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Voorwoord 
__________________ 
 
In het kader van de leerkring ‘Paradoxale betekenissen in en aan de sport’, een vak in het laatste jaar van 
de bacheloropleiding Bestuur- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht, hebben wij 
onderzoek gedaan voor en in samenwerking met Vereniging Sport Utrecht (VSU). De onderzoeksperiode 
is gestart eind november 2006, waarin we ons georiënteerd hebben op sportsociologie met haar 
diversiteit aan verwante onderwerpen, zoals sport en emancipatie, integratie, geweld in sport, politiek en 
sport en sportvercommercialisering. 
 
In deze periode zijn wij specifiek ingegaan op de Nederlandse sportstructuur en de verandering van sport 
in de samenleving. De invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en de thema’s van het landelijke 
sportbeleid hebben we beschreven in een voorbereidend literatuurpaper. Daarna zijn we gestart met de 
problematiek van VSU, in hoeverre kan zij zich aanpassen op de veranderingen die deze ontwikkelingen 
met zich meebrengen? Juist dat is nog niet eerder onderzocht, wat kunnen verenigingen doen aan 
bijvoorbeeld vergrijzing in de sportparticipatie? Moeten ze daar iets mee doen? 
 
Voor u ligt het onderzoeksrapport ofwel de bachelorscriptie waarmee we onze leerkring ‘Paradoxale 
betekenissen in en aan de sport’ hebben afgerond. Het was voor ons een enerverende periode waarin we 
zelf veel geleerd hebben van de bewegende sportwereld en de complexiteit waarmee de sportwereld te 
maken heeft. De sport wordt namelijk gekoppeld aan maatschappelijke problemen en ze wordt gezien 
oplossing voor deze problemen. Maar kan de sport hierin wel helpen? Dat is de basisvraag waarmee we 
ons onderzoek zijn gestart en hebben uitgewerkt tot een specifieke vraag voor VSU. 
 
Deze plaats willen we graag gebruiken om een aantal mensen, zonder wie dit onderzoek niet mogelijk 
was geweest, te bedanken: 

- Begeleiding vanuit de USBO: Ten eerste Annelies Knoppers, voor de begeleiding in het eerste 
deel van de Leerkring. Ten tweede Jan Boessenkool en Maikel van Waardenburg voor hun 
lessen in onderzoek doen en de individuele begeleiding en ondersteuning. Deze drie mensen 
hebben ons altijd voorzien van opbouwende kritiek, vraagtekens gezet op plaatsen waar wij 
dachten dat punten stonden en gezorgd dat in tijden waarin wij even in het nauw zaten we er 
weer positief tegen aan konden. 

- Begeleiding vanuit VSU: Mara van der Schaaf is een zeer belangrijke sleutelfiguur in ons 
onderzoek geweest. Zij wist samen met ons tot een goede onderzoeksopzet te komen, ons te 
sturen in de interviews en in contact te brengen met de juiste mensen. 

- Geïnterviewden: Zonder de mensen die zo vriendelijk waren om een plekje in de agenda vrij te 
maken om ons te ontvangen voor een gesprek had er wel een opzet gelegen maar waren we 
nooit tot eindresultaten gekomen.  

- Onze werkgroep: Jan, Luc, Inge, Nicole, Jens, Dennis, Marlies, Jorrit, Tim, Marissa en Lieke, 
bedankt voor jullie presentaties over verschillende onderwerpen in relatie tot sport om onze 
kennis te verbreden en bedankt voor het samenwerken aan een beter onderzoek. 

- Familie en kennissen: Een aantal mensen in onze persoonlijke kring heeft ons geholpen het 
onderzoek objectiever te benaderen en ze hebben ons geholpen aan interessante literatuur. 

 
We hopen vooral dat we u kunnen laten nadenken over de gevolgen voor de sportwereld door 
maatschappelijke verandering en we hopen dat we VSU verder hebben geholpen met de interne 
discussie over het toekomstige beleid. 
 
Veel leesplezier toegewenst, 
 
Iris van Maurik en Loes Schrijvers  
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1. Inleiding 
________________________ 
 
Vereniging Sport Utrecht is, zoals zij zelf beschrijft, een organisatie voor top- en breedtesport in de regio 
Utrecht waar, anno april 2007, 215 verenigingen bij aangesloten zijn. Zij kent drie kerntaken1: 

 - Individuele begeleiding van topsporters en talenten uit Utrecht 
 - Verenigingsondersteuning voor top- en breedtesport in Utrecht 
 - Belangenbehartiging van de wensen en behoeften van de Utrechtse verenigingen 

 
Naast deze kerntaken richt VSU zich ook op een aantal andere zaken, vaak in samenwerking met de 
gemeente (die in het beleidsplan ‘Betere tijden’ aangeeft partners als VSU nodig te hebben om de hoge 
ambities te bereiken2). De BOS-projecten zijn voorbeelden van het uitbreiden van het takenpakket van 
VSU. Met een financiële bijdrage van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen 
gemeenten de driehoek welzijn, sport en onderwijs bij elkaar brengen en tot samenwerking laten komen, 
waarbij wordt gestreefd naar verschillende sportactiviteiten op school, het sportpark en in de buurt. De 
BOS-projecten in Utrecht worden door Vereniging Sport Utrecht, de wijkwelzijnsorganisaties Portes en 
Doenja en Stichting Image uitgevoerd. Hierbij heeft Vereniging Sport Utrecht een coördinerende rol.3 
 
Is dit een goede ontwikkeling voor VSU? Moet de organisatie het beleid zodanig aanpassen zodat ook 
deze rol van VSU binnen de kerntaken past? En zijn er nog andere ontwikkelingen waar ze eventueel op 
in zouden kunnen en moeten spelen? Allemaal vragen die spelen binnen deze organisatie en waarop we 
in dit onderzoek (gedeeltelijk) een antwoord hopen te vinden of in ieder geval de deuren te openen voor 
discussie of verder onderzoek. 
 
Hoe dringend is aanpassing? Zijn de behoeftes en wensen van de verenigingen echt zo aan verandering 
onderhevig en moet VSU als overkoepelende en ondersteunende organisatie veranderen? Als het aan 
‘sportmanagement goeroe’ Berend Rubingh ligt wel. Volgens hem is de sportinfrastructuur in Nederland 
aan revisie toe. “Ik draag de verenigingssport een warm hart toe maar de ongenuanceerde steun houdt 
iedere vernieuwing tegen, terwijl die vernieuwing wel eens heel reinigend zou kunnen werken.” 4 Naast 
dat verschillende mensen met sportkennis deze mening delen zijn ook de feiten van maatschappelijke en 
sportinfrastructurele veranderingen die sport beïnvloeden duidelijk. Onder andere de Rapportage Sport 
2006 van het Sociaal Cultureel Planbureau beschrijft deze ontwikkelingen uitgebreid. Ontwikkelingen als 
de verhouding tussen sport en onderwijs, maar ook de gestelde daling in het aantal (langdurige) 
sportbeoefenaars en vrijwilligers, of ontwikkelingen als sportvercommercialisering. Ontwikkelingen waar 
beleid voor wordt geschreven of beleid op aangepast wordt. Deze ontwikkelingen bewijzen de relevantie 
van het onderzoek, sport ís in ontwikkeling en het bestuur van VSU maakt zich zorgen, de discussie over 
het toekomstige beleid is al gestart en dit onderzoeksrapport levert handvaten om deze relevante 
discussie te bevorderen en te verduidelijken. 
 
Ook de sportwereld zelf geeft aan dat de landelijke overheid kan samenwerken met de sport en dat het 
veel kan betekenen voor de Nederlandse samenleving. Recentelijk heeft de voorzitter van het NOC*NSF 
een open brief naar de minister gestuurd waarin zij het volgende schrijft: “Concreet zet de sport 
Nederland op de wereldkaart en zorgt de sport voor gezondheid en preventie, veiligheid, overdracht van 
waarden en normen, integratie, werkgelegenheid, maatschappelijke binding, innovatie en de mogelijkheid 
voor talenten om te excelleren.” Welke rol kan VSU hierin spelen?  
 
 
 

                                                 
1 www.sportutrecht.nl  organisatie 
2 http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=85504 
3 www.sportutrecht.nl  bosprojecten  algemene informatie 
   www.minvws.nl  dossiers  BOS impuls 
4 SPORT bestuur & management, mei 2006, hoofdredactie: P. Hopstaken. Nieuwegein: Arko Sports Media 
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De relevantie van het te onderzoeken gebied virtueel weergegeven: 
 

 
 

VSU

 
Nederlandse sport 

 
Maatschappelijke en 

sportinfrastructurele ontwikkelingen 

 
 
 
Onderaan deze piramide staan de ontwikkelingen die gaande zijn en welke invloed (zouden kunnen) 
hebben op de Nederlandse sport. In de Nederlandse sport zien we veranderingen ontstaan, de sport 
krijgt een andere rol in de samenleving. Eventueel zouden de sportinfrastructurele ontwikkelingen in de 
tweede trap kunnen staan, vaak zijn zij een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Dan zou in de 
derde trap de Nederlandse sport staan, maar we sluiten niet bij voorbaat uit dat er sportinfrastructurele 
ontwikkelingen zijn die niet direct ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen. In deze piramide staan 
alle ontwikkelingen onderaan, dan komt de Nederlandse sport in het algemeen. Bovenaan staat de trap 
die nog niet onderzocht is, de gevolgen voor de specifieke sportorganisaties. In dit geval gaat het om 
VSU als specifieke organisatie, wat betekenen de ontwikkelingen voor hen? Het laatste stukje, daar gaat 
het om in dit onderzoek. Dat is het missende deel in de bestaande onderzoeken; het missende deel wat 
VSU kan gebruiken in de discussie over het toekomstige beleid. 
 
Opbouw onderzoeksrapport 
Dit onderzoeksrapport is opgebouwd in een onderzoeksopzet (hoofdstuk twee), waarin de relevante 
informatie over Vereniging Sport Utrecht wordt gegeven en waarin we het bovengeschetste probleem 
verkennen, de doelstelling formuleren, de onderzoeksvraag en deelvragen toelichten en het 
onderzoeksperspectief beschrijven. Als laatste komt de onderzoeksmethodologie aan bod. Alvorens op 
het onderzoek in te gaan, wordt in hoofdstuk drie op basis van wetenschappelijke literatuur de relevantie 
van het onderzoek weergegeven. Dit hoofdstuk dient als een ‘zoeklicht’ om de praktijk waarin het 
onderzoek is uitgevoerd te begrijpen. Hoofdstuk vier is een samenvatting van de onderzoeksresultaten en 
in hoofdstuk vijf analyseren we deze resultaten. In het voorlaatste hoofdstuk trekken we conclusies. We 
eindigen met een discussiehoofdstuk waarin we aanbevelingen doen en een aanzet te geven voor 
discussie in de organisatie VSU. 
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2. Het Onderzoek 
________________________ 
 
Alvorens te zijn gestart met het afnemen van interviews en observaties hebben we de relevante 
informatie over Vereniging Sport Utrecht met betrekking tot het onderzoek verzameld, een bundeling 
hiervan vind u in paragraaf 2.1. Daarna hebben we vast gesteld wat het probleem inhoudt (2.2) en welk 
doel we beogen te bereiken (2.3). Daaruit voort vloeit de vraagstelling (2.4): een hoofdvraag verdeeld in 
drie deelvragen. Omdat onze visie op onderzoek doen en specifiek de visie op dit onderzoek van invloed 
is op de manier waarop wij het onderzoek opzetten en vooral ook op welke manier we de resultaten 
interpreteren en analyseren komt ons onderzoeksperspectief (2.5) uitgebreid aan bod. Als laatste 
onderdeel van dit hoofdstuk lichten we de onderzoeksstrategie, die voort vloeit uit het perspectief, toe aan 
de hand van de methodologie die is gebruikt. 
 
2.1 Vereniging Sport Utrecht 
 
Vereniging Sport Utrecht is een organisatie die in januari 2005 is ontstaan uit een fusie van Utrecht 
Topsport en Vereniging Sportbelang Utrecht, waar ook het Sportloket Utrecht een onderdeel van 
uitmaakte. Vereniging Sport Utrecht is een organisatie voor top- en breedtesport in de regio Utrecht 
waarbij zo’n 215 Utrechtse sportverenigingen zijn aangesloten. 
 
In de inleiding zijn we al ingegaan op de drie kerntaken van Vereniging Sport Utrecht. Zij richt zich, zoals 
ook wel uit deze kerntaken blijkt, vooral op begeleiding en ondersteuning van de sportverenigingen. Ze 
houdt zich echter steeds vaker bezig met een aantal andere zaken. Hiermee probeert VSU in te springen 
op de maatschappelijke rol van sport in de samenleving. Daarnaast denkt VSU erover na om zich naast 
begeleiding van verenigingen ook te richten op begeleiding van de anders georganiseerde en 
ongeorganiseerde sport. Het gaat hierbij dan om een verdere uitbreiding van taken.5  
 
De verdeling van maatschappelijke sportprojecten en verenigingsondersteuning is ook duidelijk terug te 
zien in de organisatie van VSU. Er vallen drie afdelingen onder het managementteam, namelijk 
‘maatschappelijke sportprojecten’, ‘verenigingsondersteuning’ en ‘topsport’. Omdat VSU een vereniging is 
kent zij een Algemene Leden Vergadering, een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het 
managementteam werkt op deze manier in dienst van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast is er ook nog een 
staf/secretariaat-afdeling, welke vooral voor ondersteuning in het leven is geroepen.6  
 
Momenteel is VSU gevestigd aan de Da Costakade in Utrecht. Iedereen wordt er open en vriendelijk 
ontvangen. Bij binnenkomst kom je in een soort centrale hal, maar deze heeft hier eigenlijk niets van weg. 
Dit komt omdat de deuren van aangrenzende ruimten, zoals de keuken, vrijwel altijd geopend zijn. 
Daarnaast is de ruimte van het secretariaat alleen afgescheiden van de centrale hal door een glazen 
wand. Je voelt je hierdoor welkom als je de organisatie binnenkomt.  
 
2.2 Problematisering  
 
Vereniging Sport Utrecht is van oudsher een belangenbehartiger en ondersteuner van sportverenigingen 
in Utrecht. De verenigingen zijn de kerntaak van de organisatie. De sport is echter aan verandering 
onderhevig. Er zijn, zoals ook uit de literatuurstudie zal blijken, verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving gaande die hun uitwerking hebben op de sport. Als 
gevolg van de individualisering is de onderlinge betrokkenheid bijvoorbeeld minder, of willen mensen 
sporten wanneer het hen uitkomt. Sportverenigingen merken dit in de manier waarop zij organisatorisch 
te werk moeten gaan. Er wordt van hen verwacht dat ze er zowel praktisch als organisatorisch op 
inspelen. Door de maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan op die manier sportinfrastructurele 
ontwikkelingen.  
                                                 

5 www.sportutrecht.nl 
6 www.sportutrecht.nl  organisatie  bestuur  organigram 
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Daarnaast zijn er ook sportinfrastructurele ontwikkelingen die niet direct ontstaan vanuit de 
maatschappelijke ontwikkelingen; deze staan meer op zichzelf. Een voorbeeld hiervan is dat NOC*NSF 
voorheen de verenigingen liet kiezen of ze topsport- of breedtesportvereniging werden, wat drie jaar later 
weer werd omgegooid. Nu pleit men voor sporteilanden, waar iedereen terecht moet kunnen om te 
sporten.  
 
VSU zou zich kunnen aanpassen aan deze ontwikkelingen, zodat ze hun dienstverlening kunnen 
aanpassen aan de wensen van de sportwereld. Op het moment van schrijven is echter onduidelijk wat 
deze maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen betekenen voor VSU of wat voor invloed 
ze hebben op de organisatie. Het bestuur is daar op dit moment over aan het discussiëren: hoe moet of 
kan hier vorm aan worden gegeven? Wat is goed met het oog op de toekomst? 
 
Met dit onderzoek proberen we een helpende hand te bieden in deze discussie. We proberen de 
discussie op gang te brengen, te voorzien van een aantal handvaten en deze op verschillende punten te 
voeden.  
 
2.3 Doelstelling 
 
Het onderzoeksdoel geeft de relevantie van het onderzoek weer. Er worden twee soorten relevantie 
onderscheiden; theoretische en praktische relevantie.7 Dit onderzoek heeft vooral een praktische 
relevantie. We willen met dit onderzoek informatie verzamelen met als doel het benutten van deze 
informatie bij de oplossing van het probleem. De huidige situatie verandert dan in een meer gewenste 
situatie. Theoretische relevantie is bij dit onderzoek niet van toepassing. We ontwikkelen geen algemene 
theorie en daarmee leveren we ook geen bijdrage aan de wetenschappelijke kennis. Dit onderzoek is 
hiervoor ook te specifiek op Utrecht gericht, waardoor er geen algemene uitspraken over te doen zijn. 
 
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd:  
 
“Inzicht krijgen in maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen welke van invloed zijn op 
Vereniging Sport Utrecht als overkoepelend orgaan in de stad Utrecht en wat deze ontwikkelingen voor 
de organisatie betekenen.”  
 
2.4 Onderzoeksvraag 
 
Wat we in het onderzoek te weten wil komen wordt in de vraagstelling aangegeven. Deze ligt in het 
verlengde van de doelstelling. De hoofdvraag luidt als volgt: 
 
“ Wat betekenen de maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen in de stad Utrecht voor 
Vereniging Sport Utrecht, kunnen ze hierop in spelen en hoe moeten ze dit doen?”  
 
Deze hoofdvraag kan worden verdeeld in de volgende deelvragen: 
 

1) Welke maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen zijn relevant voor VSU? 
2) Wil VSU inspelen op de ontwikkelingen? 
3) Hoe kan VSU inspelen op de ontwikkelingen? 

 
2.5 Onderzoeksperspectief 
 
Wanneer onderzoekers geïnteresseerd zijn in het aanpassen van verenigingsbeleid op maatschappelijke 
en infrastructurele ontwikkelingen doen zij onderzoek naar deze ontwikkelingen en hoe verenigingen 
hierop in kunnen spelen, specifiek hoe Vereniging Sport Utrecht hierop in kan spelen. Door inzicht te 
krijgen in de praktijk en dicht bij de werkelijkheid te blijven kan verheldering voor VSU optreden. 

                                                 
7 Baarda & De Goede, 2001a: 24-25.  
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Alvorens op het onderzoek in te gaan is het voor zowel de onderzoekers als voor de lezers en gebruikers 
van dit rapport belangrijk om te bepalen vanuit welk perspectief onderzoek is gedaan. Immers, het 
perspectief bepaalt de visie op het onderwerp, de organisatie en het probleem. Tevens beïnvloedt het de 
interpretatie en analyse van de resultaten. In dit hoofdstuk gaan we in op onze persoonlijke ervaringen 
met beleid binnen verenigingen en ontwikkelingen die hierop van invloed zijn. Daarna gaan we in op het 
perspectief van en op kwalitatief onderzoek doen. Als laatste bepalen we aan de hand van verschillende 
wetenschappelijke filosofische theorieën welke visie wij hebben. 
 
