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VOORWOORD

Het onderzoeksrapport dat voor u ligt, vormt de afronding van de master Sportbeleid en
Sportmanagement aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO).
Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen door het bestuderen van (wetenschappelijke)
literatuur en het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek in de praktijk.
Nadat ik in september 2008 in dienst ben getreden als verenigingsmanager bij Sportpark Marco
van Basten werd mijn interesse gewekt voor het uitgangspunt van dit sportpark; vóór en dóór
bewoners van de wijk Utrecht West. Al snel bleek dat er, behalve dit uitgangspunt, geen informatie
bekend is over de wijze waarop de buurtbewoners tegen het sportpark aankijken en welke rol zij
zien weggelegd voor het sportpark. Kortom, de vraag of het sportpark ook daadwerkelijk vóór en
dóór bewoners van de wijk Utrecht West is, kan niet beantwoord worden. Het onderwerp voor mijn
afsluitende master scriptie was geboren.
Teneinde een onderzoek uit te voeren waarbij de betekenis die de bewoners van de wijk Utrecht
West geven aan Sportpark Marco van Basten, was de medewerking van verschillende
bewonersorganisaties uit de wijk onontbeerlijk. Dankzij de veertien bewonersorganisaties die hun
medewerkingen wilden verlenen is het mogelijk geweest dit onderzoek uit te voeren. Bedankt!
Daarnaast was ook de medewerking en steun van mijn werkgever, Stichting De Noordpunt en de
zes verenigingen op het sportpark, van groot belang. Ook hen wil ik hiervoor bedanken.
Wijkbureau West en in het bijzonder Jeroen Pattipeilohy, hebben mij enorm geholpen door de
gegevens van enkele bewonersorganisaties beschikbaar te stellen. Ook hiervoor mijn dank.
Naast bovenstaande mensen wil ik ook graag mijn vriend en mijn familie bedanken voor de
onvoorwaardelijke steun die ik, niet alleen tijdens dit onderzoek, maar tijdens mijn gehele
studietijd van hen heb gekregen.
Tot slot, wil ik Jan Boessenkool bedanken voor zijn begeleiding tijdens dit onderzoek en uiteraard
Michel Slobbe als tweede lezer.

Susanne Schiphorst
Juni 2009
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SAMENVATTING

In 2005 is op de noordpunt van de buurt Oog in Al, in de wijk Utrecht West een nieuw
multifunctioneel sportpark herrezen, Sportpark Marco van Basten. Op dit sportpark zijn een zestal
verschillende sportverenigingen actief en is een kinder- en naschoolseopvang organisatie
gevestigd. Tevens is het sportpark is openbaar toegankelijk en maken basisscholen, middelbare
scholen en de wijkwelzijnsorganisatie gebruik van de velden.
Waar sportparken de laatste jaren vaak naar de periferie van de stad verhuizen, is dit bij dit
sportpark juist niet het geval. De gemeente Utrecht is van mening dat iedere wijk over een
sportterrein moet kunnen beschikken. In Utrecht West is dit Sportpark Marco van Basten.
In de uitgangspunten van de stichting – waar alle zes de verenigingen in zijn vertegenwoordigd –
staat opgenomen dat sportpark Marco van Basten met name ten behoeve van het gebruik van de
bewoners van de wijk Utrecht West optimaal gebruikt dient te worden. Er is dan ook altijd gesteld
dat het sportpark vóór en dóór de bewoners van de wijk is.
Het onderzoek ‘Sportpark Marco van Basten: een sportpark van, vóór en dóór de bewoners van de
wijk Utrecht West’ richt zich op de betekenis die de bewoners van de wijk geven aan het sportpark.
Voordat dit onderzoek heeft plaats gevonden was hierover geen enkele informatie bekend. Het doel
van dit onderzoek is dan ook inzicht verkrijgen in de overeenkomstige én verschillende
betekenissen die de bewoners van de wijk Utrecht West geven aan Sportpark Marco van Basten.
Het inzichtelijk maken van deze betekenissen biedt het sportpark de mogelijkheid om de eigen
positie in de wijk te bekijken. Daarnaast is het doel om inzichtelijk te maken wat Sportpark Marco
van Basten kan leren van deze betekenisgeving en wat dit voor mogelijke aanknopingspunten voor
de toekomst kan opleveren.
Centraal tijdens het onderzoek heeft de volgende vraagstelling gestaan;
Welke betekenissen geven bewoners uit de wijk Utrecht West aan Sportpark Marco van Basten?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn er 14 semi-gestructureerde interviews gehouden met
vertegenwoordigers van 14 verschillende bewonersorganisaties.
Tijdens de interviews is er onder andere gesproken over de bekendheid van het sportpark, het
gebruik, het sportpark als openbare groenvoorziening, de informatievoorziening, de locatie en de
bereikbaarheid hiervan, de elementen die het sportpark al dan wel of niet kunnen verbinden met
de wijk en tot slot op initiatief van enkele respondenten, de mogelijkheid van een sporthal in de
wijk.
Naar aanleiding van de ledenanalyse die is uitgevoerd kan gesteld worden dat van de leden die
afkomstig zijn uit Utrecht (83,7%) een meerderheid van 61,5% woonachtig is in Utrecht West.
Hiervan is het grootste deel afkomstig uit de buurt Oog in Al (44,4%), hierna volgt Lombok met
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27,6%. Het sportpark is op basis van deze cijfers inderdaad een sportpark vóór en dóór de
bewoners van de wijk Utrecht West.
Uit de interviews blijkt dat de bewoners het sportpark als een goede toevoeging van de wijk zien.
Voordat het sportpark er was, hadden de bewoners geen mogelijkheid om te sporten binnen de
eigen wijk. Dit is nu wel mogelijk. Men vindt dit vooral voor de kinderen uit de wijk een goede
toevoeging en ziet hier dan ook een meerwaarde in.
Het sportpark ligt op een goede maar wel wat geïsoleerde locatie. Met name voor de bewoners uit
de buurten Lombok en Nieuw-Engeland is het sportpark toch nog relatief ver weg. Al geven zij ook
aan dat het wel de dichtstbijzijnde sportaccommodatie is.
De bewoners van Halve Maan Noord zien het sportpark als daadwerkelijk onderdeel van de wijk. De
bewoners van Oog in Al zien dit in mindere mate dan Halve Maan Noord maar in meerdere mate
dan Lombok en Nieuw-Engeland.
Lang niet alle bewoners is op de hoogte van de mogelijkheden die het sportpark biedt, dit geldt
voor zowel de sporten die beoefend kunnen worden als het gebruik van de ruimtes in het paviljoen.
Dit zou volgens hen wel meer bekend moeten en kunnen zijn in de wijk. Er blijken volgens de
bewoners niet of nauwelijks informatievoorzieningen vanuit het sportpark te zijn. Geen van de
bewoners kan zich – buiten de opening in 2005 – communicatie uitingen en/of informatie
herinneren. Dit is wat hen betreft zeker een gemiste kans voor zowel de bewoners als het
sportpark zelf.
Veel van de bewoners zien een rol voor het sportpark in de wijk. Voor een deel wordt deze al
vervuld door het aanbieden van georganiseerde sport, maar er is meer mogelijk menen de
bewoners. Zo zouden er meer activiteiten voor de wijk georganiseerd kunnen worden op het
sportpark of door de verenigingen in de wijk. Ook zou het mogelijk moeten zijn om zonder direct
lid te worden deel te kunnen nemen aan sportactiviteiten, ongeorganiseerd aanbod. Hierbij is het
denkbaar om samen te werken met de bewonersorganisaties, scholen en de
wijkwelzijnsorganisatie.
Het sportpark zou meer zichtbaar in de wijk zou kunnen zijn dan dat het nu is. Hierbij geven de
bewoners echter wel aan dat het primaire doel het aanbieden van sport in verenigingsveband moet
zijn. De verenigingen en het sportpark zijn dan ook niet verplicht om meer te doen voor de wijk,
maar zouden zich wel verplicht kunnen voelen.
In met name Halve Maan Noord en Oog in Al zijn de bewoners ook van mening dat het sportpark
kan bijdrage aan een toename van de leefbaarheid in de wijk. Dit kan met name vorm krijgen door
het stimuleren van de sociale cohesie door ontmoetingen op en rond het sportveld en het
sportpark.
Niet alleen de bewoners maar ook de landelijke en stedelijke politiek ziet een steeds grotere rol
voor sport weggelegd. Sport is niet langer alleen en doel maar ook steeds meer een middel om
sociale doelstellingen te bereiken. De bewoners van de wijk Utrecht West sluiten hier dus deels op
aan en zien ook een rol weggelegd die niet enkel op het aanbieden van sport is gericht.
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Het uitgangspunt waar dit onderzoek mee van start ging, een sportpark vóór en dóór de bewoners
van de wijk Utrecht West is voor een deel bevestigd. Immers, 61,5% van de leden is afkomstig uit
Utrecht West. Er is echter ook gebleken dat het sportpark op dit moment nog te weinig bekend en
zichtbaar is in de wijk. Hierbij wordt ook gesteld dat er (meer) activiteiten voor de wijk ontplooid
zouden kunnen worden.
De bewoners uit de wijk Utrecht West hebben een zekere machtsrelatie tot het sportpark. Doordat
het sportpark als uitgangspunt heeft voor en door hen te zijn, heeft het sportpark de bewoners dus
nodig. Er is bestaat een afhankelijkheidsrelatie. Deze machtspositie wordt op dit moment niet als
zodanig herkend. Wanneer dit wel het geval zou zijn is de kans op een sportpark dat niet alleen
voor en door de bewoners is maar ook van de bewoners.
De potentie is er zeker maar op dit moment ervaren de bewoners het sportpark niet als een vóór
en dóór de bewoners van de wijk Utrecht West.
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1. INLEIDING
‘Actieve parken leveren het cement dat de sociale structuur van buurten en wijken kan
versterken.’1
Voor sport is in de intensief gebruikte stad vaak nog maar weinig plek over. Huizen en kantoren
zijn over het algemeen interessanter voor het grondbedrijf.
Om die reden verhuizen sportvelden en sportparken steeds vaker naar de periferie van een stad,
dat is de overheersende trend bij stedelijke ontwikkeling. Volgens het ministerie van VROM is dit
een slechte zaak, want zij zijn van mening dat sportfaciliteiten juist sociale vitamines opleveren die
de buurt en de wijk sterk maken.2
Sportpark Marco van Basten is een sportpark in de gemeente Utrecht dat een tegenovergestelde
beweging laat zien. In plaats van dat een zestal verenigingen naar de periferie is verhuisd, zijn zij
naar een binnenstedelijke plek gegaan namelijk Utrecht West. Op de noordpunt van de buurt Oog
in Al is een multifunctioneel sportpark verrezen waar niet alleen meerdere sporten beoefend
kunnen worden, maar waar ook verschillende partners en organisaties gebruik van maken zoals
kinder- en naschoolse opvang en de welzijnsorganisatie.
Het sportpark bestaat inmiddels bijna vijf jaar, het heeft een explosieve ledengroei meegemaakt en
alle verenigingen hebben inmiddels hun plekje(s) gevonden op het sportpark. Sinds 1 januari 2006
is er een verenigingsmanager aan het werk op het sportpak. Kortom, de afgelopen jaren heeft het
sportpark een turbulente periode doorgemaakt waarin weinig tijd voor reflectie is geweest. Na de
afgelopen jaren is het echter tijd geworden voor enige reflectie, hierbij valt te denken aan onder
andere de organisatiestructuur, de financiële stromingen, de samenwerking tussen de verenigingen
maar ook de samenwerking met externe partners en de positie die het sportpark inneemt in de
wijk. Dit onderzoek maakt deel uit van deze reflectie en zal zich richten op het sportpark en de
betekenissen die de bewoners van de wijk geven aan het sportpark. Op deze manier kan inzicht
verkregen worden in de rol en/of positie die het sportpark inneemt of dient in te nemen volgens de
bewoners van de wijk.
De zes sportverenigingen op Sportpark Marco van Basten zijn met elkaar verenigd in een stichting,
Stichting De Noordpunt. In de beleidsuitgangspunten van deze stichting staat opgenomen dat de
verenigingen willen streven naar optimaal gebruik van het sportpark, met name ten behoeve van
de bewoners van Utrecht West. Om die reden is er voor gekozen om dit onderzoek op de bewoners
van deze wijk te richten, want het is voor het sportpark en de stichting interessant om te
onderzoeken wat deze bewoners nu daadwerkelijk vinden van het sportpark. Tijdens dit onderzoek
is ervoor gekozen om niet enkel te kijken naar het gebruik, maar ook naar de betekenis die het
sportpark heeft voor de (verschillende) groepen bewoners van de wijk West.

1
2

Actieve parken, sociaal cement, 2005, p. 1
Verslag IPSV Kennisgroep ‘Sportparken in de vitale stad’, 2005. p. 1

-9-

Het uitgangspunt van het sportpark is altijd geweest: een sportpark vóór en dóór de wijk. Dit
onderzoek zal proberen uit te wijzen of dat op dit moment het geval is op Sportpark Marco van
Basten.
Het verkrijgen van inzicht in de betekenissen die de bewoners van de wijk Utrecht West geven aan
het sportpark kan gezien worden als aanleiding van dit onderzoek. Uit bovenstaande kan al worden
opgemaakt dat er een zekere praktische relevantie van dit onderzoek is, de vraag voor dit
onderzoek komt namelijk uit de praktijk. Stichting De Noordpunt wil weten waar het sportpark nu
staat en wat er eventueel voor de toekomst geleerd kan worden van de resultaten van dit
onderzoek. In die zin is er dus een praktische relevantie bij de uitkomsten van dit onderzoek. De
uitkomsten kunnen als aanknopingspunten dienen om na te denken over de toekomst.
Daarnaast is er een zekere maatschappelijke relevantie te herkennen in dit onderzoek. In de
huidige maatschappij wordt steeds meer gesproken over het opzetten van multifunctionele
sportparken, waarbij meerdere sporten en meerdere partners actief zijn en het liefst zo dicht
mogelijk bij de mensen uit de wijk. Dit onderzoek biedt een inzicht in de betekenissen die de
bewoners van een wijk geven aan dit soort sportparken. Hiermee kan wellicht in de toekomst (nog)
meer ingespeeld worden op de wensen en behoeften van bewoners.
Tot slot biedt het onderzoek wetenschappelijke inzichten en kan er gesproken worden van een
wetenschappelijke relevantie. Vanwege de kleinschaligheid van het onderzoek is het echter lastig
de wetenschappelijke relevantie precies te kunnen benoemen. Wat wel vast staat is dat er op
wetenschappelijk niveau nog weinig onderzoek is gedaan naar de betekenis die een sportpark in de
wijk heeft voor de bewoners. Er is wel eerder onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de relatie tussen
afstand en sportbeoefening. Dit onderzoek kan dan ook gezien worden als een aanvulling op de
inzichten in de relatie tussen bewoners en een sportpark in de wijk. Het onderzoek kan gezien
worden als een casestudy waarin de betekenissen die de bewoners geven inzichten kan opleveren
over de invloed van een sportpark in de wijk.
Centraal in het onderzoek staat de betekenisgeving van de bewoners van de wijlk Utrecht West aan
Sportpark Marco van Basten. Door bewoners te bevragen over de betekenissen die zij vanuit hun
eigen context en positie geven aan het sportpark kan uiteindelijk gesteld worden of het
uitgangspunt is gerealiseerd; Sportpark Marco van Basten een sportpark vóór en dóór de bewoners
van Utrecht West?

1.2 Leeswijzer
Dit onderzoeksrapport bestaat uit tien hoofdstukken. In deze tien hoofdstukken zal de lezer
meegenomen worden in het onderzoeksproces op verschillende niveaus, de resultaten, de
conclusies en aanbevelingen die hieruit kunnen worden getrokken en tot slot de reflectie op het
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onderzoek. De opbouw van dit rapport komt voort uit de aanpak die tijdens dit onderzoek is
gehanteerd. Hieronder volgt een beschrijving van de inhoud per hoofdstuk.
In het eerst volgende hoofdstuk zal een beschrijving van Sportpark Marco van Basten worden
gegeven. Hierin wordt aandacht besteed aan de totstandkoming, de organisatiestructuur en de
herkomst van de leden.
In het derde hoofdstuk wordt het gehanteerde onderzoeksperspectief uiteengezet.
In hoofdstuk 4 komt de probleemstelling van het onderzoek aan bod. De doelstelling, hoofdvraag
en deelvragen van het onderzoek staan hierbij centraal. In dit hoofdstuk is tevens aandacht voor
de onderzoeksmethoden die zijn gebruikt en de selectie van de respondenten.
Het vijfde hoofdstuk bevat de literatuurstudie en de theoretische concepten die hieruit zijn
voortgekomen.
In hoofdstuk 6 komen de bewoners uit de wijk aan het woord, in dit hoofdstuk worden de
empirische bevindingen van het onderzoek weergegeven. Deze zullen in dit hoofdstuk via een
aantal verschillende thema’s weergegeven worden.
In het zevende hoofdstuk vindt vervolgens de analyse van deze bevindingen plaats. Deze analyse
vindt plaats op basis van het eerder in hoofdstuk drie beschreven onderzoeksperspectief en de
theoretische concepten die zijn voortgevloeid uit de literatuurstudie die zijn beschreven in
hoofdstuk 5.
In hoofdstuk 8 volgen de conclusies die op basis van alle voorgaande hoofdstukken getrokken
kunnen worden. Hierin zal ook antwoord gegeven worden op de hoofdvraag en deelvragen die
centraal hebben gestaan tijdens het onderzoek.
Hierna volgt in het negende hoofdstuk een aanzet tot discussie over hetgeen onderzocht is. Hierbij
zal stil gestaan worden bij de lering die het sportpark zou kunnen trekken uit de conclusies van het
onderzoek.
Tenslotte zal in hoofdstuk 10, het laatste hoofdstuk, een reflectie op het onderzoek worden
gegeven.
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2. DE ORGANISATIE EN HAAR CONTEXT
In dit onderzoek staat Sportpark Marco van Basten in Utrecht West centraal. In dit hoofdstuk zal de
organisatie van het sportpark centraal staan en de context waarin het zich bevindt. Allereerst zal in
paragraaf 2.1 het ontstaan van het sportpark in beeld gebracht worden. In de paragraaf die hierop
volgt, 2.2, volgt een beschrijving van de organisatie van Sportpark Marco van Basten. Omdat dit
onderzoek zich richt op de betekenisgeving van de bewoners van de wijk waarin het sportpark
gevestigd is zal in paragraaf 2.3 de context van het sportpark geschetst worden. Hierna volgt in
paragraaf 2.4 een analyse van de herkomst van de leden die actief zijn op het sportpark.

2.1 Het ontstaan van Sportpark Marco van Basten
Eind vorige eeuw ontstonden er plannen voor een nieuw te bouwen wijk in de gemeente Utrecht:
Leidsche Rijn. Om deze wijk te kunnen bouwen en deze te kunnen voorzien van toegangswegen
moest er een aantal aanpassingen gedaan worden in de bestaande ruimtelijke ordening. Dit kwam
erop neer dat de verenigingen op en rond Sportpark J.C. Verthoren vriendelijk doch dringend werd
verzocht hun sportpark te verlaten en te verhuizen naar de nieuwe wijk.
Een zestal verenigingen voelde niets voor dit plan. Door een verhuizing naar Leidsche Rijn zouden
zij nog verder weg komen te zitten van hun leden en achterban in Utrecht West. Door de handen
ineen te slaan,is het de verenigingen gelukt om een andere locatie te krijgen, niet in Leidsche Rijn
maar in Utrecht West!
Om een geheel nieuw sportpark van de grond te krijgen, bleek echter al snel dat er meer
samenwerkingspartners dan alleen de zes sportverenigingen nodig waren om dit te kunnen
realiseren. Om die reden is men opzoek gegaan naar een partner die structureel ruimte in het
nieuw te bouwen paviljoen wilde huren. Uiteindelijk zijn de handen ineen geslagen met een
organisatie die zowel kinderopvang als naschoolse opvang biedt. De combinatie met kinderopvang
en naschoolse opvang was voor alle partijen aantrekkelijk omdat hierdoor het complex niet alleen
aan het eind van de middag en in de avonden en weekenden wordt gebruikt, maar de gehele dag.
Omdat de ruimte relatief klein is en het sportpark wel meerdere sporten een plek moest bieden, is
het met enkele technische innovaties gelukt om op een beperkte oppervlakte zoveel mogelijk
wensen in te willigen. Het voetbalveld heeft kunstgras gekregen waardoor intensief gebruik - en
het beoefenen van meerdere soorten sporten op het veld - mogelijk is. Ook is de kantine in het
paviljoen op zo’n manier ingericht dat de verschillende verenigingen en de kinderopvang er
gebruik van kunnen maken.3

3

Verslag IPSV Kennisgroep ‘Sportparken in de vitale stad, 2005, p. 2
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En zo werd, onder toeziend oog, van de naamgever van het sportpark, Marco van Basten, en de
1000-1500 toegestroomde buurtbewoners, in januari 2005 een gloednieuw en multifunctioneel
sportpark geopend waarop zes verenigingen in zes verschillende takken van sport actief zijn
(voetbal, tennis, frisbee, korfbal, darts en jeu des boules), midden in de wijk Utrecht West.

2.2 De organisatie nader bekeken
De zes verenigingen delen met elkaar het gehele sportpark, dus zowel velden, kleedkamers als het
paviljoen met kantine en vergaderruimtes worden gezamenlijk gebruikt. De zes verenigingen zijn
allen zelfstandige verenigingen met hun eigen bestuur en commissies, kortom ieder heeft zijn
eigen organisatiestructuur.
De verenigingen zijn op hun beurt verenigd in een stichting, Stichting De Noordpunt. Het doel van
deze stichting luidt als volgt;
‘De Stichting De Noordpunt vertegenwoordigt de belangen van de sportverenigingen PVC-Voetbal,
PVC-Tennis, UFO/PVC-Frisbee, SKV-Korfbal, SDV-Darts en SJV-Jeu de boules.
De Stichting heeft bovendien ten doel de samenwerking tussen de bovengenoemde verenigingen te
bevorderen middels optimaal gebruik van het sportcomplex Marco van Basten, met name ten
behoeve van de bewoners van Utrecht-West.’
De beleidsuitgangspunten van Stichting De Noordpunt zijn terug te lezen in de bijlagen (zie bijlage
1).
De stichting is eigenaar van het paviljoen en van het grootste deel van de sportvelden, alleen de
verschillende voetbalvelden (2 grote velden en 1 klein veld) zijn in eigendom van de gemeente.
Iedere vereniging op het sportpark draagt jaarlijks €30,- per spelend lid af aan de stichting. Op dit
moment vindt de afdracht en opgaven van het ledenaantal per kwartaal plaats.
In het bestuur van de stichting hebben de zes verenigingen zitting, een onafhankelijke
penningmeester, en een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur wordt bijgestaan door een
verenigingsmanager. Deze is 24 uur per week werkzaam op het sportpark en is in dienst van
Stichting De Noordpunt.

