IV. Organisatievormen;  

V. Sport & Gezondheid;  

VI. Sport & Ontwikkelingssamenwerking. 

Elke programmalijn heeft een programmaleider, die ondersteund wordt door zeven medewerkers van 

het secretariaat, die allen verantwoording afleggen aan de directeur. De programmaleiders geven 

leiding aan dertien adviseurs en vier projectmedewerkers, die werkzaam zijn binnen een of meerdere 

programmalijnen. Het dagelijks bestuur ligt bij vijf directieleden, die samen het managementteam 

vormen. Naar interpretatie van de onderzoeker is de structuur van de NSA als volgt te visualiseren. 

 

 

 

Figuur 1: Organigram NSA 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 www.sportalliantie.nl, 02-08- 2008 
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4.2. De programmalijn Sport & Ontwikkelingssamenwer king 

De programmalijn S&O is een van de zes programmalijnen binnen de NSA. Oorspronkelijk viel dit 

programma onder de NKS, een van de levensbeschouwelijke koepels die nu gezamenlijk de NSA 

vormen. Op de aparte website behorende bij deze programmalijn staat over haar oorspronkelijke 

relatie met de NKS:  

“De projecten op het gebied van S&O werden voor het ontstaan van de NSA door de NKS uitgevoerd, 

maar om een breder draagvlak te creëren voor het programma Sport & Ontwikkelingssamenwerking is 

dit NKS-programma in 2007 onderdeel geworden van de dienstverlening van de NSA”.10 

Voor deze programmalijn zijn naast de programmaleider, twee parttime adviseurs en twee parttime 

projectmedewerkers werkzaam. Op dit moment is de programmalijn S&O actief met projecten in 

Suriname, Zuid-Afrika, Burkina Faso, Kenia, Oeganda, Soedan, Georgië en de Molukken. Inkomsten 

om de verschillende gevarieerde projecten uit te voeren komen voornamelijk van de verschillende 

ministeries, niet gouvermentele organisaties (NGO) en particuliere fondsen. Met een begroting van 

ongeveer € 500.000 richt de programmalijn zich op vier sociale beleidsthema’s. Te weten: 

� Vredesopbouw & Traumaverwerking;  

� Verbetering van de positie van vrouwen;  

� Bredere handelingsperspectieven voor jongeren. 

� Gezondheidsbevordering & Preventie 

De NSA heeft haar ambities en doelstellingen voor de programmalijn S&O als volgt verwoord:11 

 

 

                                                 
10

 www.sportenontwikkelingssamenwerking.nl  17-08-2008 

11 www.sportenontwikkelingssamenwerking.nl    17-08-2008 

“De NSA zet zich in voor gemeenschapsopbouw door sport in ontwikkelingslanden. Daarnaast 

adviseert zij ook organisaties in Nederland en draagt zij bij aan draagvlakversterking en 

bewustwording omtrent het thema S&O. De NSA bouwt met behulp van sport aan een 

respectvolle, gezonde samenleving waarin iedereen met plezier kan meedoen. Er worden 

accenten gelegd op waarden, normen en zwakkeren in de samenleving. Deze overtuiging zorgt er 

in combinatie met de organisatie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor dat er veel 

aandacht is voor sportontwikkeling in tweede en derde wereldlanden. Het uitgangspunt hierbij is 

gelijke kansen voor iedereen, omdat ieder mens de mogelijkheid moet krijgen om te kunnen 

spelen, bewegen en sporten.” 
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Werkwijze                                                                                                                                              

De projecten van de programmalijn worden vraaggericht uitgevoerd. Verzoeken komen of rechtstreeks 

via organisaties en instanties uit ontwikkelingslanden of via het netwerk in het Zuiden binnen. 

Wanneer er een verzoek binnenkomt wordt er eerst een onderzoek gestart naar de partnerorganisatie, 

de huidige sportinfrastructuur en de (on)mogelijkheden in het desbetreffende land. Tevens wordt er 

gekeken naar draagvlak en financiering van het project. Dat gebeurt bij organisaties als MFO´s, PSO, 

NCDO en de Nederlandse overheid zoals in de inleiding genoemd. De partnerorganisatie in het 

Zuiden ontwikkelt vervolgens een projectplan, zo nodig met ondersteuning door de NSA. Zodra de 

financiering rond is en het projectplan voldoende draagvlak heeft, kan het project van start gaan. De 

lokale partnerorganisatie is projecteigenaar en de NSA heeft een ondersteunende rol van tijdelijke 

aard. Het uiteindelijke doel van de NSA is het aangaan van duurzame relaties met haar partners in het 

Zuiden, waarbij de verschillende organisaties van elkaar kunnen leren en elkaars expertise kunnen 

benutten. Capaciteitsopbouw van de partnerorganisatie neemt een centrale rol in bij de 

ontwikkelingsprojecten. Dit wordt vertaald door de ontwikkeling van ondersteuningsactiviteiten op het 

gebied van deskundigheidsbevordering, kadervorming en sportstructuur.12 

 

4.3. De externe context van de programmalijn S&O 

In paragraaf 1.1. staat omschreven hoe de sector S&O in Nederland is ontstaan en tevens is daar 

bekend gemaakt dat er in Nederland een netwerk bestaat van alle organisaties die actief zijn rondom 

het thema S&O. Uit deze korte uiteenzetting kan worden opgemaakt dat het thema door de 

betrokkenheid van de overheid niet vrij is van politieke invloeden. Bovendien is uit de aanleiding 

(paragraaf 2.1.) af te leiden dat de weinig mogelijkheden voor financiering bij de overheid en de grote 

hoeveelheid aanvragen bij alternatieve fondsen, zorgt voor concurrentie binnen het netwerk S&O.  

De NSA ervaart deze concurrentie ook en probeert met verschillende lobby’s richting de overheid de 

politiek op dit nieuwe beleidsveld in haar richting te sturen. Oude relaties worden zo veel mogelijk 

aangehaald en nieuwe relaties worden opgezocht. De strategische beslissingen worden afhankelijk 

van een aanwezig krachtenveld en zijn van groot belang voor de toekomstige positie van de NSA. 

Haar positie kan versterkt worden door een samenwerking aan te gaan met andere spelers binnen het 

netwerk of met verwante organisaties, zoals ontwikkelingsorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn: 

NCDO, Oikos, PSO, IKV/Pax Christie en ICCO .  

Deze partners in Nederland drukken samen met de partners in het Zuiden, hun eigen stempel op hoe 

er over samenwerking wordt gedacht en op hoe invulling wordt gegeven aan die partnerschappen.  

 

 

                                                 
12 www.sportenontwikkelingssamenwerking.nl, 17-08-2008  
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In het Zuiden zijn de samenwerkingspartners te verdelen in twee groepen:13 

• Lokale organisaties, zoals sportverenigingen, vrouwenbewegingen, gezondheidsorganisaties, 

jongerenverenigingen, parochies en scholen;  

• Nationale en/of regionale organisaties, zoals ministeries, opleidingsinstituten, sportbonden, 

sportfederaties, Olympische Comités en kerkelijke organisaties. 

Concurrentie komt voor met organisaties in het veld die zich met hetzelfde thema bezig houden, zoals 

met de internationale organisatie Right to Play of bepaalde nationale sportbonden. 

Van Eekeren (2006) noemt het nieuwe beleidsveld met haar verschillende actoren en krachten een 

‘arena’. Hij benoemt in zijn artikel het werk van De Ruijter (1998), waarin wordt aangegeven dat het 

ontstaan van een nieuw beleidsveld ordening met zich mee brengt en ordenen kent aan groepen en 

individuen sociale posities toe.  

Om beter zicht te krijgen op deze ordening en de gevolgen daarvan is het ontstaan van het nieuwe 

veld voor te stellen als een arena waarin actoren pogen hun positie, rechten en plichten aan de ander 

op te leggen. Zij doen dit deels via coöperatie , deels via competitie.  

(De Ruijter in: Van Eekeren, 2006)  

Door de nieuwe sector te vergelijken met een arena geeft Van Eekeren (2006) blijk van een aanwezig 

spanningsveld tussen de verschillende actoren. De NSA bevindt zich midden in dit strijdperk en moet 

zich, al naar gelang de veranderende omstandigheden zien te positioneren wil zij een rol van 

betekenis kunnen spelen met haar programmalijn S&O. Figuur 2 op de volgende bladzijde geeft een 

overzichtelijke weergave van de S&O arena. 

Harlaar (2007) geeft in zijn onderzoek aan dat de NSA voor haar werkzaamheden, in deze figuur, de 

rol inneemt van interveniërende organisatie of Nederlandse ontwikkelingsorganisatie. De belangrijkste 

factoren die invloed uitoefenen op de uitvoering van activiteiten rondom S&O van de NSA zijn de 

Nederlandse overheid, donoren & financiers, netwerkorganisaties in het veld en collega organisaties 

met partners in het zuiden. 

De Nederlandse overheid, de donoren en de financiers hebben met name een financieringsrelatie, 

waarbij van de NSA een uitgebreide evaluatie op de vooraf gestelde doelen wordt verwacht. 

Afhankelijk van de doelgroep, de partners in het Zuiden, de eventuele donoren, de achterban, het 

draagvlak en de eerdere relaties bestaat er voor de NSA een relatie van competitie of coöperatie. En 

deze relatie staat altijd onder druk van de politiek, de publieke opinie, de ontvangende organisatie en 

de eigenlijke doelgroep. 

 

 

                                                 
13 www.sportenontwikkelingssamenwerking.nl, 02 augustus 2008 
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  Politiek (nationaal/internationaal) 
 

      Publieke opinie/ draagvlak 
 

 
Donor 
(overheid) 
      lobby 
  
 

Informeren 
        Interveniërende organisatie 
 
                             

ondersteunen/ dialoog 
 
Ontvanger 
(overheid/ NGO/ CSO) 

 
   Doelgroep 

 

Figuur 2: De arena van Sport & Ontwikkelingssamenwerking (Van Eekeren, 2006) 

 

Van Eekeren (2006) noemt in zijn artikel ook dat door de financiële druk en de toename van 

concurrentie binnen de sector S&O, in Nederland inmiddels twee ‘strijdwijzen’ zijn te onderscheiden. 

Een stabiele groep die direct betrokken is bij het overheidsbeleid en haar middelen en een groep die 

zich daar van afzijdig houdt en participeert in verschillende netwerken op zoek naar alternatieve 

financieringen.  

De NSA behoort niet tot een van deze twee groepen, maar gaat beide ‘strijdwijzen’ aan om haar 

projecten voor de programmalijn S&O te kunnen uitvoeren. Een beleidskeuze die haar een bijzondere 

positie binnen de arena geeft. 

 

4.4. Analyse  

In dit vierde hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag van het onderzoek, te weten: 

Wat is de huidige situatie van de NSA en haar programmalijn S&O? 

Gebleken is dat de NSA een sportorganisatie is die zich met één programmalijn bevindt op het snijvlak 

van sport en ontwikkelingssamenwerking. Zij heeft daarbij zowel belangen binnen sportorganisaties 

als ontwikkelingsorganisaties, hier NGO’s genoemd. Dit onderzoek gaat op zoek naar hoe de NSA 

een samenwerking met een derde vorm van organisatie kan aangaan, namelijk bedrijven. Zie figuur 3  
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Figuur 3: Schematische weergave onderzoeksprobleem 

 

De huidige situatie laat zien dat de NSA tegen twee dilemma’s aanloopt. Ten eerste neemt de NSA in 

de besproken arena van S&O de rol in van een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie, terwijl zij dat in 

feite niet is. De programmalijn S&O is geen zelfstandige NGO, zoals andere organisaties binnen het 

netwerk. De vraag is wat dit betekent voor de positie van de NSA in het veld en richting (nieuwe) 

partners, zoals publieke en private financiers. Aangezien er erg veel overeenkomsten zijn tussen de 

activiteiten van de programmalijn S&O en de activiteiten van een NGO (zie voetnoot § 2.2.), 

beschouwen we in dit onderzoek de programmalijn S&O verder als een zelfstandige NGO. 

 

Ten tweede is het onduidelijk welke rol de NSA inneemt binnen de arena van SO: competitie of 

concurrentie. Duidelijk is geworden dat de NSA nog niet zo lang bestaat en zij zich in haar huidige 

werkvorm nog moet profileren binnen haar werkveld. Dat geldt ook voor de programmalijn S&O die 

haar bekendheid had verworven bij de NKS, maar zich nu opnieuw moet profileren binnen haar 

netwerk onder een andere naam. De programmalijn S&O moet zich onder de nieuwe vlag van de NSA 

financieel geheel zelfstandig zien te redden. Een reden voor de betrokken medewerkers om op zoek 

te gaan naar verschillende vormen van financiering. Zoals in 4.3. beschreven worden zowel de 

overheid, als ontwikkelingsorganisaties als particuliere fondsen aangewend om naast de projecten, 

onder andere ook, overheadkosten te kunnen financieren. De vraag is wat dit betekent voor de 

positionering in het beleidsveld en het aangaan van (nieuwe) partnerschappen. 

Als laatste rest nu de vraag hoe bovenstaand figuur zich verhoud tot de figuur van de arena zoals Van 

Eekeren (2006) die schept. Waar bevinden zich de particulieren bedrijven in het figuur, wanneer zij 

een actieve rol zouden gaan spelen in de arena? Spelen ze een rol binnen het krachtenveld van SO of 

staan ze daar volledig buiten? Het antwoord op deze vragen is afhankelijk van wat een partnerschap 

precies inhoudt tussen het bedrijfsleven en de interveniërende organisatie uit het figuur. In dit geval de 

NSA in de rol van een NGO. De tweede deelvraag van het onderzoek die onder andere in het 

volgende hoofdstuk aan de hand van bestaande literatuur beantwoord zal worden.  

Bedrijven 

NGO’s Sport 

NSA 
programmalijn 

S&O = Partnerschap!  
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5. Partnerschap 

 

Om de kans op een goed resultaat van het onderzoek te vergroten is het belangrijk om van te voren 

kennis te vergaren over wat een partnerschap precies is, welke verschillende samenwerkingen er 

onder een partnerschap worden verstaan, wat men motiveert om te gaan samenwerken en welke 

condities bepalend kunnen zijn. Maar ook is het belangrijk te weten welke rol de omgeving speelt en 

hoe je bij een samenwerking omgaat met organisatorische en culturele verschillen tussen organisaties 

uit een andere sector. In dit hoofdstuk zullen een aantal inzichten uit de literatuurstudie naar voren 

komen die een direct verband hebben met de tweede en derde deelvraag van het onderzoek.  

 

5.1. Betekenis 

Het begrip partnerschap kent verschillende betekenissen, waardoor iedereen die er mee te maken 

krijgt er zijn eigen interpretatie aan geeft. Tijdens de literatuurstudie van dit onderzoek zijn er 

meerdere definities van een partnerschap naar voren gekomen, (Brinkerhoff (2002), May and Phelan 

(2005), IBLF (2008), Nelson and Prescott (2005)) die weliswaar gelijkenissen vertonen, maar 

inhoudelijk nog zo veel verschillen dat het geven van een eenduidige definitie onmogelijk is gebleken. 