Achtergrond onderzoekers 
Iedere onderzoeker is anders en bij elk onderzoek is de invloed van het perspectief van de onderzoeker 
aanwezig. Zo ook in dit onderzoek: wij zijn twee onderzoekers die opgegroeid zijn met sport. Sport is 
belangrijk voor de gezondheid, voor het sociale leven en als leuk en ontspannen tijdverdrijf. In ons 
gezinsleven werd altijd voorkeur gegeven aan het sporten en dan voornamelijk in verenigingsverband. De 
positieve kanten van verenigingen zijn altijd belicht, wat ervoor gezorgd heeft dat wij de ontwikkelingen 
die schadelijk zijn voor sportverenigingen betreuren. We hopen dat we, door VSU te helpen met toekomst 
gericht beleid, indirect de Utrechtse verenigingen kunnen helpen met aansluiting op de veranderingen en 
daarmee de Utrechtse sport te verbeteren. Naast dat sporten heel veel plezier met zich meebrengt, leert 
het jezelf te ontwikkelen, zowel op lichamelijk als op sociaal vlak. Sport is wat ons betreft een goed 
middel, juist omdat het plezierig is, om belangrijke landelijke thema’s als integratie te bevorderen. Door 
deze zienswijze, sport in combinatie met andere thema’s, zien we veel mogelijkheden in dit onderzoek. 
 
Het kan funest zijn voor een vereniging om oud beleid te handhaven en niet in te spelen op deze 
ontwikkelingen. We hebben dan ook het idee dat er bruikbare resultaten uit het onderzoek zullen komen, 
waar niet alleen VSU maar ook andere verenigingen baat bij kunnen hebben. Als kanttekening plaatsen 
we daarbij dat dit onderzoek echt specifiek op VSU gericht is, waardoor uitkomsten niet bij voorbaat al 
gelden voor andere soortgelijke organisaties.  
 
We beschrijven onze visie en ervaring als één soort visie/ervaring, terwijl we toch met twee onderzoekers 
aan het onderzoek bezig zijn. Vanwaar deze keuze? Wij kennen elkaar al een aantal jaar en steeds bleek 
dat we naast dezelfde ideeën en interesses op gebied van sport ook dezelfde visie op samenwerken op 
academisch niveau hadden. De keuze om samen dit onderzoek uit te voeren was dan ook snel gemaakt. 
Bij het bepalen van de visie bleek opnieuw dat we vanuit hetzelfde onderzoeksperspectief handelen. 
Enerzijds is dit gemakkelijk, we weten waar we aan toe zijn en kunnen vanuit hetzelfde perspectief 
onderzoek doen. Anderzijds hebben we dezelfde valkuilen, wat deze kuilen nog dieper maakt. We zijn er 
om elkaar aan te vullen en te waken voor deze valkuilen. In het vervolg spreken we ook weer van ‘ons’ 
perspectief. Er zullen in onze visies wat persoonlijke nuances zitten, maar de grote lijn is gelijk. Deze 
grote lijn gebruiken we in de onderstaande stukken.  
 
Perspectieven 
“In science, as elsewhere, the main business is to establish and justify connection between the surface 
representation and the underlying entities.”8 Het is de taak voor ons (en algemeen in onderzoek) om de 
connectie tussen hetgeen je waarneemt en onderliggende werkelijkheden aan te tonen. Welke 
betekenissen geven medewerkers van VSU aan de maatschappelijke en sportinfrastructurele 
ontwikkelingen? Vanuit deze taak zijn er drie onderzoeksperspectieven te onderscheiden.9 We 
benoemen ze alledrie en zullen onze keuze beargumenteren.  

                                                

Het eerste perspectief is de naïve reflection view. Dit perspectief verzamelt data /informatie op 
een universele manier met een enkelzijdig waarheidsbegrip. Aangezien wij uitgaan van een relatief 
waarheidsbegrip, we gaan er immers niet vanuit dat wat VSU zegt of ziet de waarheid is, we proberen 
juist kritisch hier naar te kijken (zie kopje ‘onderzoeksvisie’), is deze view niet van toepassing.  

Het tweede perspectief is de mediative view. Deze view erkent dat sociale factoren een rol spelen 
in de verwerving van kennis en overtuigingen, ongeacht of deze als waar of onwaar kunnen worden 

 
8 Woolgar 1996 
9 Woolgar 1996 
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beschouwd. In onze dataverzameling proberen we sociale factoren te (h)erkennen. Bestuursleden en 
andere medewerkers van VSU worden beïnvloed door sociale factoren, door hun eigen achtergrond en 
ideeën op sport, dit zal een rol spelen in het aangeven welke ontwikkelingen belangrijk zijn voor VSU en 
hoe ze daarop in zouden kunnen spelen. Deze view past gedeeltelijk bij ons onderzoek, we zijn ons 
ervan bewust dat de geïnterviewden worden beïnvloed en dat de relatie tussen hetgeen wat we 
waarnemen en de werkelijkheid verstoord kan zijn door invloeden van buitenaf. Anderzijds hebben veel 
medewerkers veel kennis van zaken en zijn op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen, zij zullen niet 
alleen handelen naar de meespelende sociale factoren. 

Het derde en laatste perspectief is de constitutive view, een combinatie van de eerste twee 
views. In deze view is de veronderstelling dat de manier waarop je naar het te onderzoeken gebied kijkt, 
het te onderzoeken gebied vervolgens beïnvloedt. Deze view past het beste bij ons onderzoek. Het 
onderzoeksgebied is VSU met haar rol in de Utrechtse sport. Door de manier waarop we VSU bekijken, 
als ondersteunende en overkoepelende organisatie in een veranderende omgeving, en met een 
koppeling tussen de ideeën van VSU en onze visie over VSU in de toekomst, willen we met het 
onderzoek de discussie over het beleid van VSU openen.  
 
Kwalitatief onderzoek doen 
Als onderzoeker proberen we objectief en neutraal te zijn, maar dit zal niet altijd lukken. Onze 
interpretaties als onderzoeker met persoonlijke ideeën en ervaringen, spelen in elke stap in het 
onderzoek een rol. Elke stap in kwalitatief onderzoek doen kent een reductie van informatie.10 Het 
aanwezig zijn in de organisatie, het vertellen en antwoord geven op interviewvragen, het transcriberen 
van interviews, analyseren van de resultaten en het lezen van het onderzoek, alle stappen zijn aan 
interpretatie onderhevig. We kunnen zelfs spreken van dubbele hermeneutiek, elke interpretatie is een 
interpretatie van het geïnterpreteerde. Onze respondenten interpreteren de vragen en het onderzoek op 
een bepaalde manier, wij interpreteren het antwoord en hun visie op onze manier, dubbele hermeneutiek.  
Zowel de geïnterviewde, de onderzoeker en de lezer filtert informatie en sorteert het op relevantie. Door 
ons hiervan bewust te zijn proberen we met diepte-interviews (open vragen en doorvragen) zo veel 
mogelijk informatie naar boven te halen. Tevens zorgen goede transcripties voor een zo klein mogelijk 
informatieverlies. Bij de analyse bepalen wij als onderzoeker de relevantie van de gegevens en 
transformeren deze in een startpunt voor een discussie. Als laatste haalt de lezer de informatie uit het 
rapport wat voor hem/haar relevant is. De beoogde lezers zijn medewerkers van VSU die over de 
bestaande discussie over de toekomst van VSU gaan, voornamelijk het bestuur. Het uitgangspunt voor 
dit rapport is ‘advies voor toekomstbeleid van VSU’ waardoor wij al de relevante gegevens voor VSU uit 
de literatuurstudie en de interviews filteren. VSU kan, zelfs per persoon, argumentatie halen uit het 
rapport. Eventuele andere lezers kunnen VSU uit het onderzoek filteren en de voor hen belangrijke 
informatie eruit halen. 
Door als onafhankelijk onderzoeker te onderzoeken en het doel voor ogen te houden hopen we een zo 
objectief en neutraal mogelijk rapport te schrijven, maar we beseffen dat we zelf ook gekleurd zijn en 
daardoor de resultaten kleuren. De lezer beoogd in zijn achterhoofd te houden dat het onderzoek aan 
interpretatie onderhevig is.  
 
Onderzoeksvisie 
Naast het bepalen van onze relatie met het te onderzoeken gebied, de opdracht en kwalitatief onderzoek 
doen, de daarmee samenhangende representatie en positionering en het passende perspectief op het 
onderzoek, is de onderzoeksvisie belangrijk om van te voren vast te stellen.  
 
Verschillende wetenschappers hebben modellen en theorieën vastgesteld in de wetenschapsfilosofie 
vanuit waar je een onderzoek kunt benaderen. Deze perspectieven zijn afhankelijk van de onderzoeker 
als persoon, hoe staan zij in het leven? Er zijn wetenschappers die beweren dat je per onderzoek 
afhankelijk van de vraagstelling kunt bepalen welke visie je hanteert. Gedeeltelijk zijn wij het daar mee 
eens. In principe zijn we geneigd om op een normatieve manier een onderzoek te starten, waarbij we van 
bovenaf elitair onderzoek doen en waar een nieuwe theorie ofwel ‘boekenkennis’ ontstaat. Echter in dit 
onderzoek gaan we er niet vanuit dat er één werkelijkheid is en dat VSU maar op één manier kan 
reageren op de ontwikkelingen. We zijn niet op zoek naar boekenkennis, in plaats daarvan zoeken we 
                                                 

10 Riesmann 1993 
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praktische kennis. We zijn op zoek naar de verschillende meningen en de betekenisgeving door de 
medewerkers van VSU, we doen onderzoek mét de organisatieleden. We gaan uit van de subjectiviteit 
van de geïnterviewden wat niet betekent dat we een subjectief rapport schrijven. We proberen zo 
objectief mogelijk deze betekenisgeving weer te geven, wat niet altijd zal lukken want ook wij zijn 
gekleurd, zoals hierboven onder het kopje kwalitatief onderzoek doen staat beschreven.  
Hieronder zullen we aan de hand van de oriëntaties van Deetz11, de indeling van Burrell en Morgan12, de 
theorieën van Coackley13 en de kennistypes van Benton en Craib14 deze onderzoeksvisie toelichten. In 
alle indelingen komen we vrijwel altijd op dezelfde onderzoeksvisie uit, daarom geven we eerst een korte 
inleiding waarin onze positie in alle indelingen naar voren komt. Uiteindelijk kiezen we voor de indeling 
van Deetz, deze komt het meeste overeen met onze onderzoeksvisie. 
 
Vereniging Sport Utrecht opereert in een brede context, de wereld om haar heen is complex en vaak 
tegenstrijdig. Een voorbeeld: enerzijds geven onderzoeken aan dat de individualisering in de 
Nederlandse samenleving de oorzaak is van veel problemen in de sportwereld. Anderzijds hoeft de 
ontwikkeling dat sporten steeds minder in teamverband worden beoefend niets te maken te hebben met 
de individualisering. Het is een logisch verband, maar is wetenschappelijk nog niet bewezen. Het kan ook 
een (indirect) gevolg zijn van de 24-uurs economie, of de uitbreiding van het aantal keuzemogelijkheden. 
Niet alleen de individualisering, ook andere ontwikkelingen worden gemakkelijk weggeschreven als dé 
oorzaak voor problemen in de sportwereld, terwijl deze ontwikkelingen vaak tegenstrijdig aan elkaar zijn. 
Vanuit het kritisch perspectief15 gezien is er niet eenduidig aan te geven welke ontwikkelingen invloed 
hebben op VSU, zij opereert in een complexe en tegenstrijdige maatschappij. De wereld zit niet op één 
bepaalde manier in elkaar, het gaat om de betekenis die we eraan geven en alles is aan interpretatie 
onderhevig. Als wetenschapper hanteren we, passend bij dit kritisch perspectief, kennistype twee.16 Een 
kennistype geeft weer hoe je als wetenschapper de wereld implementeert, welk perspectief je hanteert. 
Volgens ons zijn er veel invloeden van buitenaf en de context is belangrijk.  
 
Als we praten over paradigma’s zijn we snel te plaatsen in de interactie ‘hoek’ van Burrell & Morgan17, 
passend bij kennistype twee. Maar, zegt Deetz18, deze paradigma’s zijn te vast gezet en obscuur, je zou 
de wetenschap beter kunnen indelen in dimensies, het gaat om een oriëntatie en niet om paradigma’s. 
Onze wereldvisie ligt daarbij dicht bij het interpretatieve, we kijken van binnenuit het te onderzoeken 
gebied als onafhankelijke onderzoekers, gerelateerd aan kennistype twee. De literatuurstudie is een 
zoeklicht, we stellen niet van te voren al vast welke ontwikkelingen er gaande zijn en hoe een organisatie 
erop in moet springen. We staan open voor nieuwe inzichten en nieuwe literatuur, we hebben nog niet 
alles vast gesteld. Tevens gaan we opzoek naar praktische kennis voor de organisatie waarbij we, in de 
taal van het onderzochte en in samenwerking met de organisatieleden, van binnenuit onderzoek doen. 
We zijn op zoek naar subjectiviteit, welke betekenissen medewerkers geven aan de ontwikkelingen. Dit 
sluit objectiviteit niet uit, we zijn als onderzoek zo objectief mogelijk bezig, maar beseffen ons wel dat ook 
wij een zekere mate van subjectiviteit hebben, zeker wanneer het gaat om de interpretatie van data. We 
neigen het meest naar een interpretatieve studie, waarbij we voor dit onderzoek vanuit de ‘local’ dimensie 
onderzoek doen.19 Deze dimensie is gericht op ‘kleine’ onderzoeksvragen waarbij één of soms twee 
organisaties de basis vormen voor het onderzoek, waarbij het zou kunnen dat het te veralgemeniseren is 
voor de hele sector, maar dat is niet het primaire doel. We laten ons leiden door de praktijk, maar staan 
niet los van de literatuur, in de analyse koppelen we de literatuur aan de onderzoeksresultaten. We zijn 
op zoek naar de discussie die er gaande is. We kunnen niet stellen dat we volledig vanuit een 

                                                 
11 Alvesson en Deetz 2000 
12 Bijlage A  
13 Coakley 2007 
14 Benton 2001 
15 Coakley 2007 
16 Benton 2001 
17 Bijlage A 
18 Alvesson en Deetz 2000 
19 Alvesson en Deetz 2000 
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interpretatieve benadering onderzoek doen. Voordat VSU consensus bereikt op de vraag hoe ze verder 
moet in de toekomst, zullen we eerst in dit onderzoek de verschillen moeten aangeven. De verschillen 
onderling, maar ook de verschillen tussen wat de theorie in verschillende literatuurstudies aangeeft en 
wat de medewerkers van VSU in Utrecht ondervinden, af en toe nemen we ook iets van de dialogische 
benadering mee. Toch past onze visie en dit onderzoek het meest bij de interpretatieve benadering, het 
prototype metafoor wat bij deze benadering past, past ook geheel in dit onderzoek: de gemeenschap, 
welke functioneert in een grotere gemeenschap, ofwel de Nederlandse samenleving: de context die VSU 
beïnvloed. 
 
De literatuurstudie is vanuit de kritische theorie geschreven; wat is er nog niet onderzocht en welke 
relaties zijn er te leggen tussen alle invloeden in, door en op de sport? De wereld zit vol diversiteit, 
complexiteit en contradicties, we gaan nu eens niet uit van de simpele weergave van de wereld waarin 
alles een duidelijke en vaste plaats heeft. Door verandering verandert deze plaats in de samenleving, hoe 
kan VSU hierop inspelen? Naast dat we in de theorie kritisch zijn is het ook belangrijk om in de empirie 
kritisch te blijven. We zoeken praktische kennis door met organisatieleden onderzoek te doen, vanuit de 
‘local’ dimensie. We proberen niet de mening of ideeën van VSU in de theorie te plaatsen, zoals dat past 
bij een functionalistische visie, maar we gaan op zoek naar de praktijk van VSU en naar de discussie die 
er gaande is, een ‘dialogic’ studie. Hier komt ook weer even de dialogische benadering van het 
onderzoek terug. 
 
Uit de beschrijving van ons onderzoeksperspectief blijkt duidelijk dat we niet op zoek zijn naar 
kwantitatieve gegevens, het onderzoek is kwalitatief van aard, we zijn op zoek naar de vraag ‘hoe’ VSU 
kan inspelen op ontwikkelingen in het werkgebied van VSU. Kwalitatief onderzoek houdt in: overwegend 
gebruik maken van gegevens van kwalitatieve aard en heeft als doel problemen in of van situaties, 
gebeurtenissen en personen te beschrijven en te interpreteren.20 Door onze methode van 
dataverzameling, het houden van interviews, ontvangen we gegevens van kwalitatieve aard waarbij we 
op zoek zijn naar de problemen en verschillen binnen VSU en de interpretatie hiervan. De resultaten 
dienen bruikbaar en herkenbaar te zijn voor voornamelijk het bestuur van VSU en moet meegenomen 
kunnen worden in de praktijk van alle dag.21 We proberen aan te sluiten bij de behoeften van VSU en we 
hebben de onderzoeksvraag zo geformuleerd dat de uitkomst nuttig is in de praktijk.  
 
2.6 Methodologie  
 
Dataverzameling 
Er zijn bij het uitvoeren van kwalitatief onderzoek drie manieren om aan gegevens te komen.22 Allereerst 
maken we gebruik van bestaande informatie; voornamelijk voor de literatuurstudie. Tevens gebruiken we 
bestaande informatie van VSU om de huidige situatie waar zij zich in bevindt weer te geven. De 
literatuurstudie is uitgevoerd vanuit het kritisch perspectief. Op deze manier kunnen we verbanden leggen 
en beoordelen welke informatie nog mist in de literatuur. 
 
De tweede methode is het verzamelen van data via het afnemen van mondelinge interviews. Het 
voordeel van het afnemen van interviews is dat je niet alleen te weten komt wat mensen denken, maar 
ook waarom ze dit denken, en eventueel hoe het komt dat ze zo denken. Interviewen heeft echter ook 
een aantal nadelen. Als eerste stelt het de betrouwbaarheid op de proef. Een interview is een 
momentopname waarbij mensen zenuwachtig zijn of gekleurde kennis over hun eigen gedrag hebben. 
De sociale wenselijkheid is het tweede probleem waar we tegen aan kunnen lopen; mensen zullen zich 
van hun beste kant laten zien. Ten derde is de non-respons ook nog een nadeel van het interviewen. 
Mensen willen namelijk (afhankelijk van het onderwerp) niet altijd (volledige) medewerking verlenen.23  

                                                 
20 Baarda & De Goede, 2001 
21 www.dissertations.ub.rug.nl 
22 Baarda & De Goede, 2001a: 181 
23 Baarda & De Goede, 2001a: 223-225 
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Deze nadelen proberen we bij ons onderzoek zoveel mogelijk te verminderen. Door gebruik te maken van 
semi-gestructureerde interviews, zijn de interviews betrouwbaarder. Bij een gestructureerd interview is de 
kans op subjectiviteit minder groot. Dit komt omdat de informatie die je verzameld minder verschillend is. 
Daarnaast is er, in tegenstelling tot een volledig gestructureerd interview, veel meer ruimte voor variatie 
en is het interview flexibeler. 24 Na ieder interview is het hierdoor mogelijk het interview aan te passen. Dit 
kan wenselijk zijn omdat een eerder interview niet goed liep of omdat de volgende respondent een 
andere functie heeft.  
Het probleem van de sociale wenselijkheid kan zich in dit onderzoek wel degelijk voordoen. Wellicht 
hebben sommige respondenten belang bij een wel of niet veranderde inrichting van VSU. Bij de analyse 
van de resultaten letten we op dergelijke voorvallen, waardoor we het probleem van sociale wenselijkheid 
ondervangen.  
Met de non-respons zijn geen problemen ontstaan. Het onderzoek doen we in opdracht van het bestuur 
van VSU. Hierdoor staan we sterk in onze positie. Uiteindelijk willen we een advies uitbrengen voor VSU 
en samenwerking is daarbij erg belangrijk. De respondenten zien dat waarschijnlijk ook in; zeker omdat 
ze zien dat het bestuur zelf ook hun medewerking verleent.  
Door de keuze van mondelinge interviews hopen we dieper in te kunnen gaan op onderwerpen, en is er 
de mogelijkheid tot doorvragen. 
De interviews worden met zijn tweeën afgenomen; dit is vooral een praktische keuze. Het voordeel 
hiervan is dat je elkaar kunt aanvullen, fieldnotes kunt maken en er kan iemand meeschrijven wanneer  
het door de respondent niet gewenst is het gesprek op te nemen. Het voordeel hiervan is ook dat 
interpretaties kunnen worden overlegd, waardoor deze weer minder afhankelijk zijn van de persoon van 
de onderzoeker.  
De interviews die we afnemen passen bij de ‘local’ dimensie van het onderzoek. Ze worden namelijk 
binnen één organisatie afgenomen. De uitkomsten van het onderzoek zijn hierdoor echter niet te 
veralgemeniseren voor de gehele sector.  
 