2.3 Het sportpark en haar context
Nu het ontstaan en de huidige organisatiestructuur van het sportpark in beeld is gebracht, wordt er
nu aandacht besteed aan de geografische context. Hierbij wordt de wijk waarin het sportpark zich
bevindt, Utrecht West, in vogelvlucht in kaart gebracht.
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2.3.1 Utrecht West

Sportpark Marco van Basten is gelegen in de wijk en het stadsdeel Utrecht West.

Utrecht West heeft in totaal 26.743 inwoners, deze vormen met elkaar 14.484 huishoudens. In het
gehele stadsdeel zijn 11.410 woningen. 2.204 bedrijven hebben zich in West gevestigd.4
De wijk West valt te onderscheiden in een aantal verschillende buurten, namelijk;
-

Oog in Al

-

Halve Maan

-

Welgelegen

-

Lombok

-

Schepenbuurt

-

Nieuw Engeland

De buurt Oog in Al wordt aan alle kanten begrensd door water, in het westen het Amsterdam
Rijnkanaal, in het noordoosten het Merwedekanaal en in het zuiden door de Leidse Rijn.
Een gedeelte van deze buurt, tussen de Jospeh Haydnlaan, de Lessinglaan en het AmsterdamRijnkanaal wordt soms Halve Maan genoemd. In dit gedeelte van Utrecht West is Sportpark Marco
van Basten gevestigd. Binnen Halve Maan is een gebied, Halve Maan Noord, dat voornamelijk
bestaat uit sociale huurwoningen. Dit is in sterk contrast met de rest van Oog in Al waar
voornamelijk koophuizen staan.
Ten zuiden van deze buurt ligt Welgelegen, deze wordt begrensd door de Leidseweg in het
noorden, aan de oostkant het Merwedekanaal, in het zuiden door de Weg der Verenigde Naties en
tot slot in het westen de Pijperlaan. In dit gedeelte van de wijk staan niet alleen huizen maar is ook
een bedrijventerrein gevestigd.5
De buurt Lombok grenst aan het stationsgebied van Utrecht. Bestuurlijk gezien bestaat Lombok uit
twee buurten, namelijk Lombok-Oost en Lombok West, begrensd door de J.P.Coenstraat. In het
begin van de 20e eeuw is Lombok aangelegd ten westen van het centrum, langs de Leidse Rijn.
Centraal door de wijk loopt een levendige winkelstraat, de Kanaalstraat.6

4

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=13651
http://www.rooftrack.nl/Wijk/tabid/346/wijk/1754-202/language/nl-NL/Default.aspx
6
http://www.rooftrack.nl/Wijk/tabid/346/wijk/1754-201/language/nl-NL/Default.aspx
5
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Nieuw-Engeland en de Schepenbuurt zijn buurten die aan de overzijde van de Vleutenseweg liggen.
Nieuw-Engeland begint in – het zogenaamde – Verdomhoekje en loopt vervolgens via de
Cremerstraat langs het spoor tot aan het Cremerplein.
Aan de rand van bedrijventerrein Cartesiusweg ligt de Schepenbuurt. Deze buurt wordt begrensd
door het Amsterdam-Rijnkanaal aan de westkant, in het oosten de Cartesiusweg en in het zuiden
de spoorlijn Utrecht-Gouda.7
De sportdeelname in West ligt volgens de Utrecht monitor 2008 van de gemeente Utrecht rond het
stadsgemiddelde van 67% dat tenminste eenmaal per maand aan sport doet.
Opvallend is dat uit dezelfde monitor blijkt dat de buurt Lombok/Leidseweg e.o. aangeeft een lage
tevredenheid te hebben over de sportvoorzieningen in de buurt.8
Uit de wijkenmonitor 2008 blijkt dat het op sociaal-economisch vlak goed gaat met de gehele wijk.
De verschillende indicatoren die door de gemeente worden gehanteerd laten een net iets gunstiger
beeld zien dan het gemiddelde van de stad. Binnen de buurt Lombok/Leidsweg zijn de cijfers
vergelijkbaar met die van de stad. Nieuw-Engeland en Schepenbuurt nemen gezamenlijk de sociaal
economische middenpositie in de wijk in. Oog in Al en Welgelegen (deze buurten worden net als
Nieuw-Engeland en de Schepenbuurt) samen genomen scoren het beste.9
Opmerkelijk is dat de subbuurt Halve Maan (en dan met name Halve Maan Noord) niet apart
bekeken wordt door de gemeente, hierover zijn dan ook geen eigen cijfers bekend.
Naast Sportpark Marco van Basten bevindt zich in Utrecht West geen ander sportpark. In
Welgelegen ligt wel een zwembad en is een grote tennisvereniging gevestigd. In geheel Utrecht
West is geen enkele sporthal aanwezig; er zijn wel enkele (kleine) gymzalen die her en der door de
wijk verspreid zitten.

2.4 Waar komen de leden van Sportpark Marco van Basten
vandaan?
Nu de geografische context van het sportpark in kaart is gebracht, komen in deze paragraaf de
leden van het sportpark aan bod. Hierbij wordt gekeken naar de samenstelling en herkomst van de
leden van de zes sportverenigingen. Stichting De Noordpunt heeft immers als doel om samen met
de verenigingen optimaal gebruik te maken van het sportpark, met name ten behoeve van de
bewoners van Utrecht West. Om de samenstelling van de leden vast te kunnen stellen is er in het
kader van dit onderzoek een ledenanalyse gedaan over het eerste kwartaal van 2009. Deze
analyse is op basis van de bij de verschillende ledensecretariaten bekende ledenlijsten uitgevoerd.
Helaas waren de ledenlijsten van de voorgaande jaren niet meer voorhanden of
7

http://www.rooftrack.nl/Wijk/tabid/346/wijk/1754-202/language/nl-NL/Default.aspx
Utrecht Monitor 2009, gemeente Utrecht, p. 137-139
9
Wijkenmonitor 2008, gemeente Utrecht, p. 32
8

- 15 -

onvoldoende betrouwbaar om de samenstelling van de leden in de loop der jaren te bekijken. Wel
zijn de cijfers van het totale aantal leden in de loop der jaren (2005 t/m eerste kwartaal 2009)
beschikbaar (zie bijlage 2).
Het eerste dat opvalt bij deze ledenanalyse, is dat het totale aantal leden een explosieve groei
heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren, zo waren er in het eerste kwartaal van 2005, 487 leden
en waren dit aan het eind van dat jaar al 686. Deze groei heeft zich doorgezet tot het eerste
kwartaal van 2009 waarin een nieuw record aantal leden van 843 is gehaald. Onderstaande
analyse zal gaan over het totale aantal leden dat in het eerste kwartaal van 2009 actief was op
Sportpark Marco van Basten.
Van de 843 leden die het sportpark telde in het eerste kwartaal van 2009, zijn er 640 man en 203
vrouw. Het merendeel van deze leden vormt de categorie t/m 18 jaar (46,6%), op de voet gevolgd
door de categorie van jongeren en volwassenen (18 jaar t/m 55 jaar) met 44,6%, tot slot vormen
de ouderen (vanaf 55 jaar) de kleinste groep met 8,8% van het totale aantal leden.
Van het totale aantal leden komt 83,7% uit Utrecht. Van de leden die uit Utrecht komen, is 61,5%
woonachtig in Utrecht West. Wanneer we inzoomen op de verschillende buurten zien we dat
44,4% van de leden in Oog in Al woont, hierna is Lombok het meest vertegenwoordigd met 27,6%.
Wanneer wordt gekeken naar de andere wijken in Utrecht, blijkt dat 12% van de leden uit
Noordwest komen. Gevolgd door 9,2% uit Zuidwest. Dit lijkt ook het meest logisch omdat deze
wijken direct aan Utrecht West grenzen. Het minste aantal leden komt uit de Binnenstad, dit is
slecht 1,1%.
SDV-Darts heeft het minste aantal leden heeft dat afkomstig is uit Utrecht, namelijk 56,4%. Alle
leden van SKV-Korfbal komen uit Utrecht. PVC Voetbal (86,6%), PVC Tennis (84,9%) en UFO
(81,6%) zijn de drie verenigingen die volgen. SJV-Jeu des boules zit in de middenmoot met 60%
van het totale aantal leden dat woonachtig is in Utrecht. SKV-Korfbal, PVC Voetbal en PVC Tennis
liggen boven het gemiddelde van alle leden die actief zijn op het sportpark.
SJV-Jeu des boules (8,3%), SDV-Darts (13,6%) en UFO(37,1%), zitten ver onder het totale
gemiddelde van 61,5% van de leden die woonachtig zijn in Utrecht en specifiek in Utrecht West.
PVC Tennis zit hier in tegen aan met 59,6%, PVC Voetbal heeft meer leden die uit Utrecht West
afkomstig zijn, namelijk 71,3% en SKV-Korfbal heeft enkel leden die woonachtig zijn uit Utrecht
West.
Bij PVC Tennis (41,1%), PVC Voetbal (44,8%), UFO (47,8%) en SKV-Korfbal (77,7%) komt het
grootste deel van de leden uit de buurt Oog in Al. Daarbij zit PVC Tennis nog nét onder het totaal
gemiddelde aantal van 44,4%. Opmerkelijk is dat geen enkel van de leden van SDV-Darts en SJVJeu des boules afkomstig zijn uit Oog in Al. Deze leden zijn respectievelijk afkomstig uit de
Schepenbuurt/Nieuw-Engeland , Majellapark en Lombok.
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Bij vier van de zes verenigingen zien we vervolgens dat wanneer de leden niet uit Utrecht West
afkomstig zijn, de grootste groep afkomstig is uit Noordwest. Alleen bij SKV-Korfbal (immers alle
leden zijn woonachtig in Utrecht West) en bij UFO is dit niet het geval. In het geval van UFO komt
17,7% van de leden uit Zuid, er komen ook wel leden uit Noordwest maar dat zijn er beduidend
minder (4,8%)
Tot slot kan gesteld worden dat meer dan de helft van het aantal leden van alle zes de
verenigingen bij elkaar, afkomstig is uit Utrecht West. Hierin zijn echter binnen de verenigingen
wel grote verschillen te bemerken. De achterban van SDV-Darts en SJV-Jeu des boules is breder
dan enkel leden woonachtig in Utrecht en zelfs in Utrecht West. Daarbij laten deze twee
verenigingen ook een ander beeld zien wanneer het gaat om de buurt waarin de leden, als zij in
Utrecht West wonen, vandaan komen. Bij beide verenigingen komt een relatief groot deel van de in
Utrecht woonachtige leden uit Noordwest.
SKV-Korfbal is een echte Utrecht West vereniging, alle leden komen uit deze wijk waarbij een
ruime meerderheid afkomstig is uit Oog in Al. Gevolgd door PVC Voetbal die hierna het meeste
aantal leden in Utrecht West (en Oog in Al) heeft wonen. Deze wordt hiermee op korte afstand
gevolgd door PVC Tennis en UFO.
Wanneer er leden uit andere delen van de stad naar het sportpark komen dan wonen zij
voornamelijk in Noordwest, dit beeld is ook te zien op verenigingsniveau. Enkel UFO is hierbij de
uitzondering waarbij de meeste leden die niet uit West komen woonachtig zijn in Zuid.
Het gehele schema is te vinden in de bijlage (zie bijlage 3).

Resumé
In dit tweede hoofdstuk is gekeken naar de totstandkoming van Sportpark Marco van Basten en de
huidige organisatiestructuur. Nadat de organisatie in kaart is gebracht, is de aandacht verlegd naar
de geografische context waarin deze zich bevindt. Hiervoor is gekeken naar de wijk Utrecht West
en vervolgens naar de herkomst van de leden van het sportpark. Hieruit is gebleken dat een
meerderheid van de leden van het sportpark ook daadwerkelijk afkomstig is uit de wijk Utrecht
West. Wat dat betreft kan de vraag of het een sportpark vóór en dóór de wijk is, bevestigend
worden beantwoord. Enkel een ledenanalyse is echter niet voldoende om hier inzicht in te
verkrijgen. Om die reden is er naast de ledenanalyse ook een theoretisch en empirisch onderzoek
gedaan. Alvorens tot deze onderdelen van het onderzoek over te gaan is het belangrijk om het
gehanteerde onderzoeksperspectief te benoemen en te vertalen naar de uitvoering van het
onderzoek. Het perspectief dat door de onderzoeker wordt gehanteerd, bepaalt immers op welke
wijze het onderzoek uitgevoerd wordt en op welke wijze de data geanalyseerd en geïnterpreteerd
worden. In hoofdstuk drie zal dit onderzoeksperspectief uitgewerkt worden.
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3. HET ONDERZOEKSPERPECTIEF
Ieder mens, en dus ook iedere onderzoeker, heeft een eigen perspectief op de wereld om zich
heen. In dit hoofdstuk staat het onderzoeksperspectief centraal dat ik als onderzoeker heb. Het
perspectief van de onderzoeker is van wezenlijk belang op de uitvoering, interpretatie, analyse en
uiteindelijk de conclusie die wordt getrokken van het onderzoek. De bril waarmee ik naar het
vraagstuk en de wereld om mij heen kijk bepaalt namelijk op welke wijze het onderzoek wordt
uitgevoerd en vervolgens wordt geanalyseerd. Dit perspectief heeft niet alleen invloed op de
uitvoering en interpretatie van de data maar ook op de wijze waarop ik het vraagstuk benader.
Een onderzoeksperspectief kan ook wel gezien worden als de bril waardoor je als onderzoeker naar
de wereld om je heen kijkt. In paragraaf 3.1 zal de bril die ik op heb beschreven worden. Hierbij
wordt stil gestaan bij de verschillende uitgangspunten op ontologisch en epistemologisch niveau. In
hoofdstuk vier zal vervolgens ingegaan worden op de gevolgen die deze bril heeft op
methodologisch niveau. In paragraaf 3.2 zal vervolgens het kader, op basis waarvan in hoofdstuk
zeven de analyse van de data plaats zal vinden, nader worden beschreven. Dit analysekader vloeit
voort uit het onderzoeksperspectief.

3.1 Welke bril draag ik?

Sportpark Marco van Basten heeft als uitgangspunt dat het een sportpark wil zijn vóór en dóór de
bewoners van Utrecht West. Dit uitgangspunt betekent dat men uitgaat van een wisselwerking
tussen het sportpark en de buurtbewoners, er wordt gesproken over een sportpark dat er vóór de
bewoners uit de wijk is maar dat ook dóór deze zelfde bewoners wordt gevormd. Deze
wisselwerking tussen mens en samenleving wordt door Giddens (1991) ‘dualiteit’ genoemd. Hierbij
wordt uitgegaan van een wisselwerking tussen de samenleving en de mensen die zich hierin
bevinden.10 Deze wisselwerking houdt in dat de mens en de samenleving waarin deze zich bevindt
niet los van elkaar bestaan maar dat deze elkaar continu beïnvloeden, er vindt een wisselwerking
tussen beiden plaats. Net als Giddens, ga ik ervan uit dat deze wisselwerking plaatsvindt in onze
samenleving.
Dualiteit op een sportpark met meerdere sportverenigingen, zoals Sportpark Marco van Basten, is
terug te vinden in de (vrijwillige) organisatie van de verschillende verenigingen en de stichting. De
leden van een vereniging zijn zowel producent als product van de vereniging. Dit wil zeggen dat de
leden met elkaar de vereniging produceren, zij geven de vereniging vorm en inhoud. Maar de leden
worden op hun beurt ook weer gevormd door de vereniging, zij zijn een product hiervan. Hierin is
de dualiteit van Giddens te herkennen. De vereniging is op haar beurt, met de leden, producent en
product van het sportpark. De leden op het sportpark vormen met elkaar het sportpark en geven

10

Giddens in; Munsters, e.a., 1991, p. 103
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hier aan invulling. Dit doen zij door met en naast elkaar samen te leven en in contact te gaan
(interacties) op het sportpark.
Wanneer je dit breder trekt naar het sportpark en de wijk waarin dit zich bevindt, wil ik stellen dat
de bewoners van de wijk op hun beurt met elkaar het sportpark vormen. Een sportpark dat niet
enkel vóór maar ook dóór de bewoners uit de wijk Utrecht West is en hierdoor ook van de
bewoners uit de wijk wordt. Het initiatief tot het ontstaan van het sportpark is genomen door de
verenigingen maar hierbij is instemming gezocht van de bewoners van de wijk. Het sportpark heeft
daarbij als doelstelling het sportpark optimaal te benutten ten behoeve van de bewoners uit de
wijk. Deze doelstelling geeft aan dat het sportpark niet enkel vóór en dóór de bewoners is maar
ook van deze bewoners is.
Ook het sportpark – op haar beurt - beschouw ik tevens als een producent en product van de
omgeving waarin het zich bevindt, de wijk. Het sportpark maakt deel uit van de wijk waarin het
zich bevindt. Doordat er sprake is van dualiteit, staat het sportpark onder invloed van de wijk. De
wijk staat echter op haar beurt ook onder invloed en wisselwerking van het sportpark. Hiermee is
het sportpark, dat gevormd wordt door de verenigingen met haar leden, producent en product van
de wijk. Zowel op het sportpark, met haar verenigingen en leden, als in de wijk vinden interacties
plaats tussen leden en bewoners. Er kan gesproken worden van een verzameling van interacties
binnen en tussen de leden van het sportpark en de bewoners van de wijk.
De wijk vormt de onderdeel van de context waarin het sportpark zich bevindt. De geografische en
demografische context is in hoofdstuk 2 in kaart gebracht. De context waarin het sportpark zich
bevindt is echter groter dan enkel de wijk. Ook landelijke en stedelijke ontwikkelingen kunnen van
invloed zijn op het sportpark en de context. In hoofdstuk 5 wordt gekeken naar de rol van sport in
het algemeen en die van multifunctionele sportparken in de samenleving. Hiermee wordt een ander
onderdeel van de context in kaart gebracht. De bewonersorganisaties bevinden zich ook in de
context van het sportpark. Zij hebben op hun beurt ook mogelijk ieder een andere context waarin
zij wel met elkaar en het sportpark zich in dezelfde wijk bevinden. Echter, de buurt waarin de
organisaties actief zijn kunnen van elkaar verschillen waardoor ook de context per organisatie kan
verschillen. Zowel het sportpark als de bewonersorganisaties hebben te maken met een
ingewikkelde en dynamische omgeving waarin zij met verschillende mensen, organisaties en
instanties te maken hebben. Allen zijn actoren binnen de context. Er vinden binnen de context
interacties tussen al deze actoren plaats. In deze interacties worden betekenissen uitgewisseld.
Deze worden toegekend aan actuele ontwikkelingen en vraagstukken die zich afspelen in de
context. De processen die plaats vinden binnen de context krijgen hun invulling door de ogen van
de leden van de verenigingen, van het sportpark en de bewonersorganisaties.
De betekenissen die worden uitgewisseld komen tot stand in de communicatieprocessen, ofwel
interacties. Binnen deze communicatieprocessen hebben machtsverhoudingen, belangen, de
tegenstelling in belangen en mogelijke afhankelijkheidsrelaties een sterke invloed.
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Wanneer mensen met elkaar samenleven, contacten onderhouden en betekenissen geven binnen
de context waarin zij elkaar tegenkomen, is er sprake van bepaalde onderlinge verhoudingen.
Zoals machtsverhoudingen, belangentegenstelling en afhankelijkheidsrelaties. Door de
aanwezigheid van deze verhoudingen, kan een strijd over betekenissen ontstaan. Binnen deze
strijd zijn bovenstaande verhoudingen van sterke invloed op de uiteindelijke betekenis die wordt
gegeven door de verschillende betrokken actoren. De interacties die plaats vinden op het sportpark
en in de wijk worden gevoed door interpretaties, betekenissen en verhoudingen binnen de context.
De onderlinge verhoudingen binnen de context hebben invloed op de manier waarop de
uitwisseling van betekenissen plaats vindt. De uitwisseling van betekenissen is een strijd die
continu plaats vindt. Mijn overtuiging is dat mensen nooit zomaar iets doen en in de strijd om de
betekenissen probeert men continu de ander te overtuigen in de strijd om betekenissen. Dit wordt
ook wel ‘contested meaning’ genoemd.
Vanwege de strijd over betekenissen kan ook wel gesproken worden van een ‘arena’. Binnen de
arena wordt onderhandeld over de betekenissen die men met elkaar uitwisselt. Het sportpark, met
al haar verschillende leden van verschillende verenigingen, kan gezien worden als een arena
waarin deze uitwisseling plaats vindt. Daarnaast kan ook de wijk en de buurten hierin gezien
worden als arena’s waarin met strijd over betekenissen die men toekent. De gehele wijk en haar
afzonderlijke buurten worden in dit onderzoek dan ook beschouwt als een arena waarbinnen de
bewoners met elkaar betekenissen geven en onderhandelen over de betekenissen die zij geven aan
het sportpark.
Binnen de interacties die plaatsvinden in de wijk en op het sportpark kan men het eens zijn over de
betekenissen die worden gegeven, er is dan sprake van gedeelde waarden. Er kunnen echter ook
verschillen ontstaan in de betekenissen die men geeft.
De gedeelde waarden houden het sportpark en de zes verschillende sportverenigingen bij elkaar en
brengen de wijkbewoners en het sportpark tot elkaar. Om tot gedeelde waarden te komen, dient
men het echter eens te worden over de betekenissen. Kortom, er moet een bepaalde consensus
bestaan over de verschillende betekenissen die op het sportpark en bij de verschillende
buurtbewoners aanwezig zijn. Deze consensus wordt op zijn beurt gevormd in en tijdens de
interacties die plaatsvinden op het sportpark en in de wijk waar zowel bewoners van de wijk als
leden van de verenigingen deel van uit maken.
Doordat het sportpark als een arena gezien wordt waarbinnen deze consensus kan ontstaan wordt
het gezien als onderdeel van het sociale leven en draagt door het vormen van gedeelde waarden
bij aan de stabiliteit en orde in de samenleving.11
Zoals al eerder gezegd ben ik er echter van overtuigd dat er niet enkel gedeelde waarden ontstaan
maar dat juist ook verschillen in betekennissen kunnen optreden, ambiguïteit van betekenissen.
Deze verschillen ontstaan omdat mensen ieder vanuit hun eigen positie en context betekenissen
11