In dit onderzoek speelt de betekenis een belangrijke rol en bepaald de interpretatie van het begrip hoe 

er binnen een partnerschap wordt gehandeld.  

Verschillende betekenissen aan een begrip ontstaan uit een verschillende kijk of perspectief op een 

bepaald gegeven. Dit is ook zo met de specifieke literatuur over partnerschappen die volgens 

Brinkerhoff (2002) in drie stromen is te verdelen:  

 

I. The normative perspective. This perspective is primarily promoted by NGO advocates. It 

critiques government and donor practices, advocating a larger role for NGO’s and civil society, 

and, more specifically, views partnership as an end in itself  

II. The reactive perspective, in response to the normative stream. It typically describes an 

organization’s partnership work in glowing terms, in an attempt to counter criticism of the past, 

whether or not this criticism is explicitly acknowledged , and to promote better public relations. 

III. The third stream consists of a set of related treads that have a pragmatic analytic focus. This 

literature views partnership as instrumental, that is, a means to reach other objectives, 

typically having to do with effectiveness, efficiency and responsiveness. 

 

Brinkerhoff (2002) zegt over bovenstaande dat geen enkele stroming ideaal is en ook de definitie die 

er uit voorkomt zijn gebreken heeft. Hetgeen bevestigd dat er geen duidelijke definitie van een 

partnerschap te geven is. Voor een praktische invulling van een unieke situatie acht Brinkerhoff (2002) 

dimensies geschikter. Brinkerhoff (2002) benoemt twee dimensies die er uitspringen om een 

partnerschap te bepalen; wederkerigheid (mutuality) en organisatie identiteit.  

Zij beschrijft  beide dimensies als volgt:  

� “Mutuality  refers to mutual dependence, and entails respective rights and responsibility of each 

actor to the others.  
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� “Organization identity  generally refers to that which is distinctive and enduring in a particular 

organization.”  

 

Beiden dimensies kunnen volgens Brinkerhoff (2002) veel of minder aanwezig zijn en bepalen wat 

voor soort samenwerking er ontstaat tussen organisaties uit verschillende sectoren. De samenwerking 

relevant voor dit onderzoek, tussen een bedrijf uit de private sector en een NGO kan volgens 

Brinkerhoff (2002) alleen als een partnerschap worden aangemerkt, als zowel de wederkerigheid als 

de organisatie identiteit op hoog niveau aanwezig is.  

Afhankelijk van deze twee dimensies bestaan er volgens Brinkerhoff vier vormen van samenwerking:  

 

 

 

 

 

Figuur 4 

 

1. Partnership: Where mutuality and separate organization identity are maximized. 

2. Contracting: Represents a situation where specific organizational characteristics and contributions 

– determined by one organization – are sought in another, based on organization identity, to fulfil 

predetermined ends and means. 

3. Extension: When one organization calls all the shots and the other organizations have very little 

independent identity, the latter can be seen as being an extension of the more dominant 

organization. 

4. Co-optation and gradual absorption: sometimes organizations appear to mutually agree on ends 

and means, and/or an organization is convinced that it is in its interest to follow the more dominant 

organization’s lead. In reality, by entering into the relationship, the ‘partner’ organization may be 

seriously compromising its organization identity, perhaps exchanging its service to its 

constituencies for the benefits of serving the dominant partner – whether consciously or not.  

 

Bovenstaande uiteenzetting geeft een duidelijke kijk op vier mogelijke samenwerkingen binnen twee 

verschillende sectoren. Interessant is het feit dat slechts een van de vier wordt aangemerkt als een 

echt partnerschap tussen een bedrijf uit de private sector en een NGO. De volgende paragrafen gaan 

verder in op de twee gegeven dimensies die een partnerschap bepalen. 
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5.2. Organisatie identiteit 

Het creëren en onderhouden van een eigen organisatie identiteit is volgens Brinkerhoff (2002) 

essentieel voor succes op de lange termijn. Vooral in de non-profit sector, waar de waarde van de 

organisatie wordt vertaald in hun missie en niet in financiële prestaties, zoals in andere sectoren. Over 

het onderhouden van een organisatie identiteit zegt Brinkerhoff (2002): 

“The maintenance of organization identity is the extend to which an organization remains consistent 

and committed to its mission, core values and constituencies”.  

De missie, kernwaarden en grondrechten waar hier over gesproken wordt geven een bedrijf zijn 

bestaansrecht. Iets waar andere bedrijven zich wel of niet betrokken bij voelen, ongeacht de sector 

waar zij zich in begeven. Uit de ‘Global Corporate Citizenship Initiative (GCCI)’ uit 2004 blijkt dat 

bedrijven zich bewust zijn van de noodzaak een sterke organisatie identiteit te ontwikkelen en te 

behouden, bij deelname aan een partnerschap voor duurzame ontwikkeling.  Respondenten aan het 

onderzoek (GCCI) zijn directeuren en voorzitters van 40 bedrijven uit 16 landen, die gezamenlijk  18 

industrie sectoren vertegenwoordigen. In het rapport van het ‘World Economic Forum’ in 2005 werd 

het opvallende resultaat weergegeven:  

“The most commonly listed reason for engaging in partnerships, ranked in the top three by over 75% 

of the respondents, was “committing to the company’s own values, principles, policies and traditions.”.  

NGO’s hebben meestal een relatie met het bedrijfsleven doordat zij in dezelfde omgeving opereren, 

zowel letterlijk als figuurlijk. Andere organisaties en instanties hebben wellicht ook een relatie met het 

bedrijfsleven en spelen een bepaalde rol van betekenis in die omgeving. Hierdoor wordt de mening 

van deze organisaties en instanties, waaronder de NGO’s, van belang voor de bedrijven. Zeker 

wanneer zij zich betrokken voelen bij het bestaansrecht van het bedrijf en ze de activiteiten van een 

bedrijf ondersteunen, wat ook wel draagvlak wordt genoemd.14  

Cramer (2002) noemt in haar boek over duurzaam ondernemen naar aanleiding van de ervaringen 

van 19 Nederlandse bedrijven die 2 jaar lang intensief hebben gewerkt aan eigen bedrijfsprojecten en 

gezamenlijke bijeenkomsten, drie belangrijke voorwaarden voor een partnerschap. Ten eerste genoeg 

steun van de bedrijfsleiding, ten tweede voldoende menskracht en geld en als laatste zorgen voor 

voldoende draagvlak. Met voldoende draagvlak wordt zowel intern als extern het bedrijf bedoeld. 

 

5.2.1. Stakeholders 

Voor een gestructureerde aanpak noemt Cramer (2002) ook het inventariseren van de verwachtingen 

en eisen van stakeholders. Stakeholders zijn: 

”Elke groep of individu die het bereiken van het doel van een organisatie kan beïnvloeden of die er 

zelf door beïnvloed wordt”. (Cramer, 2002)  

                                                 
14 www.vandale.nl 06-08-2008 
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Voorbeelden hiervan zijn: klanten, eigen medewerkers, aandeelhouders, overheden, lokale 

gemeenschap, toeleveranciers, adviseurs, financiële sector, brancheorganisaties en concurrenten.  

De voor dit onderzoek relevante NGO bevindt zich volgens Seters et al. (2005) gebruikelijk in de 

buitenste stakeholder-cirkel van bedrijven.  Concentrische cirkels zijn een manier om de mate van 

betrokkenheid van stakeholders inzichtelijk te maken. (Seters et al., 2005)  

Cooymans en Hintzen (2000) geven aan dat door middel van een goede bedrijfsanalyse men er 

achter kan komen wie de stakeholders zijn en wie de belangrijkste rol spelen (primaire stakeholders).      

 “Welke dat zijn heeft te maken met de bedrijfsactiviteiten en de (mogelijke) gevolgen daarvan”.  

Brinkerhoff (2002) benoemt in haar artikel de auteurs Mitchell et al. (1997) die beweren dat de 

primaire stakeholders degene zijn die macht, legitimiteit en urgentie hebben. In de context van een 

partnerschap zijn de stakeholders met de meest directe toegang tot macht en urgentie, vaak de 

partner organisaties die belangrijke bronnen controleren of toegang tot belangrijke mogelijkheden 

kunnen verstrekken. (Brinkerhoff, 2002) 

Deze stakeholders kunnen veel invloed hebben op de organisatie identiteit en wanneer zij haar 

organisatie identiteit niet goed onderhoud, kan de partnerschap veranderen in een ‘extension’ of    

‘gradual absorption’, zoals blijkt uit figuur vier. 

Cooymans en Hintzen (2000) geven aan dat het belangrijk is een goede verstandhouding te hebben 

met de stakeholders en hen op de hoogte te houden van de bedrijfsvoering en de motivatie 

daarachter. Zij noemen dat ‘stakeholdermanagement’. 

“Het onderhouden van de relaties met de diverse groeperingen en belanghebbenden in de 

maatschappij wordt ook wel stakeholdermanagement genoemd”. 

Uit bovenstaande blijkt dat elke onderneming een grote groep belanghebbenden heeft aan wie zij een 

(bepaalde) verantwoording heeft af te leggen en de manier waarop dat gebeurt is belangrijk voor het 

creëren van voldoende draagvlak om nieuwe initiatieven te initiëren. Volgens Pater en Van Lierop 

(2006) zijn er 3 manieren (perspectieven) om stakeholdermanagement te gebruiken om het MVO van 

een organisatie te definiëren en te implementeren:  

1. Inside-out: the values, principles or ambitions of the organisation itself are considered the 

foundation of the firm’s social responsibilities. External pressure from stakeholder groups is 

not very important to organisations operating from this perspective and it allows firms to 

develop a long-term and coherent CSR policy that is strongly embedded in the organisation. 

2. Outside-in: the characteristics of he stakeholder (networks) and their claims are important 

determinants of an organisation’s social responsibility. The firm ambitions are subordinate to 

the pressure exerted by its salient stakeholders. 

3. Sensemaking: a construction of a unitary account, supported by the organisation and its 

stakeholders. It allows the integration of various, contested opinions about a disputed issue 

and through this joint sensemaking process the organisation and its stakeholders can 

construct the meaning of CSR. (Jonker et al. 2003) 
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Pater en Van Lierop (2006) concluderen in hun artikel dat de eerste 2 perspectieven inadequaat zijn in 

complexe omgevingen en dat de derde een middelste positie inneemt tussen de twee extremen. 

Omdat dit derde perspectief als uitgangspunt heeft dat bedrijven een intrinsieke motivatie hebben om 

verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van het gemeengoed, biedt dit perspectief van 

‘sensemaking’, volgens de auteurs, de beste benadering voor stakeholdersmanagement.  

Het concept van ‘betekenisgeving’ is vooral ontwikkeld door Karl Weick,  die het als volgt omschrijft: 

“Sensemaking can be understood as understanding situations through the use of language and as a 

springboard for action.” (Weick et al. 2005 uit Schouten en Remmé, 2006) 

In zijn boek over ‘Sensemaking in Organizations’ zegt Weick (1995) dat  

“…at the core of sensemaking lies the assumption that people retrospectively make sense of their 

environment, their behaviour and its consequences. And action can only become an object of attention 

after it has occurred. We are conscious always of what we have done, never of doing it.” 

Pater en Van Lierop (2006) concluderen hieruit dat het proces van ‘sensemaking’ niet bestaat uit het 

ontdekken van de realiteit, maar ook gebruikt kan worden voor toekomstige interventies. 

“Organisations and stakeholders can engage in a process of sensemaking in order to achieve a joint 

strategy to cope with future issues”.  

Het aangaan van een partnerschap is een goed voorbeeld van een toekomstige interventie waarbij het 

belangrijk is dat organisaties en hun stakeholders van te voren een consensus bereiken over de te 

voeren strategie.  

 

5.2.2. De dualiteit van cultuur 

Om het specifieke soort bedrijfs-NGO partnerschap beter te begrijpen gebruiken Schneidewind en 

Peterson (2000) Giddens structuratie theorie als theoretisch kader. Hieronder schetsen zij een 

treffende analogie met een voetbalwedstrijd, waardoor Giddens perspectief beter te begrijpen is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Schneidewind, U. and Petersen, H. (2000) Change the rules! Business-NGO partnerships        
and structuration theory. In Bendell, J. (2000) Terms for Endearment. p. 218 
 

 

Soccer and Giddens?  
 
A game of soccer could not happen without players. Yet neither could it happen without the 
rules of the game or resources such as a football and goalposts. Focusing on the rules or 
equipment alone would not help us truly understand the game, its drama and the talents of its 
individual stars. Nor would focusing purely on the exceptional players provide us with an 
understanding of the whole game. The same true in attempting to understand society: both the 
structures and the individuals must be considered. Of course, the rules and resources are 
powerful; they not only shape the way the game is played but even the ultimate objectives of the 
player – scoring a ‘goal’. Yet these rules and resources have been developed and changed over 
time by people – often players working together to make it more safer, more enjoyable, and so 
on. Again, the same is true of society, where the process of changing rules (how structure is 
reproduced) has been the focus of many sociologist.  
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Schneidewind en Peterson (2000) willen hiermee aansturen op een nieuw begrip van relaties tussen 

organisaties en hun omgeving:  

“We need to understand that business is a political entity in that it can change the social and economic 

structures within which it operates”. 

 

Uit hoofdstuk 4 is gebleken dat de NSA zich extern in een groot krachtenveld bevindt, waar onder 

andere de politiek haar invloed in uitoefent. (zie de arena van S&O in § 4.3.) Schneidewind en 

Peterson (2000) geven hier aan dat de NSA met een bedrijfspartnerschap een ‘bondgenoot’ binnen dit 

krachtenveld kan creëren. Zij kunnen dan gezamenlijk, in hun beider voordeel, een sociaal en 

economische verandering bewerkstelligen.  

 

Parker (2000) geeft in zijn boek over organisatie cultuur –en identiteit aan dat alle organisatie culturen 

uniek zijn, maar tegelijkertijd enkele specifieke eigenschappen delen. Hij beschrijft een 

organisatiecultuur als een continu dynamisch proces: 

“Organizational culture is consequently a continuing process of articulating contested versions of what 

the organization should be doing, who it should be responsible to and who does what work for what 

reward”. 

 

Cultuur is niet een vaststaand gegeven wat op een bepaald moment ontstaat, maar een proces wat 

veel gelijkenis vertoond met de theorie van Giddens, zoals Boessenkool (2006) weet te beschrijven:  

“Culture is always cause and effect, at one and the same time a source for and an product of human 

actions. Giddens ‘duality of structure’,(…), fits in with this perfectly”.  

 

Bedrijven en NGO’s hebben een verschillende perspectief op een partnerschap, ontstaan vanuit de 

een of meerdere aanwezige organisatieculturen. Noordergraaf e.a. (2004) geven aan dat het geen 

belemmering hoef te zijn om een partnerschap aan te gaan. 