De derde methode van het verzamelen van data is observeren. We hebben niet heel specifiek gebruikt 
gemaakt van deze methode. Wel hebben we een aantal bevindingen gedaan tijdens onze aanwezigheid 
in de organisatie welke we gebruiken in de analyse. De observaties bevestigen en versterken dan de 
onderzoeksresultaten. 
 
Betrouwbaarheid en validiteit 
Betrouwbaarheid wil zeggen dat de onderzoeksresultaten zo min mogelijk van toeval afhankelijk zijn.25 
Door de interviews met één persoon tegelijk te houden en aan te geven dat het onderzoek een vraag is 
van het Dagelijks Bestuur hopen we dat de geïnterviewde met zo eerlijk mogelijke antwoorden komt. 
Door het gebruik van semi-gestructureerde interviews hopen we de betrouwbaarheid ook te verhogen, 
aangezien deze minder subjectief zijn dan een ongestructureerd interview.  
En onderzoeken we wat we beogen te onderzoeken? Daarmee bedoelen we op de validiteit van het 
onderzoek.26 We beogen te onderzoeken hoe VSU zich kan aanpassen op ontwikkelingen in de 
samenleving. Door verschillende respondenten letterlijk hiernaar te vragen en door kwalitatief onderzoek 
te doen waarin we op zoek zijn naar praktische kennis onderzoeken we wat we beogen te onderzoeken.  
Tussentijdse evaluaties zijn betreffende de validiteit onmisbaar.27 Na een aantal interviews is het goed 
om te bekijken of de interviewvragen of onderzoeksvragen wel leiden tot wat we willen onderzoeken. Dit 
kan dan worden aangepast, zodat interviews die nog volgen beter op het doel van het onderzoek kunnen 
worden afgesteld.  
 
Respondenten 
De respondenten van dit onderzoek zijn te verdelen in drie groepen.  
Zoals al eerder beschreven nemen we de interviews vooral af met medewerkers en bestuurders van 
VSU. Dit heeft te maken met het feit dat we het onderzoek op VSU toepasbaar willen maken. Een ander 

                                                 
24 www.ppw.kuleuven.be 
25 Baarda & De Goede, 2001a: 192.  
26 Baarda & De Goede, 2001a: 195.  
27 Kvale, 2002.  
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voordeel hiervan is dat we het probleem op deze manier ‘samen met de geïnterviewden’ oplossen. Ze 
hebben zelf aandeel in de oplossing van het probleem. De keuze van de respondenten past bij de ‘local’ 
dimensie van ons onderzoek. Het gaat om kleine onderzoeksvragen, waarbij één organisatie de basis is 
voor het onderzoek.  
Voor dit onderzoek spreken we ten eerste met mensen uit het Dagelijks Bestuur. Zij kunnen aangeven 
hoe de dagelijkse gang van zaken binnen VSU is; ze hebben daar een goed overzicht over. Daarnaast 
hebben ze ook een duidelijke mening over de toekomst van VSU. Verder komt de opdracht ook vanuit het 
Dagelijks Bestuur; hierdoor hebben ze een goed beeld van het probleem.  
Daarnaast spreken we met medewerkers van VSU. Ook deze personen hebben een goed overzicht over 
de gehele organisatie omdat zij binnen VSU een coördinerende rol hebben. Het verschil met de leden 
van het Dagelijks Bestuur is dat zij waarschijnlijk ook wat meer informatie kunnen geven over wat er 
binnen de verenigingen speelt. Binnen hun functie hebben zij namelijk meer te maken met de praktijk.  
Verder zijn een aantal leden van het Algemeen Bestuur ook respondent. Naast hun functie bij VSU zijn zij 
ook actief binnen verschillende sportverenigingen. Zij kunnen de problematiek vanuit twee verschillende 
perspectieven bekijken.  
 
De tweede groep respondenten zijn mensen die sterk in verband staan met VSU. Zij kunnen waardevolle 
informatie leveren omdat ze het gehele probleem vanaf een andere kant bekijken.  
Vanuit de gemeente willen we daarom iemand spreken die sterk in verband staat met VSU. Zo kunnen 
we van twee kanten iets te weten komen over de relatie tussen de gemeente en VSU.  
 
Ten slotte willen we ook de kennis van sportwetenschappers gebruiken, wat via literatuur wordt gedaan. 
Deze laatste groep van respondenten zullen we niet spreken, we zijn hierbij afhankelijk van wat er al 
gepubliceerd is. De informatie van deze respondenten zullen we echter vooral gebruiken voor de 
literatuurstudie.  
 
Analyse en verwerking 
Na de onderzoeksopzet en literatuurstudie, welke we gebruiken als ‘zoeklicht’ en vanuit de kritische 
theorie bekijken, geheel af te hebben gaan we van start met de interviews en observaties. Zoals gezegd 
gaat het hier om semi-gestructureerde interviews.  
Na het uitwerken van de interviews gaan we op zoek naar de resultaten. Dit gebeurt aan de hand van de 
topics die ook in de interviews zijn gebruikt. Opvallende dingen worden op deze manier uit de interviews 
gehaald. Bij het schrijven van de resultaten letten we wel op de subjectiviteit. Om te voorkomen dat we 
hierin vervallen, blijven we zo dicht mogelijk bij de empirie, bijvoorbeeld door het gebruik van citaten. 
Nadat we de resultaten op een rij hebben staan gaan we verder met de analyse. In de analyse worden de 
resultaten aan de literatuur gekoppeld, waardoor er een nieuwe theorie ontstaat. De topics van de 
resultaten worden met elkaar vergeleken, en op die manier kunnen we algemene begrippen formuleren 
om de resultaten samen te vatten en te analyseren.  
 
Conclusie en discussie 
Na de analyse van de resultaten kunnen we verder met de conclusie van het onderzoek. Hier worden ten 
eerste de deelvragen beantwoord. Op basis hiervan kunnen we verder met het beantwoorden van de 
hoofdvraag.  
Na de conclusie schrijven we nog een discussie. In dit gedeelte gaan we in op de vraag of het doel van 
het onderzoek is bereikt. Daarnaast worden suggesties gegeven voor eventueel vervolgonderzoek.  
 
Het onderzoek 
Nu we beschreven hebben waarom we het onderzoek doen, wat de onderzoeksvraag en doelstelling is, 
wat ons perspectief is en welke methodologie we gebruiken gaan we verder met de daadwerkelijke 
uitvoering en uitwerking. Alvorens over te gaan op het onderzoek vindt u eerst in hoofdstuk drie een 
samenvatting van belangrijke literatuur met betrekking tot het onderzoek. Dit hoofdstuk vormt het 
zoeklicht voor wat wij onderzoeken, het is de literatuur die nodig is om passend antwoord te kunnen 
geven op de eerder gestelde hoofdvraag, namelijk welke maatschappelijke en sportinfrastructurele 
ontwikkelingen er zijn en wat voor invloed ze zouden kunnen hebben op sport. Tevens past dit ‘zoeklicht’ 
bij ons perspectief en bij de methodologie. We gaan er niet vanuit dat de literatuur de werkelijkheid is, het 
biedt alleen ingangen voor de interviews en vergelijkingsmateriaal voor in de analyse. 
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3. Literatuurstudie 
___________________________ 
 
Zoals in de inleiding al beschreven: sport is in beweging. Er is niet alleen sprake van interne 
veranderingen in elke tak van sport, maar ook van veranderingen op organisatorisch gebied en van de 
koppeling van maatschappelijke ontwikkelingen aan de Nederlandse sport. Vereniging Sport Utrecht ziet 
deze ontwikkelingen ook en de discussie bestaat binnen de organisatie wat ze ermee moeten. Tevens is 
de vraag of dat alle landelijke ontwikkelingen wel relevant zijn voor VSU. In deze literatuurstudie zullen 
eerst een aantal maatschappelijke ontwikkelingen beschreven worden, daarna zullen de landelijke 
thema’s die steeds meer en vaker aan sport verbonden worden aan bod komen. In het onderzoek zijn 
alle onderwerpen ter sprake gekomen, bij de onderzoeksresultaten staat beschreven welke invloed deze 
bewegingen volgens de medewerkers op VSU hebben. Daar wordt ook duidelijk wanneer dit voor VSU 
anders ontwikkeld dan uit deze literatuurstudie blijkt.  
 
Sinds 2003 is ‘sport’ een eigenstandig onderzoeksobject28, is het steeds meer een belangrijk issue op de 
politieke agenda en worden er verbanden met belangrijke landelijke onderwerpen als onderwijs en 
integratie gelegd. Naast deze ontwikkeling van het betekenis geven aan sport door wetenschappelijke en 
politieke instituties hebben er de afgelopen jaren nog veel meer ontwikkelingen plaats gevonden. Kort 
concluderend kan gezegd worden dat de periode 2003-2006 een goede periode is geweest voor veel 
aspecten van de sport29. Sport is maatschappelijk breder geaccepteerd; er is geprofiteerd van de bredere 
interesse in gezondheid en uiterlijk. Tevens zijn de uitgaven van zowel de consument als het Rijk aan 
sport gestegen, hebben de sportprogramma’s meer kijkers getrokken en zijn mensen over het algemeen 
meer sportief gaan bewegen. Je zou zeggen, dat zijn ook gunstige ontwikkelingen voor de toekomst van 
georganiseerde sport: de sportbonden en –verenigingen. 
 
Helaas zijn de ontwikkelingen niet alleen maar positief voor de sportverenigingen en daarbij staan 
verschillende ontwikkelingen haaks op elkaar. Aan de ene kant neemt het aantal sporters toe, het aantal 
leden van verenigingen neemt niet schrikbarend af, er gaan meer ouderen sporten, maar er ontstaan 
steeds grotere problemen met het invullen van het vrijwilligerskader, waaronder alle vrijwillige functies 
binnen sportverenigingen vallen. Dit probleem zou je kunnen plaatsen onder individualisering, maar als 
die ontwikkeling zo sterk is, waarom neemt het aantal sporters bij verenigingen dan nog wel toe? Om 
maar aan te geven, de ontwikkeling van de rol van sport in de Nederlandse samenleving is ingewikkeld 
en complex. Tevens is het plaatsen van sport in een bepaalde rol in de samenleving gebaseerd op 
aannames, het is maar vanuit welk sociologisch perspectief je de wereld ziet. Elke ontwikkeling kan weer 
vanuit een ander perspectief worden gezien. Ook niet geheel onbelangrijk; de sport is niet een 
opzichzelfstaand fenomeen. Het is een groot netwerk van organisaties en instituties, van de NOC*NSF 
en gemeentelijke ondersteunende organisaties tot aan commerciële bedrijven die hun werknemers een 
sportzaal aanbieden. Tevens worden allerlei thema’s verbonden aan sport, waarbij je je kunt afvragen of 
dit wel gunstig is en of het überhaupt wel te koppelen is, denk maar eens aan onderwijs, integratie en 
gezondheid & welzijn maar ook economie en ruimtelijke ordening. 
 
Wat betekenen deze maatschappelijke ontwikkelingen en de koppeling aan diverse landelijke thema’s 
voor de sport? Sommige ontwikkelingen, al dan niet ingezet door de overheid, hebben een positieve 
werking gehad op de georganiseerde sport, de sportverenigingen en bonden, maar hoe moet het in de 
toekomst? Veelal staat beschreven dat professionalisering dé oplossing is voor de problemen, maar stel 
dat verenigingen zo professioneel worden dat ze overgaan op profit organisaties, moet NOC*NSF dan 
haar beleid dat alleen non-profit organisaties zich kunnen aansluiten, geheel aanpassen?30 Of verdwijnen 
de verenigingen als organisatievorm? 
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3.1. Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
In de Nederlandse samenleving hebben zich de laatste jaren op een aantal gebieden verschillende 
ontwikkelingen voorgedaan. In dit hoofdstuk zullen we deze ontwikkelingen, gebaseerd op de Rapportage 
Sport 2006 van het Sociaal en Cultureel Planbureau, beschrijven en kijken we kritisch naar deze 
ontwikkelingen; welke gevolgen hebben zij voor de sport?  
 
3.1.1 Demografie 
Sinds 1980 is er sprake van constante groei van de bevolking. Deze bevolkingsgroei is voornamelijk het 
gevolg van een gemiddeld langere levensverwachting bij ouderen. Hierdoor is er in de Nederlandse 
samenleving sprake van vergrijzing. Wat betreft de samenstelling van de bevolking is de verwachting dat 
het percentage allochtonen in Nederland de komende jaren zal blijven stijgen. De sportdeelname loopt 
gelijk met deze demografische ontwikkelingen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er sprake is van 
een stijgende sportdeelname. Dit is zeker het geval bij ouderen en vrouwen.31 De stijgende 
sportdeelname geldt ook procentueel gezien, en is dus niet alleen te verklaren vanuit de toenemende 
bevolking. In vergelijking met de rest van de bevolking zijn er meer ouderen gaan sporten.32  
 
De verbreding van de sportparticipatie wordt ook wel de versporting33 van de samenleving genoemd. 
Hiermee doelt men op de groei van traditionele verenigingssport, grotere populariteit van anders 
georganiseerde sport en het doorsijpelen van aspecten van de sport naar andere maatschappelijke 
praktijken. Dit houdt in dat sport een soort leverancier is geworden van helden, mode en memorabele 
herinneringen. Sport heeft nu een centrale plaats in de samenleving; het is onderdeel van onze lifestyle 
en identiteit geworden.34 Tegengesteld aan de genoemde groei van de traditionele verenigingssport is de 
literatuur over de toekomst van de verenigingen. De vereniging ervaart allerlei problemen (zie verder in 
de tekst) in zijn bestaan. Deze problemen hangen samen met zes spanningsvelden die Anthonissen en 
Boessenkool beschrijven waarover verenigingen beslissingen moeten maken.35 Is verandering 
noodzakelijk?  
 
3.1.2. Cultureel 
Sinds de jaren negentig is er sprake van individualisering en teruglopende onderlinge betrokkenheid. In 
recente jaren heeft zich dit niet verder ontwikkeld betreffende de mate waarin burgers sociale contacten 
met elkaar onderhouden. Wanneer echter wordt gekeken naar het lidmaatschap bij verschillende 
organisaties, is iets anders te zien. Het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO), dat door het 
SCP in 2003 is uitgevoerd, laat zien dat de belangstelling om lid te zijn van twee of meer organisaties de 
laatste jaren is afgenomen.36 Bij het Nationaal sportonderzoek is nagegaan wat mensen ervan weerhoudt 
om lid te worden van sportverenigingen. Hier kwam vooral uit naar voren dat sportverenigingen te 
prestatiegericht zijn, dat de regels en verplichtingen die er gelden niet prettig zijn en dat openingstijden 
niet naar de zin zijn. Ook de deelname aan competities en trainingen is de laatste jaren afgenomen.37 
Deze zaken kunnen allen worden verklaard vanuit de trend van individualisering.  
Vaak verklaard deze trend de opkomst van het fitness: Vanaf 1980 in 25 jaar tijd van 300 clubs naar 1700 
clubs met een totaal van 2 miljoen leden.38 Toch zijn de verenigingen niet opeens 2 miljoen leden 
kwijtgeraakt, is de fitness een bedreiging voor de sportverenigingen? 
 
Een ander probleem dat vaak in verband wordt gebracht met individualisering en afname van onderlinge 
betrokkenheid is het vrijwilligersprobleem bij de verenigingen. De 29.000 sportverenigingen in Nederland 

                                                 
31 Breedveld, 2006: 83 
32 Breedveld, 2006: 84 
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worden voor een groot gedeelte draaiende gehouden door vrijwilligers. In 2004 waren er 1,2 miljoen 
vrijwilligers die zich inzetten voor sportverenigingen.39 Per saldo blijft de ontwikkeling van het aantal 
vrijwilligers nu wat achter bij de ontwikkelingen in de sportdeelname.40 
De aantrekkingskracht van een sport blijkt nauwelijks een rol te spelen bij de keuze van leden om wel of 
niet vrijwilligerswerk voor hun vereniging te verrichten. Relevanter lijkt de betrokkenheid bij de vereniging. 
Sinds de jaren tachtig blijkt er sprake te zijn van een verminderde betrokkenheid. Leden krijgen steeds 
meer een consumptieve instelling; ze gaan de dienstverlenende aspecten belangrijker vinden.41 
 
3.1.3. Vrijetijdsbesteding 
Een eerste trend die te zien is in de vrijetijdsbesteding is het groeiende aanbod van 
vrijetijdsvoorzieningen en de te bezoeken activiteiten de afgelopen jaren enorm toegenomen. Een tweede 
trend is de schaalvergroting van deze voorzieningen. Vanwege hun omvang vinden activiteiten steeds 
meer plaats in de open ruimte in plaats van in stadions, podia en congresruimten. Deze trend is ook te 
zien bij het winkelen; er ontstaan aan de rand van de steden steeds meer grootschalige 
winkelcomplexen. Een andere trend is de clustering van (deze) voorzieningen. Branches die voorheen 
gescheiden waren, gaan nu verbindingen aan. Hierdoor ontstaan multifunctionele vrijetijdscentra.42  
Ook in de sport zijn deze tendensen gesignaleerd, er is een breder en sneller wisselend aanbod van 
vermaak- en sportmogelijkheden ontstaan.43 Sportverenigingen zijn niet meer de enige sportaanbieders. 
Naast commerciële aanbieders kennen we ook een steeds grotere groep sporters die zichzelf anders 
organiseert. Vergt het aanpassing en flexibiliteit om te blijven passen in de complexe sportwereld? Of 
liggen hier geen grote problemen voor sportverenigingen?  
 
Deze trends vallen onder de ontsporting van de sport.44 Sport staat niet meer in het teken van presteren. 
Dit was vooral rond de jaren zestig belangrijk.45 Inmiddels heeft sport steeds meer een recreatiever 
karakter gekregen. Het lichamelijk welbevinden, ondergaan van gedeelde ervaringen, expressie van 
emoties en het verkennen van de eigen grenzen staan nu centraal.46 Het plezier staat op de eerste 
plaats. Sport lijkt zich meer te ontwikkelen in de richting van de ontspanning. Hiervan in het verlengde ligt 
de uitbreiding van het aantal vrijetijdsvoorzieningen.47  
 
Versporting of ontsporting, wat is het nu? Kijkend naar de demografische ontwikkelingen in combinatie 
met sport lijkt het op versporting, andere ontwikkelingen wijzen op ontsporting. Hoe kan de sport zich 
aanpassen als het niet eens weet welke richting ze op gaat? Daarbij, enerzijds wijst onderzoek uit dat 
mensen sportverenigingen te prestatiegericht vinden, anderzijds krijgt sport wel een recreatief karakter. 
Hoe kan men het nu te prestatiegericht vinden als juist de sport minder prestatiegericht lijkt te zijn? De 
sport is complexer dan beschreven.  
 