Coakley, 2003, p. 35-38
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geven. Doordat niet al deze posities en contexten gelijk zijn ontstaan er verschillen. Ik vind dat
zowel de gedeelde waarden als de verschillen in betekenissen meegenomen dienen te worden om
de hoofdvraag van dit onderzoek uiteindelijk te kunnen beantwoorden.
Mensen geven betekenissen vanuit hun eigen positie en context. Dit betekent ook dat iedereen een
eigen werkelijkheid heeft. Hierbij ga ik er vanuit dat er geen sprake is van één gedeelde
werkelijkheid en ga ik niet op zoek naar wat deze werkelijkheid is. Tijdens dit onderzoek wil ik
onderzoeken hoe de verschillende bewoners deze werkelijkheid (hun werkelijkheid) ervaren.12 Om
dit te kunnen onderzoeken wordt er gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek.
Vanuit mijn overtuiging dat er sprake is van dualiteit tussen het sportpark en de wijk, dat mensen
betekenissen geven vanuit de context waarin zij zich bevinden en dat er verschillen en
overeenkomsten tussen de betekenissen kunnen ontstaan en het type onderzoek dat dit met zich
meebrengt, kwalitatief, zal dit onderzoek uitgevoerd worden vanuit een combinatie van de
interpretatieve- en de dialogische onderzoeksbenadering voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Het maken van een combinatie van twee onderzoeksbenaderingen, ofwel een zogenaamd
crossparadigmatisch perspectief, is afkomstig van Deetz zoals hij dit beschrijft in ‘Describing
differences in approaches to Organization Science (2000). Deetz is, in tegenstelling tot Burrell &
Morgan (Two Dimensions, 2000), van mening dat er discussie moet kunnen plaatsvinden over de
grenzen van de verschillende onderzoeksbenaderingen, ook wel sociale paradigma’s genoemd en
dat deze gecombineerd moeten kunnen worden. Deetz noemt deze paradigma’s oriëntaties omdat
binnen de door hem benoemde oriëntaties, normatief, interpretatief, kritisch en dialogisch, ook nog
conflict en strijd plaatsvindt waardoor niets vastligt. De grenzen zijn niet vastgesteld zodat een
onderzoeker de kans krijgt om te combineren en te wisselen tussen de verschillende oriëntaties.
Daarbij biedt dit de mogelijkheid dat de verschillende oriëntaties elkaar inzichten geven en hierdoor
problemen van een andere kant kunnen doen laten bekijken.13
De interpretatieve onderzoeksbenadering biedt mij als onderzoeker de mogelijkheid emoties,
gevoelens en ervaringen in de vorm van betekenissen te achterhalen. De vraagstelling van dit
onderzoek komt dan ook voort uit deze benadering. Daarnaast is één van de doelstellingen van het
onderzoek kennis op te doen over de lokale situatie. De interpretatieve benadering heeft niet voor
ogen generaliseerbare kennis op te doen maar zich juist te richten op het opdoen van plaatselijke
kennis in de context.14 Hierbij is sprake van het uitgangspunt local/emergent versus elite/a priori.
Dit onderzoek richt zich op de betekenissen die de bewoners van de wijk geven aan het sportpark
en is er sprake van onderzoek dat zich richt op local/emergent. Om deze betekenissen boven te
tafel te krijgen wordt het gesprek met de bewoners aangegaan. Het gaat hierbij dus om het
opdoen van plaatselijke kennis in een specifieke context. Hierbij leidt de praktische kennis en wordt
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Glesne, 2006, p. 4
Deetz in; Frost e.a., 2000, p.136-137
14
Glesne, 2006, p. 4
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zogenaamde ‘boekenkennis’ alleen als middel gebruikt om de praktijk te begrijpen. Elite/a priori is
juist het tegenovergestelde en zal daarom niet als uitgangspunt van het onderzoek fungeren.

15

Dit onderzoeksperspectief wil hetgeen onderzocht wordt van binnenuit bekijken. De interpretatieve
benadering is met name op zoek naar overeenkomsten, oftewel de gedeelde waarden.16 Om die
reden wordt er tijdens dit onderzoek een combinatie gemaakt met de dialogische
onderzoeksbenadering.
Door ook middels deze benadering als onderzoeker de data te interpreteren kan betekenis gegeven
worden aan de zogenaamde ‘lost voices’. Onder de onderzoekspopulatie is namelijk een grote
diversiteit te vinden, denk hierbij alleen al aan geslacht, achtergrond, leeftijd, motivatie en in
verschillende buurten van de wijk woonachtig. Deze diversiteit bevindt zich binnen de
gemeenschap van de wijk Utrecht West, de wijk die hen wel allemaal bindt. Deze
onderzoeksbenadering biedt eventueel ook plaats aan het aspect ‘macht’ dat mee kan spelen in het
onderzoek.17 Wanneer er onderhandeling over betekenissen plaats vindt speelt macht en
machtsrelaties een belangrijke rol. Binnen deze onderzoeksbenadering wordt dit erkend en wordt
geprobeerd deze te herkennen. Hierbij gaat de onderzoeker uit van ‘contested meaning’.
Uit het voorgaande blijkt dat de context bij het geven van betekenissen en de strijd die kan
ontstaan over betekenissen een belangrijke rol speelt. De context waar in wij ons bevinden is
voortdurend van invloed op hetgeen we dagelijks doen. De context is echter niet een vaststaand
gegeven. Deze wordt gevormd door de mensen (actoren) die zich binnen deze context bevinden.
De actoren vormen met elkaar de wijk en het sportpark en de context waarin zij zich bevinden,
oftewel we spreken van actor in context.
Naast de ontologische en epistemologische uitgangspunten is het van belang te benoemen dat ik
als onderzoeker de betekenissen die de respondenten geven probeer te herkennen en hierbij
probeer mijn eigen betekenissen en positionering niet op te leggen aan de respondent. Als
onderzoeker probeer ik zo objectief mogelijk te zijn, er zal echter altijd sprake zijn van (enige)
subjectiviteit. Geprobeerd wordt echter dit zo min mogelijk invloed te laten hebben op de
betekenissen die door de wijkbewoners worden gegeven. Echter, de betrouwbaarheid en validiteit
van het onderzoek kunnen bediscussieerd worden. Om de betrouwbaarheid en validiteit zo min
mogelijk aan te tasten wordt er tijdens het houden van de interviews zo min mogelijk geprobeerd
sturing te geven aan de antwoorden van de respondenten. Dit heb ik geprobeerd door de
antwoorden van de respondent telkens als uitgangspunt voor een nieuwe vraag te hanteren. Door
hierbij niet mijn eigen gedachtes als uitgangspunt te nemen, is geprobeerd zo min mogelijk te
sturen. De gehanteerde methodologie biedt de respondenten ook de kans om zo vrij en open
mogelijk bepaalde thema’s te behandelen.
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3.2 Analysekader
Zoals in de vorige paragraaf is beschreven, zal de analyse zich richten op zowel de
overeenkomsten als de verschillen in betekenissen ten aanzien van de ervaringen van de
geïnterviewde wijkbewoners.
Deze analyse zal plaatsvinden op basis van een drietal concepten; de context, de betekenisgeving
die hierin plaats vindt en de mogelijke machtsrelaties en verhoudingen die hierin een rol spelen.
Deze concepten komen voort uit het perspectief dat in de vorige paragraaf uiteen is gezet
Om de betekenisgeving te kunnen analyseren is de context van belang. In de context en tijdens
interacties ontstaan, bestaan en veranderen continu betekenissen. Daarbij ga ik uit van het actor in
context principe waarbij de actoren met elkaar de context waar in zij zich bevinden vormen. Binnen
de context vindt een strijd plaats tussen de verschillende betekenissen, deze komen tot stand en
worden geuit door middel van onderlinge interacties.18 Om die reden kan er ook gesproken worden
van een arena, waarbij sprake is van ‘contested meaning’. De mensen die met elkaar interacties
hebben in de context strijden over de betekenissen die worden gegeven. Deze strijd is een
voortdurende en verschilt per context waarbij de betekenissen dus ook constant aan verandering
onderhevig kunnen zijn. Dit wordt ook wel betekenisholisme genoemd;de specifieke betekenis is
afhankelijk van de context.19
Gesteld kan worden dat betekenisgeving onlosmakelijk verbonden is met de context waarbinnen
deze zich afspeelt. De context is van invloed op de betekenisgeving, maar ook de context zelf staat
onder invloed van de betekenisgeving die hierin plaats vindt. De betekenisgeving wordt hierdoor
mede bepaald door de context en de situaties die zich hierin afspelen, en andersom. Omdat de
context dus een belangrijke factor is, zal er tijdens de analyse aandacht besteed worden aan de
context zelf. Ook zal aandacht besteed worden aan de manier waarop de betekenisgeving hierdoor
beïnvloed kan worden.
De betekenisgeving, die centraal staat tijdens het onderzoek en beïnvloed wordt door de context,
kan het licht laten schijnen over de huidige stand van zaken en/of positie in de wijk van het
sportpark. Om hier iets over te kunnen zeggen is het onderzoeken en met name achterhalen van
deze betekenissen van groot belang. Het gaat in dit geval immers niet om vaststaande feiten en
één enkele waarheid, het gaat juist om de emoties, gevoelens en ervaringen die de wijkbewoners
hebben ten aanzien van het sportpark. Het sportpark wil namelijk graag weten op welke manier de
bewoners van de wijk op een aantal thema’s aankijken tegen het sportpark.
Het begrip betekenisgeving neemt een centrale plaats in dit onderzoek in. Om die reden is het
belangrijk om aan te geven op welke wijze dit begrip wordt gedefinieerd tijdens dit onderzoek.
18
19

Anthonissen & Boessenkool, 1998, p. 208-211
Visser in; Anthonissen & Boessenkool, 1998, p. 236
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Betekenisgeving wordt gezien als de manier waarop mensen een bepaald verschijnsel begrijpen,
uitleggen, erover denken en erop reageren.20
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat betekenissen tijdens interacties tussen leden van het sportpark,
tussen bewoners en leden van het sportpark en tussen bewoners, worden uitgewisseld.
In de relatie tussen de wijkbewoners en het sportpark is het mogelijk dat machtsrelaties,
onderlinge afhankelijkheidsrelaties en belangentegenstelling ook een rol spelen. Eventuele
machtsrelaties en/of het uitoefenen van een bepaalde macht heeft invloed op de betekenissen die
de bewoners geven aan het sportpark. Er wordt gestreden in de interacties die men met elkaar
heeft binnen de context over de betekenis die wordt toegekend, of te wel contested meaning. Dit
kan van invloed zijn op de betekenissen die zij geven aan het sportpark.
Voorafgaand aan dit onderzoek is er nauwelijks iets bekend is over eventuele machtsrelaties tussen
de bewoners en hun organisaties. Tijdens de interviews zal geprobeerd worden deze te herkennen.
In de analyse zal hier vervolgens bij stil gestaan worden. Geprobeerd zal worden om op basis van
de interviews en de data die deze hebben opgeleverd eventuele machtsposities te beschrijven en
onderlinge verhoudingen te benoemen. Wanneer deze niet zijn herkend tijdens het houden van de
interviews zal dit ook benoemd worden en de mogelijke redenen hiervoor.
Context, betekenisgeving en machtsrelaties, zullen gebruikt worden om de verzamelde data te
kunnen analyseren. Vanuit het onderzoeksperspectief vloeien vervolgens drie perspectieven op
basis waarvan de analyse plaats kan vinden; integratie, differentiatie en fragmentatie. Eerder is
gesteld dat er in dit onderzoek aandacht zal zijn voor consensus en ambiguïteit van betekenissen.
Hierbij kan sprake zijn van verschillende subculturen die bij elkaar worden gehouden door gedeelde
waarden. Deze drie perspectieven waarmee ik kijk naar de analyse bieden de mogelijkheid te
analyseren op een mate van consensus binnen de betekenissen, de subculturen die gevormd
worden door consensus en de ambiguïteit van betekenissen.
In de volgende paragraaf zullen deze nader uitgewerkt worden.

3.3 De perspectieven van Martin

Betekenissen komen tot stand en worden geuit door middel van interactie. Deze interactie vindt
plaats binnen een bepaalde context, in het geval van dit onderzoek de wijk Utrecht West waarin
Sportpark Marco van Basten zich bevindt. Binnen deze context vindt een strijd plaats tussen de
verschillende betekenissen van de verschillende bewoners en hun organisaties. Het omgaan met
deze verschillende betekenissen kan op basis van de drie door Martin (1992) uitgewerkte
perspectieven op cultuur; integratie, differentiatie en fragmentatie.

20
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De theorie van Martin gaat over de cultuur binnen een organisatie, de organisatiecultuur, het
gebruik van deze perspectieven biedt echter ook in dit onderzoek de mogelijkheid de betekenissen
van de wijkbewoners te herkennen en te benoemen. Hierbij gaat het opnieuw niet alleen om
overeenkomsten, maar juist ook het oog hebben voor de verschillen in betekenissen van de
respondenten.

3.3.1. Alle neuzen dezelfde kant op

Alle neuzen dezelfde kant op, dat is het uitgangspunt van het integratieperspectief. Dit perspectief
gaat uit van een grote mate van consensus van de betekenissen. Dit wil zeggen dat dit perspectief
enkel oog heeft voor de gedeelde waarden en dus de consensus binnen onderzoekspopulatie over
de betekenissen die men geeft aan het sportpark. Er is in dit geval enkel sprake van gedeelde
waarden onder de respondenten.21 Deze benadering wordt gehanteerd wanneer ik op zoek ga naar
de gedeelde waarden die de respondenten hebben. Binnen dit perspectief is geen oog voor de
mogelijke machtsverhoudingen en de strijd over betekenissen die hieruit kan ontstaan. De
betekenissen worden met elkaar gedeeld, er vindt geen strijd plaats. De context waarbinnen de
gedeelde waarden worden gevormd is voor iedere actor gelijk.

3.3.2 Subculturen

De tweede wijze, het differentiatie perspectief waarop naar betekenisgeving gekeken kan worden,
heeft oog voor gedeelde waarden die ontstaan binnen groepen. Er ontstaan subculturen. Doordat
gedeelde waarden een groep mensen aan elkaar verbinden, ontstaan deze subculturen. Was er bij
het vorige perspectief in grote mate sprake van consensus, dit perspectief heeft oog voor de
subculturen binnen de betekenissen van de respondenten. Er is sprake van wij en zij. Binnen deze
subculturen bestaat er wel consensus, tussen deze echter niet.22 De machtsverhoudingen worden
binnen dit perspectief wel erkend en ook herkend tussen de subculturen. Binnen de subculturen is
hiervan geen sprake en delen de actoren dezelfde betekenissen met elkaar. De context is
afhankelijk van de subcultuur waarin de actoren zich bevinden. Deze kan – en dit is vaak het geval
– verschillen per subcultuur. Op basis van de verschillende contexten kunnen ook verschillen in
betekenisgeving ontstaan.
Wanneer vanuit dit perspectief gekeken wordt naar de betekenissen die de bewoners van de wijk
Utrecht West geven aan sportpark Marco van Basten, ben ik juist op zoek naar de verschillen in
betekenisgeving met als doel deze vorm te geven zonder dat er betekenissen verdwijnen.23
Omdat tijdens dit onderzoek niet enkel gezocht wordt naar de overeenkomsten maar ook naar de
verschillen in betekenisgeving zal ook van het differentiatieperspectief gebruik gemaakt worden om
de data te analyseren.
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3.3.3 Ieder voor zich

Naast de overeenkomsten in betekenissen, de overeenkomsten en verschillen tussen subculturen
kan er natuurlijk ook sprake zijn van verschillen in betekenissen op individueel niveau. Dit derde
perspectief heeft oog voor ambiguïteit en tegenstrijdigheid van betekenissen. De context
waarbinnen de betekenissen ontstaan, bestaan en veranderen wordt gezien als een turbulente
omgeving waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen groepen, zoals bij het
differentiatieperspectief het geval is, maar tussen individuen en de betekenissen die zij geven. De
context speelt in dit perspectief een belangrijke rol, de context zal continu de individuele
opvattingen beïnvloeden en zo een rol spelen in de vorming van de betekenissen.24
Binnen dit perspectief is sprake van een grote invloed van de verschillende onderlinge
machtsverhoudingen die kunnen ontstaan in de context. Deze zijn, net als de context, continu in
beweging en staan onder invloed van de actoren die zich hierin bevinden.

3.3.4 Niet één, maar drie perspectieven

Bovenstaand zijn de drie perspectieven zoals Martin deze onderscheidt uiteengezet. Martin heeft er
echter voor gekozen om bij onderzoek niet één van deze perspectieven te hanteren, maar alle drie
de perspectieven. Dit wordt ook wel de drie-perspectieven benadering van Martin genoemd. Zoals
deze benaming al zegt wordt er een combinatie gemaakt van de drie perspectieven. De reden dat
deze drie-perspectieven benadering is ontstaan omdat je als onderzoeker niet enkel de
overeenkomsten maar ook de verschillen van betekenissen in kaart wil brengen. Dit leidt tot een
beter inzicht over het vraagstuk en kan een vollediger antwoord op de vraagstelling geven. Door
een combinatie te maken kunnen namelijk uitgangspunten van elk perspectief gebruikt worden en
dit biedt de onderzoeker een brede blik op de betekenissen die worden gegeven. Wanneer je als
onderzoeker één enkel perspectief hanteert is de kans groot dat je de rest van de betekenissen
gewoonweg over het hoofd ziet. Op die manier kan een eenzijdig beeld van de betekenissen
ontstaan die worden gegeven.25
Zoals al eerder aangeven kan vanuit de bril waarmee ik naar de samenleving en het vraagstuk
tijdens dit onderzoek kijk, niet enkel aandacht zijn voor overeenkomst. Er dient ook aandacht te
zijn voor de verschillen in betekenissen zowel tussen subculturen als tussen individuen. Om die
reden zal het niet als een verrassing komen dat ik de drie-perspectieven benadering van Martin zal
hanteren als mijn analysekader. Binnen de analyse zal dus zowel aandacht besteed worden aan
consensus van de betekenissen, als naar de verschillende betekenissen van verschillende
subculturen waarbij deze betekenissen ook vorm zullen krijgen en niet zullen verdwijnen. Tot slot
zullen ook ambigue en tegenstrijdige betekenissen een plaats krijgen in de analyse waarbij geen
onderscheid tussen groepen maar tussen individuen en hun betekenissen gemaakt zal worden.
24
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Naast de verschillen en overeenkomsten in betekenissen zal er ook oog zijn voor de verschillen en
overeenkomsten in de context van de bewoners. Vanuit deze context worden immers de
betekenissen gevormd. Daarnaast zal ook geprobeerd worden om eventuele onderlinge
machtsrelaties en verhoudingen te herkennen. Deze zijn immers ook van invloed op de betekenis
die gegeven wordt en de wijze waarop deze tot stand komt.
Door op deze manier het analysekader vorm te geven wil ik als onderzoeker een vollediger beeld
en met name breder inzicht kunnen geven in de betekenissen die gegeven worden. Dit beeld zal
breder zijn dan wanneer er enkel gericht wordt op gedeelde betekenissen of juist enkel op de
verschillende betekenissen.
Bovenstaande geeft inzicht in de uitgangspunten waarop het analysekader is gebaseerd welke
gehanteerd zal worden in hoofdstuk 7. In het volgende hoofdstuk zal de vraagstelling die tijdens dit
onderzoek centraal staat bekend gemaakt worden en zal de gehanteerde methodologie uiteengezet
worden.

Resumé

In dit hoofdstuk is uiteengezet op basis van welke uitgangspunten en combinatie van
onderzoeksbenaderingen dit onderzoek uitgevoerd zal worden. Hierbij is aandacht besteed aan
keuzes op ontologisch en epistemologisch niveau. Samenvattend kan gezegd worden dat het
onderzoek zich richt op het achterhalen van de betekenissen die de bewoners van de wijk Utrecht
West geven aan Sportpark Marco van Basten. Hierbij zal niet enkel aandacht zijn voor de gedeelde
waarden (de consensus) binnen deze betekenissen maar ook zal gezocht worden naar de
verschillende (dissensus) van de betekenissen. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de
context waarbinnen de betekenissen gevormd worden en de mogelijke onderhandeling die he
het onderhandelingsmechanisme macht niet uit het oog verloren. Hieruit voortvloeiend is het kader
waarbinnen de analyse zal plaatsvinden beschreven. Binnen het analysekader zal dus aandacht zijn
voor de dualiteit van betekenissen. Hierbij spelen de concepten context, betekenisgeving en
machtsrelaties een belangrijke rol.
Op basis van de overtuigingen op ontologisch en epistemologisch niveau komen ook de
overwegingen op methodologische niveau naar voren. Na het weergeven van de probleemstelling
die tijdens dit onderzoek centraal staat zal de methodologie die tijdens het onderzoek wordt
gehanteerd weergegeven worden.
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4. ONDERZOEKSVRAAG EN METHODOLOGIE
Na het uiteenzetten van het onderzoeksperspectief en het hieruit voortvloeiende analysekader zal
in dit hoofdstuk aandacht besteed worden aan de onderzoeksvraag en methodologie. In paragraaf
4.1 zal allereerst de problematisering uiteengezet worden. Vervolgens zal in paragraaf 4.2. de
doel- en vraagstelling van dit onderzoek benoemd worden. In de derde paragraaf zal de rol van de
onderzoeker tijdens dit onderzoek toegelicht worden. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk,
4.4, zullen de uitgangspunten op methodologisch niveau toegelicht worden.