 “Cultuur maakt het mogelijk om klassieke grenzen en verschillen te handhaven, tussen organisaties 

of tussen publiek en privaat, maar ook om die grenzen te overbruggen. Cultuur is zowel een 

bindmiddel dat grenzen in stand houdt en overbrugt, als een breekijzer dat bestaande of ervaren 

grenzen versterkt en opwerpt. Wanneer we het idee hebben dat organisaties, ondanks formele 

grenzen gelijkwaardig (moeten) opereren, dan kan cultuur als concept worden ingezet om het 

ontstaan van verschil en variëteit te duiden.” 

 

Ook een verschil van organisatie identiteit hoeft geen belemmering te zijn voor een partnerschap. 

Noordergraaf en Teeuw (2003) geven aan dat het denken in termen van identiteit het juist mogelijk 

maakt organisatiegrenzen te overschrijden. 

“Identiteit is een relationeel concept.(…) Het wordt geconstrueerd in interacties binnen en buiten de 

organisatie”.  
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5.3. Wederkerigheid 

Het begrip wederkerigheid wordt in het artikel van Brinkerhoff( 2002) verder toegelicht in de context 

van intersectorale partnerschappen met het begrip ‘waarde-balans’ (Austin, 2000). Zij beweerd dat 

wanneer deze balans in evenwicht is, wat betreft de voordelen van een partnerschap, de partnerschap 

langer zal duren (Austin, 2000) en meer zal presteren (Kanter, 1994). Organisatie identiteit in de 

vorige paragraaf heeft een nauw verband met het begrip wederkerigheid (Brinkerhoff, 2002).  

“Since each partner’s value-added is ultimately based on its mission (Moore, 2000), to some degree, 

partners must remain true to that mission and its contribution to the partnership in order to maintain 

value balance”.  

 

Wanneer er wederkerigheid binnen een partnerschap bestaat, kan het zorgen dat partners met minder 

belemmeringen en meer legitimiteit aan de partnerschap kunnen bijdragen. Het impliceert vertrouwen 

en autonomie (Brinkerhoff, 2002). Uiteindelijk concludeert Brinkerhoff (2002): 

“Mutuality can help to ensure acceptance of the partnership’s policy and procedures, and ease their 

implementation, when each actor has agreed to them and feels a sense of ownership”. 

 

Om vertrouwen en uiteindelijk wederkerigheid te bewerkstelligen is een open communicatie 

noodzakelijk. Zeker wanneer beide partijen uit een andere sector komen en sinds lange tijd gewend 

zijn om op een bepaalde manier te werken. Om elkaar beter te leren kennen moet men de dialoog 

aangaan. Uit het artikel van Seters et al. (2005) blijkt dat deze dialoog in de praktijk vaak uitblijft. 

“Juist het wederkerig karakter van een volwaardige relatie blijkt in veel gevallen afwezig. (…) Directe 

contacten tussen bedrijven en NGO’s zijn belangrijk voor een beter begrip over en weer en het 

opdoen van persoonlijke ervaringen, maar vinden in de praktijk vrijwel niet plaats. Veel vaker is de 

kennis over elkaar gebaseerd op stereotype beelden (de goede faam of slechte naam). 

 

Om binnen een partnerschap een hoge mate van wederkerigheid te krijgen moeten organisaties van 

te voren de tijd nemen om elkaar goed te leren kennen. Andere factoren die zorgen voor een hoge 

mate van wederkerigheid worden benoemd in een onderzoek van Nelson en Prescott (2005) onder 

meerdere bedrijven die betrokken zijn bij 40 verschillende partnerschappen.  

1. Openness, transparency and clear communication to build trust and mutual understanding; 

2. Clarity of roles, responsibilities, goals and “ground rules”; 

3. Commitment of core organizational competencies; 

4. Application of the same professional rigour and discipline focused on achieving targets and 

deliverables that would be applied to governing, managing and evaluating other types of business 

alliances; 

5. Respect for differences in approach, competence, timeframes and objectives of different partners; 

6. Focus on achieving mutual benefit in a manner that enables the partners to meet their own 

objectives as well as common goals; 

7. Understanding the needs of local partners and beneficiaries, with a focus on building their own 

capacity and capability rather than creating dependence 
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De genoemde factoren hebben een hoog gehalte aan wederkerigheid. Daarnaast worden ze door 

Nelson en Prescott (2005) gezien als succesfactoren voor een partnerschap. Wanneer een van de 

factoren niet aanwezig is of enkele in mindere mate worden nageleefd kan bovenstaande opsomming 

helpen te begrijpen waarom een partnerschap niet goed loopt of zelfs mislukt. Toch geven zij ook aan 

dat het niet makkelijk te zeggen is wat een partnerschap wel of niet succesvol maakt. Het is een 

constant evoluerend proces gebaseerd op ervaringen, vertrouwen en experimenten.  

Naar aanleiding van een onderzoek van Elkington en Fennell (2000) onder 60 bedrijven en 

organisaties in Amerika en Europa, naar mogelijke relaties tussen een NGO en een bedrijf, is een 

spectrum van mogelijke types ontwikkeld. Opvallend in figuur zes, is de extra informatie over de 

activiteiten, de mate van inzet en de doelgroep. Dit geeft meer inzicht over de invulling van de relaties 

en de mate van wederkerigheid. Net als bij de samenwerkingsvormen van Brinkerhoff (2002) wordt 

ook hier niet iedere gevonden vorm door Elkington en Fennell (2000) aangemerkt als een formeel 

partnerschap. Alleen de laatste twee relaties in figuur zes worden gezien als een formeel 

partnerschap. Er wordt hier alleen nog een onderscheid gemaakt tussen een partnerschap op 

beleidsniveau en een partnerschap op projectniveau.  

 

TYPE ACTIVITIES COMPANY PARTICIPATION 
LEVEL 

TARGET 
AUDIENCE 

Challenge Media campaigns; 
boycotts 

Reactive response Customers; 
shareholders 

Sparring partner Periodic 
exchanges;’healthy 
conflict’ 

Reactive or proactive response; 
formal or informal communication 
mechanism 

NGO; 
regulators 

Support Charitable giving; 
sponsorship; Gifts in 
kind; secondments 

Primarily financial contribution to 
support project 

Customers; 
public 

Product 
endorsement 

Endorsement by NGO; 
eco-labelling 

Initial audit/assessment of 
operations/practices; ongoing 
information exchange/ verification 

Customers; 
NGO’s 

Company 
endorsement 

Ratings; certification Initial audit of operations, 
practices, reporting; ongoing 
information exchange/verification 

Shareholders; 
NGO’s 

Site of project 
dialogue 

Environmental 
mediation; EIAs 

Formal communication process; 
joint agenda-development 

Communities; 
NGO’s 

Strategy dialogue Dicussions over 
business issues 

Joint agenda- development; 
research; formal communication 
process and result dissemination 

NGO’s 
regulators 

Project joint 
venture 

Formal partnership for 
duration of project 

Project planning and 
development; financial support 

Communities; 
NGO’s 

Strategic joint 
venture 

Formal partnership or 
public alliance 

Full business participation; jointly 
developed principles or strategy 

NGO’s; public 

Figuur 6: Elkington, J and Fennell, S. (2000) Partners for sustainability. In Bendell, J. (2000) Terms for 

Endearment. p.154 
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5.3.1. Motivaties 

Naast het feit dat toekomstige partners dezelfde inzet voor een partnerschap moeten geven, is het 

ook van belang dat elkaars beweegredenen voor een samenwerking in evenwicht zijn. Toekomstige 

verwachtingen moeten zijn uitgesproken en beheersbaar zijn. Het kan een wederkerigheid van 

belangen genoemd worden. Deze hoeven niet hetzelfde te zijn, maar moeten wel een evenredige 

zwaarte hebben om toekomstige conflicten te voorkomen. In de literatuur zijn er verschillende 

onderzoeken gedaan om er achter te komen wat organisaties motiveert om een partnerschap aan te 

gaan. In dit onderzoek wordt er een onderscheidt gemaakt in motivaties vanuit het bedrijfsleven, 

motivaties vanuit de NGO’s en de gezamenlijke meerwaarde die bedrijven en NGO’s uit een 

partnerschap kunnen halen. 

Uit paragraaf 5.2. is gebleken dat de betrokkenheid van de eigen medewerkers bij de organisatie een 

grote rol in de motivatie voor een partnerschap speelt. Er zijn nog meer beweegredenen in de 

literatuur gevonden die overzichtelijk zijn weergegeven in figuur zeven. Het betreft een opsomming uit 

het eerder genoemde onderzoek van Elkington en Fennell (2002). Zij hebben hun respondenten 

gevraagd naar de drijfveren voor een succesvol partnerschap tussen een bedrijf en een NGO.  

 

Drivers for business engagement with NGO’s Drivers for NGO engagement with business 

o Markets o Growing interest in markets 

o NGO credibility with public on issues and 
priorities 

o Disenchantment with government as 
provider of solutions 

o Need for external challenge o Need for more resources, e.g. funding, 
technical and management expertise 

o Cross-fertilisation of thinking o Credibility of business with government 

o Greater efficiency in resource allocation o Cross-fertilisation of thinking 

o Desire to head off negative public 
confrontations 

o Access to supply chains 

o Desire to engage stakeholders o Greater leverage 

Figuur 7: Elkington, J and Fennell, S. (2000) Partners for sustainability. In Bendell, J. (2000) Terms for 

Endearment. p.152 

Naast de specifieke meerwaarden voor beide partijen bestaan er ook meerwaarden die voor zowel het 

bedrijfsleven als de NGO gelden. Het gebruik kunnen maken van elkaars netwerk is hier een van, 

zoals ook blijkt uit het artikel van Seters et al. (2005): 

”Zowel bedrijven als NGO’s organiseren zich op internationale schaal en maken deel uit van 

internationale netwerken. Beiden zijn tegelijk echter ook sterk geworteld in lokale situaties en 

gemeenschappen (Van Tulder et al. 2004, p.108) De relatie is wederkerig: bedrijven en NGO’s 

kunnen elkaar aanvullen en veel voor elkaar betekenen”. 

Gezamenlijke beweegredenen voor het specifieke partnerschap waar we in dit onderzoek naar op 

zoek zijn worden gegeven door Prescott en Phelan (2008). In hun onderzoek naar een partnerschap 
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tussen een NGO in de S&O sector en een bedrijf  hebben zij de volgende gemeenschappelijke 

belangen gevonden:  

� Contributing to peaceful, well-governed and secure societies, and stable operating environments 

� Encouraging healthy, active populations and reducing rates of diseases 

� Strengthening local communities 

� Sharing values that underpin economically and socially successful societies 

� Empowering marginalised groups and reducing inequality 

 

Bovenstaande gemeenschappelijke belangen kunnen de mate van wederkerigheid verhogen en 

zorgen voor een langdurig en succesvol partnerschap. Relevante kennis over een partnerschap 

tussen twee organisaties uit de verschillende sectoren, waar de NSA naar op zoek is.  

 

5.3.2. Sport & Ontwikkelingssamenwerking 

Specifieke kennis over hoe een partnerschap te beginnen tussen een bedrijf en een NGO in de S&O 

sector wordt gegeven door May en Phelan ( 2005). Zij geven een aantal punten weer die belangrijk 

zijn bij het bouwen aan een effectief partnerschap en die de NSA inzicht kunnen geven in mogelijke 

condities die ook van toepassing zijn op de Nederlandse context.  

 

� Establish a common approach to an accepted need (needs assessment) 

� Assess what local resources and structures are already in place 

� Identify the most appropriate partners – matching skills and capabilities with resources and ability 
to deliver 

� Agree core principles – identifying what all parties would like to achieve and the main parameters 
of the project 

� Set assessment criteria – formulating specific targets and means of measuring progress 
throughout the project’s lifetime 

� It may be helpful to test the project, either on a small scale or in parts, to identify potential 
strengths and weaknesses, the need for additional partners, or capacity building. 

 

Het derde punt, identificeer de meest geschikte partner, doet vanuit het oogpunt van de NSA en haar 

programmalijn S&O, vermoeden dat hun meest geschikte bedrijfspartner zich bevindt onder de 

organisaties in sportartikelen en sportmaterialen. Prescott en Phelan (2008) benadrukken dat de 

mogelijkheden voor samenwerking veel breder gezocht kan worden dan dat.  

 

“While it may seem that activities in this category are of most relevance to companies in the sporting 

goods industry, there is a huge ancillary network of companies associated with sport, for example in 

the media and communications sector, the apparel sector, the healthcare sector and the tourism 

sector. For all of these sectors, sport presents a major business opportunity. In particular, sport is a 
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significant social force in developing countries, and it therefore represents – for companies who are 

thinking laterally – a means to meet the needs of markets ‘at the bottom of the pyramid’.15 

Voor de Nederlandse context heeft Peter-Paul van Kempen, tevens ook respondent in dit onderzoek,  

voor het NCDO een vergelijkbaar stappenplan of opsomming ontwikkeld in zijn publicatie: “Wake up! 

Unleash the potential of partnerships between companies and NGO’s”. (2008) Een praktische en 

handige handleiding die de NSA eventueel in de toekomst kan gebruiken. In zijn publicatie zit een 

duidelijke oproep om de barrières los te laten, maar hij maakt verder geen analyse daarop. Dit 

onderzoek sluit zich aan bij de oproep, maar wil tegelijkertijd ook meer inzicht geven.  

 

5.4. Analyse 

 

In dit hoofdstuk heeft de onderzoeker een theoretisch kader ontwikkeld waaruit verschillende 

onderwerpen naar voren komen die relevant zijn voor de interviews en moeten leiden tot een 

gefundeerd antwoord op de hoofdvraag. De drie perspectieven op de literatuur over partnerschappen 

van Brinkerhoff (2002) geven een eerste inkadering,  gevolgd door de twee dimensies van dezelfde 

auteur. Deze dimensies, organisatie identiteit en wederkerigheid, bepalen of een samenwerking ook 

daadwerkelijk een partnerschap is of een van de drie afgeleiden daarvan.  

Stakeholders spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen en bepalen van de organisatie identiteit. Zij 

hebben invloed op het krachtenveld waar de NSA zich in bevindt en zullen gemanaged moeten 

worden alvorens een partnerschap te kunnen aangaan. In dit onderzoek zou dat betekenen dat de 

NSA haar stakeholdermanagement moet uitvoeren binnen de arena van Van Eekeren (2006) en die 

moet uitbreiden met de organisaties uit de private sector waar zij eventueel een partnerschap mee 

aan wil gaan. Dit vereist een onderzoek naar de stakeholders van de toekomstige partner en geeft de 

arena een nieuwe structuur. Daarnaast is gebleken dat het proces waarin een mening wordt gevormd 

over het partnerschap, door de NSA is te beïnvloeden, wat waardevolle informatie is voor een 

toekomstige samenwerking, mits beide partijen de dialoog met elkaar aangaan. Alleen met een open 

communicatie is het mogelijk vertrouwen op te bouwen en elkaar beter te leren kennen. 