3.2. Thema’s in het landelijke sportbeleid 
 
NOC*NSF pleit voor de unieke verenigingscultuur en dat deze behouden moet worden. Is dat zo? 
Allereerst is deze cultuur niet uniek, Europese landen als België en Denemarken kennen deze 
verenigingscultuur ook. Ten tweede is juist de vastgeroeste verenigingscultuur een veelgenoemde factor 
van het stagneren van verenigingssport. Ook dat ziet NOC*NSF wel, de cultuur moet gemoderniseerd en 
minder traditioneel worden. Echter is het beleidsadvies van de Wetenschappelijke Raad voor 
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Regeringsadvies om oog te hebben voor waardesferen, de verenigingscultuur moet versterkt worden.48 
Er wordt geschud aan verenigingen, enerzijds moet de cultuur, de zo unieke cultuur volgens velen maar 
welke helemaal niet uniek in Europa blijkt te zijn, behouden en zelfs versterkt worden, anderzijds moeten 
zij verder kijken dan deze vastgeroeste cultuur en de taken verbreden. Of kan dit soms allebei? De 
kenmerken van verenigingen versterken en tegelijkertijd de taken te verbreden en in te springen op 
maatschappelijke thema’s aangedragen door landelijk beleid?  
 
Hoeveel invloed heeft het landelijke sportbeleid op de Nederlandse sport? In principe hebben de 
verenigingen niet direct te maken met besluiten in de politiek. Echter zijn er overkoepelende organisaties 
die voor het grootste gedeelte worden gesubsidieerd door de overheid en waar de overheid eisen aan 
kan stellen. In de Verenigde Staten is er al een sterke band tussen sport en overheid.49 Vaak vanwege 
financiële redenen, maar ook voor doeleinden als het bevorderen van jeugdsport, integratie en 
handhaven van de nationale gezondheid.  
 
Sport is de afgelopen jaren een steeds belangrijker issue op de politieke agenda en wordt verbonden met 
deze landelijke thema’s. In dit hoofdstuk zullen de ontwikkelingen in alle landelijke thema’s zoals 
genoemd in de Rapportage Sport 2006 van het Sociaal Cultureel Planbureau beschreven worden waar 
ook in het onderzoek op wordt ingegaan.  
 
3.2.1 Sport, bewegen en gezondheid 
In diverse nota’s van de overheid is steeds meer aandacht voor nationale gezondheid. Concreet gezien 
leidt dit tot doelen als: In 2010 moet minstens 65% van de Nederlandse volwassenen de beweegnorm 
halen. Er is een tweedeling gemaakt in de manier waarop gestelde doelen bereikt moeten worden. Ten 
eerste door samenwerking met vele andere sectoren en met reeds lopende projecten. Er worden 
massale campagneacties gehouden vaak in combinatie met zaken als het aanpakken van stress en 
ongezonde voeding. Ten tweede betreft het de sportgeneeskunde, sportmedische begeleiding en 
blessurepreventie. Sport is het middel, niet het doel.  
Niets wijst in dit thema op toekomst van sportverenigingen. Zij maken indirect gebruik van dit beleid van 
de overheid, het zou meer moeten leiden tot deelname aan sport wat bevorderlijk kan zijn voor 
verenigingen, het deelnemersaantal kan groeien. De nota’s van de overheid maken weinig gebruik van 
de bestaande middelen, waarom niet meer samenwerken met verenigingen?  
 
3.2.2 Bindingen door sport 
Vanuit de overheid zijn er de afgelopen jaren diverse projecten gestart om sport te stimuleren. 
Voorbeelden zijn de ‘breedtesportimpuls’ en de Buurt Onderwijs Sport impuls, impulsen om gemeenten te 
stimuleren het lokale sportaanbod te verbeteren. Tevens is een hoofddoel van de nota Tijd voor sport dat 
meer mensen elkaar ontmoeten via de sport en meedoen aan maatschappelijke activiteiten. De overheid 
wil sport gebruiken om binding in de Nederlandse samenleving te stimuleren. Weer een functionalistische 
instelling van de overheid, sport gebruiken voor andere doeleinden.  
Sportverenigingen, met meer diversiteit aan mensen, meningen, culturen, zouden een uitkomst kunnen 
bieden. De eerste vraag is of het wel kan, bepaalde sporten en verenigingsculturen trekken vaak dezelfde 
soort mensen aan. En als we het hebben over integratie, culturen en rassen zoeken elkaar vaak op. 
Mochten sportverenigingen, de een met een overheersende Marokkaanse cultuur en de ander met 
overheersende Nederlandse cultuur, een fusie proberen levert dit vaak problemen op.50 Tijdens het 
proces van fuseren worden verschillen vaak extra duidelijk en opeens blijken deze ook heel belangrijk 
voor de leden. Het fuseringsproces is een gecompliceerde ontwikkeling waarbij zo nu en dan 
verenigingen beter uitkomen, maar eerder niet dan wel. Diversiteit en complexiteit zijn te groot om te 
overstijgen bij het op papier uitwerken van sport als bindmiddel. Daarbij, kritisch bekeken, integratie is 
niet een af te ronden proces. Het sociale leven zal blijven bestaan uit onderhandelingen en 
compromissen. Afspraken over waarden en sociale organisatie zijn nooit permanent, ook sport kan daar 
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niets aan veranderen. Kunnen en moeten sportverenigingen wel aan de doelstellingen van de overheid 
voldoen? 
 
3.2.3 Jeugd, school en sport 
Op 7 juni 2005 werd de Alliantie School en Sport Samen Sterker ondertekend door minister van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de voorzitter van het NOC*NSF. Een nieuwe alliantie waarin 
opnieuw sport is gekoppeld aan een belangrijk bestaand thema, het onderwijs. Sport is het middel om het 
onderwijs aantrekkelijker te maken en om de jeugd bepaalde vaardigheden en competenties te leren en 
talenten te laten ontwikkelen. Daarnaast gaat het om de rol van het onderwijs in de opvoeding tot een 
gezonde levensstijl, het halen van de beweegnorm door jongeren en het stimuleren dat jongeren zich 
aansluiten bij sportverenigingen (waarbij sport wél als doel is gesteld).  
Echter, naast dat sport belangrijk is voor de jeugd, kan de sport niet zonder de jeugd. Een kwalitatief 
goed beleid voor jeugdsport is noodzakelijk om te kunnen omgaan met de verschillende ontwikkelingen 
die georganiseerde sport in een Westerse samenleving beïnvloedt.51 Andere onderzoeken wijzen uit dat 
de jeugd het probleem niet is. Aandacht voor jeugd is er al lang, wordt het niet eens tijd om de aandacht 
meer te verschuiven?52  
 
3.2.4 Topsport 
Topsport is in de loop der tijd een steeds centralere plaats in het rijkssportbeleid gaan innemen. In 1987 
werd voor het eerst twee miljoen gulden vrijgemaakt voor topsport, inmiddels is dat bedrag meer dan 
vertienvoudigt. Er worden doelen gesteld, in samenwerking met NOC*NSF, om plaatsen te halen in 
toptien landenklasseringen. De aandacht verschuift naar het investeren in talentontwikkeling en coaching 
en minder voor accommodaties en evenementen. Echter is in 2005 het rapport Ruimte voor sport door de 
voorzitter van NOC*NSF aangeboden aan de minister van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu. De 
minister heeft toen toegezegd om met andere ministeries en de provincies & gemeentes te helpen ruimte 
voor sport en recreatie te creëren en te verbeteren. Tegelijkertijd is er in 2005 een werkgroep opgericht 
om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het organiseren van de Olympische Spelen in 2028 in 
Nederland.53 De betrokken partners verwachten van de overheid dat zij een bijdrage leveren aan de hoge 
kosten van accommodatie bouw en organisatie, omdat heel Nederland er van profiteert.  
 
Door de verschuiving van accommodaties en evenementen naar talentontwikkeling en coaching liggen er 
voor sportverenigingen meer mogelijkheden, maar het legt ook druk op de verenigingen. Talenten worden 
weggehaald als de vereniging geen goede begeleiding regelt en wil je een hoog niveau behalen moet je 
een sterk jeugdbeleid hebben om talenten te ontdekken en er vervolgens iets mee te doen. Daarnaast 
haalt bijvoorbeeld de Rapportage sport 2006 van het SCP verschillende topsportmiddelen aan, bijna 
alleen maar op financieel gebied. Het ‘vergeet’ dat sportverenigingen ook middelen bieden. Of is de echte 
topsport niet interessant voor sportverenigingen? Zou topsport een beleidsspeerpunt moeten zijn of 
moeten de verenigingen het over laten aan landelijk beleid? 
 
In dit onderzoek gaan we op zoek naar de bovengenoemde ontwikkelingen. Hierbij proberen we te 
achterhalen of de ontwikkelingen overeenkomen met wat VSU ziet en welke rol er voor VSU is 
weggelegd. In de onderzoeksresultaten is deze visie van VSU weergegeven, in de analyse vergelijken we 
de praktijk van VSU met de literatuur. 
 
Van theorie naar praktijk 
Concluderend kunnen we zeggen dat sport duidelijk in ontwikkeling is, er liggen kansen en bedreigingen 
voor de sportverenigingen. In het onderzoek gaan we op zoek naar de betekenis van de bovengenoemde 
ontwikkelingen voor VSU volgens eigen medewerkers. We proberen te achterhalen of de ontwikkelingen 
overeenkomen met wat VSU ziet en welke rol er voor VSU is weggelegd. In de onderzoeksresultaten is 
deze visie van VSU weergegeven, in de analyse vergelijken we de praktijk van VSU met de literatuur. 
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4. Onderzoeksresultaten 
___________________________ 
 
In dit hoofdstuk zijn alle empirische data die in het onderzoek zijn verzameld weergegeven. Naast de 
interviews met respondenten is ook gebruik gemaakt van reeds bestaande documenten, waaronder het 
uitgevoerde tevredenheidsonderzoek, de website en het eens per kwartaal verschijnende sportjournaal 
van VSU en observaties tijdens onze aanwezigheid in de organisatie. Aan de hand van tien topics geven 
we de onderzoeksresultaten weer. In hoofdstuk vijf analyseren we deze resultaten. 
 
De topics zijn gekozen aan de hand van de literatuurstudie en de manier van interviewen. We zijn 
begonnen met het bespreken van de organisatie VSU, hoe zien medewerkers deze en zien zij VSU 
veranderen. Daarna zijn alle ontwikkelingen zoals we die in de literatuur zijn tegen gekomen aan bod 
gekomen. Vervolgens was er ruimte voor ontwikkelingen die de respondent wel belangrijk vindt voor VSU 
maar die wij niet genoemd hebben, waarna we afsluiten met VSU in de toekomst. De opbouw van dit 
hoofdstuk is gerelateerd aan de topiclijst van de interviews.54 
 
De huidige VSU: een unieke organisatie 
De geïnterviewden zijn allemaal gevraagd hoe ze de rol van VSU op dit moment zien binnen de 
Utrechtse sport. Dat medewerkers de rol van VSU ziet vanuit de kerntaken, vooral als belangenbehartiger 
en ondersteuner, komt in verschillende interviews terug.  
De secretaris noemt de rol van VSU uniek: “Je moet VSU namelijk zien als een organisatie die tussen de 
sport staat, en niet een verlengstuk van de gemeente is. De rol van VSU heeft op die manier 
verschillende kanten. Aan de ene kant ben je belangenbehartiger, en de andere kant ben je ook een 
mede-uitdrager van het beleid van de gemeente.” Hij geeft hiermee aan dat VSU een brugfunctie heeft 
tussen de gemeente en de verenigingen. Verder zegt hij: “Het is onze rol dan weer om in de gaten te 
houden dat er nog enige regelmaat in het beleid van de gemeente zit.” 
Een ander bestuurslid brengt dit onder woorden door te zeggen dat VSU ook adviseur is van de 
wethouder. Hierdoor is de organisatie “Een intermediair tussen verenigingen en gemeente.”  
Een manager vindt de rol van VSU momenteel heel dubbel. Dit komt omdat de gemeente voor 100% 
afhankelijk is van de subsidie van de gemeente.  
Bij het beschrijven van de rol van VSU gebruikt een medewerker een metafoor: “ik zie ons als de spin in 
het web op het gebied van sport. Drie kerntaken natuurlijk, maar bestuur heeft een gezicht binnen hele 
sportwereld.”  
Wanneer we de gemeente vragen naar de rol van VSU komt ook vooral de verenigingsondersteuning en 
de belangenbehartiging naar voren. Het zwaartepunt hierbij is in de loop van de tijd wel veranderd: “In 
2000 is er dus nadrukkelijk een zwaardere rol voor verenigingsondersteuning gekomen.” Verder geeft de 
gemeente aan dat ze zien dat VSU midden in de sport staat: “Omdat ze een vereniging zijn staan ze er 
wel middenin. Natuurlijk staan ze er naast omdat ze verenigingen ondersteunen.”  
 
Binnen VSU is sprake van een meewerkend bestuur; de bestuursleden voeren zelf ook veel taken uit. 
Vaak wordt gezegd: “Jan en Paul zijn de gezichten van VSU.” Twee medewerkers geven aan dat dit zal 
veranderen wanneer er andere bestuursleden komen. De secretaris vertelt hier over: “Je ziet al een 
eerste beweging dat het bestuur gaat overhevelen naar de professionals. Geleidelijk aan zie je dus dat 
medewerkers ook steeds meer het gezicht gaan bepalen.” 
Dat er sprake is van een meewerkend bestuur is ook te zien wanneer je in de organisatie aanwezig bent. 
Zo hebben we de secretaris aan het werk gezien met de stafmedewerkers.  
Naast het feit dat er sprake is van een meewerkend bestuur, is in verschillende interviews ook aan bod 
gekomen dat het bestuur nog steeds zelf midden in de sport staat. Een medewerker vertelt hier over: “Dat 
is een wisselwerking. Algemeen bestuursleden hebben bijvoorbeeld contact, ze brengen dingen in, dan 
wordt er over gediscussieerd. Ze staan middenin de sport. Fysiek gezien dus ook, niet alleen als 
structuur.” Ook de gemeente ziet dit als een positief punt: “Goede kant van de zaak is dat ze wel zelf op 
de velden staan.” 
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Het algemene geluid dat we horen uit de interviews is dat de relatie met de gemeente goed is, maar dat 
dit wel eens anders is geweest. De voorzitter vertelt hier over: “De relatie is een tijdje gespannen 
geweest, voornamelijk met de ambtenaren, niet met de wethouder. De vertrouwensrelaties bij de drie 
taken is totaal terug. Verschil is wel dat niet alle ambtenaren meer op de clubs zitten. Ze kijken ook erg 
naar het bewegen en welzijn en leggen een soort druk bij ons dat wij dat ook moeten, maar dat willen we 
niet.” De gemeente geeft juist aan dat zij onvoldoende druk bij VSU leggen. Dit is niet per se negatief, 
maar er is wel opgemerkt dat de gemeentemedewerkers te weinig tijd nemen om eisen aan VSU te 
stellen: “wij nemen te weinig tijd om ons eigen denken en onze eigen eisen die we aan VSU willen 
stellen. We leggen te weinig op aan VSU.” 
Een aantal bestuurders geeft aan dat het totaal niet de bedoeling is om een verlengstuk te zijn van de 
gemeente: “Nee, we willen ons absoluut niet zo zien, we zien ons als belangenbehartiger van de 
verengingen.” Twee managers geven echter aan dit niet zo te zien. Zij zijn van mening dat, door alle 
subsidies, je niet meer onafhankelijk kunt functioneren. “Ik heb het gevoel dat VSU langzamerhand een 
verlengstuk wordt van de gemeente. Maar helemaal onafhankelijk functioneren dat vraag ik me af, VSU 
heeft geen andere kanalen voor inkomen.” 
De gemeente ervaart de samenwerking met VSU ook als prettig, maar ook zij hebben strubbelingen 
ervaren: “De informele gang van zaken is dat we goed samenwerken. In ieder geval in de laatste zes jaar 
dat ik met ze samenwerk. In het begin, bij de oprichting van VSU, was dat anders.” De gemeente ziet wel 
dat er verschil is tussen de plannen die VSU zelf maakt en de plannen die de gemeente bedenkt. Hierbij 
vermeld de gemeente wel meteen dat dit niet alleen voor VSU geldt: “Meestal keuren we die plannen wel 
goed, want meestal zijn het goede ideeën. Er zijn ook wel eens dingen die wij willen, en dan is het best 
wel moeilijk om dingen bij elkaar te krijgen bij VSU. Maar dat is niet uniek binnen VSU, dat geldt voor 
andere organisaties ook.”  
 
Zowel de gemeente als VSU zelf ziet de rol van VSU vooral als ondersteuner. Hierbij staat ze vooral 
tussen de verengingen.  
Bij VSU is sprake van een meewerkend bestuur. Bestuursleden werken zelf mee in de organisatie, en 
hebben veel contacten binnen de sport.  
De relatie met de gemeente is op het moment van schrijven goed; dit is niet altijd zo geweest. Dit geeft de 
gemeente ook aan. Over het algemeen ziet VSU zichzelf niet als een verlengstuk van de gemeente. 
Volgens anderen is dat lastig omdat VSU veel subsidie krijgt van de gemeente. 
 
Vergrijzing: een kans of een bedreiging? 
Zoals in de literatuurstudie is te lezen is er sprake van een gemiddeld langere levensverwachting. Dit is 
dan ook de belangrijkste demografische ontwikkeling die wij in de literatuur hebben gezien. Verder is er 
sprake van een stijgende sportdeelname.  
 
Respondenten zien de vergrijzing vaak niet als bedreiging. Zoals de secretaris het onder woorden brengt: 
“Er zijn nog geweldig veel mensen die lid zijn van een sportvereniging. Ik denk niet dat de vergrijzing zo 
toeslaat, dat niemand meer lid wordt van een sportvereniging. In mijn optiek blijft de verenigingsstructuur 
wel bestaan.” Twee andere bestuursleden zien de ontwikkeling zelfs als een kans voor de sport en VSU. 
Zij zeggen letterlijk: “Er worden meer mensen oud, en de ouderen worden ouder. Dat is op zich natuurlijk 
een potentieel voor sport.” en “De vergrijzing is in het voordeel van sport. Mensen blijven langer bij de 
club, en beginnen vaak jonger, de club heeft een groter bereik.”  
Uit vrijwel alle interviews blijkt dat VSU zich niet richt op de ouderen. In twee interviews komt wel naar 
voren dat het misschien verstandig zou zijn om op de vergrijzing in te spelen. Een bestuurslid zegt 
hierover het volgende: “Voor de toch wel belangrijke vergrijzende groep mensen wordt niets 
georganiseerd. Sportfaciliteiten moeten beter worden, er is geen georganiseerde sport voor. Daar zou 
een taak kunnen liggen voor VSU.” Een medewerker van de organisatie geeft bij dit onderwerp aan dat 
VSU eigenlijk meer tijd in ouderen moet steken. Het beleid moet volgens hem ook op deze mensen 
gericht blijven.  
Toch zegt een bestuurslid weer iets tegenstellends: “Alleen zijn de ouderen niet zo nadrukkelijk in beeld, 
ook binnen VSU niet. En die vinden schijnbaar hun eigen weg wel.”  
In één interview is een voorbeeld gegeven waaruit blijkt dat VSU juist wel bezig is met beleid voor 
ouderen en dat dit ook wordt gestimuleerd bij verenigingen. In het interview werd het volgende hierover 
gezegd: “We maken nu al 6 edities de sportgids, en in de laatste 2 edities zit een aparte pagina voor de 
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55+ sportmogelijkheden. In die zin houden we ons daar wel mee bezig. En stimuleren we dat wel bij 
verenigingen.”  
In één interview wordt aangegeven dat de vergrijzing een bedreiging kan zijn voor het kader: “het kader 
vergrijst in een rap tempo. Naar de toekomst toe kan dat wel een bedreiging zijn voor de verenigingen.”  
 