4.1 Problematisering
Het probleem voorafgaand aan dit onderzoek is dat Stichting De Noordpunt geen enkel inzicht
heeft in de positie van het sportpark in de wijk. Er is niet bekend hoeveel leden van de
verenigingen afkomstig zijn uit de wijk maar er is ook niets bekend over wat de bewoners van de
wijk vinden van het sportpark en welke rol zij mogelijk zien voor het sportpark in de wijk. Kortom,
geen enkele informatie over de relatie van het sportpark met de wijk.
Het sportpark wordt echter mede gevormd door de bewoners van de wijk, deze bevinden zich
immers in de directe omgeving van de wijk en maken dus deel uit van de context. Daarbij is in
hoofdstuk drie gesteld dat de leden van het sportpark mede het sportpark maken tot wat het is en
zij hier zelf ook door gevormd worden, zij zijn producent en product. In het verlengde hiervan is
gesteld dat het sportpark ook producent en product is van de wijk Utrecht West.
Om ook maar enige uitspraken over het sportark te kunnen doen is het belangrijk om de
betekenissen van de wijkbewoners te onderzoeken. Waarin zijn gedeelde waarden te vinden,
subculturen en verschillen op individueel niveau? Om dit te kunnen onderzoeken is de
vraagstelling, zoals deze in de volgende paragraaf is te lezen, opgesteld.
Wil het sportpark de koers voor de komende jaren in beeld brengen dan is het van belang dat er
inzichten komen in de ervaringen van de wijkbewoners. Deze inzichten vormen onderdeel van
reflectie op het sportpark in de afgelopen jaren. Het sportpark is neergezet met de gedacht dat het
een sportpark van, vóór en dóór de wijk Utrecht West moet zijn en/of worden. Niemand weet
echter op dit moment of dit het geval is en vooral ook wat de bewoners van de wijk hiervan
vinden. Beschouwen ze dit sportpark wel als een park vóór en dóór de wijk?
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4.2 Doel- en vraagstelling
Vanuit de problematisering vloeit de doelstelling van dit onderzoek. Vanuit de doelstelling van het
onderzoek kan vervolgens de vraagstelling geformuleerd worden. Beide vinden hun oorsprong in de
uitgangspunten van het onderzoeksperspectief.
Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de overeenkomstige én verschillende
betekenissen die de bewoners van de wijk Utrecht West geven aan Sportpark Marco van Basten.
Het inzichtelijk maken van deze betekenissen biedt het sportpark de mogelijkheid om de eigen
positie in de wijk te bekijken. Daarnaast is het doel om inzichtelijk te maken wat Sportpark Marco
van Basten kan leren van deze betekenisgeving en wat dit voor mogelijke aanknopingspunten voor
de toekomst kan opleveren.
Op basis van bovenstaande doelstelling kan de volgende vraagstelling geformuleerd worden die
centraal staat tijdens dit onderzoek;
‘Welke betekenissen geven bewoners uit de wijk Utrecht West aan Sportpark Marco van Basten?'
Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

-

Wie zijn op dit moment de gebruikers van Sportpark Marco van Basten?

-

Welke informatie hebben de bewoners van de wijk Utrecht West over Sportpark Marco van
Basten en wat vinden zij hiervan?

-

Op welke manier maken de bewoners van de Wijk Utrecht West gebruik van Sportpark
Marco van Basten?

-

Op welke manier zouden de bewoners van de wijk Utrecht West gebruik willen maken van
Sportpark Marco van Basten?

-

Wat zijn de verbindende elementen van Sportpark Marco van Basten met de wijk Utrecht
West volgens de bewoners en hoe voelen zij zich verbonden met het sportpark?

-

Wat kan Sportpark Marco van Basten leren van de betekenisgeving van de bewoners van
de wijk Utrecht West?

4.3 Onderzoeksmethoden
In het voorgaande hoofdstuk is het perspectief dat ik als onderzoeker heb en hanteer tijdens dit
onderzoek nader uitgewerkt. De onderzoeksbenadering heeft invloed op de uitvoering van het
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onderzoek op methodologisch niveau. Immers, de methodologie komt voort uit de interpretatieve
en dialogische onderzoeksbenadering.
Zoals gezegd is dit onderzoek kwalitatief van aard. Kwalitatief onderzoek biedt de onderzoeker de
kans om subjectieve gegevens te verzamelen en deze vervolgens te interpreteren. Daarbij wordt
kwalitatief onderzoek, in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, niet ingezet om generaliserende
verklaringen over een sociaal fenomeen te geven. Juist het tegenovergestelde is het geval;
kwalitatief onderzoek wordt ingezet om een bepaald sociaal fenomeen vanuit het perspectief van
de personen die hierbij betrokken zijn te begrijpen.26
Na de uiteenzetting van de gehanteerde onderzoeksbenadering (epistemologisch niveau) en het
gehanteerde type onderzoek (methodologisch niveau) volgt de wijze waarop de empirische
dataverzameling tot stand komt. Aangezien dit kwalitatieve onderzoek vanuit een combinatie van
het interpretatieve en dialogische perspectief uitgevoerd wordt, zal gebruikt gemaakt worden van
etnografische interviews met verschillende actoren in de context. Door actoren in een alledaagse
situatie te interviewen door middel van semi-gestructureerde diepte-interviews, kunnen zij in hun
eigen woorden antwoord geven op de gestelde vragen en worden zij niet gedwongen tot het geven
van bepaalde antwoorden.27
Naast het houden van interviews zullen ook observaties gehouden worden. Tevens vindt er een
literatuurstudie plaats, waarvan de bevindingen het theoretisch kader vormen. Ook zullen
verschillende (niet wetenschappelijke) documenten geanalyseerd worden.
Allereerst zullen de literatuurstudie, de interviews, observaties en het bestuderen van documenten
beschreven worden. Vervolgens zal de onderzoekspopulatie nader belicht worden en de keuze voor
de respondenten verklaard worden. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal ingegaan worden
op de rol van de onderzoeker.
Theoretisch kader
Het theoretisch kader van dit onderzoek is voortgekomen uit een literatuurstudie. Binnen deze
literatuurstudie hebben de thema’s sportverenigingen, multifunctionele sportparken, civil society en
de rol van de sportvereniging hierin en de invloed die een sportvereniging en/of sportpark kan
hebben op de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk.
De reden dat deze thema’s centraal hebben gestaan, is voornamelijk omdat deze zowel vooraf, als
tijdens het onderzoek, naar voren kwamen als relevante thema’s.
Voorafgaand aan het verzamelen van de empirische data is geprobeerd zoveel mogelijk relevante
literatuur te bestuderen. Er bleek echter dat er weinig theoretische kennis voor handen was over
de betekenis van sport in de wijk voor de bewoners van de wijk. Tijdens het verzamelen van de
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empirische data kwam echter een aantal thema’s aan de orde dat reeds (zij het in andere
contexten) beschreven was. Hierdoor is uiteindelijk een theoretisch kader ontstaan waarbinnen het
onderzoek zich heeft afgespeeld. De inzichten die zijn ontstaan door het bestuderen van de
literatuur en het daar uit voort vloeiende kader zijn gebruikt tijdens het verzamelen van de
empirische data, door de respondenten hiernaar te vragen maar ook bij het analyseren en
interpreteren van de data.
Interviews

Om de hoofdvraag van dit onderzoek te kunnen beantwoorden zijn er semi-gestructureerde
interviews afgenomen. Bij een semi-gestructureerd interview wordt gebruik gemaakt van een
vooraf (door de onderzoeker) opgestelde topiclijst (zie bijlage 5). Doordat er niet met een
vastgestelde vragenlijst wordt gewerkt, krijgt de respondent de kans om een eigen invulling te
geven aan het topic dat wordt besproken. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid voor de respondent
om zelf onderwerpen aan te dragen tijdens de interviews. Deze methode van data verzamelen
komt voort uit het conceptuele kader dat wordt gevormd door het onderzoeksperspectief. Hierin is
het uitgangspunt dat het onderzoek local/emergent uitgevoerd wordt. Dit houdt in dat er wordt
onderzocht wat de bewoners ervaren in de context door met hen in gesprek te gaan.
Voor de onderzoeker biedt deze manier van het afnemen van een interview de mogelijkheid om
door te vragen en in te gaan op de antwoorden die de respondent geeft. Daarnaast is het ook
mogelijk om niet alleen te weten te komen wát mensen doen, maar ook vooral waarom ze dingen
doen die ze doen.28 Door gebruik te maken van dit type interviews wordt er geprobeerd om het
gedrag en de ervaringen van de verschillende respondenten te begrijpen zonder dat daar door de
onderzoeker vooraf al een voorstelling van is gemaakt. Hierbij is opnieuw het uitgangspunt
local/emergent leidend.
In totaal zijn er veertien vertegenwoordigers van verschillende bewoners uit de wijk Utrecht West
op deze manier geïnterviewd. De interviews zijn op verschillende plekken gehouden, variërend van
het huis van de respondent tot de bestuurskamer op Sportpark Marco van Basten. De tijdsduur van
de interviews was wisselend, maar gemiddeld bedroegen de interviews 45 minuten. Alle interviews
zijn face-to-face afgenomen door de onderzoeker. Hierbij waren geen andere personen dan de
respondent en de onderzoeker aanwezig. De interviews zijn – met goedkeuring van de
respondenten - opgenomen op een bandrecorder en zijn vervolgens letterlijk uitgewerkt. Deze
uitwerkingen vormen de woordelijke en empirische opgedane data van het onderzoek.
Observaties

Ten tijden van het onderzoek zullen meerdere observaties worden uitgevoerd. Deze vinden plaats
op het sportpark zelf maar ook in de wijk en de verschillende buurten in de wijk. Doormiddel van
fietsen in de wijk is het mogelijk om de dagelijkse praktijk en samenstelling van de wijk te
28
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observeren. Door observaties op het sportpark uit te voeren kan ik een beeld krijgen van het
huidige gebruik van het sportpark en de dagelijkse gang van zaken. De observaties zullen
meegenomen worden in de analyse van de data.

Documentenanalyse

Naast de literatuurstudie, die de theoretische basis vormt voor dit onderzoek en de empirische
dataverzameling, heeft er ook analyse van documenten, anders dan de eerder genoemde
literatuur, plaatsgevonden. Hierbij dient met name gedacht te worden aan de verschillende
beleidsstukken van Stichting De Noordpunt en notulen en notities door de jaren heen. Door het
analyseren van deze documenten is inzicht verkregen in de doelstellingen en uitgangspunten van
Stichting De Noordpunt en Sportpark Marco van Basten.

4.4 Onderzoekspopulatie en selectie respondenten
Zoals gezegd richt dit onderzoek zich op de betekenisgeving van de bewoners van de wijk Utrecht
West op Sportpark Marco van Basten. De onderzoekspopulatie bestaat dan ook uit alle bewoners
van deze wijk, die in totaal 26.743 inwoners heeft. Vanzelfsprekend is een selectie van de
respondenten noodzakelijk. Gezien de tijd maar ook gezien de gekozen onderzoeksmethoden is het
onmogelijk om alle inwoners van Utrecht West te bevragen.
Om toch te proberen een zo representatief mogelijk inzicht te schetsen van de betekenissen die de
bewoners geven aan het sportpark is er voor gekozen om de vertegenwoordigers van verschillende
bewonersorganisaties in de wijk te interviewen. Deze mensen vertegenwoordigen een grotere
groep in de wijk en om die reden heeft deze selectie de voorkeur boven het interviewen van
individuele wijkbewoners gekregen. Ik heb geen voorkeur uitgesproken over de functie
(bijvoorbeeld een bestuursfunctie) die de vertegenwoordiger van de organisatie bekleed, dit is vrij
gelaten aan de organisatie zelf.
Met behulp van internet en het wijkbureau van de gemeente Utrecht zijn de verschillende
bewonersorganisaties in beeld gebracht. Vervolgens is er per email en/of telefonisch contact
opgenomen met de organisaties en/of verenigingen. Een aantal van hen heeft niet gereageerd en
een tweetal heeft aangeven geen medewerking te willen en/of kunnen verlenen vanwege
tijdgebrek en/of omdat zij het idee hadden niets te kunnen bijdragen aan het onderzoek.
Uiteindelijk zijn veertien vertegenwoordigers van verschillende soorten bewonersorganisaties en/of
verenigingen gesproken. Vier van deze organisaties zijn primair gericht op belangenbehartiging,
drie zijn specifiek op een bepaalde doelgroep gericht (bijvoorbeeld geloof, kunst en cultuur), drie
houden zich vooral met de leefbaarheid binnen hun buurt bezig, één is gericht op het tot stand
brengen van binding en betrokkenheid in de wijk, één van hen vertegenwoordigde een woongroep,
één een VVE en tot slot is één van de organisaties van oorsprong een oranjevereniging.
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Het streven tijdens het onderzoek was uiteraard om uit zoveel mogelijk buurten in de wijk met
vertegenwoordigers van bewonersorganisaties te spreken. Hierbij ben je als onderzoeker allereerst
afhankelijk van het bestaan van dit soort organisaties in alle buurten in de wijk en vervolgens om
met hen in contact te kunnen komen. Er blijkt een redelijke spreiding over de wijk, waarbij er met
vijf organisaties is gesproken die zich bevinden in en zich richten op Oog in Al, vijf in Lombok, één
specifiek op Halve Maan Noord, twee die zich richten op heel de wijk West en één uit NieuwEngeland. Helaas zijn er geen respondenten (bereid) gevonden uit de specifieke omgeving
Majellapark en de Schepenbuurt.
Belangrijk om op te merken is dat er tijdens dit onderzoek enkel uitspraken gedaan worden over
de groep vertegenwoordigers van de bewoners van de wijk Utrecht West die bevraagd zijn. De
resultaten zijn dan wel niet generaliseerbaar maar geven wel een indicatie van de betekenissen die
de bewoners van de wijk Utrecht West geven aan Sportpark Marco van Basten. Tot slot is het van
belang te benoemen dat de conclusies die in het onderzoek worden getrokken op verschillende
gebieden niet per definitie gelden voor de gehele onderzoekspopulatie.

4.5 Rol van de onderzoeker
Naast onderzoeker ben ik tijdens dit onderzoek ook werkzaam op Sportpark Marco van Basten als
verenigingsmanager. Dit is een betaalde functie voor 24 uur in de week. Dit onderzoek is gestart in
januari 2009, vanaf september 2008 ben ik als verenigingsmanager in dienst bij Stichting De
Noordpunt.
Deze dubbelrol vormt niet direct een probleem voor het onderzoek maar dient wel benoemd te
worden. Ook dient goed nagedacht te worden over de effecten die dit kan hebben. Zo kan dit
nadelige gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van het onderzoek. Deze kan in het geding
komen omdat ik niet onafhankelijk van het sportpark ben. Echter, al eerder in dit rapport is
geconstateerd dat een volledig onafhankelijke onderzoeker niet bestaat.
Tijdens het verrichten van dit onderzoek is het ook een voordeel gebleken dat ik
verenigingsmanager op het sportpark ben. Zo konden de contacten met de bewonersorganisaties
snel en makkelijk gelegd worden en had ik de mogelijkheid de interviews af te nemen op het
sportpark (wat niet in alle gevallen is gebeurd). Tevens kon ik de respondenten van (nieuwe)
informatie voorzien over het sportpark.
Doordat ik zelf deel uit maak van de organisatie is het mogelijk geweest tijdens het onderzoek
korte lijnen te onderhouden met de organisatie. Tevens kan ik als verenigingsmanager straks aan
de slag met de conclusies die getrokken worden en de discussiepunten die benoemd worden.
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Resumé

Na het uiteenzetten van de problematisering en de doelstelling is de vraagstelling die tijdens dit
onderzoek centraal staat gepresenteerd. Naast de centrale vraagstelling is er een aantal
deelvragen die ter ondersteuning van het beantwoorden van de vraagstelling dienen. Vervolgens
zijn de uitgangspunten op methodologisch niveau die voortvloeien uit het conceptuele kader van
het onderzoeksperspectief benoemd en uitgewerkt. In dit hoofdstuk is ook aandacht geweest voor
de rol van de onderzoeker tijdens dit onderzoek, namelijk niet alleen van onderzoeker maar ook als
verenigingsmanager op Sportpark Marco van Basten.
In het volgende hoofdstuk zal het theoretisch kader dat tijdens dit onderzoek is gehanteerd
uiteengezet worden.
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5. THEORETISCH KADER
Dit hoofdstuk vormt het theoretisch kader van dit onderzoek. Hierin zal ingegaan worden op een
aantal thema’s die aansluiten op de onderzoekvraag en met elkaar het kader bieden waarin het
mogelijk is deze vraag te beantwoorden. Het theoretisch kader heeft als doel te attenderen, vragen
op te roepen en begrippen te operationaliseren die in dit onderzoek van toepassing zijn. De wijze
waarop in dit theoretisch kader wordt gekeken naar de sportvereniging, multifunctionele
sportparken, en de rol van de sport(vereniging) in de samenleving en de wijk komt voort uit het
perspectief dat ik als onderzoeker heb. Dit perspectief is in hoofdstuk drie uitgebreid aan de orde
gekomen. Bij de verschillende thema’s zal telkens aangegeven worden op welke wijze deze terug
te leiden zijn op het perspectief dat
Allereerst zal in paragraaf 5.1 ingegaan worden op het deel van de samenleving waartoe de
sportvereniging behoort, de civil society. Hierna zal in paragraaf 5.2 ingegaan worden op de
sportvereniging, waarbij gekeken wordt naar de kenmerken van dit type organisatievorm en de
ontwikkelingen die de sportvereniging doormaakt. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende
perspectieven die er bestaan op de sportvereniging. Paragraaf 5.3 zal ingaan worden op
multifunctionele sportparken. In paragraaf 5.4 wordt vervolgens aandacht besteed aan de
sportvereniging in de civil society. In paragraaf 5.5 zal vervolgens ingegaan worden op de
(mogelijke) invloeden die een sportvereniging (of zoals in dit geval meerdere sportverenigingen op
één sportpark) op de omliggende wijk kan hebben.

5.1 Sport in de samenleving
Sport neemt een grote rol in de samenleving in. Alleen al vijf miljoen mensen in Nederland zijn lid
van een van de 27.000 sportverenigingen die ons land kent. Deze paragraaf richt zich op de vraag
in welk domein van de samenleving sport en dan met name de sportvereniging zich bevindt.
De samenleving valt onder te verdelen in een aantal onderdelen, de commerciele sector oftewel de
markt, de staat en de civil society. De civil society wordt ook wel het institutioneel domein van
vrijwillige organisaties en associaties genoemd.29
Civil society kan gezien worden als het deel van de maatschappij waarin burgers buiten de privésfeer vrijwillige verbanden met elkaar aangaan en zich met elkaar in deze vrijwillige verbanden om
gemeenschappelijke aangelegenheden bekommeren. 30
Civil society heeft door de jaren heen verschillende en telkens verschuivende definities gekend.
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Sinds de tweede helft van de 17e eeuw is het moderne idee van civil society zich gaan ontwikkelen,
zo stelt Dekker (2004) in ‘De civil society als terrein en taak’.31 De civil society wordt gezien als
sfeer waarin de burgers onbaatzuchtige en vrijwillige relaties kunnen aangaan en een sfeer waarin
ze zich bekommeren om gemeenschappelijke belangen. Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw is het
idee van civil society verder uitgebeid vanwege de zorgen over de desinteresse in de publieke zaak
van burgers en zorgen over de bedreigde sociale cohesie tussen burgers. Zo stelt Dekker; ‘Politieke
participatie en verenigingsleven moeten worden versterkt om consumentisme en individualisme in
te dammen. Na de absolutistische vorst / autoritaire bureaucraat en de homo economicus wordt nu
de geprivatiseerde burger gezien als een uitdaging en bedreiging voor de civil society’.32
Civil Society wordt tevens gezien als een criterium voor het democratisch functioneren van een
samenleving. ‘..the assumption that for a pratice to be part of civil society it must help in achieving
or maintaining of democratic practicis’33
De staat heeft belang bij het in stand houden van verenigingen, deze kunnen de staat namelijk de
steun geven die het nodig heeft om de taken uit te voeren (draagvlak). Andersom zijn
verenigingen het controle mechanisme op het functioneren van diezelfde staat.
Diamond (1994) heeft de functies van civil society voor democratie als volgt benoemd: Checking
government power, developing participatory skills, and practises as well as democratic values,
recruiting and training leaders, disseminating information and providing channels for the
expression of interests.

34

Wanneer we ervan uitgaan dat Civil Society de democratie in stand houdt, gaan we dus uit van
dualiteit tussen beide. Het een kan niet zonder het ander, beide staan in wisselwerking met elkaar
en beïnvloeden elkaar.
Volgens de definitie van Dekker (2004) is civil society het institutionele domein van vrijwillige
associaties.

35

Deze definitie biedt echter nog ruimte voor discussie. Bediscussieerd kan namelijk

worden of informele groepen zoals familie en vrienden tot de civil society behoren. Dit zijn immers
ook associaties de vrijwillig worden aangegaan evenals het lidmaatschap bij een sportvereniging.
Dekker stelt dat vrijwillige associaties die een gezamenlijk doel hebben en hierover een
gezamenlijke discussie kunnen hebben, tot de civil society behoren. Wat hem betreft vallen familie
en vriendennetwerken hier niet onder. Doordat in de definitie gesproken wordt over het domein
van vrijwillige associaties, kan wel gesteld worden dat het lokale verenigingsleven, ideële
belangenorganisaties, recreatieve clubs en serviceorganisaties wel tot de civil society behoren.36
De sportvereniging behoort dus tot de civil society. Dit domein vormt een onderdeel van de context
waarbinnen de sportverenigingen in Nederland zich bevinden. De civil society brengt ook enige
beloftes met zich mee, zo biedt het de kans om sociaal kapitaal op te doen, vindt er bridging en
bonding plaats, zorgt het voor betrokkenheid en participatie van burgers en houdt het de
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democratie in stand.
De volgende paragraaf gaat in op de wijze waarop sport een plaats krijgt in de civil society en de
vraag of sport ook kan bijdrage aan de beloftes die de civil society geeft.