De literatuur over de eigen en gemeenschappelijke belangen bij een intersectoraal partnerschap heeft 

een beeld gegeven van wat de NSA kan verwachten bij een partnerschap. Het geeft inzicht in haar 

eigen te behalen voordelen, maar zeker ook in wat de private sector graag wil bereiken. Dit hoofdstuk 

heeft de NSA kennis gegeven wat hopelijk leidt tot meer inzicht in het standpunt van beide partijen 

binnen een partnerschap. De gemeenschappelijke meerwaarden zijn voor partijen net zo interessant 

als hun specifieke meerwaarde en zorgen dat partijen een afhankelijkheid tot elkaar krijgen. Beiden 

moeten zich hier evenveel voor inzetten, zodat deze wederkerigheid de samenwerking kan 

versterken.   

                                                 
15 “Bottum of the Pyramid’ (BOP) = refers to doing business with the poor in ways that simultaneously 
benefit low-income communities and also benefit the company engaged in this initiative.”                
Bron: ‘Business for Development, business solutions in support of the Millennium Development Goals’ 
(2005) van WBCSD. 
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De dualiteit van cultuur is hier verwerkt om de dimensie organisatie identiteit en het ‘omgaan met 

verschillen’ een meer theoretische diepgang te geven. Verschillen zijn in de beoogde partnerschap 

namelijk een vast staand feit, omdat de organisaties uit een totaal verschillende sector komen. Cultuur 

daarentegen is geen vast staand feit, maar een continu proces afhankelijk van hoe mensen handelen. 

Verschil kan daarom gezien worden als een probleem of als een uitdaging door het verschil te 

beïnvloeden en om te zetten in een voordeel. Uiteindelijk zullen de ‘oude’ bestaande beelden en 

percepties over elkaar moeten plaats maken voor begrip en vertrouwen. Op die manier wordt er een 

conditie gecreëerd waarin een partnerschap meer kans heeft om te slagen. 

Alle informatie die in dit hoofdstuk naar voren is gekomen is verwerkt in een overzichtelijk geheel van 

onderwerpen die gebruikt zullen worden om de interviews enigszins te sturen en later te kunnen 

vergelijken. Zie bijlage 3 

Het volgende hoofdstuk zal een uiteenzetting geven van de resultaten uit de interviews over 

partnerschappen tussen bedrijven en NGO’s werkzaam binnen de sector van Sport & 

Ontwikkelingssamenwerking.  
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6. De Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven en kort geanalyseerd. Voor een ordelijke 

weergave is dit hoofdstuk verdeeld in de volgende thema’s: Een partnerschap in de praktijk, 

Organisatie identiteit en Condities. Deze thema’s komen voort uit de literatuuranalyse van het vorige 

hoofdstuk en zijn onderverdeeld in subthema’s. De informatie is verkregen uit interviews en 

documenten van de betrokken organisaties. De interviews die gehouden zijn onder de respondenten 

zijn letterlijk uitgeschreven en gecodeerd, zoals in hoofdstuk 3 beschreven. De codes die uiteindelijk 

veel voorkwamen zijn hier uitgewerkt als subthema’s.  

 
 
6.1.  Een partnerschap in de praktijk 

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat het begrip ‘partnerschap’ breed interpreteerbaar is en er 

onmogelijk een eenduidige definitie aan gegevenKan worden. De bestaande partnerschappen die 

door de respondenten worden benoemd blijken ook erg verschillend van elkaar. Elke organisatie geeft 

er in de praktijk zijn eigen invulling aan, waardoor er een diffuus beeld ontstaat van wanneer er nu wel 

en niet gesproken kan worden van een partnerschap. Aan alle respondenten is gevraagd wat zij onder 

een partnerschap verstaan.  

Peter Paul van Kempen heeft in 2008 voor het NCDO onderzoek gedaan naar partnerschappen 

tussen bedrijven en organisaties in de sector S&O en beaamt dat de term gebruikt kan worden om 

veel verschillende relaties te omschrijven. Hij is van mening dat er pas gesproken kan worden van een 

écht partnerschap wanneer je het samen vanaf de basis opzet of dat een project al begonnen is en je 

vervolgens op basis van gelijkwaardigheid samen verder gaat. Hij zegt verder: 

 

“ Een echt partnerschap is eigenlijk erg zeldzaam. Je moet samen echt iets doen en het gaat er niet 

om dat de een iets geeft en de ander dan iets krijgt maar je moet samen ergens aan werken. Dus 

samen resources erin stoppen en samen risico’s lopen.” 

 

De vertegenwoordiger van Shell International geeft aan dat er intern bij Shell verschillende 

betekenissen en invullingen aan de term partnerschap worden gegeven. Daarnaast gaat er bij deze 

multinational veel tijd overheen voordat er gesproken kan worden van een partnerschap. Beide 

organisaties moeten elkaar eerst goed kennen, voordat men naast elkaar, ook projecten samen kan 

ontwikkelen.  

 

“Veel organisaties die ik noemde waar we nu partnerschappen mee hebben, als je dat zo zou kunnen 

noemen, zijn allemaal clubs waar we eerst op een andere manier gedurende een aantal jaren mee 

hebben samengewerkt. Op een gegeven moment hebben we gezegd we kennen elkaar nu zo veel 

beter we willen jullie graag een stukje verder mee nemen in ons proces, daarvoor moeten we een 

stukje dichter naar elkaar toe komen en daar zijn die partnerships uit voort gekomen.” 

 

De meeste respondenten benoemden in hun omschrijving de dimensie wederkerigheid (vergelijkbaar 

met de betekenis van Brinkerhoff (2002)),  maar geven elk hun eigen invulling en voorwaarde aan die 
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dimensie. Die eigen invulling heeft een directe relatie met de belangen en doelstellingen van de 

organisatie die de respondent vertegenwoordigd. Zo wordt er bij Shell International aangegeven dat zij 

met haar partnerschappen een gezamenlijk doel wil nastreven, waarin beide partijen hun eigen 

expertise stoppen en waaruit beide partijen een voordeel kunnen halen. In hun duurzaamheids rapport 

‘The Shell Sustainability Report 2007’ staat hierover geschreven:  

 

“Our strategy is to focus support on projects that address issues directly linked to our business; that 

give local people control over how the project is designed and run; and, wherever possible, use the 

expertise of development non-governmental organisations (NGO’s) and community groups.” 

 

Bij de organisatie Warchild heerst een bedrijfsmatige visie op een eventuele samenwerking.  

“Wat wij absoluut nastreven als wij met een partner werken, is een strategisch plan. Dat de 

samenwerking een strategische alliantie is en dat het samenwerken met een goed doel echt een 

doelstelling van een bedrijf is, zodat de samenwerking beklijft en blijft hangen”.  

 

Bij beide organisaties, die hierboven worden genoemd, wordt gesproken over een lang proces, zodat 

de samenwerking een duurzaam karakter krijgt. Een partnerschap is dus zelden een kortlopend, 

eenmalig project. Naast deze constatering valt ook op dat de NGO’s de verwarring over de invulling 

van een partnerschap enigszins zelf in de hand helpen door eigen onderverdelingen te maken. Deze 

onderverdelingen krijgen per organisatie verschillende namen, waarbij de naam partnerschap ook 

wordt gebruikt, alleen dan met een verschillende betekenis. NGO’s proberen op deze manier in te 

springen op de grote variëteit in beweegredenen van bedrijven. Er zijn bedrijven die graag iets willen 

doen vanuit een filantropische gedachte of bedrijven die op zoek zijn naar een manier om hun 

medewerkers meer maatschappelijk betrokken te maken. Veel projecten die daar invulling aan 

moeten geven worden partnerschappen genoemd terwijl zij binnen de terminologie van Brinkerhoff 

(2002) duidelijk binnen een van de andere manieren van samenwerking vallen. Zoals een contractuele 

samenwerking (contracting) of een uitbreidende samenwerking (‘extension’). Dit is vooral het geval bij 

de grotere NGO’s die binnen dit onderzoek vallen.  

 

Bij Warchild hebben ze voor alle verschillende samenwerkingen een segmentatiemodel ontwikkeld. 

De eerste komt daarbij het dichtste bij een partnerschap, omdat bedrijven daar hun eigen expertise 

belangeloos kunnen inzetten in ruil voor handige relatiemarketing producten. Uit onderstaand citaat 

blijkt tevens dat het model is ontwikkeld, omdat het aanbod groter is dan de capaciteit van de 

organisatie.  

 

“We hebben business partners, business friends en business donors. Dus het is eigenlijk een 

segmentatiemodel. We zijn sterk gegroeid, maar we zijn nog steeds in onze capaciteit beperkt en je 

moet dus echt je aandacht verdelen.” 
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Het standpunt van Right to Play in de discussie over de betekenis van een partnerschap is 

opmerkelijk te noemen, omdat zij elke samenwerking benoemd als een ‘partnerschap’ ongeacht de 

invulling.  

 

“Kijk, wij noemen het eigenlijk allemaal partnerships, omdat we hoe klein ook verwachten dat een 

bedrijf het toch een beetje benut. Het ene bedrijf wil wat anders dan het andere. Daar proberen we op 

onze manier met onze middelen elkaar in te voorzien. Tenslotte kosten ‘partnerschips’ vaak ook werk 

en tenslotte is makkelijk geld ook wel eens lekker.” 

 
 
6.1.1. Vormen van intersectorale samenwerking  
 

Uit de interviews komt naar voren dat er zowel bij het bedrijfsleven als bij de NGO’s verschillende 

manieren van samenwerking zijn, al dan niet een partnerschap genoemd. Er is verschil tussen de 

verschillende bedrijven die partnerschappen hebben met NGO’s, maar bijvoorbeeld ook intern bij 

bedrijven en NGO’s, tussen bepaalde afdelingen. Enkele voorbeelden uit de interviews: 

 

“Voor ons is een partnerschap, dat kan ook verschillende vormen aannemen, het kan bijvoorbeeld 

eenmalig zijn of informeel dat is voor ons ook een samenwerking en het kan een geformaliseerd 

contract zijn met een bepaalde looptijd van 3 jaar bijvoorbeeld.” (ICCO) 

 

Grote internationale ondernemingen hebben vaak een eigen fonds, zoals de Rabobank Foundation: 

“Rabobank wil dan bijvoorbeeld in het eerste jaar veel bekendheid voor het project en geeft daar geld 

voor en in het tweede jaar volgt dan de initiatie van de projecten. De Rabobank koppelt de organisatie 

dan via hun netwerk aan lokale banken en zorginstellingen. Voor de Rabobank is vooral het 

kenniscentrum wat projecten ontwikkelt, een investering, daarna wordt er ook inbreng verwacht van 

de andere partij.”  

 

Bij de multinational Shell bestaat er zowel een MVO beleid op het bedrijf gericht als een eigen fonds: 

“…wij hebben geld voor social investments en wij zetten dat dus ook in, maar zetten dat meestal in op 

een manier dat het wat dichter bij de bedrijfsvoering of de lokale omstandigheden zit. De Shell 

Foundation kan binnen bepaalde grenzen doen wat zij zelf wil.”  

 

Een partnerschap kan ook beginnen met een donatie, gevolgd door het samen ontwikkelen, zoals bij 

het internationale bedrijf Unilever: 

 

“Een samenwerking start vaak met een donatie en daarna begint pas de samenwerking. Dan pas 

worden er trajecten opgezet en communicatieplannen geschreven. Wij zullen niet zo snel alleen een 

bedrag betalen en voor de rest daar geen tegenprestatie van verwachten. We willen écht samen met 

die partij een programma op zetten en dat doen we met de meesten. 
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De verschillende vormen van intersectorale samenwerking die uit de data van dit onderzoek naar 

voren zijn gekomen zijn weer gegeven in onderstaand overzicht:  

• Formeel – Informeel:  

• Eenmalig – Meerdere jaren 

• Mondeling – Contractueel 

• Samen projectplan ontwikkelen – Uitgewerkt projectplan 

• Onderdeel van MVO – Onderdeel van de bedrijfsstichting 

• Zelfstandig en onafhankelijk – Aanvullend en afhankelijk 

 

We zien hier alle vier de manieren van samenwerking tussen een bedrijf uit de private sector en een 

NGO, die Brinkerhoff (2002) in haar artikel noemt, terug komen. De mate waarin de dimensies van 

Brinkerhoff (2002), organisatie identiteit en wederkerigheid bij beide partijen aanwezig is bepaald de 

vier manieren van samenwerking. Uit de interviews blijkt niet dat de organisaties zich hier van bewust 

zijn, maar wel dat zij zich bij hun manier van samenwerking neerleggen. De organisaties zijn van 

mening dat de gekozen samenwerking het beste past bij hun manier van werken en zorgt dat de 

opgestelde doelen worden behaald. Dat de samenwerking meestal niet het partnerschap is zoals 

Brinkerhoff (2002) beoogd, zien de meeste organisaties als een volgende stap. De huidige 

samenwerking zal uiteindelijk bijdrage aan een ideaal partnerschap waarin zowel de organisatie 

identiteit als de wederkerigheid maximaal aanwezig is. 

 

6.1.2. Motivaties 
 
Zoals in paragraaf 6.1. benoemd heeft de eigen invulling van een partnerschap een directe relatie met 

wat er van het partnerschap wordt verwacht. Het uitspreken van die verwachtingen geeft ook een 

beeld van met welke motivaties de organisaties elkaar hebben opgezocht. De motivatie om een 

partnerschap aan te gaan kan per organisatie erg verschillen en dit wordt door het intersectorale 

karakter alleen maar versterkt. Binnen een partnerschap is het van belang dat beide partijen een 

voordeel behalen (wederkerigheid) in vergelijking tot de situatie vóór het aangaan van de 

samenwerking. Dit voordeel is de motivatie om een partnerschap aan te gaan. De respondent van 

Heineken verwoord de wederkerigheid binnen een partnerschap als volgt:  

 

 “Het aardige is als je projecten kunt bedenken die zowel voor de doelen van de NGO als voor ons tot 

winst lijden. Of een dienst of minimaal het gelijk blijven van de kosten”. (Heineken) 

 

Respondenten geven aan dat een gezamenlijk voordeel het partnerschap versterkt, aangezien 

organisaties hiervoor van elkaar afhankelijk zijn. Thierry Sanders, directeur van het BiDNetwork noemt 

het een ‘lose-lose-situatie’, als reactie op de gebruikelijke benoeming ‘win-win-situatie’. 

 

“Pas op het moment dat je echt wat te verliezen hebt wordt de samenwerking heel interessant, want 

dan ben je echt afhankelijk van elkaar om iets tot een succes te maken. Dan ga je voor het volle pond 

zorgen dat het lukt, dus dat is beter dan een win winsituatie”. 
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Gezamenlijke motivatie 

 

Opvallend is dat uit de interviews is gebleken dat er naast het individuele voordeel er ook gelet wordt 

op een overeenkomstig voordeel. Twee gezamenlijke voordelen van een partnerschap tussen een 

NGO en een bedrijf zijn hierbij naar voren gekomen: innovatie en kennis. Door innovatie kan je goed 

inspelen op de veranderende markt en zorg je dat je bij de tijd bent. Bij DSM is de term verwerkt in 

hun missie en bij de NSA wordt ook graag gezien dat het een onderwerp van gesprek is. 

 

“Ik zou wel op de innovatie gaan zitten bij business partnership. Vernieuwing, …. en dat je het ook 

samen kan gaan ontdekken, waardoor het zowel voor de externe partij als voor ons iets nieuws is.”  