De vergrijzing zien medewerkers en bestuurders vaak niet als een probleem voor de verenigingen; men 
ziet het eerder als een kans voor de sport. Beleidsmatig gezien richt VSU, op het moment van schrijven, 
ook niet op de ouderen. 
 
Individualisering: een voordeel voor de sportverenigingen? 
De individualisering van de samenleving is al gaande vanaf de jaren negentig. Hiermee gaat ook een 
teruglopende onderlinge betrokkenheid gepaard. Beide zouden bedreigingen kunnen zijn voor de 
sportverenigingen.  
 
De geïnterviewden zien individualisering ook niet als bedreiging voor sportverenigingen. De voorzitter ziet 
individualisering zelfs als een voordeel voor de sport, de gezelligheid wordt daar namelijk opgezocht. De 
voorzitter zegt letterlijk: “Individualisering heeft er voor gezorgd dat we allemaal uit onze zuiltjes zijn 
gekomen, maar er is 1 plek waar we met elkaar zijn, en dat is de sportvereniging. Het is al 20 jaar bezig, 
en de vereniging heeft zich kunnen handhaven. Mijn stelling is dat de vereniging werkt aan binding.” Wat 
een van de managers hierover zegt komt vrijwel op hetzelfde neer: “…denk ik dat juist de vereniging te 
maken heeft met sociale binding. Waarom ga je bij een vereniging? Omdat je mensen wilt leren kennen.”  
Een medewerker en de secretaris van de organisatie geven aan dat vooral de nieuwe generatie niet 
binnen de georganiseerde sport passen; zij willen minder verplicht sporten. “De nieuwe generatie wil 
eigenlijk doen wat ze zelf leuk vinden. Op tijden en mogelijkheden die ze zelf ook leuk vinden. Dat past 
helemaal niet in de structuur van de georganiseerde sport.” Daarna maakt hij ook meteen een opmerking 
over dat verenigingen steeds meer gaan concurreren met andere sportorganisaties: “Aan de andere kant 
zie je de concurrentie met de professionele sportorganisaties. Zoals in fitnesscentra, waar je binnenkomt 
en alles netjes geregeld is. Een club gaat zich ook richten op wat mensen willen.”  
Eén van de geïnterviewden heeft het er over dat de verenigingen en VSU beter op de individualisering in 
kunnen spelen. Dit bestuurslid zei: “Maar daar kunnen verenigingen toch ook op inspelen? Waarom 
kunnen wij daar niet iets van meepikken? Daar zou VSU een rol in kunnen gaan spelen; in ondersteuning 
van de verenigingen. Dat zou mooi in de ondersteuningspoot passen.”  
De gemeente ziet niet dat individualisering een probleem kan vormen voor verenigingen. We horen hier 
zelfs positieve geluiden over: “Ik hoor steeds vaker dat er verenigingen zijn die er geen enkel probleem 
mee hebben. Die dus inspelen op de tendens en maatregelen nemen om het effect van de 
individualisering te tackelen.” Toch wordt er, in de ogen van de gemeente, niet altijd goed mee 
omgesprongen: “Wat ik nog steeds wel een beetje mis is dat wordt ingespeeld op de behoeften van de 
individuele burger. De verenigingen doen dat onvoldoende. De commerciële sporten hebben mensen 
binnengehaald omdat de verenigingen dat lieten liggen.” 
 
Net als de vergrijzing is ook de individualisering geen bedreiging volgens de respondeten. Verenigingen 
hebben eerder te maken met sociale binding. De nieuwe generatie past wel iets minder binnen de 
georganiseerde sport.  
Ook de gemeente ziet de individualisering niet als een bedreiging voor verenigingen. Wel is de gemeente 
daar van mening dat verenigingen de sporters nog iets meer tegemoet kan komen. 
 
Investeren in andere vormen van vrijetijdsbesteding? 
De afgelopen jaren is het aantal vrijetijdsvoorzieningen enorm toegenomen. Mensen kunnen op steeds 
meer manieren hun vrije tijd besteden. Daarnaast is er sprake van de anders georganiseerde en 
ongeorganiseerde sport. Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor de sportverenigingen.  
 
In de interviews komt hoofdzakelijk naar voren dat VSU er toch vooral voor de verenigingen is en dat dit 
ook zo zal blijven. Alle medewerkers en bestuurders zijn het hier over eens.  
Verschillen zitten vooral in de antwoorden op de vraag of VSU zich ook zou moeten gaan richten op 
anders georganiseerde en ongeorganiseerde sport.  
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De voorzitter geeft aan: “Dat is ook een van de issues bij VSU op dit moment, we zijn er voor de 
verenigingen en niet voor de andere georganiseerde beweging. We worden sterker door de verenigingen 
te ondersteunen in de veranderende maatschappij, en niet door ons te richten op alles wat beweegt.” 
Opvallend is dat de secretaris aangeeft dat het behartigen van de belangen van de ongeorganiseerde 
sport al wel ergens in de doelstellingen vermeld staat: “Het staat wel, vrij onderaan, in onze 
doelstellingen. Maar afhankelijk van de actualiteit zal het omhoogkomen. En er is ook nog geen roep 
vanuit die groepering gekomen.”  
Twee medewerkers geven aan dat VSU simpelweg de kennis niet in huis heeft om zich te richten op 
anders georganiseerde en ongeorganiseerde sport: “De gemeente wil dat we ons daarmee bemoeien. 
Onze kennis ligt daar niet, onze kracht ligt in de georganiseerde sport.” 
Een bestuurslid is van mening dat verenigingen zich kunnen proberen te koppelen aan andere 
sportorganisaties: “Waarom kunnen wij niet met die sportscholen een deal sluiten? Dat lukt dus niet. Er 
heerst een cultuur waarin men zich afvraagt wat men met die lui moet.” 
Twee geïnterviewden zijn van mening dat er wel een taak is weggelegd voor VSU om iets te doen voor 
anders georganiseerde en ongeorganiseerde sport. Een bestuurslid geeft aan dat er steeds meer 
discussies komen over de anders georganiseerde sport; het punt komt steeds hoger op de agenda. 
Wanneer we op zijn eigen standpunt komen antwoordt hij als volgt: “Ik vind wel dat we daar een taak 
hebben. Daar moeten we met de gemeente richting aan geven. Wij zouden de gemeente kunnen 
adviseren.” Een medewerker is ook van mening dat er een taak is weggelegd voor VSU in sport die niet 
in verenigingsverband wordt beoefend, maar dan dienen wel de taken rond verenigingsondersteuning, 
belangenbehartiging en topsport eerst goed te worden uitgevoerd. 
 
Vrijwel iedereen is het er bij VSU over eens: we zijn er voor de verenigingen. Dat is de kern van de 
organisatie, en moet ook zo blijven.  
De gemeente houdt zich ook met andere bewegingsvormen bezig, en ziet graag dat VSU dat ook gaat 
doen. Binnen VSU verschillen de meningen hier nogal over. 
 
Nationale gezondheidszorg: typisch een overheidsverantwoordelijkheid? 
Natuurlijk is sporten en bewegen goed voor de gezondheid, dat weet VSU ook wel. En dat de nationale 
gezondheidszorg een steeds belangrijk probleem is weten ze ook. Maar over het algemeen vinden de 
medewerkers niet dat het verantwoordelijkheid is voor VSU. Het is zelfs bestempeld als “typisch een 
overheidsverantwoordelijkheid”. Wat VSU wel zou kunnen doen is het stimuleren bij de gemeente, zodat 
ze meer geld in de sport steekt of meer faciliteiten bouwt en onderhoudt.  
“Op dit moment ligt hier ook de expertise niet”, meent een medewerkster die al 4 jaar bij VSU werkt. “Het 
kan wel, maar dan moet er meer geld bij zodat we meer mensen kunnen aannemen.”  
 
Daarnaast zou het volgens een medewerker, die veel kennis van processen binnen de verenigingen 
heeft, ook vreemd zijn om VSU bij deze ontwikkeling te betrekken. VSU staat voor verenigingen. Bij de 
gezondheidszorg denken veel medewerkers voornamelijk aan obesitas. Zo ook volgens deze betreffende 
medewerker: “Een vereniging is een lastige context, vaak worden dikke mensen niet opgesteld. En 
daarbij: hoeveel van de ongezonde mensen, vaak toch obesitas, zijn nou intrinsiek gemotiveerd om naar 
een sportvereniging te gaan? Voor deze ontwikkeling is er drive vanuit de markt nodig en geld vanuit de 
overheid, beide ontbreken.”  
 
De mening van veel medewerkers over deze ontwikkeling is dan ook eigenlijk dat vergeten wordt te 
vermelden dan sport leuk is. Dat moet de overheid stimuleren zodat de gezondheidsproblemen niet 
bestaan of in ieder geval minder heftig zijn. “Het is leuk dat je vijf kilo afvalt, maar op die manier wordt het 
een obsessie waardoor sport niet meer leuk wordt gevonden. Het plezier is in mijn optiek de basis” aldus 
een medewerker die de mening van meerdere medewerkers deelt. 
 
Dat deze ontwikkeling niet een ontwikkeling is waar VSU iets mee moet, tenzij er een vraag komt vanuit 
verenigingen, dan probeert VSU daar waar mogelijk te helpen, is een gedeelde mening. Een aantal 
medewerkers geeft daar nog een andere reden voor dan alleen bovenstaande redenen: VSU staat voor 
sport en sportstimulering, niet voor beweging. Niet iedereen gebruikt deze twee termen apart, al kan je uit 
de manier waarop medewerkers het woord “bewegen” gebruiken opmaken dat het om sporten gaat. VSU 
is er niet om het fietsen naar scholen in plaats van met de auto er heen rijden te stimuleren en promoten. 
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Alle medewerkers van VSU zijn het er over eens, de nationale gezondheidszorg is een probleem; een 
probleem dat groeit. Toch zeggen ze er geen taak is weggelegd voor VSU. VSU staat voor sporten en de 
verenigingen die daarbij horen. In principe is het zo dat VSU pas gaat inspringen als verenigingen zelf 
met vraagstukken komen betreffende de gezondheidszorg. Het enige wat VSU de overheid, de Utrechtse 
gemeente, kan adviseren is dat ze sporten moeten stimuleren omdat sporten leuk is. Dan zijn mensen 
sneller geneigd te gaan en houden het langer vol dan wanneer ze worden gestimuleerd om te gaan 
sporten om af te vallen. VSU gaat voor de sport en niet voor het bewegen. 
 
Onderwijs, jeugd en integratie: te koppelen aan sport? 
De gemeente Utrecht vraagt VSU vaak of zij mee willen werken aan projecten of plannen. De overheid 
start diverse sportprojecten zodat meer mensen elkaar ontmoeten en meedoen aan maatschappelijke 
activiteiten. Daarnaast ligt de aandacht steeds vaker op de combinatie van onderwijs en sport. De Buurt 
Onderwijs Sport impuls (de BOS projecten) zijn daar een voorbeeld van. Door deze projecten wil de 
overheid de binding in de Nederlandse samenleving versterken. Binnen VSU is er sinds 6 jaar een 
manager maatschappelijke sportprojecten, met daaronder drie medewerkers, waar deze projecten 
ondervallen. Wat vindt VSU van de ontwikkeling dat deze onderwerpen steeds meer aan sport worden 
gekoppeld en welke rol ligt er voor VSU om in te springen op deze ontwikkeling? 
 
De ontwikkeling dat binding en het integratievraagstuk steeds meer aan sport gekoppeld wordt, is dat 
logisch? “De vraag in de samenleving op dit moment is hoe we mensen gelukkiger kunnen maken, we 
kunnen ongelukkige mensen met een sociale achterstand helpen door de sport. Sport heeft een 
belangrijke maatschappelijke rol” aldus een medewerker op maatschappelijke sportprojecten. Andere 
medewerkers ontkennen dit niet, maar vinden dat zolang het onder verenigingsondersteuning valt de 
projecten bij VSU passen, alleen moet VSU oppassen dat ze niet de rol van welzijnsorganisaties gaat 
vervullen.  
Hebben de verenigingen er baat bij dan? De voorzitter verwoordt de keuze die daarin is gemaakt: “Of we 
zeggen we ondersteunen alleen maar de verenigingen die vragen aan ons hebben, of we stappen wel in 
projecten als de BOS projecten, want wil een vereniging toekomst hebben zou ze zich iets meer moeten 
verhouden tot de maatschappelijke omgeving.”  Want, zoals een algemeen bestuurslid zegt: “De 
maatschappij verandert, en de sport moet daarin mee. VSU wordt steeds belangrijker omdat die de 
verenigingen extra moet gaan ondersteunen”. Daarmee is de vraag of dit soort projecten wel bij VSU 
passen beantwoord. Het merendeel van de respondenten ziet heel duidelijk dat deze projecten onder de 
kerntaak verenigingsondersteuning valt.  
 
In eerste instantie is er voor gekozen om deze projecten naar VSU te halen omdat VSU in plaats van 
welzijnsorganisaties kan bepalen waar het geld heen gaat, zodat er meer bij de verenigingen terecht 
komt. Want dat is waar het bij VSU om gaat, de verenigingen. Je helpt de clubs hun ledenaantal op peil 
te houden. “Het is nu de dynamiek van buurt, onderwijs en sport, je helpt de clubs op die manier zodat ze 
in de toekomst daar goed in mee kunnen participeren” verteld de naar eigen zeggen “spin in het web” van 
VSU. Toch zijn ook clubs die juist weer problemen hebben met het stijgende ledenaantal en het gat waar 
ze invallen bij afloop van een project. “Dat is het nadeel van al dit soort projecten, het is allemaal tijdelijk” 
en “de termijn is te kort om over enige continuïteit te spreken” zijn uitspraken van medewerkers die al 
lang in de organisatie rondlopen. Naast dat ze de ontbrekende continuïteit als nadeel noemen van deze 
ontwikkeling, is er ook vaak de angst uitgesproken over de rol van VSU hierin. Het is lastig om altijd de 
verenigingen erbij te betrekken, het hele vraagstuk rond maatschappelijke projecten zou ze anders 
kunnen organiseren. Het idee om een vierde kerntaak te benoemen is meerdere keren bestempeld als 
“een goed idee, zeker iets om over na te denken”. Het is dan wel meer voor het overzicht, ook voor de 
geldstromen, maar je hoeft dan ook niet meer altijd die terugkoppeling te maken aan verenigingen. De 
vierde kerntaak zou je sportstimulering of maatschappelijke projecten kunnen noemen, waar je naast 
binding door sport ook projecten betreffende jeugd, school en sport of gezondheid aan kunt koppelen. 
Ook vanuit het dagelijks bestuur komen deze geluiden: “Qua sportstimulering moeten we daar zeker in 
participeren, alleen zie ik heel pragmatisch onze organisatie, de grootte en de reikwijdte. Er zijn gewoon 
grenzen.” Dat is eigenlijk wat de meeste medewerkers vertellen, het zijn mooie projecten, maar er komen 
steeds meer van dit soort projecten op VSU af. Door het een speciale noemer te geven lijkt het alsof je 
nog meer werk aankunt, maar dat is juist niet wat de organisatie wil. Alleen medewerkers van de 
maatschappelijke projecten zelf vinden dat uitbreiding op het traditioneel handhaven aan ondersteuning 
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niet goed genoeg is. De rest vindt de projecten goed, maar ziet vooral de angst in de groei en de 
ontbrekende continuïteit hierin. De verenigingen moeten altijd bovenaan blijven staan, mochten zij vragen 
of problemen hebben met betrekking tot de ontbrekende binding binnen de clubs, dan helpt VSU ze. Een 
aparte kerntaak kan wel, maar alleen als het heel duidelijk is dat VSU daardoor niet groeit maar het 
organisatorisch anders gaat doen. Hierdoor kan ze inspelen op de belangrijkste maatschappelijke 
ontwikkelingen én de verenigingen van dienst zijn. 
 
De koppeling van sport aan onderwijs, jeugd en integratie of binding, is volgens VSU geen vreemde 
ontwikkeling, sport is nu eenmaal een goed middel hiervoor. De meeste medewerkers van VSU vinden 
dat projecten die hiermee te maken hebben wel bij VSU passen zolang het onder 
verenigingsondersteuning valt. VSU kan helpen de verenigingen hun ogen te laten openen voor de 
ontwikkelingen om hen heen, en VSU kan door middel van projecten de verenigingen aan leden en 
populariteit helpen. Het moet alleen niet ten koste gaan van andere werkzaamheden, er zou meer 
continuïteit in de projecten moeten zitten. Over het invoeren van een vierde kerntaak ‘maatschappelijke 
sportprojecten’ zijn de meningen verdeeld, maar op een enkeling na is VSU het erover eens dat dat wel 
kan, mits sportverenigingen daar ook bovenaan blijven staan en het niet geldt als groei of meer 
werkzaamheden. 
 
Topsport: het stiefkindje van VSU? 
Vereniging Sport Utrecht is een organisatie die in januari 2005 is ontstaan uit een fusie van Utrecht 
Topsport en Vereniging Sportbelang Utrecht. Deze fusie is niet vlekkeloos verlopen naar eigen zegge. 
Een bestuurslid verwoordt het proces als volgt: “De fusie heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar 
de topsport begint nu zijn plek te krijgen binnen VSU. VSU komt voort uit de breedtesport, komt er ineens 
topsport binnenvallen, dat een totaal andere benadering nodig heeft, dat levert problemen op.”  
 
De scheiding van topsport en breedtesport lijkt binnen VSU nog altijd heel duidelijk. De verantwoordelijke 
voor het topsportgedeelte ziet zelfs een andere rol voor VSU daarin weggelegd. “Als het gaat om 
breedtesport staat VSU middenin de sport. Bij topsport ligt dat genuanceerder, omdat je daar eisen stelt 
met betrekking tot financiën en materiele zaken, dat is een andere relatie”. Bij topsport gaat het om 
individuele begeleiding en advies aan de gemeente, maar steeds vaker legt VSU het verband met 
verenigingen. Verenigingen zijn aangeschreven als topsportvereniging zodat sporters weten waar ze 
moeten zijn. Dat topsport bij VSU is ondergebracht is inmiddels breed geaccepteerd, “topsport kan nu 
eenmaal niet zonder breedtesport, breedtesporters zijn toch het publiek van de topsport” aldus een 
bestuurslid. Daarnaast kan VSU gebruik maken van de reactie die topsport heeft op buitenstaanders. “Als 
je NOC*NSF alleen al noemt, het is verbazingwekkend hoe mensen daarop reageren. Van die profilering 
moet je gebruik maken.” Maar dat de breedtesport niet zonder topsport kan is volgens een respondent 
die refereert aan een door hem gelezen publicatie van een sportwetenschapper niet waar. “Het is 
helemaal niet zo dat topsport en topsportsuccessen leidt tot een grotere participatie aan de basis.” Toch 
is dat wat de gemeente ziet en ze heeft dan ook grote verwachtingen van de topsport. Dat is de reden 
waarom ze ook graag topsport bij VSU wilde onderbrengen. VSU heeft lang getwijfeld, want naast dat ze 
geen geld en mankracht heeft voor het organiseren van grote evenementen staat individuele begeleiding 
ook een beetje vreemd in het beleid. Uiteindelijk is VSU akkoord gegaan met wél individuele begeleiding 
en niet met evenementen organiseren, maar alleen adviseren. Het is goed geweest voor de Utrechtse 
sport volgens de voorzitter: “Als we dit niet hadden gedaan, dan was die spanning blijven bestaan tussen 
top- en breedtesport”.  
 