5.1.1 Sport en de civil society
Allison (1998) heeft onderzoek gedaan naar sport en civil society. Hierin stelt Allison zich eerst de
vraag of sport een component is van civil society. Zoals ik al eerder heb aangegeven is dit in mijn
ogen inderdaad het geval omdat sport in het verenigingsleven is terug te vinden. Allison werpt
daarnaast ook op dat sportverenigingen tevens voldoen aan de lijst die Diamond (1994) heeft
opgesteld aangaande het laten functioneren van de democratie in een samenleving door de civil
society. In een sportvereniging kunnen leden democratische ‘skills’ ontwikkelen zoals het maken
van collectieve beslissingen en het besturen van de vereniging of deel uit maken van de
verschillende commissies. Daarnaast kunnen ook leiderscapaciteiten e.d. ontwikkeld worden.37
Kortom, ook op deze grond maken sportverengingen deel uit van civil society en kunnen zij
bijdragen zij bij aan het functioneren van de democratie. Het opdoen van al deze zogenaamde
skills of vaardigheden kan gezien als het opdoen van ‘sociaal kapitaal’. Sociaal kapitaal wordt als
volgt gedefinieerd; ‘hulpbronnen die voortvloeien uit sociale netwerken en contacten, gedeelde
normen, sociale controle en vertrouwen in andere mensen of instanties.’

38

Binnen de context van de sportvereniging is het mogelijk dat leden de kans krijgen om sociaal
kapitaal op te doen. Wanneer dit inderdaad het geval is, biedt de sportvereniging haar leden dus
meer dan enkel een actieve vrijetijdsbesteding. De vraag is echter of de sportvereniging zich wel
bewust is van deze rol. Wanneer dit niet het geval is, kan de vraag gesteld worden of dit wel zou
moeten. Daarnaast is het de vraag welke invloed deze ‘extra functie’ heeft op het aanbieden van
de daadwerkelijke sport.
In het onderzoek van Allison worden drie case studies in Georgia, Thailand en Zuid- Afrika
gedaan. Er wordt een analyse gemaakt van de sportinstituties en hun samenhang met civil society.
Allison concludeert dat; ‘An analysis of sporting institutions in Georgia, Thailand and South Africa
shows that they do 'reflect' the general condition of civil society in those countries, albeit in a
distorted or exaggerated way, and that it is possible, though not necessary, for sport to be a major
component of civil society’.’39
Op basis van deze case studies kan de uitspraak gedaan worden dat sport instituties de civil society
reflecteren. Daarnaast is het mogelijk, maar niet noodzakelijk dat sportverenigingen een
belangrijke rol kunnen innemen in civil society. Wanneer de eerste uitspraak die Allison doet
bekeken wordt vanuit de dualiteit van Giddens, kan gesteld worden dat de sportvereniging een
product is van de samenleving waarin deze zich bevindt. Op basis van de tweede uitspraak, is het
37
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mogelijk te stellen dat de sportverenigingen mogelijk ook producent van deze samenleving kan
zijn. Dit hoeft echter niet het geval te zijn, blijkt uit de case studies.
Sportpark Marco van Basten maakt, met de zes sportverenigingen, deel uit van de civil society. De
sportverenigingen wordt hierin niet een passieve rol maar een actieve rol toegedicht. De
sportverenigingen dragen bij aan het opdoen van sociaal kapitaal, bridging en bonding en zijn van
belang voor het voortbestaan van de democratie. Daarnaast wordt binnen de eigen context van de
verenigingen de samenleving geproduceerd en gereproduceerd. De vraag die hierbij gesteld kan
worden is welke invloed de eigen (en per vereniging verschillende) context heeft op het produceren
en reproduceren van de samenleving. Zoals al eerder gesteld wordt de context mede gevormd door
de actoren die zich hierin bevinden en de onderlinge relaties en verhoudingen die zij met elkaar
hebben. Wanneer dit in ogenschouw wordt genomen, is het dan mogelijk om te stellen dat alle
27.000 sportverenigingen, met ieder hun eigen context, dezelfde samenleving produceren en
reproduceren?
Om meer inzicht te krijgen in de ‘extra functies’ die de sportverenigingen toebedeeld krijgen wordt
in de volgende paragraaf aandacht besteed aan de begrippen sociaal kapitaal, bridging en bonding.

5.2.2 Sociaal kapitaal: bridging en bonding

Sociaal kapitaal kan gezien worden als de netwerken waarbinnen maatschappelijk nuttige
contacten, kennis en vaardigheden worden verworven. Binnen deze netwerken ontwikkelen zich
normen van wederkerigheid en wordt het vertrouwen in de medemens gegenereerd.40 Putnam
(2000) stelt op basis van hiervan dat sociaal kapitaal zowel betekenis heeft voor het individu als
voor de samenleving. In de geest van de benadering van civil society zoals eerder besproken,
draagt sociaal kapitaal bij aan de democratie.
Verweel, Janssen en Roques (2005) hebben onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van sociaal
kapitaal door allochtonen in eigen en gemengde sportverenigingen. Het diversiteitvraagstuk speelt
in dit onderzoek geen rol maar de vraag of er sociaal kapitaal ontwikkeld wordt in de
sportvereniging is wel relevant. De conclusie uit het onderzoek luidt dat er in een sportvereniging
sociaal kapitaal opgebouwd wordt.

41

Dit kunnen twee verschillende vormen van sociaal kapitaal

zijn, bridging en bonding. Bij bridging sociaal kapitaal gaat het om het vermogen te leren omgaan
met anderen en andersdenkende. Bij bonding sociaal kapitaal draait het om het versterken van de
eigen groepsidentiteit.

42

Bridging sociaal kapitaal is met name gericht op verschillen in betekenissen. Hierbij gaat het om
het vermogen om te leren gaan met deze verschillen. Doordat er verschillende betekenissen zijn, is
er ook sprake van een strijd over deze betekenissen. Deze strijd kan voortdurend zijn en kan
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gevoed worden door verschillende belangen, afhankelijkheidsrelaties en/of machtsverhoudingen.
Bij bridging sociaal kapitaal kan er veel al sprake zijn van verschillende contexten waarbinnen
gedeelde waarden bestaan. Deze waarden worden binnen deze context gedeeld, maar daarbuiten
niet. Hier kan worden gesproken van subculturen. Bonding sociaal kapitaal kan gezien worden als
het verstreken van de gedeelde waarden binnen de eigen subcultuur.
Wanneer deze extra functies worden toegekend aan de sportvereniging, ontstaat de vraag of de
sprotvereniging dit wel wil en/of kan. Om hier verder over na te kunnen denken is van belang om
de sportvereniging zelf nader te bekijken. Dit zal in de volgende paragraaf plaats vinden.

5.2 De sportvereniging

Op sportpark Marco van Basten is een zestal verschillende sportverenigingen gevestigd. Om beter
inzicht te krijgen in het sportpark is de eerste stap om dit type organisatievorm nader te bekijken.
Allereerst zullen de algemene kenmerken van een vereniging aan bod komen, hierna de
sportvereniging.

5.2.1. Algemene kenmerken van een vereniging

Een vereniging is een vrijwillige organisatie met een democratische besluitvorming.
Doelen en idealen zijn voor een vereniging belangrijker dan economische en financiële aspecten.
De achterban van een vereniging maakt deel uit van de organisatie van de vereniging en maakt
tevens deel uit van de aansturing.

43

De vereniging wordt ook wel als volgt gedefinieerd; ‘Verenigingen zijn vrijwillige organisaties van
burgers, tot stand gekomen door particulier initiatief, dat wil zeggen door de zelforganisatie van
individuele personen en niet door toedoen van de overheid.’44 In het geval van een vereniging
wordt ook wel gesproken van een organisatie ‘voor en door leden’

45

of ‘voor-ons-door-ons’.46

Hierbij stel ik dat de leden van een vereniging niet enkel producent zijn van hun vereniging maar
ook product. De sportvereniging heeft een wisselwerking met de samenleving om zich heen.

5.2.2 De kenmerken van een sportvereniging

Zoals de naam al doet vermoeden is een sportvereniging een vereniging zoals zojuist beschreven
die actief is in de sportsector. In Nederland kan de organisatiestructuur van de sport uit drietal
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lagen onderscheiden worden. De verschillen tussen deze lagen worden gekenmerkt door de mate
van professionaliteit van de organisaties en het gebruik van vrijwilligers. De eerste van deze drie is
de sportkoepel. De sportkoepel is een grotendeels professionele organisatie die met name gebruik
maakt van betaalde arbeidskrachten. Hierna volgt de sportbond. De sportbond is grotendeels
professioneel maar maakt naast betaalde arbeidskrachten ook gebruik van vrijwilligers.
De sportkoepel en bond maken onderdeel uit van de organisatorisch context waarbinnen de
sportvereniging zich bevindt. De sportvereniging is een vrijwilligersorganisatie die niet of
nauwelijks gebruik maakt van betaalde arbeidskrachten. In 2007 waren er bijna 27.000
sportverenigingen in ons land. Zij hebben gemiddeld 190 leden per vereniging. De voetbal- en
tennisvereniging op sportpark Marco van Basten zitten ruim boven dit gemiddelde. De overige vier
verenigingen op het sportpark zitten hier ruim onder (zie bijlage 2 voor het ledenverloop van de
zes verenigingen in de afgelopen jaren). Alle sportverenigingen in Nederland hebben bij elkaar
ruim 5 miljoen leden.

47

Zoals gezegd is een sportvereniging van oorsprong een vrijwillige organisatie waar binnen relatief
weinig betaalde krachten actief zijn. In de gehele sportsector zijn gemiddeld 1,5 miljoen
vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zetten zich in bij 84% van de verenigingen, wat neerkomt op
38 vrijwilligers per vereniging.48 Op het sportpark is niet bij iedere vereniging evenveel
vrijwilligerswerk te verrichten. Daarnaast is er op het sportpark sprake van vrijwilligerswerk voor
de eigen vereniging en voor de stichting. Stichting de Noordpunt heeft ongeveer (in 2009)
vijfenveertig vrijwilligers. Bij de verenigingen op het sportpark varieert dit van acht tot ongeveer
vijftig.
In de sport zijn mannen meer vertegenwoordigd dan vrouwen in het vrijwilligerswerk en vaker zijn
het de jongere in plaats van oudere mensen die zich vrijwillig inzetten.49 Bij Stichting De
Noordpunt is ook terug te zien dat meer dan de helft van de vrijwilligers mannen zijn. Bij de
verschillende verenigingen is dit beeld ook terug te zien.
Ondanks dat de sportvereniging van oorsprong een vrijwillige organisatie is waarin vrijwilligers de
werkzaamheden opknappen die uitgevoerd moeten worden, klinkt steeds vaker de term
professionalisering. Sport wordt namelijk steeds vaker ingezet als middel om een bepaald doel te
verwezenlijken (bijvoorbeeld overgewicht, integratie en dergelijke). Binnen de sportvereniging
kunnen door het sporten (het middel) deze doelen behaald worden. De betekenis die wordt
gegeven aan de sportvereniging is in verandering. Sporten wordt gezien als meer dan een leuke en
actieve vrijetijdsbesteding. Doordat de betekenis die – niet door iedereen, en zeker niet door
iedere sportvereniging – wordt gegeven aan sport aan het veranderen is, wordt ook de context
waarbinnen de vereniging zich bevindt anders. Binnen de nieuwe context wordt meer verwacht van
de vereniging dan enkel het aanbieden van sport. Hierdoor kunnen de betekenissen die binnen de
vereniging gegeven worden ook veranderen en kan er een strijd ontstaan over deze nieuwe
betekenissen.
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Hierbij wordt de sportvereniging benaderd als een wezenlijk en invloedrijk gedeelte van de
samenleving waarbij opnieuw sprake is van de wisselwerking tussen beiden. Vanuit deze
overtuiging is het dan ook dat de sportvereniging een bijdrage kan leveren aan het opdoen van
sociaal kapitaal, zowel bridging als bonding.
Zowel de landelijke als gemeentelijke overheden geven nieuwe betekenissen aan de
sportverenigingen die inhouden dat er steeds hogere verwachtingen van de sportverenigingen
komen. De context die door deze overheden wordt gevormd is aan het veranderen. De
sportvereniging zullen moeten beslissen of zij hierin mee willen en kunnen gaan. De vraag is echter
of zij wel een keuze hebben of dat de machtsverhouding van de overheden en de
afhankelijkheidsrelatie van de verenigingen zo groot is dat de verenigingen wel mee moeten gaan
in de veranderende betekenissen die aan hen wordt gegeven?
Wanneer het over de verwachtingen gaat, wordt er vooral gedacht en aandacht gegeven aan grote,
sterke, multifunctionele en professionele verenigingen.50 Sportpark Marco van Basten kan hiervan
als voorbeeld gezien worden. Er is een multifunctioneel sportpark ontstaan waar meerdere sporten
beoefend kunnen worden en er is een stichting in het leven geroepen om het reilen en zeilen op
het sportpark in goede banen te leiden. Met alle verenigingen bij elkaar is er sprake van een
redelijk groot ledenaantal en er is een betaalde en professionele kracht, de verenigingsmanager, in
dienst om de stichting te ondersteunen.
Uit onderzoek naar professionalisering binnen sportverenigingen, blijkt echter dat
sportverenigingen de voorkeur hebben voor het verstrekken van vergoedingen aan vrijwilligers,
daarna het eventueel in dienst nemen van deze vrijwilligers en pas als laatste mogelijkheid het
inschakelen van een (of meerdere) externen.

51

Zoals uit bovenstaande blijkt staat de betekenis die wordt gegeven aan de traditionele
sportvereniging met alleen vrijwilligers steeds meer onder druk. In deze traditionele visie wordt de
vereniging als verband opzich gezien waarbij geen reden is om aan te nemen dat dit vrijwillig
verband invloed uitoefent op de samenleving om zich heen. Dat betekenis steeds meer verandert
komt met name voort uit de manier waarop de overheid kijkt naar de sportvereniging. Niet iedere
vereniging is bezig met het meewerken aan het behalen van bepaalde overheidsdoelstellingen,
deze zijn enkel en alleen bezig om het spelletje dat zij zou graag spelen ook daadwerkelijk te
kunnen spelen. Het perspectief waarmee je kunt kijken naar een sportvereniging is dus
verschillend en heeft invloed op de functie die je de sportvereniging geeft. In de volgende
paragraaf wordt aandacht besteed aan de verschillende perspectieven op de sportvereniging.
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5.2.3 Verschillende perspectieven op de sportvereniging

In de vorige paragraaf is geschetst dat de sportvereniging vanuit verschillende perspectieven
bekeken kan worden. Deze perspectieven bieden ieder een verschillend standpunt op de wijze van
functioneren van de sportvereniging en geven hieraan dus een andere betekenis. Wanneer de
sportvereniging vanuit een functionalistisch perspectief wordt benaderd, wordt deze gezien als een
verband waarbinnen gedeelde waarden worden gevormd. Deze waarden zijn het ook die de
sportvereniging bij elkaar houden. De sportvereniging wordt gezien als onderdeel van het sociale
leven en draagt bij aan de stabiliteit en orde van de samenleving.52 Wanneer deze manier van het
benaderen van de sportvereniging wordt toegepast kijkt men vanuit het integratieperspectief van
Martin (zie hoofdstuk 3) naar de vereniging, alle neuzen staan dezelfde kant op. Er zijn geen
verschillen in betekenis tussen subculturen en/of individuen, er heerst consensus. Binnen dit
perspectief is er sprake van bonding sociaal kapitaal binnen de eigen vereniging en haar leden.
Sport in het algemeen wordt in dit perspectief gezien als een reflectie van de samenleving. Dit
geldt ook voor de sportvereniging. In dit perspectief is er geen ruimte om sport in te zetten als
middel maar is het beoefenen van de sport het doel op zich, het dient geen ander doel.
Tegenstanders van dit perspectief zijn echter van mening dat door op deze wijze naar de
sportverenging te kijken, je aan de oppervlakte blijft en niet de kern van de sportvereniging
raakt.53 De volgers van het kritische perspectief kunnen als deze tegenstanders gezien worden. Dit
perspectief heeft als uitgangspunt dat sport veel meer is dan een ‘simpele’ reflectie van de
samenleving. De sportverenging wordt gezien als een sociale plek (‘site’) waarbinnen de
samenleving en cultuur wordt geproduceerd en gereproduceerd. Dit maakt een sportverenging een
stuk belangrijker dan wanneer het alleen een reflectie van de samenleving zou zijn.54 Binnen de
sportvereniging kunnen subculturen bestaan en tussen deze kunnen verschillen in betekenisgeving
aanwezig zijn. Ook op individueel niveau is dit het geval. Wanneer we weer spreken met Martin
wordt in dit geval het differentiatie en fragmentatie perspectief gehanteerd om te kijken naar de
cultuur binnen de vereniging. Er is sprake van zowel bridging sociaal kapitaal tussen de
subculturen en individuen die verschillende betekenissen geven als bonding sociaal kapitaal binnen
deze subculturen. De subculturen kunnen ontstaan tussen verenigingen maar ook tussen leden van
dezelfde vereniging.
Daarnaast gaat de kritische theorie er, in tegenstelling tot het functionalistisch perspectief, niet
vanuit dat er een universele uitleg - waarmee je alle samenlevingen kan begrijpen (heden,
verleden en toekomst) - voor en van het sociale leven bestaat. De kritische theorie meent dat
wanneer er op deze manier naar het sociale leven gekeken wordt een aantal belangrijke factoren
van het sociale leven wordt genegeerd. Namelijk, complexiteit, diversiteit, tegenstellingen en
veranderingen die volgens de aanhangers van deze theorie inherent zijn aan alle vormen van het
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sociale leven.55 Zoals hieruit al valt op te maken is er in deze zienswijze ook plaats voor
machtsverhoudingen en onderlinge relaties. Deze zijn inherent aan de complexiteit, diversiteit en
tegenstelling die kunnen ontstaan. De context waarbinnen betekenissen worden gegeven is dan
ook dynamisch en aan verandering onderhevig.
Bij het analyseren van de verschillende data tijdens dit onderzoek wordt niet slechts gekeken naar
de overeenkomsten maar juist ook naar de verschillen in betekenissen. Dit komt voort uit het
interpretatieve en dialogische onderzoeksperspectief. De sportvereniging wordt in dit onderzoek
dan ook gezien als meer dan enkel een weerspiegeling van de samenleving waarbinnen enkel
gedeelde waarden zijn. Mijn overtuiging is dat de sportvereniging meer is dan enkel een reflectie
van de samenleving. De sportvereniging zie ik als een sociaal en vrijwillig verband waarbinnen de
samenleving wordt geproduceerd en gereproduceerd. Hierbinnen zijn verschillen en
overeenkomsten in betekenisgeving aanwezig.
De betekenis die wordt gegeven aan sportverenigingen staat onder druk en is aan het veranderen.
Hierover vindt een strijd plaats binnen de context van de sportwereld zoals deze al eerder
organisatorisch in kaart is gebracht. Een van de veranderingen is dat er meer wordt verwacht van
de sportverenigingen en dat hierdoor de vraag en aandacht vanuit de overheden, sportkoepels en
bonden wordt verlegd naar sterke, professionele en het liefst multifunctionele sportverenigingen
en/of parken. Sportpark Marco van Basten is een voordeel van deze nieuwe kijk op sport.

5.3 Sportverenigingen op een multifunctioneel sportpark
Sportpark Marco van Basten is een multifunctioneel sportpark. Dit houdt in dat er meerdere
sporten beoefend kunnen worden en meerdere partijen gebruikmaken van de faciliteiten die het
park te bieden heeft. Zo is er in dit geval sprake van een samenwerking met de
wijkwelzijnsorganisatie en een kinder- en naschoolseopvang organisatie.
Een multifunctioneel sportpark is in de ogen van o.a. het Ministerie van VROM van wezenlijk
verschil en belang op de omgeving waar deze is gevestigd.
Een sportpark als dit is in deze optiek niet enkel een sportpark waar sport het doel is maar draagt
bij aan de sociale cohesie in de wijk. Het geeft sociale vitamines die buurten en wijken sterker
maken, immers sport verbroedert!
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Zo stelt het Ministerie van VROM. Wat deze sociale vitamines

inhouden en of en zo ja, op welke wijze sport verbroedert staat echter continu ter discussie. Hierbij
kan gesproken worden van een contested meaning over sport. Over de betekenis wordt gestreden.
In deze zienswijze is een multifunctioneel sportpark, net als de sportverenigingen die hierop actief
zijn, niet enkel een afspiegeling van de samenleving maar draagt dit actief bij aan de wijze waarop
de samenleving tot stand komt.
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Het sportpark dient een sportpark vóór en dóór de wijk te zijn. Op deze wijze wordt het sportpark
ook van de bewoners in de wijk. Zij dienen gebruik te maken van de voorzieningen op het park.
Het sportpark past geheel in de veranderende betekenissen die aan de sportvereniging worden
toegekend. Het park is multifunctioneel, er kan meer gebeuren dan enkel sporten, meerdere
verenigingen (en dus subculturen) delen met elkaar de voorzieningen en er is en
professionaliseringsslag gemaakt door het oprichten van een stichting en het aanstellen van een
verenigingsmanager. De vraag blijft echter of de sportverenigingen op het sportpark zich bewust
zijn van de veranderende betekenissen die aan hen gegeven worden en of zij samen in staat zijn
een multifunctioneel sportpark vóór en dóór de wijk te dragen en vorm te geven. Omdat het
sportpark niet enkel van hen en voor hun in het leven is geroepen maar juist ook met het idee een
sportpark dat van de wijk is.
Nadat de zienswijze van een sportvereniging en het multifunctionele sportpark waarop deze zich
bevindt uiteen is gezet, zal in de volgende paragraaf ingegaan worden op de sportvereniging in de
wijk.