(NSA) 

 

 “Alleen vanuit een partnerschap komt een wisselwerking tussen partijen op gang en dat is waar we 

naar op zoek zijn. Innovatie is daarbij altijd het sleutelwoord. Via innovatie zorgen voor een 

meerwaarde, dat is ons doel.” (DSM) 

 

Kennis en expertise is een meerwaarde die voor beide sectoren van belang is, zoals Shell beaamt: 

“… in die partnerships ja, daar stop je toch geld in op een manier dat je denkt dat je er samen profijt 

van kan krijgen. Een bedrijf, omdat dat, denkt dat het daar een bepaalde toegang krijgt of dat er 

gezamenlijk bepaalde kennis gegenereerd wordt, of dat de een iets leert van de ander en wij weer iets 

leveren wat die andere organisatie weer niet heeft.”  

 

“Bijvoorbeeld bij HIV/AIDS hebben we een uitgebreid programma wat geïmplementeerd moet worden 

in een heel aantal landen en daar heb je vaak ook niet de mensen voor en dan zoek je naar 

organisaties die daar toch de expertise in hebben die daar toch al mee bezig zijn, die lokaal goed 

vertegenwoordigd zijn en dan ga je daarmee toch meer een samenwerking aan.” (SHELL) 

 

Individuele motivatie van bedrijven 

 

Naast de gezamenlijke voordelen, zijn er ook veel individuele voordelen naar voren gekomen die 

organisaties motiveert om deel te nemen aan een partnerschap. Een grote motivatie voor een bedrijf 

is de mogelijkheid om de eigen medewerkers meer bij het bedrijf te betrekken. Zij willen graag zien dat 

hun eigen medewerkers tevreden en betrokken zijn. Niet alleen uit de literatuur, maar ook uit de 

interviews blijkt dat vele partnerschappen primair worden aangegaan om de eigen medewerkers én de 

eventuele toekomstige medewerkers, (meer) bij het bedrijf te betrekken. Bij Van den Wall Bake 

Consultancy is men overtuigd van de meerwaarde die deze grote betrokkenheid met zich mee brengt.  

 

“De primaire doelgroep van elke onderneming zijn je eigen medewerkers, dat zijn je primaire 

ambassadeurs. Als die een goed gevoel hebben, een trots gevoel hebben over het bedrijf waarvoor ze 

werken, dan praten ze met hun borst vooruit over hun werkgever. Nou dat is een ontstellende winst! 
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Het lijdt niet alleen tot een trost wij gevoel en uitstraling van een moderne dynamische onderneming, 

maar het lijdt ook tot een beperking van het ziekteverzuim en een hogere productiviteit als mensen 

trots zijn op hun werkgever.” 

 

Uit de interviews blijkt dat het actieve element, het echt ervaren oftewel het daadwerkelijk bijdrage aan 

een maatschappelijk project enorm in aandacht is toegenomen. NGO’s springen hier op in:  

 

“… ook personeelsprogramma’s, want mensen willen zo veel mogelijk het bedrijf erbij betrekken, dus 

echt het activeren. Je ziet dat het ervaren van het bedrijf, de brand, het DNA, het commerciële wil je 

ook doortrekken in het sociale, want je mensen zijn eigenlijk je ambassadeurs, dus die wil je ook laten 

ervaren waar je als bedrijf voor staat.” (Warchild) 

 

Bedrijven vinden de betrokkenheid van de eigen medewerkers zo belangrijk dat sociaal 

maatschappelijke projecten strategisch worden ingezet om te zorgen dat dit aspect aanwezig is en 

blijft binnen de organisatie. Partnerschappen worden door de respondenten hiervoor als middel 

gezien. Een voorbeeld van DSM: 

 

“Voor het ‘World Food Programme’ focussen we ons met name op de ‘internal awareness’ en dit 

programma is samen met het sportprogramma gepositioneerd als de ‘engagement driver’ voor onze 

medewerkers.” 

 
Ook in de duurzaamheids rapporten die bedrijven opstellen om hun maatschappelijke betrokkenheid 

extern te communiceren wordt de inzet van eigen medewerkers genoemd. Op die manier wordt een 

positief imago gecreëerd wat aantrekkelijk is voor eventuele nieuwe medewerkers. 

 
“We continue to encourage our employees to get involved in community programmes. This provides 

new ways of connecting with our consumers in local communities. Our employees gain skills and 

motivation and enjoy ‘making a difference’.” (Unilever Sustainable Development Report 2006) 

 

 “Atos Origin continues to encourage its employees to contribute to support local communities through 

volunteer work, donations, partnership with humanitarian organizations.” (Living our values – making a 

difference. Corporate sustainability within Atos Origin)  

 

Anderen motivaties van bedrijven die frequent uit de data naar voren zijn gekomen zijn ‘exposure’ en 

de mogelijkheid tot een nieuwe afzetmarkt. Met ‘exposure’ bedoeld men het feit dat bedrijven zichzelf 

door partnerschappen met de publieke sector positief willen positioneren en communiceren daarom 

hun partnerschap veelvuldig extern. Publieke organisaties zijn op de hoogte van deze motivatie van 

bedrijven en zetten hiervoor onder andere hun bekende topsporters in of ontwikkelen hiervoor handige 

relatie marketing producten.   
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“Daarnaast kunnen we de professionele sporters voor onze eigen communicatie heel gericht naar 

voren schuiven (..), in de aanloop naar de Olympische Spelen geldt dat de exposure die we hebben 

ontvangen n.a.v. de presentatie van onze innovaties als een prachtig resultaat zien.” (DSM) 

 

“We zijn een behoorlijk sterk merk, goeie communicatie, veel diversiteit in communicatie uitingen, 

maar wel allemaal binnen een bepaalde lijn, dus ja dat is voor bedrijven toch wel van waarde. Daar 

kunnen ze zelf ook wat mee.” (…) “Het relatiemarketing aspect kan een motivatie zijn. Wij zorgen voor 

een aantal uitnodigingen per jaar voor onze partners, dat zij bij sportevenementen waar wij op een of 

andere manier bij betrokken zijn ook aanwezig kunnen zijn. Nou dat vinden bedrijven over het 

algemeen leuk.” (Right to Play) 

 

De derde motivatie voor bedrijven is de mogelijkheid tot een nieuwe afzetmarkt. Uit de interviews komt 

naar voren dat bedrijven deze meerwaarde nooit als uitgangspunt voor de partnerschap zien, maar 

het zeker wel willen benoemen. Twee voorbeelden: 

  

“Het is echt denken aan doet je project iets waar de doelgroep ook in zit als consumenten afnemer. 

Oftewel zit er een link tussen de deelnemers of toeschouwers van dat project en de bedrijven waar je 

als NGO naar op zoek bent.” (BidNetwork) 

 

“We kunnen nu ook via onze innovaties van de Nederlandse topsport bijdrage aan de ontwikkeling 

van sport in de bredere zin. Als wij voedingsmiddelen ontwikkelen voor Nederlandse topsporters,(…) 

als dat je kanaal is om het onder de aandacht te brengen van mensen in de amateursport, dan is dat 

fantastisch. We hebben nu zowel een topsport als breedtesport campagne.” (DSM) 

 

Individuele motivatie van NGO’s 

 

Als laatste de individuele motivaties van NGO’s om een partnerschap met een bedrijf uit de private 

sector aan te gaan. Een grotere financiële zekerheid en de mogelijkheden tot een groter netwerk 

kwamen daarbij het meest uit de data naar voren. Als een financiële bijdrage binnen het partnerschap 

valt, dan speelt deze een grote rol, zeker als er een structureel perspectief wordt geboden.  

 

“…waar wij het meest gebaat bij zijn, zijn de structurele giften, vandaar ook de partnerships en de 

friendships, omdat je praat over structurele samenwerking.” (Warchild) 

 

Voor de NSA is die structurele financiering ook belangrijk binnen een partnerschap. 

“…ik vind het daarbij heel belangrijk dat je een lange termijn financiering moet hebben. Dus dat je 

daadwerkelijk zegt dat we het samen gaan doen en wij kunnen ook 4 jaar lang die commitment 

aangaan.” 
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Daarnaast speelt het toegang krijgen tot een bepaald netwerk waarin het partnerbedrijf zit een 

belangrijke rol voor de NGO. Zowel bij de NSA als bij ICCO zijn ze zich daar van bewust.  

 

“… het netwerk wat ze al hebben in het gebied, de bekendheid in het gebied, ze kennen de ‘do’s’ en 

de ‘don’ts’ in het gebied. Dat is denk ik wel heel erg sterk.” (NSA) 

 

“…met de contacten die we hebben, daar willen we wel met andere onderdelen ook verdergaande 

besprekingen mee. Kijk het is vooral onze partner in India die nu contacten met DSM opbouwt en daar 

ook gevolgactiviteiten uithaalt.” (ICCO) 

 

MOTIVATIES NGO BEDRIJF 

Netwerk X  

Financiele donatie X  

Betrokkenheid medewerkers  X 

Exposure  X 

Nieuwe afzetmarkt  X 

Innovatie X X 

Kennis X X 

Tabel 2: Een overzichtelijke weergave van de genoemde motivaties. 

 

6.1.3. Relaties opbouwen  
 
De respondenten van dit onderzoek hebben hun ervaringen gedeeld over de eerste contactmomenten 

met de organisatie uit de andere sector. Zij geven antwoord op de vraag hoe duurzame relaties in de 

praktijk worden opgebouwd. De eerste benadering kan namelijk essentieel zijn voor  de rest van het 

verloop van de samenwerking. Partijen zijn nog afwachtend en proberen te ontdekken wat ze elkaar te 

bieden hebben. Ook is het belangrijk van elkaar te weten hoe er tegen een partnerschap wordt 

aangekeken binnen de organisatie, of er wel draagvlak is bij de eigen medewerkers. Als laatste zal er 

een overeenstemming bereikt moeten worden over de manier waarop er invulling aan het 

partnerschap wordt gegeven, zodat de beoogde meerwaarde gehaald kan worden.  

Het accent binnen dit subthema ligt op de benadering vanuit de NGO, aangezien alle respondenten 

hebben aangegeven dat het initiatief voor een partnerschap zoals in dit onderzoek bedoeld, bij hun 

ligt. De NSA geeft aan graag het initiatief te willen nemen bij een eerste contactmoment, zodat zij de 

andere partij kan overtuigen tot het aangaan van een partnerschap: 

 

“Maar je gaat wel met een gevuld portfolio naar zo een business partner toe, met een hele presentatie 

van wie je bent en we zien deze trends en ontwikkelingen in de maatschappij en we denken dat we 

hier en hier op moeten gaan inspringen, maar dat kunnen we nu niet en volgens mij hebben jullie daar 

ook een belang bij. Hebben jullie daar wel eens over nagedacht en goh wat zouden we daar samen 

voor antwoord op kunnen geven en lijkt het je leuk daar samen iets aan te doen. Nou dat gaat zoveel 

geld kosten…”. 
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Ook Van den Wall Bake consultancy geeft aan dat een goed verhaal bij een eerst kennismaking van 

groot belang is. Daarnaast is ook de persoon die het verhaal brengt belangrijk. Iemand met een sterke 

charismatische uitstraling en een groot netwerk of bijvoorbeeld een (wereld) beroemde sporter.  

 

“Een goed verhaal (business plan) dat een kop en een staart heeft dat klopt en dat ook 

verantwoording aflegt. Dat moet in de eerste plaats en dat is heel belangrijk. En het moet vooral ook 

consistentie en continuïteit uitstralen. En dan kan je gaan scoren op basis van de emotie. Dus de 

volgorde moet zijn: goed verhaal, goede binnenkomer en dan de emotie”. 

 

Zowel ICCO, als Warchild, als Right to Play beamen bovenstaande uitspraken en benadrukken dat 

vooral een goede onderbouwing van het aangaan van een partnerschap, de geloofwaardigheid en het 

enthousiasme vergroot. Groot verschil met deze NGO’s en de NSA is dat zij zich al als een sterk merk 

hebben ontwikkeld en daardoor bekendheid genieten bij het grotere publiek in Nederland. De NSA 

heeft dit niet, waardoor de directeur van het BidNetwork adviseert om bedrijven op de lokale markt 

waar de buitenlandse projecten worden uitgevoerd te benaderen. 

 

“Wat betreft benadering en ingang naar bedrijven toe, als je niet een duidelijk merk bent, dan is denk 

ik de enige valide manier door de lokale kantoren te benaderen. Want daar heb je hopelijk wel een 

iets duidelijkere link. Dus het gaat heel erg over doelgroepcommunicatie en hoe je dat organiseert”.  

 

Top-down of bottum-up? 

Er is ook veel gesproken over welke positie binnen een bedrijf het beste aangesproken kan worden 

om het initiatief van een partnerschap kenbaar te maken. Is dat bij de beslissers binnen een bedrijf 

ook wel top-down genoemd of is het beter juist de gewone medewerker aan te spreken ook wel 

bottum-up genoemd? Bij de NSA zijn ze van mening dat een al bestaande (persoonlijke) relatie en 

een benadering via de informele weg de beste optie is om een eerste kennismaking tot samenwerking 

te bewerkstelligen.  

 

“Volgens mij moet je nooit via de formele weg binnen komen, maar altijd via de informele weg. Er 

moet een klik zijn. Je moet eigenlijk via je persoonlijk netwerk bij de directeur terecht komen of bij de 

beslisser terecht komen. Ik denk dat de persoonlijke relatie tussen de personen van groot belang is”. 

 

Bij Atos Origin geeft men toe dat de beslissing uiteindelijk in de top wordt genomen, terwijl Warchild 

van mening is dat het personeel zelf steeds meer aangeeft dat er naast financiële doelstellingen ook 

sociale doelstellingen gehaald moeten worden. Van den Wall Bake Consultancy is er van overtuigd 

dat het nooit het een of het ander is, aangezien ze elkaar beïnvloeden. 

“Je moet nooit de illusie hebben of de intentie hebben om alleen op de top te focussen, omdat zijn of 

haar beslissing nou eenmaal geldend is en nou eenmaal belangrijk is. Je moet die onderkant 

tegelijkertijd dan allang bewerkt hebben, waardoor het voor die top ook makkelijker wordt om die 

beslissing te nemen. Noem het maar een legitimering voor de top om die beslissing te nemen.” 
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6.2. Organisatie identiteit 
 
Organisatie identiteit vormt het tweede thema binnen dit hoofdstuk waarin de resultaten worden 

beschreven. Respondenten gaven aan dat het thema organisatie identiteit hen voornamelijk stuurde in 

de richting van de heersende cultuur (6.2.1.) binnen organisaties. Deze cultuur bepaald in belangrijke 

mate welke beelden en percepties (6.2.2.) er over elkaar bestaan. Stakeholders (6.2.3.)hebben 

invloed op de organisatie cultuur en kunnen bestaande beelden en percepties bevestigen of 

ontkrachten. Zoals Pater en Van Lierop (2006) al aangaven in paragraaf 5.2. kan een proces van 

bewustwording bij de stakeholders zorgen voor een partnerschap, dat breed gedragen wordt.   