Het is niet verkeerd dat topsport bij VSU gekomen is, het moet zich alleen nog verder ontwikkelen. Wat 
medewerkers vaak beschrijven als een goede ontwikkeling is dat er twee mensen zijn binnen VSU die het 
topsportgedeelte goed oppakken, het krijgt echt een plaats binnen VSU, maar ook binnen Utrecht. Het is 
een kerntaak die nog in ontwikkeling is, alleen zit er financieel gezien waarschijnlijk geen groei meer. 
Zoals VSU zelf al inziet is topsport landelijk gezien wel steeds belangrijker, maar er ligt geen taak voor 
VSU. Steden als Rotterdam en Amsterdam, daar gaat het grote geld naar toe. VSU kan uitsluitend zich 
verbeteren in de topsporttaken die er al liggen, veel groei zal er niet in zitten, aldus de voorzitter. 
Iedereen is het er over eens dat de topsportmedewerkers die er nu zitten heel goed werk verrichten en de 
topsport profileert zich. Uitbreiding zit er niet in volgens medewerkers en bestuur, VSU kan alleen nog 
beter in deze kerntaak functioneren. Opvallend is dat de meeste medewerkers topsport bijna niet noemen 
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als het om kerntaken gaat, terwijl als je er naar vraagt blijkt dat iedereen weet dat de start moeizaam is 
gegaan maar dat het steeds beter binnen VSU een rol krijgt. 
 
De topsport tak binnen VSU is nog niet helemaal geïntegreerd, maar is zeker aan het groeien. Intern 
gezien kan de topsport afdeling beter gaan functioneren en niet groeien. Extern gezien, VSU kan vrijwel 
niets betekenen voor de groeiende landelijke interesse in topsport, tenzij er veel meer geld vrijkomt in de 
gemeente waardoor VSU meer mensen kan aannemen. Maar de volgende kanttekening wordt dan altijd 
geplaatst: we zijn er voor de topsportontwikkeling met betrekking tot de vereniging en de individuele 
Utrechtse topsporter, maar een echte topsportstad zal Utrecht nooit worden.  
 
Andere relevante ontwikkelingen voor VSU 
Naast dat wij als onderzoekers verschillende ontwikkelingen hebben aangedragen die relevant zouden 
kunnen zijn voor VSU zijn er andere (maatschappelijke) ontwikkelingen gaande waar ook VSU en haar 
leden mee te maken hebben. In willekeurige volgorde per ontwikkeling een beschrijving en de relevantie 
voor VSU en haar leden: 
 
Digitalisering 
De digitalisering gaat steeds verder. Naast dat er bijna geen vereniging meer is zonder internetsite is het 
voor VSU heel belangrijk om mee te gaan met deze ontwikkelingen. Als hét aanspreekpunt voor veel 
verenigingen verwachten leden dat VSU ook via de moderne middelen bereikbaar is. VSU moet er juist 
voor zorgen dat de digitalisering niet te ver doorslaat, dat zien vooral de medewerkers die vaak het eerste 
contact op het bureau verzorgen; de stafmedewerksters. Zij geven aan: “De gemeente wil de sportgids 
alleen nog maar digitaal publiceren, dat scheelt natuurlijk een hoop geld. Wij pleiten er juist voor dat niet 
te doen. Groepen die al achterlopen, mensen in achterstandswijken zonder Internet en computer, vallen 
dan helemaal buiten de boot. En ook voor de steeds grotere groep ouderen, dankzij de vergrijzing, moet 
ook zeker op andere manieren de informatie beschikbaar zijn”.  
 
Verhuizing 
VSU gaat verhuizen naar een nieuwe locatie. Ze gaan er wat betreft ruimte niet vooruit, maar ze komen 
wel in een groot sportcomplex terecht, waardoor ze dichter bij hun “markt” zitten. 
 
Concurrentie 
In de provincie Utrecht zit de sportservice die tot de poorten van de stad reikt. Een organisatie met 
vergelijkbare producten als VSU. Er zit hier niet zozeer een direct gevaar, het is alleen zo dat de 
gemeente VSU wil prikkelen. Een medewerker zegt hierover: “Je ziet nu wel eens dat de gemeente, maar 
volgens mij ook alleen maar om VSU te prikkelen, hier werken we samen met sportservice in plaats van 
VSU. Omdat we die combinatie hebben met belangenbehartiging wordt de keuze nooit alleen voor 
sportservice gemaakt, dat zou de hele politiek niet begrijpen.” Geen andere medewerkers noemt deze 
provinciale organisatie als concurrent. 
 
Drie ontwikkelingen die relevant zijn voor VSU, waarvoor alledrie geldt dat VSU moet blijven beseffen 
voor wie of wat ze staan. Ze zijn geen verlengstuk van de gemeente, hebben een grote doelgroep en 
door vast te houden dat waarin ze goed zijn is er weinig tot geen concurrentie gevaar. 
 
VSU in de toekomst: behoud of radicale verandering? 
Alle bovengenoemde ontwikkelingen zijn gaande in de Nederlandse samenleving en in de politiek. Ze zijn 
van belang voor VSU. Op verschillende manieren is VSU aan het veranderen. Ze zijn in een jaar tijd al 
verdubbeld in het aantal medewerkers. Binnen de organisatie horen we twee geluiden wat ze aan de 
groei moet doen. VSU kan zeker nog groeien gezien de grote hoeveelheden vragen en projecten die op 
hen afkomt. Waar het om gaat is dat VSU stabiliteit vindt, zowel in de interne organisatie als in de externe 
verhoudingen. Wat beide groepen ook delen is dat het duidelijk is dat VSU heel veel kan en misschien 
ook wel zou willen, alleen dat ze duidelijk keuzes moet maken. 
 
Enerzijds zijn er geluiden dat VSU zich alleen moet richten op haar eigen “core business”. “De 
verenigingen zijn de core business, en de ontwikkelingen waar de verenigingen problemen mee hebben, 
daar moet VSU mee helpen. Ik denk dat waar wij goed in zijn is dat we heel dicht bij de beleving van de 
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verenigingen staan, maar die wel koppelen aan allerlei ontwikkelingen die plaats vinden. Dus niet alleen 
zeggen dat is het probleem we lossen het op, nee we wijzen ze ook op de omgeving.” Waar passen 
maatschappelijke projecten dan in? Zolang het projecten zijn waarmee VSU verenigingen ondersteund is 
er niets aan de hand, maar als 4de kerntaak maatschappelijke projecten doen past niet binnen de ‘core 
business’ van VSU. Volgens de gemeente zou VSU er zelfs aan kunnen werken om nog meer 
verenigingen lid te laten zijn, ze zijn de vertegenwoordiger van de Utrechtse sportverenigingen. Als er 
voor een 4de kerntaak gekozen wordt is dat alleen om VSU organisatorisch te verbeteren en meer 
duidelijkheid en stabiliteit te creëren. Er moet dan wel goed gecommuniceerd worden met de 
buitenwereld dat het niet gaat om een nieuwe kerntaak waardoor VSU meer kan gaan doen. Het gaat om 
een duidelijkere interne organisatiestructuur.  
 
Anderzijds zijn er geluiden dat als VSU er voor kiest wel te willen beantwoorden aan alle projecten 
waaraan sport wordt gekoppeld en er voor alle sportvormen te zijn kan VSU er voor kiezen om als een 
soort overkoepelend sportloket te dienen. Zelfs een medewerker die nu vooral op de 
verenigingsondersteuning zit zegt: “Voor de toekomst zie ik, ik denk dat het gaat groeien tot hét loket als 
het gaat om sport binnen de gemeente Utrecht Niet alleen de gemeente maar ook andere organisaties 
hebben behoefte aan een loket waar alles wat met sport te maken heeft gebeurt, waarbij we nog meer 
overnemen van de gemeente en welzijnsorganisaties.” Andere gaan daarin mee. VSU als een loket of 
een soort centrale waar alles binnenkomt. Een dagelijks bestuurslid zegt daarover: “VSU kan werken als 
een soort centrale waarbij enkele mensen richting geven aan de processen en wat wij denken dat er zou 
moeten gebeuren. De organisatie kiest dan uit werkmaatschappijtjes, mensen die wij inhuren, voer de 
uitvoering.”  
 
Hoe komt het dan dat VSU zo is gegroeid? Voornamelijk door de vraag uit de gemeente, en die krijgt 
weer veel opgedragen van de landelijke overheid. Daarnaast groeit de vraag omdat het aantal 
lidverenigingen groeit, pasgeleden zijn bijvoorbeeld alle studentenverenigingen toegevoegd. Ten slotte 
krijgen we van de lidverenigingen ook steeds meer vragen omdat maatschappelijke ontwikkelingen en de 
veranderende rol van sport van invloed zijn op de verenigingen en vragen en/of problemen opleveren. 
Een bestuurslid verwoordt dit door te zeggen: “Het zijn de maatschappelijke ontwikkelingen, vanuit de 
gemeente en maatschappij, die zoveel werk geven en uitdagend zijn, dat je daar niet stil voor kunt blijven 
staan, het is allemaal sportgerelateerd. Hierdoor krijgen we teveel werk op ons bordje, daar moeten we 
voor oppassen.” Dat is waar de meeste werknemers op uitkomen, er komt steeds meer op VSU af. Het is 
belangrijk dat VSU er keuzes in gaat maken. Eigenlijk hoeft de vraag niet te zijn welke kant ze op willen. 
Een algemeen bestuurslid zegt daarover: “Principieel is het onjuist als we moeten bepalen welke kant we 
op gaan. Je bent gestart als een vereniging voor verenigingen. Als je dan opeens andere takken van 
sport erbij gaat doen is dat prima, maar dan moet je eerst goed bedenken wat daar de consequenties van 
zijn en of je dat ook wilt. Mocht je een vierde tak oprichten moeten verenigingen er wel bij betrokken 
blijven.” Op veel ontwikkelingen zou VSU goed kunnen inspelen en een rol vervullen, maar dan moet er 
meer geld en mankracht bij. “Maar”, zegt een stafmedewerker, “hoe meer mensen je hebt, hoe meer ruis 
er ook ontstaat. De contacten raken versnipperd, voor onze leden wordt het best lastig. Hoe groter je 
wordt hoe meer afstand je creëert.” En laat dat nu juist hetgeen zijn waar VSU goed in is volgens het 
bestuur: “Waar wij goed in zijn is dat we heel dicht bij de beleving van de verenigingen staan.” Daar ligt 
ook een angst bij vooral de medewerkers, het bestuur is nu zo dicht betrokken bij alle verenigingen en de 
sport zelf, dat ze bang zijn dat als het bestuur wisselt er nog meer druk komt bij de medewerkers. Het is 
geweldig dat ze zo betrokken en enthousiast zijn, maar ze doen meer dan alleen hun bestuurstaken. Als 
zij wegvallen zou er een groot gat kunnen ontstaan. 
 
Alle genoemde ontwikkelingen zijn voornamelijk van belang voor ontwikkelingen in de verenigingen. 
Waar toekomst ligt volgens het dagelijks bestuur is dat VSU zich nog meer verdiept in deze 
ontwikkelingen en in wat het betekent voor de verenigingen. “Wat wij missen, komt ook door de werkdruk, 
is dat wij zelf signalen die we opvangen uit de maatschappij met betrekking tot de toekomst van 
sportorganisaties, dat we daar te weinig mee doen. We kunnen al ontwikkelingen zien voordat 
verenigingen eventueel in problemen zit. Het is belangrijk, het is de toekomst.” 
 
Een laatste conclusie die VSU trekt is dat de toekomst toch ook afhankelijk is van de gemeente. VSU kan 
groeien gezien de vraag, maar dan moeten er meer geld vrijkomen voor extra mankracht op het bureau. 
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De werkdruk ligt nu al erg hoog, bijvoorbeeld op de afdeling topsport. Het bestuur ziet dit zelf ook zeker 
in: “De twee dames op de topsport zijn heel sportief maar kunnen niet meer aan dan ze nu al doen. In je 
activiteiten kan je gewoon niet groeien tenzij je er iemand bij hebt.” De BOS projecten zijn er nu bij omdat 
daar subsidie voor is vanuit de overheid, als de projecten afgelopen zijn zou het kunnen zijn dat VSU juist 
krimpt. De werkdruk stijgt ook vooral door de gemeente, alhoewel zij zelf zeggen: “Wij nemen te weinig 
tijd om ons eigen denken en onze eigen eisen die we aan VSU willen stellen. We leggen te weinig op aan 
VSU. Dat doen we niet goed. Dat kunnen we ons permitteren omdat VSU goed bezig is. Maar het moet 
vooral binnen de verenigingsondersteuning.” In het laatste gedeelte blijkt dat de gemeente wel weer 
hetzelfde vindt als de meeste medewerkers en het bestuur, de verenigingen zijn het belangrijkst. De 
vraag aan VSU stijgt vooral daarbuiten, en dat is waar VSU naar eigen zeggen het meest voor moet 
oppassen.  
 
Op de vraag of het dringend is dat VSU dieper in gaat op de ontwikkelingen en met elkaar bepaalt hoe ze 
daarmee omgaan, geeft een stafmedewerkster op een schaal van 1 tot 10 “toch wel een 7.” Anderen 
geven het geen cijfer maar geven wel aan dat het met betrekking tot de toekomst belangrijk is: “In ieder 
geval moet er heel duidelijk worden uitgesproken waar we met elkaar zijn en waar we naar toe willen met 
de ontwikkelingen in de sport, is alleen richten op verenigingen nog wel genoeg.” Er is zelfs 
gesuggereerd dat als VSU niets doet de problemen voor zowel de samenleving als voor de Utrechtse 
sportverenigingen steeds groter worden. 
 
Een lange termijn visie of een beleid voor langere termijn is zowel volgens het bestuur, de medewerkers 
en de gemeente een goed plan. Niet om te bepalen wie VSU is maar wel waar ze op lange termijn willen 
zijn gezien de gaande ontwikkelingen. Dat verenigingen de kern vormen is een gedeelde mening, maar 
hoe VSU daarbij op de ontwikkelingen inspeelt niet helemaal. Het zal volgens het bestuur ook op korte 
termijn keuzes aankomen op basis van het beleid en de kerntaken die er nu liggen, ook afhankelijk van 
de subsidies die VSU ontvangt. 
 
Vereniging Sport Utrecht beschreven 
In dit hoofdstuk hebben we geprobeerd zo duidelijk mogelijk te beschrijven wat de resultaten zijn van het 
door ons uitgevoerde onderzoek. Door gebruik te maken van veel citaten zijn we dicht bij de praktijk 
gebleven. En we hebben op een objectieve manier de betekenisgeving weergegeven.  
Concluderend kunnen we zeggen dat VSU heel duidelijk kiest voor de kern en de kracht van de 
organisatie, de sportverenigingen. In principe is daar geen twijfel over bij de medewerkers alleen is er 
soms veel oog voor andere zaken, terwijl er nog zoveel te doen is bij verenigingen. Er moeten keuzen 
gemaakt worden om de organisatie een duidelijkere structuur aan te meten waar de kracht van VSU, de 
sportverenigingen, vooraan blijven staan. 
Na deze onderzoeksresultaten gaan we over naar de analyse, waarin we de resultaten uit de empirie 
naar een algemener niveau tillen en vergelijkingen maken met de literatuur. 
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5. Analyse 
___________________________ 
 
In het vorige hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten weergegeven aan de hand van topics. Deze topics 
vormen de bouwstenen voor de analyse. Elke topic is afgesloten met een samenvatting van de 
resultaten. Deze resultaten kunnen we met elkaar en met de literatuurstudie in hoofdstuk drie vergelijken. 
Door deze vergelijking kunnen we een aantal algemene begrippen formuleren om de resultaten samen te 
vatten. Veel topics laten overeenkomsten zien, maar natuurlijk zijn er ook verschillen. Door deze met 
elkaar te vergelijken ontstaan algemene begrippen en kunnen we de resultaten naar een hoger niveau 
tillen. We hebben vier begrippen geformuleerd die de kern van de resultaten weergeven. Elk begrip zal 
alvorens we er op in gaan worden toegelicht; hoe zijn we tot het begrip gekomen en waarom is het 
relevant voor VSU? 
 
Autonomie versus afhankelijkheid 
De relatie tussen Vereniging Sport Utrecht en de gemeente Utrecht is een belangrijk punt in de discussie 
of en hoe VSU kan inspelen op de ontwikkelingen en hoe het in de toekomst met VSU zal gaan. Wordt de 
afhankelijkheid nog groter of wordt VSU meer autonoom? 
 
De gemeente Utrecht en Vereniging sport Utrecht, twee partijen die niet zonder elkaar kunnen. VSU is 
financieel gezien bijna volledig afhankelijk van de gemeente, de subsidies die ze ontvangen zijn de 
grootste inkomstenbron. De gemeente is wat uitvoerende taken op gebied van sport afhankelijk van VSU. 
Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie. Inmiddels is deze relatie rustig en weten de 
partijen wat ze aan elkaar hebben. De relatie is dan ook erg verbeterd in de afgelopen jaren: VSU eist 
niet meer alle credits op voor wat ze met het geld van de gemeente doen en de gemeente laat VSU meer 
zelf bepalen. 
 
Toch is VSU niet helemaal tevreden met de verhouding die er nu is. Veel medewerkers en het bestuur 
zien graag dat VSU nog meer autonoom kan handelen. Omdat de gemeente consequent is in het niet zelf 
uitvoeren van taken én omdat sport steeds meer is betrokken in maatschappelijke projecten, verwachten 
ze wel erg veel van VSU. VSU doet alles wat met sport te maken heeft, ook al dat soort projecten die de 
landelijke overheid stimuleert, dat is het idee van de gemeente. VSU is het daar niet mee eens, hierdoor 
is het moeilijk om zelf keuzes te maken. Daarbij ziet VSU ook het nadeel van de projecten, de continuïteit 
is ver te zoeken, VSU wil zelf bepalen waar ze wel geld en energie in stoppen en waar niet, en vooral ook 
voor hoelang. Voor in de toekomst is het voor VSU belangrijk dat ze met de gemeente gaan bepalen 
waar VSU wel en niet op in gaan spelen zodra het intern bij VSU ook helemaal helder is. Meer autonomie 
is belangrijk voor VSU; de sportvereniging volledige aandacht geven, zonder dat de gemeente bepaalt 
wat VSU moet doen. Daarnaast betalen ook de verenigingen lidmaatschap en ondanks dat veel 
medewerkers denken dat zij niet zullen gaan klagen als VSU meer op de ontwikkelingen inspringen die 
niet direct te maken hebben met de sportverenigingen betalen zij mede de context van VSU. VSU is een 
spin in het web zoals ze dat zelf zeggen, maar dat betekent ook dat ze een brede context hebben. Zoals 
we in onze onderzoeksvisie ook zeggen: “Vereniging Sport Utrecht opereert in een brede context, de 
wereld om haar heen is complex en vaak tegenstrijdig”. Afhankelijk zullen ze altijd blijven, in welke mate 
en op welke manier, daar valt nog aan te werken. Ze zullen altijd in zeker mate te maken hebben met de 
machtsverhouding tussen de gemeente en VSU, afhankelijk van welke wethouder er is en wat de 
ambtenaren van VSU willen. Dit maakt VSU kwetsbaar en het zit een eventuele lange termijn planning in 
de weg. VSU wil graag een overeenkomst met de gemeente waardoor ze minder kwetsbaar worden en 
kunnen werken aan een stabielere organisatie waarin ze minder afhankelijk zijn van de wensen van de 
gemeente, die wellicht constant veranderen zodra ambtenaren wisselen van functies.  
 