5.4 De sportvereniging in de wijk

Sportpark Marco van Basten ligt, zoals al eerder uitgebreid is geschetst in hoofdstuk 2, midden in
de wijk West in Utrecht. De onderzoeksvraag richt zich dan ook op de betekenissen die de
bewoners van deze wijk geven aan het sportpark. Interessant is het dan ook om in het theoretisch
kader te kijken naar de rol die een sportvereniging in de wijk kan spelen. Het is echter gebleken
dat op theoretisch gebied hierover (nog) niet veel bekend is. De onderzoeken die zijn gedaan in dit
verband hebben zich met name gericht op de afstand tussen de locatie waar sport beoefend kan
worden en de eigen woning.
Al eerder is geconstateerd dat de context van de huidige sportverenigingen aan het veranderen is,
er wordt meer van hen verwacht. Een van die verwachtingen wordt door het Ministerie van VROM
‘sociale vitamines’ genoemd. Een multifunctioneel sportpark draagt volgens hen bij aan de sociale
vitamines in de wijk. Deze sociale vitamines in de wijk dragen op hun beurt bij aan een vitale
stad.57 Waaruit deze vitamines bestaan wordt helaas niet volledig gespecificeerd. Wanneer echter
gekeken wordt gekeken naar de wijze waarop dit zou kunnen bijdrage; een goede en veilige plek
op niet al te lange afstand om te kunnen sporten, elkaar ontmoeten en het bijdrage aan een vitale
stad, kun je twee begrippen benoemen die in ieder geval binnen de term sociale vitamines passen.
Deze zijn sociale cohesie en leefbaarheid. In de volgende paragraven zullen deze begrippen nader
bekeken worden.
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5.4.1. Leefbaarheid

In het rapport ‘Zekere Banden’ (2002) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) wordt sociale
cohesie gezien als een van de drie aspecten die invloed heeft op de leefbaarheid.
Naast sociale cohesie worden ook de aspecten veiligheid en de fysieke kwaliteit van de
woonomgeving gezien als onderdeel van de leefbaarheid.
Onder sociale cohesie worden de volgende indicatoren gevat; de betrokkenheid bij het grotere
sociale geheel van de en de samenleving en netwerken, sociale contacten in de directe sociale
omgeving en deel en deelname aan vrijwilligerswerk en/of verenigingsleven.58
Lidmaatschap bij een sportvereniging is dus een van de indicatoren voor sociale cohesie in een
buurt, wijk, stad of zelfs land. Dit lidmaatschap draagt bij aan de sociale cohesie, welke bijdraagt
aan de leefbaarheid. Althans, zo stelt het SCP.
Hieruit kan opgemaakt worden dat een sportpark waarop een of meerdere sportverenigingen actief
zijn van invloed kan zijn op de sociale cohesie en in het verlengende daarvan op de leefbaarheid in
en van de wijk. De vraag is nu echter, wat kan er onder sociale cohesie worden verstaan?

5.4.2. Sociale cohesie
Vooropgesteld kan worden dat sociale cohesie een gradueel en meerduidig begrip is. Een begrip
dat zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot een belangrijke categorie aan de hand waarvan
maatschappelijke ontwikkelingen worden beoordeeld.
Zoals gezegd is het begrip gradueel, de reden hiervan is dat het zich op verschillende en
uiteenlopende schaalniveaus kan manifesteren. Deze uiteenlopende schaalniveaus zijn bijvoorbeeld
nationale staten, regionaal niveau, binnen en tussen plaatselijke gemeenschappen, groepen of
organisaties. De invloed van het sportpark wordt in dit onderzoek bekeken binnen en tussen de
plaatst in de gemeenschap, namelijk de wijk. Er wordt niet gekeken naar de mogelijke invloed op
sociale cohesie binnen de vereniging(en) maar binnen de wijk waar het sportpark zich bevindt. Dit
heeft alles te maken met de vraagstelling die centraal staat tijdens dit onderzoek. Wel dient
opgemerkt te worden dat in onze huidige samenleving netwerken waarin mensen zich bevinden en
waarin zij participeren, zich doorgaans uit strekken tot (ver) buiten de buurt.
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Naast dat sociale cohesie zich op verschillende schaalniveaus kan manifesteren is het ook een
meerduidig begrip. Het verwijst niet alleen naar de deelname van mensen aan maatschappelijke
instituties en de sociale contacten die mensen onderhouden maar ook naar de oriëntatie die deze
mensen hebben op collectieve normen en waarden. Vanuit verschillende motieven kan sociale
58
59

de Hart e.a., 2002, p. 27
de Hart e.a., 2002, p. 8-11

- 45 -

cohesie nagestreefd worden, hierdoor manifesteert het zich ook op allerlei verschillende manieren
en niveaus. Solidariteit binnen de eigen buurt tot solidariteit met mondiale projecten en
problemen.60
Uit bovenstaande kan opgemaakt worden dat er vele definities en betekenissen van sociale cohesie
te vinden zijn. In dit onderzoek zal dan ook niet gekozen worden voor één van deze definities maar
de elementen die in tal van deze definities terugkomen, zullen dit begrip aanduiden; coherentie
van een sociaal of politiek systeem, de binding die mensen daarmee hebben en hun onderlinge
betrokkenheid of solidariteit.61 Wanneer dit wordt vertaald naar de context waarbinnen dit
onderzoek plaatsvindt gaat het om de coherentie van het sociaal systeem in de wijk waarin het
sportpark zich bevindt en de binding die de bewoners van deze wijk hebben met het sportpark en
de mogelijke betrokkenheid.

Resumé

In dit hoofdstuk is gebleken dat er steeds meer, zowel direct als indirect, wordt verwacht van een
sportvereniging. De betekenissen die gegeven worden aan de sportvereniging zijn in verandering
en over deze betekenissen wordt gestreden. Zo ziet de overheid bijvoorbeeld het sporten binnen
de vereniging niet meer alleen als doel maar juist als middel om bepaalde overheidsdoelen te
behalen. Daarnaast wordt de sportvereniging - een vrijwillig verband - niet enkel meer gezien als
een afspiegeling van de samenleving maar door verschillende actoren als een actief onderdeel van
de samenleving waarbinnen deze mede geproduceerd en gereproduceerd wordt. Hierdoor krijgt de
vereniging een prominente rol in het maatschappelijk middenveld toebedeeld, dat ook wel civil
society wordt genoemd. De vraag die hierbij gesteld dient te worden is of de vereniging deze rol
wel kan en wil innemen. Daarbij is het ook de vraag in hoeverre de verenigingen hierin zelf een
keuze hebben of dat zij deze nieuwe rol van boven af krijgen opgelegd. Hierbij spelen
machtsrelaties en afhankelijkheidsrelaties een belangrijke, misschien wel cruciale rol.
Leden van de vereniging krijgen binnen de verenging de kans om kennis met elkaar en met
anderen te maken waardoor zij verschillende eigenschappen ontwikkelen en zowel bridging als
bonding sociaal kapitaal opdoen. Daarnaast is het mogelijk dat een sportvereniging invloed heeft
en uitoefent op de directe omgeving waarin zij zich bevindt. Deze invloed is terug te zien in de
ontwikkeling van de leden (de burgers) binnen de civil society maar ook de leefbaarheid van de
wijk zou beïnvloed kunnen worden door een sportpark zoals sportpark Marco van Basten. De
sociale vitamines die een multifunctioneel sportpark met zich mee brengt dragen bij aan een vitale
stad, zo stelt het Ministerie van VROM. De vraag is echter in hoeverre hierover al uitspraken
gedaan kunnen worden omdat op het gebied van de invloed van een sportpark in de wijk nog
weinig wetenschappelijke informatie bekend is.
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In het nu volgende hoofdstuk zullen de empirische bevindingen allereerst beschreven worden. In
hoofdstuk zeven zullen de bevindingen vervolgens geanalyseerd worden door gebruik te maken
van de theoretische concepten die in dit hoofdstuk zijn beschreven en het analysekader dat in
hoofdstuk vier aan bod is gekomen. Het achtste hoofdstuk zal vervolgens de conclusies die hieruit
getrokken kunnen worden weergeven.
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6. De bewoners aan het woord
De vertegenwoordigers van de bewoners van de wijk Utrecht West komen in dit zesde hoofdstuk
aan het woord. Er volgt nu een beschrijving van de afgenomen interviews onder de veertien
vertegenwoordigers van bewonersorganisaties in Utrecht West. Tijdens het houden van de
interviews zijn er meerdere thema’s - topics - aan bod gekomen. Aan de hand van de hoofd- en
deelvragen en het theoretisch kader is een negental hoofdtopics opgesteld. Alle topics die tijdens
de interviews naar voren kwamen, zijn onder deze hoofdtopics gecategoriseerd. Hierbij is het
uitgangspunt geweest om local/emergent data te verzamelen. Dit betekent dat de bewoners de
ruimte hebben gekregen om hun eigen ervaringen uit de lokale context te vertellen. De topics die
uiteindelijk zijn opgesteld, zijn dan ook het resultaat van hetgeen de respondenten hebben verteld
tijdens de interviews.
De beschrijvingen van de interviews onder de hoofdtopics vormen de uiteindelijke data waaruit de
analyse zal plaatsvinden. Aan de hand van deze analyse kan vervolgens antwoord gegeven worden
op de deelvragen en tenslotte de hoofdvraag. In dit hoofdstuk vindt nog geen analyse van de data
plaats, daarbij worden er ook nog geen conclusies getrokken. Dit hoofdstuk is een weergave van
de betekenissen die de respondenten toekennen aan sportpark Marco van Basten.
Allereerst zullen in paragraaf 6.1 de algemene kenmerken van de respondenten weergegeven
worden, hierna de algemene kenmerken van de bewonersorganisaties die zij vertegenwoordigen.
Deze beschrijving valt onder het hoofdtopic ‘Algemene kenmerken respondenten’. Vervolgens zal
het topic ‘Bekendheid Sportpark Marco van Basten’ beschreven worden in paragraaf 6.2. Hierbij
gaat het in eerste instantie om de bekendheid van de respondent met het sportpark, vervolgens
over de bekendheid van de wijk en/of specifiek de achterban met het sportpark. Hierna volgt in
paragraaf 6.3 ‘Gebruik Sportpark Marco van Basten’ waarna in de paragraaf 6.4 ‘Het sportpark als
openbare groenvoorziening’ wordt beschreven. Het vijfde topic gaat in op de ‘Communicatie en
informatievoorziening van het sportpark’ in paragraaf 6.5. Vervolgens komen achtereenvolgens de
‘Locatie’ in paragraaf 6.6 en ‘Bereikbaarheid’ in paragraaf 6.7 aan de orde. Paragraaf 6.8 gaat in op
de ‘Verbindende elementen’ van het sportpark. In de negende en laatste paragraaf komt een
mogelijke ‘Sporthal’ aan bod.
Tijdens de beschrijving van de empirische bevindingen zullen ook de verschillende posities van de
respondenten benoemd worden. Daarnaast zullen in dit hoofdstuk ook de beschrijvingen van de
observaties meegenomen worden.

6.1 Algemene kenmerken respondenten
Allereerst zullen de algemene kenmerken van de respondenten besproken worden, hierna zal kort
ingegaan worden op de kenmerken van de bewonersorganisaties die zij vertegenwoordigen.
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Wie zijn de respondenten?
In het kader van dit onderzoek is er in totaal met veertien verschillende respondenten gesproken.
Hiervan zijn er twaalf als vrijwilliger betrokken bij de bewonersorganisatie die zij
vertegenwoordigden. Twee van de respondenten zijn (voor een deel) als betaalde kracht in dienst
van de organisatie. Van de geïnterviewden zijn er zes man en acht vrouw. Beide betaalde krachten
zijn vrouw. Van de geïnterviewden die als vrijwilliger betrokken zijn, hebben er twee geen baan.
Beiden hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De overige twaalf hebben naast een hun
vrijwillige betrokkenheid een betaalde baan.
Alle respondenten zijn woonachtig in Utrecht West. Hiervan zijn er zes woonachtig in Oog in Al
(zonder Halve Maan), een vijftal woont in Lombok, twee van hen wonen in Halve Maan Noord en
één respondent is afkomstig uit de buurt Nieuw-Engeland. Uit documentenanalyse (bijvoorbeeld de
wijkmonitor van de gemeente Utrecht) maar ook uit de observaties die zijn uitgevoerd, blijkt dat er
tussen de verschillende buurten uit de wijk West redelijk wat verschillen zitten.
Zo is niet alleen de afstand tot het sportpark erg verschillend (De Nieuw-Engeland ligt het verst
weg van het sportpark en Halve Maan ligt tegen het sportpark aan) maar ook is de samenstelling
van de wijken anders. Zo zijn in Halve Maan bijna alleen sociale huurwoningen te vinden, is Oog in
Al een breed opgezette wijk met overwegend koopwoningen en is Lombok een drukke wijk met
veel winkels waar zowel huur- als koopwoningen te vinden zijn. Binnen Halve Maan zijn niet of
nauwelijks voorzieningen in de wijk zoals een supermarkt e.d. in Lombok is juist een enorme
hoeveelheid aan winkels en voorzieningen voor de bewoners.
Elf van de respondenten hebben zitting in het bestuur van de organisatie die zij
vertegenwoordigen, in twee gevallen is er geen sprake van een bestuur waarin de respondenten
zitting hebben, in één geval is gesproken met een respondent die actief betrokken is geweest bij de
oprichting maar nu geen bestuurlijke taken meer uitvoert maar enkel adviserend is.
De respondenten wonen allen al langere tijd in Utrecht West; dit varieert van 4 jaar tot ongeveer
30 jaar. De geïnterviewden zijn geen van allen zelf lid van één van de verenigingen op het
sportpark. Vijf respondenten hebben één of meerdere kinderen die lid zijn van één van de
verenigingen.

Hoe zien de bewonersorganisaties eruit?
Alle veertien respondenten vertegenwoordigden een eigen organisatie, er is dan ook met veertien
verschillende organisaties gesproken. Een viertal van deze organisaties is ooit opgericht met als
doel het behartigen van de belangen van haar leden. In drie gevallen gaat het om
belangenbehartiging van de bewoners naar de verhuurorganisatie van hun woningen. In één geval
gaat het om belangenbehartiging van alle bewoners van de wijk West richting de gemeente. Drie
van de organisaties richten zich op een specifieke doelgroep, waaronder bewoners met een bepaald
geloof, kunst en cultuur en zelfstandige ondernemers. Drie van de organisaties houden zich met
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name bezig met de leefbaarheid van de (woon)omgeving, hierbij gaat in twee gevallen om een
centrum voor jongeren en een buurthuis.

Eén van de organisaties richt zich specifiek op de binding en betrokkenheid in de wijk, dit
versterken heeft als doel om ook de leefbaarheid te vergroten in de buurt. Eén van de
respondenten vertegenwoordigt een woongroep voor ouderen, een ander de VVE van een
wooncomplex en tot slot is één organisatie van oorsprong een Oranjevereniging, die zich heeft
ontwikkeld tot veelzijdige wijkvereniging. Een vijftal van deze organisaties is actief in
Lombok,daarnaast is een vijftal actief in Oog in Al. Eén organisatie is specifiek gericht op Halve
Maan Noord en één op de buurt Nieuw-Engeland. Een tweetal organisaties richt zich op alle
buurten in de wijk West.
De veertien organisaties vertegenwoordigen verschillende groepen bewoners uit de wijk, en de
grootte van hun de achterban is ook verschillend. Zo wordt de achterban van een viertal
organisaties gevormd door woningen en/of huishoudens die zich in een bepaald deel van de
wijk/buurt bevinden. Drie organisaties hebben te maken met leden, dit varieert van 80 leden tot
680 aangesloten huishoudens.
In vijf gevallen gaat het om een wisselende achterban qua samenstelling en grootte omdat de
achterban geen lid hoeft te zijn maar kan inlopen bij activiteiten die worden georganiseerd. En in
twee gevallen vormen alle inwoners van de wijk West de achterban van de organisatie.

Resumé

Samenvattend kan gesteld worden dat er met een gemêleerde groep respondenten is gesproken.
De respondenten zijn afkomstig uit verschillende buurten in de wijk en vertegenwoordigen ieder
verschillende groepen bewoners (met hier en daar waarschijnlijke enkele overlap). Ook in de
doelen die de organisaties nastreven zijn verschillen en overeenkomsten te vinden maar het
belangrijkste voor allen is, dat zij bewoners willen vertegenwoordigen op verschillende manieren en
in andere situaties.

6.2 Bekendheid; Zijn er zes verschillende verenigingen?
Dit topic valt in twee delen te onderscheiden, namelijk allereerst de bekendheid van de respondent
zelf met het sportpark en daarna wat de respondent denkt en/of vermoedt over de bekendheid van
de wijk en/of achterban met het sportpark.
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Bekendheid respondent met Sportpark Marco van Basten
Van de veertien geïnterviewden zijn er negen al eens op Sportpark Marco van Basten geweest. Een
vijftal van de respondenten is nog niet op het sportpark geweest. Zo geeft één van de
respondenten uit Lombok aan;

‘Ik heb wel gehoord dat ze het gingen bouwen, maar het is eigenlijk op een plek waar ik nooit
kom, ook niet voor werk ofzo dus dan verdwijnt het een beetje van het netvlies.’

Van de negen die al eens op het sportpark zijn geweest komt dit in vijf gevallen omdat één of
meerdere kinderen lid zijn van een sportvereniging op het sportpark. Twee respondenten geven
aan eerder op het sportpark geweest te zijn in verband met bijeenkomsten en/of vergaderingen.
Beide respondenten zijn afkomstig uit de directe omgeving van het sportpark, namelijk Halve Maan
en Oog in Al. Eén respondent heeft in het verleden tegen een voetbalteam van de voetbalverenging
moeten spelen en is om die reden op het sportpark geweest. Eén van de respondenten geeft aan
directe buren te zijn en om die reden al meerdere malen op het sportpark geweest te zijn.
Tien van de respondenten geven aan niet bekend te zijn met het aantal sportverenigingen, ook
geven zij aan niet bekend te zijn met alle zes verschillende takken van sport die er beoefend
kunnen worden. Deze tien respondenten zijn afkomstig uit verschillende buurten uit de wijk en zijn
in een aantal gevallen wel al eens op het sportpark geweest. Het merendeel kan slechts twee
takken van sport benoemen. Dit zijn de sporten die duidelijk zichtbaar zijn volgens hen: tennis en
voetbal.

‘Nou aan de velden dan dus te zien denk ik voetbal en tennis’

Ook door de naam van het sportpark geeft een aantal respondenten aan direct aan voetbal te
denken. Zo geeft een respondent uit Oog in Al aan;

‘Marco van Basten, die is natuurlijk ook van voetbal. Dat is natuurlijk het gevaarlijke aan jullie
naam. Maar ja, je kunt gewoon naar buiten brengen dat er veel meer is natuurlijk.’

Eén van de respondenten uit Lombok geeft zelfs aan door de naam de associatie met een elitaire
voetbalschool te hebben waar je voor moet worden toegelaten om lid te kunnen worden.
R: In mij op komt dan een soort van professionele voetbalschool. Niet iedereen kan hier lid van
worden, de kinderen worden eerst geselecteerd en worden vervolgens opgeleid. Het is dus
redelijk elitair en niet toegankelijk voor iedereen.
I: Hoe komt u aan deze associatie?
R: Door de naam Marco van Basten denk ik, dat straalt natuurlijk iets uit, iets professioneels.
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Van deze tien geïnterviewden is een drietal respondenten wel met enige regelmaat op het
sportpark te vinden omdat één of meerdere kinderen lid is van één van de verenigingen. Een van
hen is wel op het sportpark geweest vanwege bijeenkomsten en/of vergaderingen en één van hen
heeft ooit moeten voetballen op het sportpark. De overige vijf geven aan nooit op het sportpark
geweest te zijn.
Vier respondenten weten dat er zes verschillende verenigingen op het sportpark zitten, zij kunnen
ook aangeven welke sporten deze verenigingen beoefenen. Van deze vier respondenten komen
twee met enige regelmaat op het sportpark omdat één of meerdere kinderen lid zijn van één van
de sportverenigingen. Een respondent is op het sportpark geweest in verband met bijeenkomsten
en/of vergaderingen en een respondent is directe buren met het sportpark. Deze respondenten zijn
afkomstig uit Lombok, Oog in al en Halve Maan.

Bekendheid wijk/achterban met Sportpark Marco van Basten
Twaalf respondenten geven aan te denken dat hun achterban weet dat er een sportpark in de wijk
is. Eén van hen geeft aan dat de achterban dit waarschijnlijk niet weet maar hier ook geen
interesse in heeft en dat deze ook geen doelgroep voor het sportpark zou moeten zijn. Dit is een
ouderen doelgroep woonachtig in Lombok. De ander geeft aan het moeilijk is in te schatten, maar
dat de ervaring is dat mensen in de buurt waar de organisatie actief is, Lombok complex 507,
sowieso weinig op de hoogte zijn;

‘Ik denk het haast niet. Maar dat is wel natte vinger werk. Maar het is hier in de buurt heel
moeilijk om überhaupt informatie door te geven. Er is of een taalbarrière of mensen ja, lezen
het niet.’

Twee van de respondenten, die vanuit hun organisatie met name te maken hebben met jongeren
in Lombok en Halve Maan, geven wel duidelijk aan dat de ouderen waarschijnlijk niet op de hoogte
zijn van het bestaan van Sportpark Marco van Basten.

‘Je moet twee groepen uit elkaar houden. De ouderen en jongeren. De ouderen zullen we hier
even buiten laten maar de jongeren van mijn generatie en jonger die weten het wel ja.’

Alle veertien respondenten zijn van mening dat hun achterban en - in sommige gevallen zelfs de
gehele wijk - niet weet dat er meerdere sporten beoefend kunnen worden en dan al zeker niet
welke sporten er beoefend kunnen worden. Hierbij geeft het merendeel van de respondenten
opnieuw te kennen dat de meeste mensen wel weten dat er gevoetbald kan worden en in een
aantal gevallen ook dat er tennisbanen op het sportpark zijn. Zo geeft een respondent uit Halve
Maan aan;
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‘Ik informeer altijd wel naar dingen maar ik denk dat heel veel mensen niet informeren en
alleen weten wat ze zien, dus tennis en voetbal.’

Of zoals een andere respondent uit Lombok aangeeft;

‘Iedereen heeft er wel van gehoord, maar er zullen ook wel wat mensen zijn die er nog nooit
van gehoord hebben. Maar wat op zich wel zo is, iedereen denkt gelijk aan voetbal. Dus ik denk
dat het daar vaak mee geassocieerd wordt. Andere sporten daar hebben ze denk ik geen weet
van, nee ‘

Respondenten uit buurten die dicht tegen het sportpark aan liggen geven aan dat de bewoners uit
dit deel van de wijk wel bekend zijn met het sportpark, ook vermoeden zij dat dit in andere delen
misschien minder het geval is;

‘De mensen die hier in Halve Maan wonen die weten het wel,ook de ouderen. Maar de mensen
in Lombok enzo daar weet niet iedereen het van denk ik.’