 
6.2.1. Cultuur 
 
De termen organisatie identiteit en organisatiecultuur worden vaak in de interviews door de 

respondenten in een adem genoemd als zouden zij synoniemen zijn. In feite is de organisatie-identiteit 

een onderdeel van een organisatiecultuur en wordt zij geconstrueerd in interacties binnen en buiten 

de organisatie zoals uit hoofdstuk 5 is gebleken. Er is dus wel degelijk een verschil tussen beide 

begrippen. Respondenten zijn daar niet goed van op de hoogte maar geven wel aan dat ondanks 

bestaande verschillen, er een overeenkomst in organisatie cultuur en/of organisatie identiteit aanwezig 

moet zijn bij het aangaan van een partnerschap. Dan is er meer kans op een ‘klik’ tussen organisaties 

uit een verschillende sector.  

 

 “…we moeten daar nog veel meer tijd in stoppen, van te voren, om gewoon te zorgen dat je begrijpt 

waar je beiden vandaan komt.  Bij wijze van spreken echt van wat zijn wij voor bedrijf en waarom is 

het voor ons zo belangrijk dat, (…) en dat zij dat dan inzien en andersom dat wij begrijpen dat zij te 

maken hebben met die en die krachtenvelden”.  (Unilever) 

 

Uit de interviews komt sterk naar voren dat organisaties die willen gaan samenwerken de tijd moeten 

nemen elkaar te leren kennen. Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat een verschil in cultuur kan zorgen 

voor onbegrip in de manier van samenwerken. Achteraf heeft men geconcludeerd dat met een 

tijdsinvestering vooraf enkele frustraties voorkomen hadden kunnen worden. 

De meerderheid van de respondenten geven aan dat men bij een intersectoraal partnerschap 

rekening moet houden met culturele organisatieverschillen om stagnatie in het proces te voorkomen. 

 

“…er zijn grote culturele verschillen tussen het bedrijfsleven en NGO’s en je moet bereid zijn om daar 

mee om te gaan. Er is geen standaard briefje van dat moet je zus doen of dat moet je zo doen. Als die 

verschillen er zijn wil het ook niet zeggen dat het automatisch tot mislukken gedoemd is, dat hoeft 

helemaal niet. Maar het vereist een behoorlijke mate van flexibiliteit van alle partijen.” (Shell) 

 

Opvallend is dat vooral bedrijven het verschil in organisatie positief weten te benoemen, zoals: 

“Er moet in ieder geval respect zijn voor elkaars doelen en voor elkaars cultuur en in het begin maakt 

dat de partnerschap ook wat voorspelbaarder.” (Heineken) 
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“Het is uiteindelijk zo van waar zitten de overeenkomsten en die zijn leading en uiteindelijk zijn die 

sterk genoeg om wellicht verschillen in identiteit te overbruggen.” (Atos Origin) 

 

DSM daar en tegen geeft aan juist wel op zoek te gaan naar duidelijke overeenkomsten in identiteit en 

manier van organisatie.  

“Er moet absoluut een match zijn van identiteit. We zoeken bij voorkeur partijen die onze passie voor 

innovatie delen, met gemeenschappelijke doelstellingen en communicatie.(…)Voorop staat dat de 

partnerschap moet passen bij de filosofie, reputatie en cultuur.” 

 

Nauw verwant aan de heersende cultuur binnen een organisatie is wat dit doet met de externe 

reputatie van een organisatie. Respondenten gaven aan dat het voor elke organisatie van belang is te 

weten welk imago zij heeft, zodat deze getoetst kan worden aan het eigen beeld van de organisatie. 

Het imago van een bedrijf zorgt dat het bepaalde organisaties aantrekt en/of afstoot. Volgens Van den 

Wall Bake Consultancy is het achterhalen van je eigen imago dan ook een eerste stap alvorens 

potentiële partners te gaan zoeken. 

 

“Dus in dit soort situaties moet je beginnen met goed in de spiegel te kijken. Ben ik bekend en zo ja 

wat is de perceptie van ons, waar staan we nu, waar willen we naar toe, wat zijn de barrières die we 

gaan tegenkomen onderweg.” 

 

Uit de interviews blijkt dat organisaties uit beiden sectoren hier heel bewust mee bezig zijn.  

“(…)veel NGO’s, zeker in ons geval, moeten goed kunnen uitleggen aan hun achterban waarom ze in 

vredesnaam Shell kiezen. Onze reputatie is toch een beetje ‘they love us or they hate us’.”(Shell) 

 

“We vonden het belangrijk dat wij een sterk merk zouden neerzetten, waarbij we echt consumenten en 

bedrijven naar ons toe trokken, maar nu zie je omdat de markt zich zo heeft ontwikkeld aan beide 

kanten, zowel aan de aanbodkant als vraag, dat je ook veel agressiever die markt op moet gaan en 

wel op een manier die bij je past, dus dat is een beetje schipperen. Inmiddels is Warchild een sterk 

merk en heeft zij  een naamsbekendheid van 93%. (geholpen). We hebben ook het ‘coolest brand 

award’ gekregen in 2006, twee keer de transparantprijs mogen ontvangen, allemaal mooie prijzen die 

eigenlijk ook als een soort keurmerk op je organisatie afstraalt”.(Warchild) 

 

De NSA is zich ook bewust van het belang van een sterke naamsbekendheid en reputatie. Zeker 

wanneer zij op zoek wil naar partners in het bedrijfsleven.  

“Een van de belangrijkste dingen daarbij is ook meer je gezicht laten zien, meer naamsbekendheid 

creëren. Dat is een van de belangrijke voorwaarde om een beetje in beeld te komen als NSA Dat hele 

veld moet ons geleidelijk aan herkennen. Zo simpel en zo complex is het eigenlijk”. 

“De externe profilering is nu nul, op programma niveau wel, maar als organisatie nu niet. Je moet bij 

debatten aanwezig zijn, je moet bij vergaderingen aanwezig zijn, je moet het hele land door reizen, je 

moet he weet je…..je moet bekend worden.” 
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De NSA geeft aan op de goede weg te zijn door het ontwikkelen van een sterke visie, maar zij zal nog 

meer op de langere termijn moeten gaan focussen om partnerschappen te kunnen aangaan.  

 

6.2.2. Beelden en percepties 

Uit de interviews is gebleken dat er veel stereotype beelden bestaan over zowel de NGO’s als het 

bedrijfsleven. In onderstaande tabel (3) staan enkele opmerkingen uit de interviews over elkaar. 

Beelden en percepties vanuit t bedrijfsleven over N GO’s. 
• Het is vaak dat je beiden wel hetzelfde doel wil nastreven, maar via een andere aanvliegroute. 

• …je ziet ze toch een bepaalde aarzeling hebben hè, van bedrijven zijn op geldbeluste wolven…. 

• …en dan is het niet lullen maar poetsen. En ja, in de niet commerciële sector ontbreekt die 

mentaliteit nog wel eens. 

• Je kunt dus ook als groot bedrijf heel snel het idee geven dat je een NGO opslokt of aan de kant 

duwt of niet naar ze luistert.  

• …een stukje cultuur, waarbij toch vanuit emotie beredeneerd wordt, bij NGO’s, iets minder vanuit 

de ratio, of waarin ze zeggen jullie zijn een grote kapitalist jullie hebben geld genoeg, waarom 

besteed je daar niet wat meer aan. 

• …dus bij de NGO’s zitten er rare krachten, gewoon puur van eigen imago, eigen inkomsten, het 

zijn ook grote bedrijven met een reputatie net als wij. 

• …, sportorganisaties zijn altijd vriendelijk, traag en dan zo een marketingfabriek als wij, met 20 

uur per dag werken, hoezo nee, dat kan toch ook zo, ja dat is natuurlijk een hele andere cultuur, 

dus we moeten nog steeds aan elkaar wennen zeg ik altijd maar. 

 
Beelden en percepties vanuit de NGO’s over het bedr ijfsleven. 
• We zijn niet geïnteresseerd in bedrijven die willen dreamwashen, die het alleen voor hun imago 

willen doen. Of voor de wet, daar gaan we onze energie niet in stoppen. 

• Kijk NGO-werelden en ontwikkelingssamenwerking is heel versnipperd en erg onbekend dus 

zeker een groot bedrijf die snapt daar gewoon niks van hoe dat zit met al die kleine NGO’s en die 

zijn natuurlijk gewend om met de grootste ‘sterren’ te werken 

• Wereldwijd zijn er nu bedrijven die moeten ook wel, dat is ook logisch, een bedrijf dat is de 

maatschappij, daar werken de particulieren, daar werkt de consument, die zich steeds bewuster 

is van de staat van de wereld, die weet wat zich daar afspeelt en ook veel meer wil doen 

• De windowdressing bedrijven, die pik je er zo tussen uit of bedrijven die echt puur gaan voor de 

koppeling met het logo en daar verder geen inhoud aan geven. 

• …als het maar gewoon leuk is, dan vindt zo’n bedrijf het vaak al hartstikke goed en zorg jij nou 

maar gewoon dat er flitsende foto’s in een personeelsblaadje komen,….... 

• We hebben gewoon geld nodig en wij vinden dat je gewoon geld moet betalen als groot bedrijf 

daar, dat is je morele verplichting. 

• En ze zijn een beetje bang voor die ontwikkelingsclubs, die vinden ze traag en stroperig en 

moeizaam en niet helemaal begrijpen wat zij willen… 
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Opgemerkt moet worden dat beide sectoren zich van deze stereotypering bewust zijn. De betrokken 

organisaties weten ook dat bepaalde vooroordelen een eerlijke en open communicatie in de weg kan 

staan. Toch blijkt uit bovenstaande tabel dat ze nog steeds bestaan. Respondenten geven de indruk 

dat de stereotypering een vaststaand gegeven is waar weinig verandering in aangebracht kan worden. 

Het aangaan van een partnerschap met een organisatie uit een andere sector geeft wellicht een 

eerste aanzet tot verandering van de bestaande beelden en percepties. Werknemers worden hierdoor 

met elkaars geschiedenis, betrokkenheid, werkwijze en jargon geconfronteerd wat zorgt voor een 

groter wederzijds begrip.  Een belangrijk aspect voor een succesvol partnerschap. 

 
 
6.2.3. Stakeholders 
 
Eerder is in hoofdstuk vijf aangegeven dat de betrokkenheid van de eigen medewerkers bij de 

organisatie een belangrijke motivatie is om een partnerschap aan te gaan. Daarnaast is ook de 

betrokkenheid van alle andere belanghebbenden van de organisatie een reden om een partnerschap 

aan te gaan. Met deze andere belanghebbenden worden de stakeholders bedoeld.  

 

“Wij proberen wel heel snel, de link of de overlap en waarom we met elkaar werken te benoemen, 

want dat wordt je basis, dat is je succesfactor naar buiten toe. Want een bedrijf wil graag 

communiceren naar haar keystakeholders, van toeleveranciers tot klanten tot noem maar op, dan 

moet je gewoon een sterk verhaal hebben. Dat is niet iets dat je oplegt, maar wat je samen formuleert 

en wat je dus samen, als een soort ‘mission statement’ uitdraagt.” (Warchild) 

 

Dat de meningen en ideeën van stakeholders een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een 

partnerschap wordt ook door de respondent van Heineken benoemd: 

 
“Nou kijk publiekprivate partnerschappen zet je natuurlijk altijd op met stakeholders, want je doet het 

niet alleen, dat is de publiek tak daarin. Bij ons zijn er 7 hoofdonderwerpen op duurzaamheid. We 

willen ook op al die 7 onderwerpen met relevante stakeholders praten en kijken hoe zij tegen onze 

activiteiten aankijken en hoe zouden we dingen beter kunnen doen.” 

 

Om bij de belanghebbenden draagvlak voor je partnerschap te creëren moeten zij op de hoogte zijn 

van de voortgang van het partnerschap en alle activiteiten die daarmee te maken hebben. Grote 

bedrijven koppelen een communicatieplan aan de samenwerking, anderen kiezen voor een evaluatie 

in het jaarverslag, maar ook een nieuwsbrief is een veelvoorkomend informatiekanaal. Bij DSM zijn er 

verschillende mogelijkheden. 

 

“Door middel van een getrapte communicatie campagne wordt de media  geïnformeerd over de 

vorderingen van ons programma en de laatste innovaties die zijn ontwikkeld. Daarnaast betrekken we 

via allerlei kanalen (magazines, intranet, Netpresenter, etc.) onze interne community. Onze financiële 

partners informeren we bijvoorbeeld via het jaarverslag over het programma. Ook zijn hospitality 

evenementen momenten waarop we over onze samenwerking kunnen communiceren.” 
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Opvallend is de opmerking van Atos Origin waaruit blijkt dat stakeholders elkaar sociaal controleren. 

Op die manier zorgen ze dat zowel het aanbod als de vraag maatschappelijk verantwoord is. 

 

“Uiteindelijk zeggen klanten dat ze alleen nog maar zaken willen doen met bedrijven die aan MVO 

doen. En wij zullen ook kritischer naar onze eigen leveranciers gaan kijken. Daar krijg je dus denk ik 

ook  een duidelijkere trend in, dat bedrijven alleen met elkaar willen partnerren op het moment dat ze 

dezelfde filosofie , normen en waarden en strategieën ambiëren.” 

 

De relaties van een bedrijf met bepaalde stakeholders kunnen een partnerschap van een NGO ook 

belemmeren, zoals blijkt uit de volgende opmerking van Warchild.  

 

“… bedrijven worden ook kritischer aan wie ze hun geld geven. Kijk wij werken met een T-Mobile, wat 

betekend dat je niet meer met een KPN kan werken. Dus met hoofdsponsors werk je op een soort van 

exclusiviteitniveau”.  

 

 
6.3. Condities voor duurzaamheid 
 
Het thema condities voor duurzaamheid in deze paragraaf is gekozen naar aanleiding van de 

zoektocht naar condities voor een effectief partnerschap. Wat blijkt uit de derde en vierde deelvraag 

van dit onderzoek. Uit voorgaande paragrafen zijn al enkele condities naar voren gekomen, maar de 

belangrijkste condities om een partnerschap te laten slagen, worden in deze paragraaf uitgelicht. Dit 

zijn ‘vertrouwen’ en ‘core business’. 

 
 
6.3.1. Vertrouwen  

Uit de interviews is gebleken dat vertrouwen een steeds terugkomende term is gebleken als het gaat 

om partnerschappen. Zowel de NGO’s als de bedrijven zijn het er over eens dat vertrouwen een 

belangrijke basisconditie is om succesvol te kunnen samenwerken. Bovendien moet het vertrouwen 

breed gedragen worden binnen de organisatie. Enkele voorbeelden uit de interviews: 

 

“…Een bedrijf neemt geen beslissing, het zijn de mensen op bepaalde posities, die vertrouwen 

hebben in een organisatie die vanuit een bepaalde drijfsfeer iets willen doen, naast wat ze al doen.” 

(Right to Play) 

 

“Het allerbelangrijkste wat je merkt is dat je elkaar moet vertrouwen. Dat er ook echt vertrouwen is in 

beider intenties van de samenwerking. En dan bedoel ik ook oprecht vertrouwen bij de achterban.” 