Deze discussie is uniek voor de stad Utrecht, in geen andere stad bestaat een organisatie als deze. De 
organisatie wil meer zaken zelf bepalen, maar een relatie tussen sport en overheid is niet vreemd. Sport 
is een belangrijk middel voor de overheid, zoals in hoofdstuk drie ook al staat beschreven. Ook dat ziet 
VSU in, en zolang ze financieel afhankelijk zijn van de gemeente, zal de overheid altijd een rol willen 
spelen in de werkzaamheden van VSU, juist omdat sport een belangrijk middel voor ze is.  
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Consensus 
Het lijkt alsof, en veel medewerkers denken dit ook, er veel verschil is in mening tussen alle medewerkers 
en bestuurders van VSU. Betreft de ontwikkelingen is er echter op bijna alle vlakken sprake van 
overeenkomst. Hierbij verwoorden medewerkers zaken vaak iets anders, maar de basis komt vrijwel altijd 
overeen.  
 
Binnen VSU zien medewerkers en bestuurders de vergrijzing niet als een bedreiging voor de 
sportverenigingen, het is eerder een kans voor de sport. Ouderen lijken hun eigen weg wel te kunnen 
vinden. Dit laatste is ook te verklaren vanuit de literatuur. Op dit moment is er sprake van een stijgende 
sportdeelname, en vooral de deelname onder ouderen neemt toe.55 Er is echter ook literatuur te vinden 
waarin de vergrijzing een bedreiging is voor de verenigingen. Dit heeft te maken met een aantal 
spanningsvelden die Anthonissen beschrijft.56 In dit geval gaat het vooral om prestatie versus recreatie. 
Doordat er meer ouderen komen, is er meer behoefte aan recreatief sporten, maar binnen verenigingen 
is de competitie toch het belangrijkste aspect.  
Ook de individualisering wordt niet als een bedreiging voor de verenigingen gezien; zowel door VSU als 
de gemeente. Verenigingen hebben eerder te maken met sociale binding. Uit de literatuur blijkt dat de 
gevolgen van de individualisering vooral zijn te merken in de manier waarop wordt gesport. Sporten 
worden steeds minder in teamverband beoefend, en het aantal leden van sportverenigingen laat al sinds 
de jaren negentig een daling zien.57 Hierbij zou het dus toch gaan om een bedreiging. Op dit punt is een 
tegenstelling te zien tussen praktijk en literatuur.  
Wanneer we kijken naar de opkomst van andere manieren van vrijetijdsbesteding, de ongeorganiseerde 
en anders georganiseerde sport, blijkt dat vrijwel iedereen de verenigingen voorop stelt. De verenigingen 
zijn de kern van de van de organisatie, en dat moet ook zo blijven. Hierbij zijn een aantal medewerkers 
stelliger over de anders georganiseerde sport dan over de ongeorganiseerde sport. Het fitness zien ze 
echt als een aparte (sport)branche, terwijl een aantal personen zich nog wel kan voorstellen dat VSU de 
gemeente gaat helpen met het uitstippelen van looproutes voor hardlopers.  
 
De gezondheid wordt door iedereen als probleem erkend, maar volgens de respondenten is op dit gebied 
geen rol voor VSU weggelegd. Sport staat voorop in plaats van bewegen, de gezondheid is meer een 
taak van de overheid.  
Het koppelen van sport aan onderwijs, jeugd en integratie ziet VSU wel als een potentieel. Hier ziet ze 
sport wel als een goed middel. Medewerkers zijn echter wel van mening dat projecten die hier aan 
gerelateerd zijn onder de verenigingsondersteuning moeten passen.  
Te zien is dat bij de laatste twee ontwikkelingen VSU-medewerkers sport op een verschillende manier 
bekijken, maar deze verschillende manieren delen de medewerkers wel. Wanneer het gaat om het 
onderwerp gezondheid, wordt sport als een doel gezien. Het sporten op zichzelf is hierbij het meest 
belangrijk, de gevolgen hiervan zijn meer een ‘leuke bijkomstigheid’. Als het gaat om het onderwijs, de 
jeugd en integratie, is sport volgens de respondenten juist een middel. Hierbij zijn de gevolgen van het 
sporten juist wel belangrijk, waarbij wordt geprobeerd om andere zaken te beïnvloeden. De overheid ziet 
sport ook, zoals blijkt uit verschillende literatuur, als een middel. Zo gebruiken ze sport bijvoorbeeld om 
binding in de Nederlandse samenleving te stimuleren.  
 
De topsporttak van VSU is nog niet helemaal geïntegreerd in de organisatie, maar is ook nog volop in 
ontwikkeling. Vooral intern gezien, omdat tegenwoordig twee medewerkers aanwezig zijn die zich alleen 
maar met dit gedeelte van de sport bezighouden. 
Extern gezien zit er waarschijnlijk niet veel groei in de topsporttak. Topsport krijgt landelijk gezien 
namelijk wel steeds meer aandacht, maar VSU kan hier niet echt een rol in spelen. Grote steden als 
Amsterdam en Rotterdam hebben hier veel meer financiële mogelijkheden voor.  
Medewerkers en bestuur zijn het er dan ook over eens dat deze taak zich niet verder kan uitbreiden; VSU 
kan in de huidige taak alleen het functioneren nog verbeteren. Wat hier wellicht aan ten grondslag ligt is 

                                                 
55 Breedveld, 2006: 83 
56 Anthonissen, 1995: 32 
57 Breedveld, 2006: 94 
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dat het topsportgedeelte van VSU zich vooral richt op de individuele sporter. Hiermee ligt het niet 
helemaal in het verlengde van de kerntaak van de organisatie: de vereniging.  
 
Naast de manier hoe de organisatie dient in te spelen op de verschillende ontwikkelingen, zijn de 
respondenten het ook eens over de rol van VSU. Ze zien VSU als een organisatie die midden in de sport 
staat. VSU is een vereniging, wat de kracht van de organisatie is. Op die manier is de organisatie ‘gelijk’ 
aan de andere verenigingen. Daarnaast zijn de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur ook actief 
in de sport zelf. Hierdoor hebben de bestuursleden veel contacten in de sport. Zowel wanneer we kijken 
naar de structuur als fysiek gezien, staat VSU midden in de sport. Omdat dit als een sterk punt wordt 
gezien van de organisatie, willen de respondenten dit ook zo houden.  
 
Kritische zelfreflectie 
Vereniging Sport Utrecht is een organisatie waar enthousiaste, gepassioneerde mensen werken die van 
sport houden. Het liefst zouden ze nog veel meer willen doen voor de sport. Toch beseffen ze dat er 
grenzen zijn voor VSU, ze weten waar ze wel en geen kennis of mankracht voor hebben. Kritische 
zelfreflectie is van belang als je als organisatie gaat bepalen waar je wel en niet op kán inspelen. 
 
Vereniging Sport Utrecht heeft deze zelfkritiek in ieder geval op drie belangrijke punten. Ten eerste zien 
zowel de medewerkers als het bestuur zelf dat een meewerkend bestuur, zoals ze dat nu hebben, goed 
functioneert. De bestuursleden hebben een groot (sport) netwerk en zijn het liefst ook zelf op de velden te 
vinden. Toch ziet iedereen ook duidelijk het gevaar hiervan in. Als dit bestuur wisselt en er komen 
bestuursleden die zich alleen richten op de ‘echte’ bestuurstaken valt VSU in een gat. De druk op VSU 
groeit en de mensen met een groot netwerk en veel capaciteit om mee te werken in de praktijk vallen 
weg. Als VSU besluit actief in te springen op verschillende ontwikkelingen moeten ze rekening houden 
met het wegvallen van mankracht als het bestuur wisselt, iets wat ze zelf nu al in zien.  
 
Ten tweede zouden veel medewerkers van VSU graag zien dat Utrecht meer op de kaart komt te staan 
als het gaat om topsport. Toch hebben ze al eerder de keuze gemaakt om zelf geen 
topsportevenementen te organiseren, maar alleen de gemeente advies te geven als ze dat nodig hebben. 
Topsportevenementen passen niet bij verenigingsondersteuning of bij begeleiding van individuele 
topsporters. Daarnaast zien ze zelf ook in dat, hoe leuk ze het zouden vinden, Utrecht de financiële 
middelen mist; het bedrijfsleven wat zich met topsport verbonden voelt is in veel kleiner mate aanwezig 
dan in Amsterdam of Rotterdam. Utrecht moet zeker wel meedoen met de ontwikkeling dat topsport 
landelijk gezien meer aandacht krijgt, maar VSU ziet in dat het een beperkte onderneming is. Opvallend 
is deze uitkomst in vergelijking met een eerdere uitkomst van de bijeenkomst van het bestuur en het 
bureau, waarin wordt gesuggereerd dat ook Utrecht meedingt naar het kandidaatsschap voor de 
Olympische Spelen. Dat is te ambitieus, Utrecht is vooral sterk in de combinatie top- en breedtesport, niet 
alleen in topsport. Uit dezelfde bijeenkomst blijkt dat medewerkers willen dat topsport in Utrecht op een 
hoger voetstuk komt te staan en dat er sprake zou moeten zijn van een gegroeide topsportcultuur binnen 
verenigingen. Toch krijgt, ondanks dat de verhouding al verbeterd is, de topsporttak minder aandacht 
binnen VSU. Het is een kerntaak, maar de meeste respondenten praten over VSU als 
belangenbehartiger en verenigingsondersteuner. Natuurlijk past topsport ook gedeeltelijk onder 
verenigingsondersteuning, maar niet helemaal, anders zou het geen aparte kerntaak zijn. Zelfs in het 
tevredenheidsonderzoek VSU uit september 2006 begint de samenvatting met de functie van VSU, 
waarbij topsport niet genoemd wordt. Topsport zou, zeker als VSU het een belangrijke landelijke 
ontwikkeling vindt, meer aandacht moeten krijgen.  
 
Als laatste zijn er ook ontwikkelingen waar VSU wel iets mee zou kunnen, maar dan zou ze mensen 
moeten aannemen of inhuren omdat ze zelf inziet dat ze niet de juiste kennis en expertise in huis hebben. 
Bijvoorbeeld voor het uitstippelen van looproutes voor ongeorganiseerde hardlopers. Daarbij geldt ook 
dat ze de mankracht niet hebben, de organisatie is het er over eens dat als er meer gedaan wordt er 
meer mensen bij moeten komen, ze zitten op de grens van hoeveelheid werk en aantal werknemers. 
 
Met deze zelfreflectie, het (h)erkennen van gebreken of zwakke punten heeft VSU al een stap gezet in 
het keuzeproces wat ze doormaken. “De idealen die we na zelfreflectie als de onze aanvaarden, moeten 
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we vervolgens aanpassen aan onze omstandigheden en ons inmiddels gegroeide karakter” 58 Door de 
zelfreflectie ziet VSU welke idealen haalbaar zijn, en passen deze aan de omstandigheden aan, ofwel de 
maatsschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen en aan het beeld wat omstanders (gemeente, 
lidverenigingen, sporters) van VSU hebben. Ook hier geldt weer dat de context van VSU belangrijk is, de 
idealen past VSU bewust én onbewust hierop aan. 
 
Stabiliteit? 
Men is het er bij VSU over eens dat de verenigingen de ‘kerntaak’ blijven voor de organisatie. De 
meningen verschillen echter over de manier waarop dit VSU dit invult; de rol van VSU in de toekomst.  
 
VSU dient een keuze te maken over het feit of ze wil groeien of niet. Een zo ja, tot hoever en op welke 
manier wil VSU groeien? Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen dat VSU meer ‘nee’ moet zeggen, 
maar niet tegen verenigingen. De aandacht verschuift teveel naar andere factoren in de context van VSU, 
terwijl de verenigingen het belangrijkst zouden moeten zijn. Ontwikkelingen die van belang zijn voor 
verenigingen, daar kan VSU op inspelen, vooral wanneer daar vraag vanuit de leden komt. Vragen van 
de overheid, de gemeente Utrecht, daar zouden de meeste meer vraagtekens bij willen stellen. VSU is 
VSU niet meer als het teveel doet wat de overheid wenst dat ze doen doordat de overheid sport aan veel 
ontwikkelingen koppelt. Op die manier kan VSU meer stabiliteit creëren in de organisatie, minder 
kortdurende eenmalige projecten uitvoeren en meer richting de lange termijn werken. VSU kan dan in 
haar complexe wereld een duidelijkere positie innemen, zonder dat ze haar ogen sluit voor de 
ontwikkelingen die van belang zijn voor de sportverenigingen.  
 
Aan de andere kant zijn er medewerkers die voorstellen dat VSU zich ontwikkeld tot een sportloket waar 
iedereen terecht kan. Alle vragen kunnen ze aannemen, een klein ‘bestuur’ bepaald wie wat gaat 
uitvoeren. De problemen en vragen vanuit verenigingen blijven hierbij ook wel vooraan staan. Het verschil 
is dat ze makkelijker kan gaan inspelen op de ontwikkelingen waarbij sport als middel wordt gebruikt 
omdat er niet al heel duidelijke grenzen aan de organisatie zitten. Ook hier geldt dat VSU een stabielere 
verhouding creëert met de externe factoren. Het is niet zo dat het een keuze is voor het grote en brede 
sportloket of voor VSU als unieke kleine organisatie, in principe is VSU al een sportloket. Het kan alleen 
veel groter en breder getrokken worden waarbij zij het loket is voor echt alles wat met sport te maken 
heeft en niet alleen meer voor sportverenigingen en individuele topsporters. 
 
Gezien de resultaten van het tevredenheidsonderzoek, lijkt het verstandiger om voor de eerste optie te 
gaan. In dit onderzoek scoort VSU onvoldoende voor ‘ behoeftes’ en ‘meedenken’. Op deze punten is 
nog winst te behalen voor VSU; ze kan de verenigingen nog beter van dienst zijn dan nu het geval is. Dit 
laatste ligt in het verlengde van het feit dat de verenigingen toch echt de ‘core business’ van de 
organisatie is. Wanneer meer ‘nee’ gezegd wordt op allerlei verzoeken, kan VSU ook het meest 
garanderen dat ze zich richt op de verenigingen. Ook uit een bijeenkomst van het bestuur en het bureau 
blijkt dat VSU taken meer moet afbakenen, zowel individueel als van de organisatie, wat leidt tot een 
stabielere organisatie. 
 
Hoe speelt VSU dan in op de ontwikkelingen? De ontwikkelingen die genoemd zijn, zijn allemaal geen 
grote bedreiging voor de sportverenigingen of het bestaan van VSU. Ze spelen er op in door verenigingen 
bewuster met haar omgeving om te laten gaan, door verenigingen met specifieke vragen of problemen 
door deze ontwikkeling zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen en door sport in de huidige 
complexe samenleving te plaatsen zodat “sporten is leuk” het middel wordt om mensen aan het sporten 
te krijgen. De ontwikkeling die het meest relevant is voor VSU is de koppeling van sport aan jeugd, 
onderwijs en sport. Op deze ontwikkeling speelt VSU nu al goed in door middel van een tak 
maatschappelijke projecten. VSU kan er voor kiezen organisatorisch te veranderen door een vierde 
kerntaak toe te voegen waaronder de maatschappelijke projecten vallen. Ook dat creëert meer stabiliteit; 
de geldstromen en de taken zijn duidelijker verdeeld. 
 
 
 
                                                 

58 De Lange, 2003: 5 
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Kernanalyse: Een (on)afhankelijke, consensusgerichte, kritische en stabiele organisatie? 
Vereniging Sport Utrecht kent een complexe omgeving waarin zowel externe maar vooral ook interne 
factoren een rol spelen in de aanleiding tot dit onderzoek. Ze is zich bewust van deze ontwikkelingen, 
maar ziet eerder kansen dan bedreigingen. Door kritisch te zijn op eigen kunnen en het maximaal 
haalbare behoudt VSU haar rol als verenigingsondersteuner en belangenbehartiging, ook in de topsport. 
De taken die ze doen passen allemaal bij VSU, maar ze moet oppassen dat ze de kern, de verenigingen, 
niet te veel uit het oog verliest. Daarom wil VSU minder afhankelijk zijn van de keuzen die de overheid 
(gemeente Utrecht) maakt. Toch weet ze ook dat het niet helemaal mogelijk is. De gemeente financiert 
het grootste gedeelte van de uitgaven van VSU en ondanks dat ze vertrouwen heeft in wat VSU doet wil 
ze wel zeggenschap daar in blijven houden. VSU heeft te maken met machtverhoudingen in de stad 
Utrecht, het maakt VSU kwetsbaar dat ze erg afhankelijk zijn van de financiën van de gemeente. VSU is 
een organisatie waar consensus is over welke ontwikkelingen het meeste relevant zijn, maar waar ze nog 
consensus zoeken over hoe de organisatie in de toekomst stabieler en onafhankelijker kan opereren, 
zodat ze zich minder bewust bezig hoeven te houden met de machtsverhoudingen tussen hen en de 
gemeente maar ook tussen de wethouder en de ambtenaren en de gemeente en de landelijke overheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 Universiteit Utrecht april 2007 

33



6. Conclusie 
___________________________ 
 
In paragraaf 2.4 hebben we, na het probleem en het doel te formuleren, de onderzoeksvraag 
geformuleerd. In dit hoofdstuk zullen we antwoord geven op deze hoofdvraag nadat we de deelvragen 
hebben beantwoord. 
 
Deelvraag 1: “Welke maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen zijn relevant voor 
VSU?” 
 
De vergrijzing en individualisering ervaren de respondenten niet als een bedreiging voor de verenigingen. 
Ze zien het eerder als een kans voor de sport. Daar komt ook nog bij dat er geen roep is vanuit de 
praktijk op deze gebieden. Ouderen lijken hun eigen weg te kunnen vinden en steeds meer verenigingen 
spelen zelf al in op de gevolgen van individualisering. De ontwikkelingen zijn om die reden niet bijzonder 
relevant voor VSU; bij de verenigingen lijkt er geen behoefte te zijn voor ondersteuning op dit gebied. 
Mocht de ondersteuning wel nodig zijn staat VSU daar uiteraard voor open. 
Ook de opkomst van ongeorganiseerde en anders georganiseerde sport wordt voor VSU niet belangrijk 
gevonden. Medewerkers zijn van mening dat de verenigingen bij VSU voorop moeten staan. De 
respondenten zijn het er over eens dat dit nu het geval is, en dat dit ook zo moet blijven.  
De respondenten zien geen rol weggelegd voor VSU om in te spelen op de ontwikkelingen in de 
gezondheid. Respondenten erkennen het probleem wel, maar vinden dit een 
overheidsverantwoordelijkheid. 
Wanneer het gaat om de koppeling van sport aan onderwijs, jeugd en integratie is VSU van mening dat 
dit relevant is voor VSU. Ze ziet sport hier als een goed middel. Echter komt ook hier naar voren dat de 
verenigingen belangrijk zijn voor VSU; projecten gerelateerd aan dit onderwerp dienen wel onder de 
verenigingsondersteuning te passen. 
Dat topsport landelijk gezien steeds meer aandacht krijgt erkend VSU. Zowel medewerkers als 
bestuurders zien echter in dat VSU hier geen grote rol in kan spelen. Omdat de topsporttak van VSU zich 
vooral richt op de individuele sporter wil men dat misschien ook helemaal niet. Het past op die manier 
namelijk niet helemaal bij de vereniging, wat toch de kerntaak van de organisatie is.  
Verder ziet VSU in dat er gewaakt dient te worden voor het doorslaan van de digitalisering. 
 