Resumé

De bekendheid van Sportpark Marco van Basten is volgens de respondenten niet groot al verschilt
dit enigszins per buurt. Binnen wijken dicht bij het sportpark (Halve Maan Noord en Oog in Al) is er
waarschijnlijk meer bekendheid dan in Lombok en Nieuw-Engeland. Niet alle respondenten zijn al
eens op het sportpark geweest en van hen weet een minderheid te vertellen welke sporten er
beoefend kunnen worden. Er zijn maar twee sporten die de meeste kunnen benoemen, voetbal en
tennis, en dit komt voornamelijk door de naam van het sportpark en omdat de velden en
tennisbanen zichtbaar zijn. De meeste respondenten die het sportpark al eens een bezoek brachten
(om verschillende redenen) kunnen ook niet alle sporten en/of verenigingen op het sportpark
noemen. Slechts twee van de vijf respondenten, waarvan één of meerdere kinderen lid zijn van
één van de verenigingen op het sportpark, is bekend met de zes sporten die beoefend kunnen
worden.
Naast de eigen onbekendheid met de activiteiten die op het sportpark gedaan kunnen worden,
geven de respondenten ook te kennen dat zij het vermoeden hebben dat hun eigen achterban hier
ook niet mee bekend is. Een overgrote meerderheid denkt wel dat de achterban van het bestaan
van het sportpark afweet.
Enkele respondenten maken duidelijk onderscheid in de doelgroep, volgens hen zijn ouderen niet
op de hoogte van het sportpark en dus ook niet van de sporten die hier beoefend kunnen worden.
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6.3 Gebruik; Er kan meer gebruik worden gemaakt
Bij dit topic is de respondenten gevraagd of zij zelf (individueel of met de bewonersorganisatie) wel
eens gebruik hebben gemaakt van het sportpark en hoe zij het gebruik van de wijkbewoners zien
en ervaren.

Eigen gebruik door respondent en/of bewonersorganisatie
Zoals reeds aangegeven, is geen van de respondenten zelf lid van één van de verenigingen. Een
vijftal respondenten maakt indirect zelf gebruik van het sportpark omdat één of meerdere kinderen
lid is van één van de verenigingen op het sportpark. Als reden voor het lidmaatschap wordt door
alle vijf respondenten genoemd dat het een voordeel is dat het sportpark dichtbij is. De
respondenten zijn afkomstig uit alle buurten die vertegenwoordigd zijn in dit onderzoek, NieuwEngeland , Lombok, Oog in Al en Halve Maan.

‘Nou ten eerste omdat ik hier in de buurt woon, hij kan zelf er naar toe lopen en ik ook.’
Of zoals een andere respondent uit Lombok aangeeft;

‘Dit is gewoon de dichtstbijzijnde vereniging en we hebben ook geen auto en dan is dit wel heel
makkelijk.’

Eigen gebruik door zelf te sporten op het sportpark is er onder de respondenten niet. Een aantal
respondenten geeft aan een andere sport dan die op het sportpark aangeboden wordt te
beoefenen, de genoemde sporten zijn binnensporten (zoals badminton en volleybal).
Geen van de geïnterviewde organisaties heeft tot op heden gebruik gemaakt van het sportpark. Bij
het merendeel van de respondenten is ook niet bekend op welke wijze hiervan gebruik gemaakt
zou kunnen worden. Met name de mogelijkheid om gebruik te maken van één van de ruimtes in
het paviljoen was bij de meeste respondenten (twaalf) niet bekend, getuigd ook deze reactie;

‘Oh, echt waar? Dat wist ik inderdaad niet.’

Tijdens de interviews geeft aan aantal respondenten (vijf) aan dat zij voor hun
bewonersorganisatie geen reden zien om gebruik te maken van velden en/of ruimtes op het
sportpark.
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‘Wij hebben meestal met de federatie dat soort dingen altijd gehouden in het buurthuis, de
ruimte hier bij de kerk en dat is prima.’
Negen van de respondenten geeft echter wel aan in de toekomst wellicht gebruik te willen maken
van het sportpark. Hierbij worden zowel de velden als de ruimtes in het paviljoen genoemd als
mogelijkheden.

‘Kijk, wat mij opzich dan wel leuk lijkt is om gewoon een keer met z’n allen een sportdag te
hebben of bijvoorbeeld een algemene ledenvergadering. Ja, dan wil je dat toch in een wat
rustigere omgeving doen met daarna een borreltje. Daar zou dit heel goed voor kunnen zijn.’

Of zoals een respondent uit Halve Maan aangeeft;

‘Nee, wij wisten eigenlijk niet dat er daar mogelijkheden voor zijn. We hadden in die zin ook
nooit contact met het sportpark en bijvoorbeeld wel met de kerk en wij zaten daar altijd al en
dat is gewoon altijd zo gebleven. Maar we zouden het best een keer hier kunnen doen, dan
kunnen mensen ook meteen het sportpark leren kennen inderdaad.’

Gebruik bewoners Utrecht West
Al eerder bleek dat twaalf respondenten denken dat hun achterban op de hoogte is van het
bestaan van het sportpark. Alle respondenten vinden het lastig om aan te geven of hun achterban
ook gebruik maakt van het sportpark. Het merendeel heeft wel het vermoeden dat met name de
jongeren uit de wijk ook wel eens op het sportpark geweest zijn, maar of zij ook lid zijn? Een
aantal respondenten (2) noemt direct het aantal leden dat hij/zij kent uit de eigen achterban.
‘Ja, van die jongeren wel enkele maar maximaal 10 of zo. Vaak zijn ze ook lid van verenigingen
buiten de wijk of zaalvoetbal’

Een ander geeft aan een sterk vermoeden te hebben dat onder de eigen achterban niet of
nauwelijks leden te vinden zijn, volgens de respondent heeft dit te maken met de culturele
achtergrond van de achterban. Deze respondent werkt in Lombok met jongeren
in een buurthuis.
‘Nee, niet veel denk ik. Ze zijn er misschien wel eens met school geweest of hebben een keer
naar een voetbalwedstrijd gekeken maar ze zullen geen lid zijn, nee. Als er een tussen zit die
daar lid is dan zou dat bijzonder zijn, niet veel nee.’

Daarnaast geeft één respondent, namens een jongerencentrum in Lombok, heel sterk aan dat de
wachtlijst die de voetbalvereniging heeft voor een belemmering van het gebruik van het sportpark
zorgt;
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‘Ze weten in ieder geval wel dat het bestaat. Maar er moet een reden zijn om te komen. Als
jongeren hier willen gaan voetballen, ja dat kan dan niet want er is een wachtlijst. Ja, en dan
als je dat nu hoort in de wijk, PVC is een synoniem voor wachtlijsten. En dan houdt het op.’

De respondenten zijn het over het algemeen met elkaar eens dat er meer gebruik van het
sportpark gemaakt zou kunnen worden, de respondenten die hierover uitspraken doen zien dan
ook een rol weggelegd voor andere partners (wijkwelzijn, scholen). Zoals een respondent uit Halve
Maan aangeeft:

‘Het complex is er en waarom zou je daar dan geen gebruik van maken? Ze moeten het gewoon
organiseren. Portes en de scholen zouden er ook meer gebruik van kunnen en misschien wel
moeten maken.’

Resumé

Geen van de respondenten en/of de bewonersorganisatie die zij vertegenwoordigen maken zelf
gebruik van het sportpark. Een klein deel van de respondenten maakt wel indirect gebruik van het
sportpark doordat één of meer kinderen hier sporten.
Tijdens de gesprekken bleek dat de respondenten niet op de hoogte waren van de verschillende
mogelijkheden die het sportpark te bieden heeft, zoals het huren van een zaal in het paviljoen.
Een minderheid respondenten geeft aan ook geen reden te zien om in het verleden gebruik
gemaakt te hebben of om in de toekomst wel gebruik te maken van het sportpark. Zij hebben op
dit moment voldoende ruimtes om bijvoorbeeld vergaderingen e.d. te houden. De meerderheid van
de respondenten geeft echter aan hier in de toekomst wellicht wel gebruik van te maken. Een
aantal is hier zelfs erg enthousiast over en ziet verschillende mogelijkheden (sportdagen,
vergaderingen e.d.).
In welke mate de bewoners gebruik maken van het sportpark vinden alle respondenten lastig in te
schatten. Bij de overgrote meerderheid is ook niet bekend of mensen uit hun achterban lid zijn bij
één van de verenigingen. Slechts twee respondenten weten een aantal leden te noemen dat lid is.
De respondenten vermoeden wel dat de jongeren uit de wijk wel weten dat het sportpark bestaat
maar weten niet of zij er ook daadwerkelijk gebruik van maken. Één respondent afkomstig uit
Lombok merkt specifiek op dat de culturele achtergrond van een groot deel van de achterban wel
eens een probleem zou kunnen zijn om lid te worden. Daarnaast merkt een ander,ook afkomstig
uit Lombok, op dat de voetbalvereniging PVC inmiddels synoniem staat voor een wachtlijst en dat
daardoor veel jongeren uit de wijk niet naar het sportpark komen.
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Een aantal respondenten, uit de buurten Lombok, Oog in Al en Halve Maan merkt tot slot specifiek
op dat er meer gebruik van het sportpark gemaakt zou moeten worden. Hierbij benoemen zij met
name het gebruik door jongeren. Dit gebruik zou vorm gegeven kunnen worden door
samenwerking met verschillende partners (waaronder zij zelf) in de wijk.

6.4 Een openbare groenvoorziening; echt waar?
Het gegeven dat de velden van het sportpark overdag vrij toegankelijk zijn is bij het grootste deel
van de respondenten (elf) niet (op die manier) bekend. Een tweetal van deze elf gaf aan wel
gehoord te hebben dat groepen er af en toe konden sporten.

‘Ik weet dat het open is voor groepen die hier willen sporten.’

Alle elf de respondenten reageren enthousiast wanneer zij dit horen en geven aan hier in de
toekomst ook zeker gebruik van te willen maken, ook geven zij aan dat dit onder hun achterban
waarschijnlijk niet bekend is. Met name de organisaties uit de wijk die veel
jongeren in hun achterban hebben zijn enthousiast, zo blijkt ook uit de volgende uitspraak van de
vertegenwoordiger van een buurthuis in Lombok;

‘Ik ben blij dat ik het nu weet want net zoals nu met de mooie weer moeten die jongens gewoon
lekker naar buiten. Dan kunnen wij met ze naar het sportpark gaan om lekker buiten te
voetballen ofzo. Heel leuk! Dat gaan we zeker doen ook.’

De respondent, die spreekt namens een jongerencentrum in Lombok, plaatst kanttekeningen bij
het vrij toegankelijk zijn van het sportpark. Deze respondent merkt op dat er op die momenten dus
ook geen toezicht wordt gehouden en ziet dit als een mogelijk probleem.

‘Natuurlijk zodra mensen dat weten dan komen er veel mensen en groepen en wie gaat dat
begeleiden en dergelijk?. Maar dat zou in samenwerking met de wijk en met organisaties in de
wijk kunnen georganiseerd worden. Dat zou mooi zijn.’

Een andere respondent, afkomstig uit Halve Maan, vindt echter juist dat het meer bekend zou
moeten zijn in de wijk:
‘En ik denk ook inderdaad dat het ook heel belangrijk is om te laten weten dat het ook vrije
inloop is ook. Dat van de wijk is en dan denk ik ja jeetje, dat weet bijna niemand denk ik en dat
is gewoon zonde.’
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Uit observaties blijkt echter wel dat er – met name wanneer het mooi weer is - jongeren naar het
sportpark komen om te sporten. De respondenten die met jongeren werken in de wijken Lombok
en Halve Maan geven aan dat deze waarschijnlijk geen deel uitmaken van hun achterban. Tijdens
de observaties is vastgesteld dat het met name een zelfde groep kinderen is en dat een aantal van
hen lid zijn bij de voetbalvereniging.
Daarnaast blijkt uit observaties dat op woensdagmiddag de wijkwelzijnsorganisatie Portes gebruikt
maakt van de velden voor het aanbieden van voetbalactiviteiten. De jongeren die hieraan meedoen
worden door Portes van de verschillende pleintjes in de buurt gehaald, met name uit Halve Maan
en in mindere mate Lombok.

Resumé

In navolging van het gebruik van het sportpark is in dit kader gesproken over het sportpark als
openbare groenvoorziening. Zoals al op te maken was uit de vorige paragraaf zijn de respondenten
niet bekend met de mogelijkheden die het sportpark biedt qua gebruik. Ook het feit dat het
sportpark overdag vrij toegankelijk is was bij het overgrote deel van de vertegenwoordigers van de
bewonersorganisaties niet bekend.
Zowel bij hen zelf als bij de achterban van hun organisatie zal dit niet bekend zijn, vermoeden zij.
Uit observaties die tijdens het onderzoek zijn uitgevoerd blijkt echter wel dat wanneer de zon
begint te schijnen een aantal jongeren het sportpark wèl weet te vinden. Dit zijn echter wel over
het algemeen dezelfde jongeren waarvan een deel ook lid is van de voetbalvereniging. Het gebruik
van het sportpark als openbare groenvoorziening neemt in de lente en zomermaanden enigszins
toe, maar het blijft een beperkte groep die er gebruik van maakt. De wijkwelzijnsorganisatie maakt
ook gebruik van de velden op woensdagmiddag, door jongeren uit met name Halve Maan en in
mindere mate Lombok naar het sportpark te halen.

De mogelijkheid om overdag vrij gebruik te maken van het sportpark roept enthousiasme op onder
de respondenten, met name afkomstig uit Lombok en Halve Maan, en zij geven dan ook aan er in
de toekomst zeker gebruik van te maken. Een respondent die veel te maken heeft met jongeren in
Lombok denkt echter na over de consequenties hiervan en geeft aan dat het toezicht dan wel
georganiseerd moet worden. Op welke manier zou de respondent niet direct kunnen zeggen.
Dezelfde respondent geeft tevens aan dat niet de hele wijk direct moet weten dat het sportpark vrij
toegankelijk is. Andere respondenten, ook afkomstig uit Lombok maar ook uit Halve Maan en Oog
in Al delen deze mening niet en vinden juist de wijk op de hoogte gebracht moet worden.
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6.5 Informatie over het sportpark, is dat er dan?

‘Tuurlijk, jullie kunnen echt wat laten zien. Ik bedoel, dit is echt een fantastisch complex en ja,
die PR is natuurlijk heel belangrijk’.

Alle veertien respondenten geven aan dat zij niet of nauwelijks op de hoogte zijn van enige
communicatie en/of informatievoorziening vanuit het sportpark over het sportpark. Zij zijn het ook
allemaal met elkaar eens dat dit beter zou kunnen. Een aantal van hen noemt het zelfs een gemis.

‘Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat het sportpark dat mist. Ten minste dat denk ik wel. Als ik
niets in de krant lees of geen folder lees of via de andere verenigingen niets hoor. Dan denk ik
persoonlijk dat het iets beter kan ja, ja, dan denk ik zeker dat dat beter kan’.

De respondenten die zelf wel al enige informatie hadden over het sportpark, geven aan dat zij dit
zelf hebben opgezocht of dat zij dit wisten omdat ze al eens op het sportpark geweest zijn. Zo
geeft een respondent uit Oog in Al aan zelf de informatie te hebben ingewonnen en hiervan op de
hoogte te zijn door bezoeken aan het sportpark.

‘Nou ik wandel. En dan loop ik wel eens hier langs en dan zie je dus actief buiten welke sporten
er beoefend worden maar dat is het ook. En wat er binnen kan dat weet ik dan dus omdat we
hier wel eens vergaderen, je hebt prachtige ruimten hier. En die staan nu dan ook leeg en dan
denk ik wel wat zonde!’

Het merendeel van de respondenten vindt dat het sportpark meer informatie zou moeten
geven en beter zou moeten communiceren met de wijk en haar bewoners. Zoals de respondent
afkomstig uit Nieuw-Engeland aangeeft:
‘Opzich is het gewoon goed om te weten dat er een sportpark in dit stadsdeel is en wat er dan
allemaal plaats vindt en wat je er kan doen, dat zou heel goed zijn.

Of zoals een respondent uit Halve Maan ook benoemt dat het goed is voor mensen om te weten
omdat het beoefenen van sport voor de mensen uit de wijk goed is:

Dat lijkt mij heel goed ja. Sowieso is het goed dat mensen, kinderen en volwassen meer aan
sport doen want sport is heel goed. En dat dit dan hier kan en dat het makkelijk toegankelijk is
en wat er allemaal te doen is, is denk ik wel goed om te laten weten.

Om een betere informatievoorziening tot stand te brengen, geeft een aantal respondenten tijdens
het interview ook direct tips: zo zouden er flyers, posters, een nieuwsbrief en/of informatieboekjes
gemaakt kunnen worden, zo adviseren respondenten afkomstig uit de hele wijk. De organisaties
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die werken met jongeren,noemen ook het organiseren van activiteiten zoals toernooien voor de
buurt of een open dag. Op die manier zou je de bewoners meer informatie kunnen geven over het
sportpark.

‘Brochures, flyers, folders. Wat gaat er gebeuren dit jaar, wanneer start het seizoen, wanneer is
er open dag is.’

Ook het sportpark profiteert hier vervolgens van zeggen enkele omdat er dan meer bekendheid
komt voor het sportpark en de mogelijkheden die het te bieden heeft.

‘Precies, want kijk als zij zich meer naar buiten profileren en zich beter bekend maken dan denk
ik dat het voor hun en voor de buurt beter zou zijn.’

Een respondent uit Oog in Al vindt vooral dat het sportpark hier meer aan zou moeten doen om zo
potentiële leden te kunnen bereiken.

‘Ik denkt dat het voor de bewoners niet eens zo noodzakelijk is maar ik denk dat jullie dat als
verenigingen zouden moeten willen. Omdat de bewoners hier een doelgroep zijn voor jullie, het
zijn de makkelijkste klanten. Klanten op val afstand. En vanuit dat oogpunt denk ik dat je ze
zou moeten informeren.’

Resumé

Samenvattend kan gesteld worden dat de respondenten het met elkaar eens zijn dat er geen
informatievoorziening over het sportpark plaatsvindt en dat er niet of nauwelijks informatie
beschikbaar is. Geen van hen kan zich herinneren sinds de opening van het park enige informatie
en/of communicatie uitingen te hebben ontvangen. De informatie en communicatie is op dit
moment niet goed, is het gezamenlijke oordeel. De respondenten verwijzen hierbij ook naar de
onbekendheid van het sportpark en de sporten die hier beoefend kunnen worden: wanneer er niet
of nauwelijks informatie bekend en/of beschikbaar is, zal het sportpark en haar mogelijkheden ook
niet erg bekend worden in de wijk.
Over dit thema delen de respondenten dezelfde mening en vinden dat de informatievoorziening
beter kan en eigenlijk ook zou moeten. Niet alleen voor de wijk maar zoals één respondent uit Oog
in Al ook opmerkt voor het sportpark zelf en het bereiken van potentiële leden.
De respondenten hebben ook ideeën over hoe dit verbeterd zou kunnen worden, namelijk door
middel van algemene informatiebrochures en flyers. Hierop kan vermeld worden wat er gebeurt op
het sportpark, wanneer en wat er verder voor mogelijkheden zijn. Dit voorstel wordt zowel door
direct omwonenden gedaan maar ook door de respondenten afkomstig uit Lombok. De
respondenten die veel met jongeren te maken hebben, noemen ook het organiseren van
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toernooien en open dag als manier om meer te weten te komen over het sportpark voor hun
achterban.

6.6 Locatie & Ligging; twee aparte dingen
De respondenten zijn verdeeld over hetgeen zij vinden van de locatie Sportpark Marco van Basten.
Zo worden de volgende termen genoemd door verschillende respondenten; ongezellig, onzichtbaar,
op een punt, schitterend, dichtbij (vanuit Halve Maan en Oog in Al), ver weg (vanuit Lombok),
minder gunstig en een donkere hoek.
Het grootste deel van de respondenten, afkomstig uit alle buurten in de wijk, is het in
principe met elkaar eens dat, wanneer je alleen kijkt naar de locatie en niet de ligging,
het een goede en mooie locatie is.

‘Het is onzichtbaar. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de ligging. Maar de locatie op
zich is natuurlijk schitterend.’

Over de ligging zijn wel meerdere meningen te onderscheiden. Zo ligt het sportpark op de (noord)
punt en dat komt het sportpark niet ten goede, volgens respondenten die zich zowel dichtbij als
verder weg van het sportpark bevinden. Hierdoor lopen mensen uit Oog in Al en Lombok minder
makkelijk langs en ligt het ook minder in het zicht, zo stelt een respondent uit Lombok:

‘Maar ik denk dat je qua locatie hier als sportpark dan minder gunstig voor ligt, je
loopt hier minder makkelijk even naar binnen.’

Een enkeling vindt het zelfs een ongezellige plek;

‘Het is alleen een ongezellig plek.’

De respondenten uit de buurt direct tegen het sportpark aan, Halve Maan, geven aan dat het
sportpark voor hun gevoel onderdeel van de wijk is, het is echt een sportpark van de
wijk.

‘Nou voor ons in Halve Maan dan specifiek, is het echt iets dat in de wijk ligt.’
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Een tweetal respondenten afkomstig uit Lombok en Nieuw-Engeland geeft aan dat de locatie voor
de bewoners uit hun buurt niet gunstig is.
‘Het Sportpark is eigenlijk vanuit Lombok en Nieuw-Engeland te ver weg om te gaan
sporten voor de kinderen’

Resumé

De geïnterviewden maken onderscheid tussen de locatie en de ligging van het sportpark. Over de
locatie zijn zij het eens, het is een mooie locatie zo bij de twee kanalen en met een nieuwe
voorziening als het sportpark er tussen in. De ligging is echter volgens de respondenten uit Lombok
en Nieuw-Engeland minder gunstig. Doordat het sportpark op de punt van de wijk ligt is het
onzichtbaar voor velen en ook een beetje een donkere hoek. Hierdoor is het voor bewoners uit
bijvoorbeeld de wijk Lombok en Nieuw-Engeland ver weg, menen zij. Voor bewoners uit Halve
Maan Noord en in mindere mate Oog in Al is het sportpark juist dichtbij. Bij dit thema is er duidelijk
sprake van een verschil van mening bij de respondenten afkomstig uit de verschillende wijken. Zo
is het sportpark in de ogen van de respondenten uit Halve Maan Noord een wezenlijk onderdeel
van hun buurt terwijl het voor bewoners van Oog in Al eigenlijk te ver weg is, laat staan voor de
bewoners uit Lombok en Nieuw-Engeland.