(Shell)  

 

Partijen moeten een vertrouwensrelatie opbouwen en deze in stand houden door duidelijke afspraken 

en een regelmatige communicatie. De vraag is of die vertrouwensrelatie formeel of informeel kan 

worden vormgegeven. Oftewel kunnen er mondelinge afspraken worden gemaakt of moet alles op 
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papier vast worden gelegd om bewijs te hebben? Als er goed vertrouwen is in de ander zouden 

contracten overbodig moeten zijn. Deze contradictie blijkt ook uit verschillende interviews. 

 

“Rapporten, accountantsverklaringen, cijfers, dat heb je allemaal nodig als je mekaar niet vertrouwt. In 

de Engelse taal heb je een mooi onderscheid tussen trust en confidence. Die hebben een andere 

lading. Vertrouwen moet je opbouwen als het er niet is.” (Heineken)  

 

“Veel geld komt niet op de bestemming aan. Dat hangt boven elke vorm van sociaal bezig zijn als 

onderneming, dat dwingt je om hartstikke helder en open te zijn in je verhaal. Dus openheid, 

verantwoordelijkheid kunnen tonen, regelmatig de boeken laten controleren en dat soort zaken.” 

(Van den Wall Bake Consultancy) 

 

In hoofdstuk vijf heeft Brinkerhoff (2002) aan gegeven dat een hoge mate van wederkerigheid binnen 

een partnerschap zorgt voor meer legitimiteit en vertrouwen. Partners ondervinden dan minder 

belemmeringen en het draagt bij aan de autonomie. De mate van autonomie binnen een partnerschap 

is dus alleen mogelijk als het vertrouwen wederzijds is en er genoeg duidelijkheid is over het proces 

en zijn uitkomst. Uit de interviews komt namelijk naar voren dat minder goed lopende of slechte 

partnerschappen als oorzaak een grote mate van onduidelijkheid blijken te hebben. Wanneer het 

vertrouwen niet optimaal is, en partners daardoor niet open en frequent met elkaar communiceren 

groeit deze onduidelijkheid. Daarom geven respondenten aan dat het belangrijk is vanaf het begin ook 

helder en consistent te zijn.  

 

“Wat wij belangrijk vinden en wat we geleerd hebben bij bedrijven is dat het verwachtingsmanagement 

is. Dat is heel belangrijk dat je heel duidelijk naar elkaar uitspreekt wat je verwacht. Want je ziet toch 

vaak dat door het enthousiasme en het feit dat je heel blij bent dat het bedrijf jou wat wil geven, dat je 

daar minder kritisch in bent.” (Warchild) 

 

Het verwachtingsmanagement waarover bij Warchild wordt gesproken vereist ook duidelijkheid over 

de uiteindelijke doelen van een partnerschap. Beide organisaties kunnen daarin hun verwachtingen 

uitspreken en bij overeenkomst elkaar daar laten op aanspreken. Van Kempen Consultancy zegt: 

 

“Om succesvol te zijn moet er iets gemeenschappelijks zijn, output. Als de doelen niet meetbaar zijn 

hoe kan je dan ooit iemand aanspreken op zijn gedrag?  En uit ervaring blijkt dat als je iemand niet 

kan aanspreken op zijn gedrag, zowel positief als negatief dan wordt ’ t niks.”  

 

6.3.2. Core business 

Zowel uit de literatuur als uit de data komt heel sterk naar voren dat partnerschappen tussen NGO’s 

en bedrijven succesvol zijn wanneer beiden hun ‘core business’ in kunnen zetten. Beide partijen 

gebruiken datgene waar ze als organisatie het beste in zijn, om elkaars zwakke punten aan te vullen. 
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Dit versterkt ook de mate van wederkerigheid binnen een samenwerking. Bij Van Kempen 

Consultancy is men overtuigd van deze succesfactor voor een volwaardig partnerschap. 

 

“Het moet gewoon echt met je core business te maken hebben. Daar waar je het beste in bent dat ga 

je dan gratis ter beschikking stellen. Dus wat is onze ‘core business’ en wie zijn onze doelgroepen en 

welke zijn daarvan in de toekomst interessant. En dan ga je daar iets doen met je eigen business.”  

 

Heineken geeft een soortgelijk punt aan door te benoemen dat projecten die puur op de filantropische 

gedachte gestoeld zijn bij een commercieel bedrijf geen lange termijn krijgen, maar wanneer het 

project op een bepaalde manier wordt gekoppeld aan de core business zij veel langer kan blijven 

bestaan. 

 

“Dus als iets kosten geeft, dan wordt het ook als een bedrijfseconomische kost behandeld en dat 

betekent dat als er kosten gesneden moeten worden dan gaan dit soort dingen er vaak aan. Maar op 

het moment dat je het onderdeel maakt van het bedrijfseconomisch systeem, dan wordt er binnen een 

onderneming heel anders naar gekeken.” 

 

Ook uit het overzicht van Nelson en Prescott (2005) in paragraaf 5.3. blijkt dat partnerschappen 

tussen NGO’s en bedrijven succesvol zijn als ze zich wederzijds verplichten tot het inzetten van ‘core 

organizational competencies’. De meerderheid van de respondenten in dit onderzoek bevestigen dit 

voor de Nederlandse context en benadrukken dat het tevens bijdraagt aan de duurzaamheid van het 

partnerschap.  

 
 
6.4. Slotanalyse  
 
 
De eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaat in op de verschillende betekenissen die betrokken 

organisaties aan een partnerschap verlenen, waardoor er een groot verschil ontstaat in de manier 

waarop organisaties vorm geven aan een partnerschap. Er is een brede interpretatie van een 

partnerschap ontstaan, omdat de betrokken organisaties niet in dezelfde sector werkzaam zijn en 

omdat ze elkaar graag tegemoet willen komen in de uitvoering van het partnerschap. Uit de 

antwoorden van de respondenten is indirect te lezen dat er een verschil in perspectief aan vooraf 

gaat. Zowel het normatieve perspectief (morele plicht) bij voornamelijk de NGO’s als het reactieve 

perspectief (positief beeld) van de commerciële bedrijven komen in de antwoorden naar voren.  

 

Deze verschillen in perspectief en de verschillen in belangen verklaren voor een groot deel de 

uiteindelijke verschillen in partnerschappen. Zoals al eerder aangegeven hoeven deze belangen of 

verwachtingen niet hetzelfde te zijn, maar moeten ze wel een evenredige zwaarte hebben, zodat 

toekomstige conflicten kunnen worden voorkomen. Hier zijn ze benoemd als motivaties voor een 

partnerschap binnen de geschetste context van hoofdstuk 2. De gezamenlijke motivaties, innovatie en 

kennis, vormen geen directe overeenkomst met het overzicht van Prescott en Phelan (2008), 
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genoemd in paragraaf 5.3. Dit kan gezien worden als een specifiek resultaat voor de context van het 

onderzoek. De gevonden individuele motivaties vormen wel een gelijkenis met de resultaten van het 

onderzoek van Elkington en Fennell (2002). In hun overzicht van drijfveren voor een succesvol 

partnerschap tussen een bedrijf en een NGO zijn alle beschreven subthema’s van dit onderzoek te 

vinden. Deze subthema’s benadrukken de drijfveren voor de Nederlandse context.  

 

In de tweede paragraaf over organisatie identiteit zijn er drie subthema’s aan bod gekomen die in de 

interviews sterk naar voren zijn gekomen. De eerste was cultuur, het begrip dat door Noordergraaf 

e.a. (2004) gezien kan worden als een bindmiddel of als een breekijzer van grenzen. De betrokken 

organisaties zien cultuur vooral als oorzaak van verschil tussen private en publieke organisaties. Zij 

benoemen dit en weten dat ze er rekening mee moeten houden om problemen in de uitvoer te kunnen 

voorkomen. Organisaties die in eigen cultuur erg van elkaar verschillen zullen minder snel een 

samenwerking met elkaar zoeken dan organisaties die op elkaar lijken. Het organiseren van verschil 

vraagt om een tijdsinvestering en zeker in de commerciële sector komen daar kosten bij kijken die 

men liever wil voorkomen. Enkelen proberen cultuur te zien als een ‘bindmiddel’, door het verschil juist 

te waarderen en er van te leren, maar de praktijk wijst uit dat de overeenkomsten tussen organisaties 

bij een partnerschap zwaarder wegen dan de verschillen.  

 

Parker (2000) geeft in hoofdstuk vijf aan dat de organisatiecultuur geen vast staand feit is maar een 

continu veranderend proces van meningen en gebeurtenissen. De verschillen tussen organisaties 

kunnen dus groter of kleiner worden gedurende een bepaalde tijd. Partnerschappen die het ene 

moment onmogelijk lijken zouden op een later tijdstip wel kunnen plaats vinden. Open communicatie 

is hierbij van belang. Ook hier proberen organisaties elkaar te vinden, maar is uit de antwoorden van 

de meerderheid te lezen dat een organisatiecultuur toch wordt gezien als een vast staand feit. 

Wanneer een bepaald beeld of perceptie over een organisatie is ontstaan, is het erg moeilijk daar 

verandering in te brengen. Alleen het daadwerkelijk ervaren van het tegendeel zou hier verandering in 

kunnen brengen. Wellicht dat het aangaan van een partnerschap dan als eerste stap kan dienen. 

 

Uit de interviews blijkt dat de stakeholders een belangrijke rol spelen in de vernieuwing van een 

organisatie. Zij geven een nieuw te vormen partnerschap draagvlak, waardoor het een grotere kans 

van slagen heeft. Het is dus verstandig stakeholders bij het proces van bewustwording te betrekken, 

zodat er een algehele consensus wordt bereikt over de te voeren strategie. Volgens de respondenten 

geeft dit het partnerschap meer bestaansrecht. Dat geldt ook voor het laatste subthema. Een 

duidelijke meerderheid van de private bedrijven geven aan dat zij participeren in maatschappelijk 

verantwoorde partnerschappen om de betrokkenheid van hun eigen medewerkers te vergroten. En 

indirect geven de medewerkers aan dat zij het liefst actief bij het project worden betrokken, zodat ze 

letterlijk een bijdrage kunnen leveren en het kunnen ervaren.  

 

In de laatste paragraaf zijn er twee condities uitgelicht, die indien in gelijke mate aanwezig, een 

partnerschap zowel succesvol als duurzaam kunnen maken. Het eerste subthema vertrouwen is vaak 
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ter sprake gekomen in de interviews. Helaas is dit niet een gegeven wat op een bepaald moment 

aanwezig is, maar wat opgebouwd moet worden en tijd vraagt. Toch heeft het vertrouwen in een 

samenwerking een groot draagvlak nodig, waardoor organisaties daar bewust op moeten inspelen en 

tijd voor moeten reserveren.  In belangrijke mate ook om de voor het vertrouwen schadelijke beelden 

en percepties, zoals in 6.2.2. benoemd, te kunnen weerleggen.  

Alle respondenten zijn het er over eens dat het belangrijk is dat beide organisaties hun eigen expertise 

in het partnerschap kunnen stoppen. Hierbij moet opgemerkt worden dat het kunnen inzetten van de 

eigen organisatie competenties niet alleen de wederkerigheid, maar ook de organisatie identiteit 

versterkt. Het laatste subthema ‘core business’ bepaald dus in sterke mate de duurzaamheid en de 

kracht van een partnerschap.  

 

In het volgende hoofdstuk zullen enkele van de bevindingen in deze slotanalyse worden meegenomen 

om tot een duidelijke conclusie van het onderzoek te komen. Deze eindconclusie is vervolgens 

leidend in de aanbevelingen die worden gedaan voor de NSA.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk worden de eerdere analyses van hoofdstuk vier, vijf en zes samengevat tot een 

duidelijke conclusie van het onderzoek. Alvorens antwoord te gegeven op de voor de NSA relevante 

hoofdvraag van het onderzoek, zal er eerst een algemene conclusie worden geformuleerd.  

Het vormgeven van een partnerschap tussen een NGO en een bedrijf blijkt vele verschillende 

manieren te kennen en niet elke manier van samenwerking heeft de kenmerken van een 

partnerschap. Oorzaken hiervan liggen in het feit dat de organisaties uit een verschillende sector 

komen waardoor zij een andere cultuur hebben en dit hun een verschillend perspectief en 

referentiekader geeft op het begrip partnerschap. De exacte vormgeving van een partnerschap hangt 

dus sterk af van de context. In de praktijk blijken bij een partnerschap overeenkomsten tussen 

organisaties zwaarder te wegen dan de verschillen. Het verschil in organisatiecultuur- en identiteit 

wordt daarbij onderschat. Een belangrijke les van dit onderzoek is om meer tijd te reserveren om in te 

gaan op de cultureel bepaalde verschillen, zodat men elkaar eerst goed leert kennen alvorens een 

samenwerking aan te gaan. Gezamenlijke bewustwordings-activiteiten, ook met de medewerkers en 

stakeholders, zijn daarbij van groot belang. Pas wanneer men elkaar echt begrijpt zal er een 

vertrouwen groeien die uiteindelijk de basis vormt voor succesvol partnerschap. 

De hoofdvraag van het onderzoek luidde: 

“Wat kan een partnerschap tussen het bedrijfsleven en een NGO betekenen voor de NSA 

programmalijn Sport & Ontwikkelingssamenwerking en welke condities maken deze samenwerking 

effectief?” 

De betekenis van een partnerschap voor de NSA programmalijn S&O is erg afhankelijk van de interne 

en externe context waarin de organisatie en haar programmalijn zich momenteel bevindt. Doordat de 

NSA is ontstaan uit verschillende andere organisaties, blijken er intern verschillende ideeën, beelden 

en werkwijzen ten aanzien van een partnerschap te bestaan. Extern geniet de NSA nog weinig 

bekendheid en zal zij zich verder moeten gaan profileren als nieuwe speler op de markt. De 

organisatie-identiteit en de daarbij behorende gedeelde mening moet intern verder ontwikkeld worden 

om die condities te creëren waaronder een partnerschap effectief kan zijn. Het is nu nog onduidelijk 

wat de kern van de organisatie is en waar de organisatie zich mee onderscheid ten opzichte van 

anderen. Ook is het bij de organisatie onbekend welk beeld de NSA bij anderen oproept en welke 

perceptie er bestaat over de organisatie. Terwijl dit een belangrijk gegeven is om mee te nemen in de 

gesprekken met mogelijke bedrijfspartners. Net zoals de keuze om als NSA of als programmalijn S&O 

die gesprekken aan te gaan. Deze laatste keuze zal ook bepalen welke rol de NSA gaat spelen 

binnen het krachtenveld van sport- en ontwikkelingsorganisaties in Nederland.  