Kort gezegd zien de respondenten vooral de ontwikkeling betreffende de combinatie van sport, onderwijs, 
jeugd en integratie als echt relevant voor VSU. Bij vergrijzing en individualisering zal dit het geval zijn als 
hier een roep komt vanuit de praktijk. Belangrijk bij deze ontwikkelingen is wel dat VSU hierbij altijd een 
verband houdt met de verenigingen.  
 
Deelvraag 2: “Wil VSU inspelen op de ontwikkelingen?” 
  
De respondenten zijn het er over eens dat de verenigingen voorop moeten blijven staan. Zolang ze de 
verengingen ermee kan helpen wil VSU zeker inspelen op de ontwikkelingen.  
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat VSU minder afhankelijk wil zijn van de gemeente. Sport is 
steeds meer betrokken in allerlei maatschappelijke projecten, en de gemeente gaat ervan uit dat VSU 
alles uitvoert omdat de gemeente het beleid heeft dat ze uitvoerende taken niet zelf doen. Hierdoor is het 
voor VSU lastig om eigen keuzes te maken. Om de verenigingen zo goed mogelijk te kunnen bedienen is 
meer autonomie belangrijk voor VSU. De verenigingen kunnen hierdoor de volledige aandacht krijgen 
van VSU.  
  
Ja, VSU wil wel op een aantal ontwikkelingen inspelen, als de verenigingen maar voorop blijven staan. 
Meer autonomie van de gemeente is hierbij volgens de respondenten onmisbaar.  
 
Deelvraag 3: “Hoe kan VSU inspelen op de ontwikkelingen?” 
  
Volgens de respondenten kan VSU wel inspelen op een aantal ontwikkelingen maar dienen de 
verenigingen de kern van VSU te blijven. Wanneer het gaat om de rol van VSU is men dan ook erg op de 
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verenigingen gericht. VSU ziet zichzelf als een echte verenigingsondersteuner en belangenbehartiger. Op 
deze manier wil ze dan ook eventueel inspelen op de verschillende ontwikkelingen; de verenigingen er 
altijd bij betrekken. VSU kan vooral inspelen op de ontwikkelingen onder de tak 
verenigingsondersteuning. VSU kan, nu zij weet dat er veel consensus heerst over wat de ontwikkelingen 
betekenen voor verenigingen, actief haar leden benaderen en informeren over haar veranderende 
omgeving en de kansen die er liggen. Door (succesvolle) maatschappelijke projecten uit te voeren laat ze 
zien dat inspelen op de ontwikkeling een succes kan zijn voor de vereniging en de sport in het algemeen. 
Daarnaast kan VSU zich voorbereiden op vragen en problemen met betrekking tot deze ontwikkelingen.  
  
Verder wordt aangegeven dat VSU niet op alle ontwikkelingen kan inspelen omdat ze de expertise of 
kennis niet in huis heeft. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer het gaat om het adviseren van de 
gemeente bij het uitzetten van looproutes. Ook kan VSU niet inspelen op alle ontwikkelingen omdat ze 
hiervoor de mankracht mist. Het aannemen van nieuw personeel zou daarom een oplossing kunnen zijn 
om zo op ontwikkelingen te kunnen inspelen. Wat we hierbij nog wel aangeven is dat medewerkers 
beseffen dat wanneer het bestuur weggaat, er veel kennis en expertise verloren kan gaan. Dit komt 
omdat er sprake is van een meewerkend bestuur en dit bestuur ook veel contacten heeft in de sport.  
  
Medewerkers en bestuurders geven aan dat VSU principieel pas kan inspelen op de ontwikkelingen als 
de verenigingen hierbij betrokken blijven. De verenigingen blijven namelijk de kern. Men geeft aan dat het 
aantal medewerkers, zowel kwantitatief als kwalitatief, ontoereikend is om op een aantal ontwikkelingen 
in te spelen.  
  
Na het beantwoorden van bovenstaande deelvragen beantwoorden we de hoofdvraag: 
 
“Wat betekenen de maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen in de stad Utrecht 
voor de Vereniging Sport Utrecht, kunnen ze hier op inspelen en hoe moeten ze dit doen?” 
 
De ontwikkelingen die zich voordoen hebben voor VSU op dit moment niet heel veel betekenis. Vooral de 
koppeling van sport aan onderwijs, jeugd en integratie zien medewerkers als een ontwikkeling waar VSU 
een rol in kan spelen. Wanneer het gaat om vergrijzing en individualisering zien ze vooral relevantie als 
er ook een roep uit de praktijk komt.  
 
VSU wil wel op de verschillende ontwikkelingen inspelen, maar de verenigingen moeten wel altijd voorop 
blijven staan omdat ze de kern zijn van de organisatie. Principieel gezien kan ze anders niet inspelen op 
de verschillende ontwikkelingen. Wanneer de verenigingen de kern van de organisatie blijven kan VSU 
inspelen op de verschillende ontwikkelingen.  
Er zijn echter ook zaken die juist aangeven dat VSU niet op de ontwikkelingen kan inspelen. Wat hierin 
meespeelt, is vooral dat kennis of expertise mist, of dat er binnen VSU sprake is van te weinig mankracht. 
Oplossing voor dit probleem is het aannemen van meer en juist personeel, alleen is VSU daarvoor 
afhankelijk van de gemeente, er moet meer geld bij komen. Alleen als dat het geval is kan VSU verder 
discussiëren of ze willen groeien, nu liggen die mogelijkheden er simpel gezegd financieel niet.  
 
Op de vraag hoe VSU nu op deze ontwikkelingen moet inspelen is wat minder gemakkelijk een antwoord 
te geven. De respondenten zijn het er over eens dat de verenigingen de kern van de organisatie moeten 
blijven. Ook voor in de toekomst wordt VSU vooral gezien als een verenigingsondersteuner en 
belangenbehartiger. Er kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen onder de tak 
verenigingsondersteuning.  
Duidelijk is dat er sprake is van consensus betreft de betekenis van de ontwikkelingen. VSU kan met die 
informatie de verenigingen informeren over de veranderde omgeving. Ook kan ze zich voorbereiden op 
vragen die uit het veld komen die in het verlengde liggen van deze ontwikkelingen. Toch blijft ze 
afhankelijk van de overheid, ondanks dat er gewerkt wordt aan een minder afhankelijke relatie. Vooral op 
de vraag hoe ze kunnen inspelen op de ontwikkelingen heeft de gemeente invloed, zij moeten tenslotte 
de financiën regelen betreffende de projecten of medewerkers, als VSU bedacht heeft hoe ze willen 
inspelen moet de gemeente dit eerst nog goedkeuren. 
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7. Discussie 
___________________________ 
 
Sporten is leuk, daar zijn de medewerkers van Vereniging Sport Utrecht het over eens. Maar sporten is 
niet altijd alleen maar leuk, de sportwereld beweegt zich in een brede context. Deze context is aan 
verandering onderhevig wat het voor de sport soms lastig maakt. Ook de organisaties binnen de sport 
merken deze veranderingen en zijn hier bewust en onbewust mee bezig. Dit onderzoek voor VSU is 
gestart omdat het bestuur zich juist heel erg bewust is van deze veranderingen en de brede context 
waarin zij zich bevindt. De discussie bij VSU over hoe de toekomst eruit moet zijn wakkert aan. Naast dat 
ze zelf een bijeenkomst met het bestuur en het bureau hebben gehad ligt nu dit onderzoek voor ze klaar. 
Wat hebben we bereikt en waar zou nog meer onderzoek naar gedaan moeten worden? 
 
We zijn het onderzoek ingegaan met het idee dat we met heel duidelijke aanbevelingen naar voren 
zouden kunnen komen welke keuzes VSU moet maken. In de praktijk blijkt dit niet gemakkelijk. Alvorens 
je als organisatie gaat bepalen welke richting je op gaat moet geïnventariseerd worden welke 
ontwikkelingen relevant zijn voor de toekomst. Dat is wat we hebben gedaan. Veel ontwikkelingen zijn 
duidelijk, maar het is contextafhankelijk wat de organisatie er van vindt en wat ze er mee moet. Gelukkig 
kunnen we concluderen dat de rol van VSU op dit moment door alle medewerkers wordt gewaardeerd en 
dat de visies over welke ontwikkelingen relevant zijn, waar actief op ingesprongen moet worden en waar 
alleen ingesprongen moet worden als er vragen komen vanuit de leden geen grote verschillen aantonen. 
Het doel van het onderzoek is bereikt: inzicht geven in de maatschappelijke en sportinfrastructurele 
ontwikkelingen die relevant zijn voor VSU. Het tweede gedeelte van het vooraf gestelde doel, wat 
betekenen de ontwikkelingen voor de organisatie, is in brede zin beantwoord. Het is duidelijk dat de 
ontwikkelingen betekenen dat VSU de keuze moet maken of zij door gaat zonder te groeien, maar met 
organisatorisch meer duidelijkheid en stabiliteit, zodat de kerntaken nog beter uitgevoerd kunnen worden. 
Geen kwantitatieve maar kwalitatieve groei. Anderzijds kunnen ze er ook voor kiezen uit te groeien tot 
een grotere en bredere organisatie te gaan, maar dat vergt meer aanpassing en meer tijd.  
 
Nu we een lange tijd in de organisatie zijn geweest, vrijwel alle interviews waren ook in het kantoor van 
VSU, kunnen wij voor onszelf concluderen dat VSU niet alleen een unieke rol vervult in de functie van de 
organisatie maar ook in de manier waarop zij zichzelf organiseert. Medewerkers die elkaar begroeten 
alsof ze vrienden zijn, het bestuur dat binnenstapt bij de ‘front office’ en een handje mee helpt of denkt, 
het kleine huiselijke keukentje, de dozen koekjes en kannen thee, de informele en gemakkelijke sfeer. 
Geen wonder dat medewerkers zo tevreden zijn en goeddunkend over haar collega’s en de organisatie 
praat. Om deze uniciteit te behouden zou het raadzaam zijn voor de organisatie om vast te houden aan 
wie ze zijn en de doelstellingen zoals ze die hebben vastgesteld. Binnen deze doelstellingen is de ruimte 
om in te springen op de ontwikkelingen, maar wel op die manier dat VSU niet een verlengstuk is van de 
gemeente en alle koppelingen van landelijke thema’s aan sport te moeten uitvoeren. De verenigingen 
blijven hoe dan ook bovenaan staan, of het nu gaat om ondersteuning, topsportbegeleiding of 
belangenbehartiging. We raden aan om dit onderzoek te gebruiken als startpunt voor de discussie ‘hoe’ 
VSU nu concreet moet gaan inspringen hierop. Wat betekent actiever verenigingen betrekken en bewust 
maken van ontwikkelingen? Betekent dit andere taakverdelingen binnen de organisatie? Op de derde 
deelvraag kan uitgebreid vervolg onderzoek gedaan worden, waarbij niet VSU maar haar partners (de 
gemeente, de verenigingen en de sporters) centraal staan. Want VSU moet goed beseffen dat dit 
onderzoek is gedaan met vrijwel alleen maar medewerkers van VSU, wat goed is als basis maar niet kan 
volstaan in haar complexe omgeving. Dit onderzoek vormt de basis voor interne stabiliteit, vervolg 
onderzoek kan meer concretere aanpassingen opleveren die passen in de context. 
 
Het idee om een vierde kerntaak aan de bestaande kerntaken toe te voegen waaronder de projecten als 
de BOS-projecten en het Jeugdsportfonds vallen is volgens ons een goed idee, mits ook daar de 
verenigingen heel duidelijk boven aan blijven staan en zolang het geen extra werk mee brengt. Dat moet 
zowel intern als extern goed gecommuniceerd worden. De kerntaak leidt tot een duidelijke verdeling en 
VSU kan laten zien dat zij haar ogen niet sluit voor ontwikkelingen, niet tot meer werk voor VSU. 
Als laatste is het raadzaam om na te denken over (de opvolging van) het meewerkende bestuur, er is 
angst in de organisatie dat als het bestuur wat er nu zit wegvalt de organisatie de druk niet meer aan kan. 
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Bijlage A Schema Burrell & Morgan 
 
Zoals ontvangen in de Leerkring bijeenkomst op 9 februari 2007, door Jan 
Boessekool en Maikel van Waardenburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Radicaal Humanistisch 

 
 
 
 

Radicaal Structuralistisch 

Radicale verandering 

Interactie Functionalistisch 

Beheersing, behoud 

Subjectief Objectief 
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Bijlage B Topiclijst Interviews 
 
Inleiding: 
- voorstellen, studenten USBO 
- Doel van het onderzoek 
- Verloop van het interview 
- Anonimiteit 
- Opnemen op bandje; transcriberen.  
 
Rol van VSU: 
- Werkzaamheden 
- Verleden en heden 
- Aan verandering onderhevig? Zoja, hoe komt dat….? (bruggetje naar ontwikkelingen) 
 
Ontwikkelingen 
- Per ontwikkeling: aanpassing/voorstellen/ideeën 
- belangrijkste/relevante ontwikkelingen 
- invloeden van buitenaf, financiering 
 
- demografisch 
- sociaal-economisch 
- cultureel 
- vrijetijdsbesteding 
- landelijke ontwikkelingen: sport als middel, rol van sport in algemeen 
- sport, bewegen en gezondheid 
- binding door sport 
- jeugd, school en sport 
- topsport en ruimtelijke ordening 
- wet en regelgeving: gemeente 
 
Organisatie van de toekomst 
- Invloed ontwikkelingen op rol van VSU? 
- Waarom maatschappelijke sportprojecten? In strijd met kerntaken? 
      Is sport in deze projecten een middel of een doel? 
- Hoe dringend, is er stagnatie zichtbaar in organisatie? 
- Alleen zelf veranderen of sportverenigingen ook? 
- Draagvlak leden? 
- Kerntaken aangepast? Kerntaken: topsport, verenigingsondersteuning en belangenbehartiging. 

Of vierde kerntaak? 
- Groei VSU 
 
Eindvraag: Zoals wij in het begin hebben gezegd, wij zijn bezig met maatschappelijke en 
sportinfrastructurele onderwerpen. We hebben ze met u besproken. Is er nog iets wat u daarover zou 
willen vertellen wat niet in het interview aan bod is gekomen? Iets met betrekking tot een van de 
ontwikkelingen of wellicht een ontwikkeling die wij helemaal niet genoemd hebben? 
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Bijlage C Reflectie van het onderzoek 
 
In deze bijlage zullen we ons onderzoek reflecteren. Sterke punten van onze aanpak zullen naar voren 
komen, maar ook verbeterpunten voor een volgend onderzoek worden behandeld. Op deze manier 
hopen we ons bewust te worden van onze sterke en zwakke punten, om hier in de toekomst profijt van te 
hebben.  
 
Sterke punten: interviews, literatuurstudie en tijdsplanning 
Ten eerste zijn we tevreden over de manier waarop we de interviews hebben afgenomen. Door het 
opstellen van de topiclijst waren we er vrijwel zeker van dat tijdens de interviews dezelfde onderwerpen 
aan bod kwamen. Hierdoor konden we gemakkelijk tot resultaten komen want verschillen en 
overeenkomsten tussen de interviews waren hierdoor vaak al duidelijk te zien. De topiclijst bestond niet 
uit vragen, deze hebben we tijdens de interviews geformuleerd. Hierdoor konden we goed inspringen op 
wat een respondent ons op dat moment vertelde. De vragen zijn wel steeds op zo’n manier geformuleerd 
dat een respondent echt zijn verhaal kwijt kon en aan de vragen eigen invulling kon geven; we hebben 
gebruik gemaakt van open vragen. We zijn bij elk interview nieuwe dingen te weten gekomen. 
Verder hebben we heel veel gehad aan onze literatuurstudie. Ten eerste hebben we documenten over 
VSU bestudeerd. Hierdoor zijn we veel te weten gekomen over de taken van de organisatie, maar ook 
over bijvoorbeeld de structuur, manier van werken en wat er in het verleden allemaal in de organisatie 
heeft gespeeld. Ten tweede hebben we literatuur bestudeerd om ons te verdiepen in het te onderzoeken 
onderwerp: maatschappelijke en sportinfrastructurele ontwikkelingen. Deze literatuur gaf ons veel 
informatie over de achtergrond van de ontwikkelingen, maar ook over de mogelijke gevolgen voor de 
sportverenigingen. Door het bestuderen van de literatuur hebben we een goede basis gelegd voor het 
opstellen van de topiclijst en het afnemen van de interviews.  
Ten slotte zijn we tevreden over onze tijdsplanning. We hebben er voor gekozen om ons in het allereerste 
begin alleen maar te focussen op de opzet van het onderzoek. Pas toen we hier tevreden over waren, 
zijn we overgegaan tot de literatuurstudie, de interviews en alles wat daar op volgt. Het voordeel van een 
duidelijke opzet is dat je weet waar je aan toe bent. Je komt gemakkelijker door je onderzoek heen, want 
het is al min of meer vastgelegd wat de volgende stap in het onderzoeksproces is. Daarnaast blijkt onze 
tijdsplanning ook goed te zijn omdat we een aantal tegenvallers hebben moeten incasseren in de 
persoonlijke sfeer. Ondanks dat hebben we het onderzoek ruim op tijd af kunnen krijgen.  
 
Verbeter punten: afspraken met onderzoeksorganisatie, evaluatie, brainstormen voor analyse 
Uiteraard zijn er naast onze sterke punten ook dingen die wat minder goed zijn gelopen en waar we voor 
een volgend onderzoek wat van kunnen leren. Hierbij valt ten eerste te denken aan de afspraken met de 
organisatie waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd. Vooral in het eerste begin was voor ons onduidelijk 
wat de vraag vanuit de organisatie was. De verwachtingen vanuit de organisatie waren voor ons niet 
helemaal duidelijk. Ieder keer als we bij VSU een gesprek hadden gehad dachten we dat we het te 
pakken hadden, maar tijdens bijeenkomsten van het onderwijs raakten we dan weer in de war. Hierdoor 
hebben we een tijdje moeten zoeken naar wat precies de problematisering en doelstelling van het 
onderzoek waren. Hier hebben we dan ook wel wat tijd verloren. Daarnaast blijkt het ook verstandig om 
kort te sluiten wat de rol van de organisatie is. Soms is er namelijk wat overlap geweest tussen de 
begeleiding vanuit het onderwijs en het contact met VSU.  
Daarnaast hebben we ook niet meer tussentijds de interviews geëvalueerd. Achteraf gezien heeft dit 
geen problemen opgeleverd omdat de topiclijst goed was, maar dit had wel voor problemen kunnen 
zorgen. Als je namelijk het verkeerde vraagt aan de respondenten kan het zijn dat je uiteindelijk geen 
antwoord kunt geven op de onderzoeksvraag. De tussentijdse evaluaties zijn er in dit geval min of meer 
bij ingeschoten omdat de interviews erg kort op elkaar stonden gepland. Het was al een hele klus om 
alles op tijd te kunnen uitwerken. Gelukkig heeft het ons in dit geval dus geen problemen opgeleverd, 
maar het blijft een aandachtspunt voor de volgende keer.  
Ten slotte zijn we van mening dat we wat meer hadden moeten brainstormen betreffende de analyse. Dit 
komt ook omdat we eerst dachten dat we de analyse op een andere manier moesten aanpakken; met 
dezelfde kopjes als bij de resultaten. Hierdoor hebben we niet zo lang stilgestaan bij de begrippen die we 
voor de analyse hebben bedacht. De kwaliteit van de analyse is hierdoor niet minder geworden, maar het 
is wel lastiger om wat later nog dingen toe te voegen.  
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