Ten aanzien van partnerschappen heerst er binnen de NSA een normatief perspectief (vanuit 

filantropisch oogpunt), wat binnen de nieuwe MVO trend weinig kansen biedt. Uit de data van dit 

onderzoek blijkt dat bedrijven niet willen doneren vanuit filantropisch oogpunt, maar participeren uit 

economisch oogpunt, zodat haar inbreng ook zorgt voor een belangrijke mate van duurzaamheid.   
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Uit de empirische data kan geconcludeerd worden dat een partnerschap voor de NSA vooral meer 

toegang tot een groter netwerk en een structurele financiering van haar programmalijn betekent. Het 

theoretisch kader concludeert hiernaast dat, afhankelijk van de gelijkwaardigheid binnen een 

partnerschap, zij ook voor meer kennis en innovatie kan zorgen. Er zijn voor de NSA en haar 

programmalijn S&O in de nabije toekomst meerdere vormen van partnerschap mogelijk. Welke vorm 

het meest geschikt is, is afhankelijk van de hierboven genoemde keuzes die nog moeten worden 

gemaakt. De belangrijkste keuze daarbij is of zij wel een echt partnerschap wil, zoals in dit onderzoek 

naar voren is gekomen. Een partnerschap met een gemeenschappelijk doel en op basis van 

gelijkwaardigheid met wederzijdse investeringen en voordelen. En waarin risico’s en 

verantwoordelijkheden worden gedeeld. Of wil de NSA in de eerste plaats de constante spanning voor 

voldoende financiering van haar programmalijn S&O tegengaan door te zoeken naar sponsoren die 

voornamelijk een financiële donatie kunnen doen? Een keuze tussen ambitie en realiteit, waarbij 

gezegd moet worden dat, gelet op de concurrentie, geschetst partnerschap alleen mogelijk is wanneer 

de NSA bereid is daarin te investeren.  

 

De condities voor een effectief partnerschap zijn hierboven in de tekst verweven. Tabel 4 hieronder 

geeft een overzichtelijk weergave: 

 

Condities  

• Wederzijds vertrouwen en afhankelijkheid. 

• Eigen organisatie identiteit en de inzet van de eigen ‘core business’. 

• Duidelijkheid in communicatie, proces en verwachtingen. 

• Draagvlak bij de eigen medewerkers en de stakeholders. 

• Zicht op elkaars cultuur en visie op de maatschappij. 

• Gezamenlijk voordeel én een individueel voordeel. 

Tabel 4 
 
 
 
Aanbevelingen 

Op basis van de conclusie op de vorige pagina worden enkele aanbevelingen aan de NSA gedaan.  

 

1. Bedrijven willen binnen een partnerschap meer dan het doen van een donatie of een adviserende 

rol in het proces. De normatieve kijk (morele plicht) op het begrip partnerschap moet daarom 

binnen de NSA veranderen in een meer pragmatische focus, waarbij het partnerschap meer dient 

als middel om haar doelstellingen te bereiken. Deze nieuwe opvatting zal door de hele organisatie 

gedragen moeten worden en vraagt om het schrijven van een nieuw beleidsdocument. Hierin 

staat één duidelijke lijn over de vorm en inhoud van een partnerschap met de private sector, zodat 

eventuele partners weten wat ze kunnen verwachten. Tevens maakt het bekend welke eisen er 

aan een partnerschap met de NSA worden gesteld en welke richtlijnen daarbij worden 

gehanteerd. 
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2. Het is aan te bevelen om iemand in dienst te nemen die gaat zorgen voor de profilering van de 

NSA binnen haar context. Deze persoon kan een document samenstellen waarin duidelijk wordt 

wie de NSA is en welke expertise zij in huis heeft wat haar onderscheid van anderen. Voor de 

programmalijn S&O kan hij/zij in kaart brengen waar behoefte aan is en welke bedrijven in de 

directe omgeving van de NSA daar invulling aan zouden kunnen geven. Zowel in Nederland als in 

de projectlanden. Als laatste kan deze persoon zorgen voor een uitbreiding van het netwerk van 

de NSA en kan hij/zij zorgen dat relaties onderhouden worden, zodat het vertrouwen in de nieuwe 

organisatie groeit. 

De volgende aanbevelingen gaan uit van een situatie waarin de NSA er voor kiest te investeren in een 

partnerschap met een bedrijf op basis van gelijkwaardigheid, wederzijdse investeringen en met een 

gemeenschappelijk doel.  

 

3. Denk niet meteen te groot wat betreft de grootte van een eventuele partnerorganisatie. 

Tegenwoordig zijn bijna alle bedrijven uit de private sector op zoek naar een invulling van hun 

maatschappelijke betrokkenheid, onafhankelijk van het aantal medewerkers dat ze hebben of de 

positie die ze bekleden binnen de commerciële sector. De concurrentie bij de midden en klein 

bedrijven is minder groot dan bij de grote bedrijven of multinationals. Daarnaast is het makkelijker 

een relatie op te bouwen en elkaar te voorzien van de juiste informatie.  

4. Aangezien de programmalijn S&O afwijkt van de andere programmalijnen van de NSA, is het aan 

te bevelen de bijbehorende boekhouding zo transparant mogelijk te maken. Een andere partij kan 

dan precies zien waar de meeste kosten gemaakt worden, welke partijen betrokken zijn en hoe 

afhankelijk een project is van externe financiering. Het is een manier om, ondanks dat de NSA 

geen NGO is, toch vertrouwen op te bouwen en eerlijke verwachtingen te kunnen communiceren. 

Net zoals het zorgen voor duidelijke resultaten door projecten van de programmalijn S&O goed 

meetbaar te maken.  

5. Bedrijven willen graag zo veel mogelijk publiciteit voor hun partnerschap waardoor het belangrijk 

is uniek en opvallend te zijn. Dit is mogelijk door innovatieve projecten te ontwikkelen die zorgen 

voor interesse en nieuwsgierigheid vanuit het bedrijfsleven. 

 

Tenslotte, het realiseren van een succesvol partnerschap vergt veel tijd, maar ligt zeker binnen de 

mogelijkheden van de NSA met haar programmalijn Sport & Ontwikkelingssamenwerking. Wanneer 

de eerste twee ‘palen’ van het doel op de voorkant van dit verslag, een stevige fundering krijgen, zal 

de laatste paal de aansluiting kunnen maken om het gemeenschappelijke doel te bewerkstelligen.  
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Bijlage 1 

 
Respondentenoverzicht 

 
 DATUM ORGANISATIE PERSOON & FUNCTIE AANVULLENDE INFORMATIE 
 1 28-04-2008 NSA Geert Biesterbos 

Directeur 
Tevens directeur van de NKS 

 2 29-04-2008 NSA Leonie Hallers 
Manager programma’s en programmaleider S&O 

 

 3 20-05-2008 Van Den Wall Bake 
consultancy 

Frank van den Wall Bake 
Directeur  

Lid van de Inspiratie- en Innovatiegroep 

 4 21-05-2008 BiD Network (NCDO) Thierry Sanders 
Directeur 

BiD = Business in Development 

 5 27-05-2008 Warchild Urita Mual 
Senior Marketeer Corporate Sponsoring 

Partnerschappen met o.a. T-Mobile en Tempo Team 

 6 27-05-2008 ICCO  Nelleke van der Vleuten 
Programma Specialist Private Sector Cooperation & 
CSR 

Partnerschappen met o.a. Albert Heijn, TNO, Vitens 

 7 27-05-2008 Van Kempen Consultancy Peter Paul van Kempen 
Directeur (adviseur NCDO) 

Auteur  

 8 28-05-2008 Right to Play Marc Bakker 
Manager Strategische Partnerships 

Partnerschappen met o.a. AEGON, Atos Origin, KLM 

 9 29-05-2008 Rabobank Foundation Roelie van Stempvoort 
Programma manager Nederland 

Steunt Special Olympics Nederland 

10 05-06-2008 Unilever Milena van Not 
Sponsor manager Unilever Benelux 

Partnerschappen met o.a. NOC*NSF, KNVB, UN 
World Food Programme 

11 16-06-2008 Shell International B.V. Bert Fokkema 
Issue Maanager Shell Nederland 

Partnerschappen met o.a. KNHB, UNDP 

12 19-06-2008 Atos Origin Nederland B.V. Martine Korstanje 
Marketing en Communications 

Partnerschappen met o.a. Right to Play, NOC*NSF 

13 24-06-2008 Heineken International Mark van Rijn 
Manager Company & Society (Corporate Affairs) 

Partnerschappen met o.a. UEFA Champions Leage, 
KNHB 

14 24-06-2008 DSM Rob Meima 
Media Relations Sponsoring Team 

Partnerschappen met o.a. NOC*NSF, UN World 
Food Programme 
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Bijlage 2 
 
De onderzoeksverantwoording 
 
 
Terugkijkend op het gehele proces van het doen van dit onderzoek kan ik als auteur concluderen dat 

de doelstelling, ondanks enig oponthoud, is gehaald. Deze doelstelling was inzicht te krijgen in de 

mogelijke vormen van partnerschap tussen de NSA programmalijn S&O en bedrijven uit de private 

sector en tevens weten hoe zij deze partnerschappen in de toekomst aan kunnen gaan. Er zijn 

meerdere vormen van partnerschappen in dit onderzoek voorbij gekomen welke genoeg informatie 

verschaft om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Daarnaast zijn er verschillende condities 

naar voren gekomen die van belang zijn om een partnerschap succesvol te laten zijn. Er is toegelicht 

hoe deze betrekking hebben op de sector S&O en hoe de NSA ze kan gebruiken in haar toekomstige 

plannen. 

Opgemerkt moet worden dat gedurende het onderzoek de actualiteit op sommige punten het 

onderzoek heeft achterhaald. Hiermee worden de verdere interne organisatorische ontwikkelingen bij 

de NSA, haar personele samenstelling en de wijzingen van internetsites bedoeld. Als auteur ben ik 

van mening dat veranderingen hierin een minimale invloed op de uitkomsten van het onderzoek zou 

hebben gehad. Vandaar dat er is gekozen om onderzochte situaties te laten staan, zoals ze op dat 

moment zijn aangetroffen. 

Dit onderzoek is een overwegend interpretatief onderzoek waarin de onderzoeker een grote rol heeft, 

zowel in de interviews als in de verslaglegging. De onderzoeker interpreteert de gevonden data, maar 

moet ook zorgen dat ondanks haar actieve rol, eigen aannames niet in het onderzoek worden 

meegenomen. De auteur is zich hier steeds van bewust geweest en heeft gezorgd dat anderen de 

analyses hebben gelezen om eventuele aannames te kunnen minimaliseren.  

Zoals in hoofdstuk drie is toegelicht, wordt er gesproken van een interpretatieve variant of benadering, 

omdat de literatuurstudie voorafgaand aan de interviews, volgens sommigen, afbreuk doet aan een 

zuivere interpretatieve methode. Toch ben ik van mening dat de literatuurstudie in belangrijke mate 

heeft bijgedragen aan de rijke data die uiteindelijk uit de interviews naar voren is gekomen. Het 

theoretische inzicht heeft gezorgd dat ik tijdens de interviews beter kon anticiperen op uitspraken van 

de respondenten en beter kon doorvragen naar achterliggende betekenissen en motivaties. De 

uiteindelijke topiclijst is gebruikt om de interviews gedeeltelijk te structureren, zodat de vergelijkingen 

en verbanden makkelijker te maken waren. De literatuurstudie heb ik niet als belemmerend, maar juist 

als aanvullend ervaren op de overwegend interpretatieve methode.  

 

Er zijn geen respondenten geweest die geheel anoniem wilden blijven. Wel zijn sommige uitspraken 

uit het verslag gebleven of zo algemeen vertaald dat het niet duidelijk is wie er voor die uitspraak 

verantwoordelijk is. Eén interview is lang vooruitgeschoven en heeft uiteindelijk niet plaats gevonden, 

volgens mij, omdat er bij deze respondent toch een zekere angst bestond voor schadelijke publiciteit. 

Alle interviews zijn op de werplek van de respondent afgenomen, waarvan enkele niet via een 

persoonlijk ontmoeting, maar via een telefonisch gesprek. 
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Het feit dat de onderzoeker van het vrouwelijke geslacht is heeft zover zichtbaar, geen invloed op de 

antwoorden van de respondenten gehad. Ditzelfde geld voor het feit dat de onderzoeker een reactie 

van onervarenheid kan oproepen door haar jonge leeftijd. Waarbij vermeld moet worden dat om dit te 

voorkomen de onderzoeker veel tijd heeft gestoken in het voorbereiden van haar interviews. Het 

doorlezen van bedrijfsdocumenten heeft hierin een grote rol gespeeld. 

De enige kanttekening die gemaakt kan worden, is dat gedurende het hele proces ik moeite heb 

gehad om gefocust te blijven op het onderzoeksprobleem. De vele documenten, literatuur en 

gesprekken met respondenten gaven zo veel nieuwe inzichten en informatie waar ik persoonlijk een 

enorme interesse in heb, dat het daadwerkelijke doel kon vervagen. Ik ben dan ook van mening dat 

dat de voornaamste reden is geweest waarom het proces langer heeft geduurd dan verwacht. Alle 

informatie had een intensievere afbakening en structuur nodig om tot dit overzichtelijk verslag te 

kunnen komen. Het doen van dit onderzoek heb ik dan ook als een zeer leerzame reis ervaren. 

 

Relevantie 

De praktische relevantie van het onderzoek voor de NSA is dat zij nu een aantal handreikingen heeft 

gekregen, waar ze aan kan gaan werken, om een goede uitgangspositie te creëren, waarin een 

partnerschap met een bedrijf mogelijk is.  

 

De maatschappelijke relevantie is zeker aanwezig. Conclusies uit dit onderzoek zijn ook van belang 

voor andere organisaties binnen het netwerk van S&O die op zoek zijn naar eenzelfde soort 

partnerschap.  Ondanks dat het geschreven is voor de NSA en haar specifieke context, kunnen de 

geleerde lessen vertaald worden naar de eigen organisatie. Die vertaling is wel noodzakelijk, er 

kunnen geen aanbevelingen zondermeer worden overgenomen.  

 

Als laatste een reflectie op de wetenschappelijke relevantie. De auteur is van mening dat het 

onderzoeksprobleem uniek is en dat de uitkomsten een nieuw inzicht geven aan een relatief nieuw 

vakgebied in Nederland. Er wordt een brug geslagen tussen bestaande theorieën over publiek private 

partnerschappen naar het nieuwe beleidsveld Sport & Ontwikkelingssamenwerking.  
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Bijlage 3 
 
 
Overzicht van interviewtopics  
 
 
 

• Kennis en/of aanwezigheid publiek private partnerschappen 
 

• Vormen van intersectorale samenwerking 
 

• Perspectief op een partnerschap tussen een NGO en een bedrijf 
 

• MVO en/of sponsoring 
 

• Ervaringen, successen en valkuilen 
 

• Motivaties tot samenwerken.  
 

• Beelden en percepties over elkaar 
 

• Mate van wederkerigheid of gelijkheid  
 

• Rol van stakeholders en/of belanghebbenden 
 

• (organisatie) identiteit en (organisatie)cultuur 
 

• Condities, randvoorwaarden, richtlijnen in relatie tot een samenwerking 
 

• Eventueel ingaan op het ‘MVO-rapport’ of ‘duurzaamheidsverslag’. 
 

• Wie initieert, eigenschappen initiator, advies voor de sector S&O (wijze van benadering) 
 

 
 

 

 
 