6.7 Goede Bereikbaarheid
Naast de locatie en ligging van het sportpark is ook met de respondenten gesproken over de
bereikbaarheid van het sportpark.
De respondenten zijn het met elkaar eens dat het sportpark voor de mensen uit de gehele wijk
goed bereikbaar is. Zij noemen echter ook een aantal zaken die wat hen betreft minder goed zijn.
Zo noemt een groot aantal uit de gehele wijk afkomstige respondenten dat het laatste stukje weg
naar het sportpark ’s avonds een donker stuk is, wat niet als prettig wordt ervaren.
‘Al is wel ’s avonds de weg ernaar toe niet voor alle mensen, vooral de wat ouderen, even
prettig. Dit is toch een eng weggetje dan.’

‘En het is gewoon best wel donker op dat hele stuk.’
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Daarnaast noemt een klein deel van de respondenten, dat zelf kinderen hebben of veel met
jongeren te maken heeft, de oversteekplaats richting het sportpark als probleem
voor de bereikbaarheid. Sommige van hen noemen deze zelfs gevaarlijk.

‘Het is daar namelijk wel een lastig punt, er is geen goede oversteekplaats.’

Een respondent die zich richt op de leefbaarheid in Oog in Al benoemt nadrukkelijk de ingang van
het sportpark. Deze ingang zit wat de respondent betreft niet aan de goede kant en komt hierdoor
de bereikbaarheid, maar met name ook de toegankelijkheid, niet ten goede. Door de ingang aan de
andere kant van het sportpark open te zetten zouden mensen vanuit de wijk direct het sportpark
op kunnen, ook hoef je op die manier niet meer over de donkere toegangsweg.

‘Het is natuurlijk heel mooi nu maar wat ik mooi zou vinden als toegankelijkheid vanuit de
wijk naar de sportaccommodatie heel groot zou zijn. Dus wat mij betreft gaat het hek aan de
andere kant open, ook daarbij meegenomen dat het hier naar toe aan het eind van de dag
toch ook wel een beetje een raar paadje hier naar toe hebt, waar auto’s heen en weer rijden.
Maar ik zou dus de toegankelijkheid van het park om die jongeren hier naar toe te krijgen
vind ik heel belangrijk.’

Resumé

Over het algemeen stellen alle respondenten dat de bereikbaarheid van het sportpark goed is. Het
sportpark is voor mensen uit de wijk voldoende bereikbaar via fiets, lopend en zelfs per auto. De
respondenten die wel eens op het sportpark geweest zijn, noemen echter ook een aantal obstakels
voor de bereikbaarheid. Zo is de toegangsweg ’s avonds donker en niet prettig en wordt de
oversteekplaats bij de Lessinglaan als gevaarlijk bestempeld. In een enkel geval is deze
oversteekplaats de reden dat ouders hun kinderen brengen in plaats van zelf laten fietsen naar het
sportpark.
Eén respondent, die zich richt op de leefbaarheid van de buurt in Oog in Al en Halve Maan, gaat
nadrukkelijk in op de ingang van het sportpark, door andere respondenten wordt dit niet of
nauwelijks genoemd. Deze respondent geeft te kennen dat de huidige ingang de bereikbaarheid
niet ten goede komt. De ingang aan de kant van de wijk Halve Maan Noord zou wat de respondent
betreft geopend moeten zijn zodat het sportpark ook meer en met name directer is betrokken bij
de wijk.

6.8 Verbindende elementen; niet verplicht, wel verplicht voelen.
Bij het topic verbindende elementen is met de respondenten gesproken of en zo ja welke functie zij
zien weggelegd voor het sportpark in de wijk. Hierbij is met name aandacht geweest voor de
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functies en/of elementen die het sportpark en de wijk met elkaar kunnen verbinden, wanneer de
respondenten dit überhaupt nodig vonden.
De veertien geïnterviewden zijn het met elkaar eens dat het goed is voor de wijk dat er een
sportpark is. Op die manier is er op korte afstand een plaats waar met name kinderen kunnen
sporten.

‘Dichtbij,dat is echt sowieso een heel groot voordeel’

.

Het merendeel van de geïnterviewden, afkomstig uit de verschillende buurten in de wijk, ziet een
functie voor het sportpark ten opzichte van de wijk weggelegd. Hierbij gaat het allereerst om het
aanbieden van lidmaatschap bij een sportvereniging maar ook om het aanbieden en faciliteren van
ongeorganiseerde sportactiviteiten.

‘Sommige mensen willen geen lid zijn van een vereniging maar vinden het wel leuk om eens in
de zoveel tijd iets te doen of om hier te zijn.’

Ook geeft een aantal van de respondenten, met name diegenen die zich vanuit de
bewonersorganisatie inzetten voor de leefbaarheid in de buurt en/of wijk, aan dat het sportpark
een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. Voor een deel gebeurt
dit nu al doordat kinderen een kans hebben gekregen te gaan sporten waar zij deze voorheen niet
hadden.

‘Ik denk dat er meer kinderen door zijn gaan sporten omdat de drempel lager is.’
Voor een deel menen de respondenten, met name zij die met jongeren te maken hebben, dat het
sportpark daar nu te weinig voor doet. Zo wordt er nog weinig voor de wijk georganiseerd en
meent een enkeling uit Lombok en Nieuw-Engeland dat de verenigingen van het sportpark
bijvoorbeeld af en toe hun gezicht in de buurt kunnen laten zien.

‘Ik denk misschien toch je kenbaar maken en ik denk ook samen dingen doen met elkaar in de
wijk. Gezamenlijke activiteiten aanbieden zodat bewoners kunnen zien wat er allemaal mogelijk
is in de wijk. Dat een wijk meer is dan alleen wonen.’

De respondenten zijn het met elkaar eens dat sport de primaire doelstelling is en moet zijn van het
sportpark, hieromheen kan het echter bijdragen aan ontmoetingen van mensen in de wijk. Dit
gebeurt nu al door dat buurtbewoners naast elkaar naar een wedstrijd staan te kijken.
Ook kan het sportpark een plaats bieden aan jongeren die anders op straat zouden hangen en/of
sporten. Dit zou dan niet eens direct via een lidmaatschap moeten gebeuren maar juist ook door
het aanbieden van inloopactiviteiten en toernooien voor de buurt. Een deel van de
bewonersorganisaties, zowel met jongeren als volwassenen in de doelgroep en afkomstig uit
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verschillende buurten, ziet hierbij ook een rol voor zichzelf weggelegd door samen te werken met
het sportpark en de verenigingen.

‘Want jullie zitten precies tussen Kanaleneiland en Lombok in en dat klinkt misschien heel stom
maar dan heb je toch het gros allochtonen jongens wat ontzettend fanatiek kan en wil
voetballen. Maar niet vanuit die Nederlandse cultuur meteen lid wil worden enzo. Die cultuur is
heel anders, veel vrijer op een bepaalde manier en daar past een lidmaatschap met
verplichtingen niet bij. Als zij gewoon zin hebben om te voetballen dan gaan ze voetballen.’

‘Nou, ik denk dat daar ook een rol voor Portes ligt. Zij signaleren wat er op straat gebeurt en
kunnen de kinderen en jongeren aanspreken. Je zou bijvoorbeeld de sporten die hier zijn
kunnen aanbieden aan de kinderen, zodat ze weten dat het er is en dat ze daar iets mee
kunnen doen.’

Behalve dat het goed is voor een wijk dat er een sportpark is, zijn de respondenten ook van
mening dat een sportpark een meerwaarde kan zijn voor de wijk. Hierbij wordt zowel het bieden
van een plek om elkaar te ontmoeten genoemd, als het aanbieden van actieve vrijetijdsbesteding.
Een aantal respondenten afkomstig uit Halve Maan en Oog in Al geeft ook aan dat het aanzien van
de wijk is verbeterd en dat een wijk meer te bieden moet hebben dan enkel wonen. Met de komst
van het sportpark is dat voor een deel verwezenlijkt.

‘Ik denk misschien toch je kenbaar maken en ik denk ook samen dingen doen met elkaar in de
wijk. Gezamenlijke activiteiten aanbieden zodat bewoners kunnen zien wat er allemaal mogelijk
is in de wijk. Dat een wijk meer is dan alleen wonen.’

Wanneer de respondenten gevraagd wordt of het sportpark een functie in de wijk moet vervullen,
geven zij allen aan dat het niet een kwestie van moeten is. Het sportpark en de verenigingen
moeten zelf een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie van de wijk.
‘Nee, niemand is verplicht iets te doen. Dat moet even goed gezegd worden, iedereen is
vrijwilliger. Tenzij je, je verplicht voelt natuurlijk. Dat is een groot verschil. Je kunt je verplicht
voelen om iets te doen voor de wijk omdat je in de wijk zit. Het moet niet maar het sportpark
kan zeker een rol spelen. ‘

Dit moet hen niet opgedragen en/of opgedrongen worden. De respondenten uit de gehele wijk
geven wel aan te hopen dat het sportpark een grotere rol in de wijk zou kunnen spelen; op dit
moment is deze namelijk nog relatief klein, geven zij aan.

Resumé

Samenvattend kan gesteld worden dat het sportpark naast het aanbieden van sport zeker ook een
bredere functie kan hebben binnen de wijk. De respondenten zijn het hierover eens en geven ook
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allen aan dat dit geen verplichting is. Het zou echter wel van meerwaarde kunnen zijn voor de wijk.
Het sportpark wordt door een aantal gezien als een ontmoetingsplaats, voor zowel jongeren als
volwassenen. Enkele anderen geven aan dat er al ontmoetingsplaatsen genoeg zijn in de wijk en
dat dit iets is dat het sportpark niet per sé hoeft na te streven; er kan wel een plek geboden
worden voor actieve vrijetijdsbesteding.
Het aanbieden van sport is in ieders ogen de primaire taak van het sportpark, maar door
bijvoorbeeld aanbod te creëren voor de wijk en alle buurten die zich hierin bevinden, kan het
sportpark ook een taak in de wijk vervullen. Volgens de respondenten gebeurt dat op dit moment
te weinig of helemaal niet.
Een aantal respondenten, afkomstig uit de directe omgeving van het sportpark, benoemt specifiek
dat het sportpark een bijdrage levert en kan leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de
wijk.

6.9 Sporthal; Die moet er komen!
Dit negende en laatste topic is volledig afkomstig van een aantal respondenten. De sporthal was in
de eerste instantie niet opgenomen als mogelijk topic voor dit onderzoek. Gaandeweg het
onderzoek bleek echter dat een zestal respondenten zelf dit onderwerp aansneed. De sporthal is
dan ook om die reden opgenomen in de algemene topiclijst. De respondenten die het onderwerp
aansneden zijn afkomstig uit Lombok, Halve Maan en Oog in Al.
Het ontbreken van een sporthal in Utrecht West ervaren de zes respondenten als een groot gemis.
Een aantal van hen had een aantal jaar geleden over plannen van een mogelijke bouw van een
sporthal gehoord. Tijdens de interviews wilden zij graag weten wat hiervan de stand van zaken is.
‘Voor de wijk vind ik een sporthal echt een enorm gemis en iets dat er echt moet komen.’

De respondenten zijn allen van mening dat er een sporthal moet komen in de wijk en dat deze
eventueel bij het sportpark geplaatst zou moeten en/of kunnen worden.
De respondenten die dit onderwerp hebben aangesneden zijn ook van mening dat de verschillende
partijen in de wijk hun krachten moeten bundelen om duidelijk te maken dat er een sporthal moet
komen.
‘Al is het niet dit jaar dan is het volgend jaar. Er blijft anders voor West helemaal niets over
wat betreft binnensport. We moeten nu eigenlijk samen bundelende krachten veroorzaken en
dat in het college neerleggen en zeggen dat er gewoon iets gedaan moet worden.’
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Daarnaast zouden de verschillende partijen in de wijk ook met elkaar kunnen samenwerken als het
gaat om de invulling van de sporthal. Dit zou niet alleen de wijk maar ook de samenwerking in de
wijk ten goede komen, meent één respondent afkomstig uit Oog in Al:
‘Ik denk zeker dat het heel goed in de wijk zou passen met alle andere organisaties die
hier ook zijn. En zeker ook voor de samenwerking zou je heel veel kunnen bereiken en
dat er ook veel gebruik wordt gemaakt. Want dat vind ik af en toe ook zonde hier aan
het pand, dat wordt gewoon te weinig gebruikt. En dat is gewoon jammer.’

De behoefte aan een sporthal is Utrecht West is er volgens alle zes de respondenten in ieder geval.

‘Je hoort ook gewoon van jongeren dat ze iets binnen zoeken. Voor een deel is dat dan
sport waarmee je ze bezig kunt houden maar het gaat ook om een ruimte waar je
gewoon andere activiteiten kunt doen.’

Resumé

De respondenten, afkomstig uit Lombok, Oog in Al en Halve Maan, die spontaan over het
ontbreken van een sporthal in de wijk begonnen, zijn het met elkaar eens dat er behoefte is aan
een sporthal. Waar deze zou moeten komen te staan, weten zij zelf ook niet. Allen geven aan dat
de mooiste locatie bij het sportpark zou zijn. Op die manier creëer je een sporthoek voor de wijk.
Maar een aantal merkt hierbij op dat de locatie niet direct uitmaakt, als er maar een sporthal komt
in de wijk. De respondenten roepen ieder op om met de verschillende partijen in de wijk samen te
werken om de behoefte kenbaar te maken.

6.10 Tot besluit

Nu de empirisch verzamelde data is beschreven per topic, is het mogelijk om over te gaan naar de
analyse van deze data. Binnen de beschreven data zijn betekenissen en de context waarin deze
worden gegeven te herkennen. In het volgende hoofdstuk zal hier tijdens de analyse verder op
ingegaan worden en zal gekeken worden naar de verschillen en overeenkomsten tussen de
betekenissen die zijn gegeven en de wijze waarop de context hiervan invloed op kan zijn.
Zoals eerder aangegeven is er ook getracht eventuele machtsrelaties en onderlinge en/of
afhankelijkheidsverhoudingen te herkennen. Uit de beschrijving van de data blijkt echter al dat
deze verhoudingen niet of nauwelijks naar voren zijn gekomen tijdens de interviews. Uiteraard is
hiertoe wel een poging gedaan. In het volgende hoofdstuk zal hier verder op ingegaan worden.
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7. ANALYSE
Na in het vorige hoofdstuk de bewoners van de wijk Utrecht West aan het woord gelaten te
hebben, vindt in dit hoofdstuk de analyse plaats. De data die is verzameld, zal worden
geïnterpreteerd en geanalyseerd. Dit zal gebeuren op basis van de perspectieven die in hoofdstuk
drie zijn beschreven.
In de analyse is aandacht voor de context, de overeenkomsten en verschillen in betekenissen die
worden gegeven en eventuele machtsrelaties. Binnen de context is het van belang om te kijken
naar de positie van de respondenten. Vanuit hun positie en die context die zij creëren, geven zij
namelijk betekenissen aan het sportpark, actor in context. Vanwege de verschillende of
overeenkomstige posities kunnen ook verschillen en overeenkomsten in betekenisgeving ontstaan.
Om die reden is het van belang om oog te hebben voor deze posities. De basis voor de analyse
vormen de resumés van ieder thema dat besproken is uit het vorige hoofdstuk.
Allereerst wordt de context waarin de betrokken bewonersorganisaties zich in de wijk bevinden,
nader bekeken. Hieruit blijken de verschillen en overeenkomsten in de posities van de
respondenten. Vervolgens worden de betekenissen zoals ze in het vorige hoofdstuk zijn beschreven
geanalyseerd aan de hand van de drie perspectieven van Martin (1992, 2002). Hierbij zal niet
enkel aandacht besteed worden aan de overeenkomst, maar ook aan de verschillen in betekenissen
en om die reden staan de begrippen consensus en ambiguïteit hierin centraal. De analyse vindt
daarnaast ook plaats op basis van de theoretische concepten die in hoofdstuk vijf zijn beschreven.
Deze theoretische concepten worden, ook aan de hand van de context en de overeenkomsten en
verschillen in betekenissen, besproken en gekoppeld aan de data.

7.1 Context
Betekenissen worden gegeven binnen de context waarin de actoren zich bevinden. Binnen deze
context vinden interacties (ook we communicatieprocessen) plaats die invloed hebben op het
ontstaan, bestaan en veranderen van betekenissen. Omdat een betekenis afhankelijk is van en
mede gevormd wordt door de context, zoals in hoofdstuk drie ‘betekenisholisme’ werd genoemd,
zal deze allereerst in beeld gebracht worden. Hierna zal aandacht besteed worden aan de wijze
waarop de context de betekenisgeving kan beïnvloeden.
In hoofdstuk twee is al kort aandacht besteed aan de specifieke geografische context van
Sportpark Marco van Basten. Hieruit is gebleken dat het sportpark zich in een ambigue wijk
bevindt. Tussen de diverse buurten in de wijk zijn nogal wat verschillen te herkennen. Zo bestaat
Halve Maan Noord voornamelijk uit sociale huurwoningen terwijl Oog in Al een ruim opgezette wijk
is met koopwoningen. Hierdoor is er ook een duidelijk verschil op te merken tussen de bewoners;
in Halve Maan Noord wonen met name niet-autochtone mensen, terwijl in Oog in Al het merendeel
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autochtoon is. Lombok is een zeer multiculturele wijk, waar zich met name sociale huurwoningen
bevinden, maar sommige straten bestaan alleen uit koopwoningen. Nieuw-Engeland ligt relatief
gezien het meest ver van het sportpark vandaan en heeft een samenstelling die ergens tussen
Lombok en Oog in Al in ligt. Doordat de buurten waarin de bewonersorganisaties actief zijn veel
van elkaar verschillen, verschilt de context waarbinnen zij handelen ook. Daarnaast is de afstand
die de buurten hebben tot het sportpark verschillend. Zo maakt het sportpark officieel deel uit van
de buurt Oog in Al, Halve Maan Noord. Het sportpark ligt dan ook in deze buurt. De buurten
Lombok en de Nieuw-Engeland liggen verder weg. Deze afstand vormt ook een onderdeel van de
context van waaruit betekenissen worden gegeven door de bewonersorganisaties.
Daarnaast heeft iedere organisatie andere doelen en uitgangspunten. De bewonersorganisatie die
de bewoners uit Halve Maan Noord vertegenwoordigt, heeft aangegeven zich meer op de
leefbaarheid in de buurt te willen gaan richten en niet enkel op belangenbehartiging. Eén andere
bewonersorganisatie richt zich op de leefbaarheid van heel Oog in Al (waar Halve Maan officieel
onder valt) maar geeft aan dat Halve Maan Noord een belangrijk aandachtsgebied is. Uit het
rapport ‘Zekere Banden’ (2002, SCP) is gebleken dat o.a. sociale cohesie en samenhang in de wijk
van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid. Beide bewonersorganisaties hebben ook te kennen
gegeven dat zij binnen de context van hun eigen buurt een rol zien weggelegd voor het sportpark.
Zij zijn van mening dat het sportpark deze rol nu al voor een deel vervult, door kinderen te laten
sporten die voorheen niet konden sporten in de wijk. De uitgangspunten die een
bewonersorganisatie heeft zijn van invloed op de context die de actoren binnen deze organisatie
met elkaar creëren en vorm geven. De betekenissen die gegeven worden door een organisatie die
leefbaarheid nastreeft kunnen wezenlijk anders zijn dan die van een organisatie die zich richt op
belangenbehartiging. Dit zijn allemaal onderdelen die de context vormen waarbinnen de actoren
betekenissen geven en uitwisselen.
Uit de ledenanalyse in hoofdstuk twee is gebleken dat een meerderheid van de leden, die actief zijn
op het sportpark, afkomstig is uit Utrecht West. Uit de buurt Oog in Al komen de meeste leden die
actief zijn op het sportpark.
Opvallend tijdens dit onderzoek is dat geen van de respondenten zelf lid is van één van de
sportverenigingen op het sportpark. Op het sportpark bevinden zich zes van de in totaal 27.000
sportverenigingen in Nederland. Uit hoofdstuk vijf is gebleken dat er steeds meer van
sportverenigingen wordt verwacht, sport wordt niet meer alleen gezien als doel, maar als middel
om andere doelen te behalen. De respondenten sluiten hier gedeeltelijk bij aan. Zij geven te
kennen dat het primaire doel van het sportpark en haar verenigingen het organiseren van de sport
is. Daarbij wordt opgemerkt dat dit een goede actieve vrije tijdsbesteding is en dat sporten goed
is. Met name organisaties die veel te maken hebben met jongeren, zien het sportpark als een
goede plek voor de jongeren. Wanneer er door respondenten gesproken wordt over ander functies
dan uitsluitend het aanbieden van sport, wordt door de respondenten uit de directe omgeving van
het sportpark het bieden van een ontmoetingsplaats, het versterken van de sociale cohesie en de
leefbaarheid genoemd. Vanuit Halve Maan bestaat ook de opvatting dat de buurt hierdoor meer te
bieden heeft dan enkel wonen.
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De eventuele invloed op de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid zien we terug in het
uitgangspunt van het Ministerie van VROM voor multifunctionele sportparken, waarbij gesproken
wordt over sociale vitamines.
Sportpark Marco van Basten is een nieuw multifunctioneel sportpark waar niet alleen meerdere
sporten beoefend kunnen worden, maar waar ook kinderopvang en naschoolse opvang is
gevestigd. Voor dit soort multifunctionele en actieve parken ziet het ministerie ook een rol
weggelegd voor het versterken van het sociale cement in de wijken en buurten. In dit geval wordt
een sportpark dus ingezet op het verbeteren van de sociale cohesie en daarbij wordt er van
uitgegaan dat het sportpark invloed heeft op de leefbaarheid in de wijk. Uit de gesprekken met de
respondenten blijkt dat de bewoners uit de directe omgeving van het sportpark hier inderdaad een
rol zien voor het sportpark. Voor een deel wordt deze al vervuld door mensen een plek te bieden
om te sporten, voor een deel kan het sportpark hier nog meer mee doen door bijvoorbeeld meer
activiteiten voor de buurt te ontwikkelen. Voor de respondenten uit de buurten verder van het
sportpark vandaan, Lombok en uit Nieuw-Engeland, is dit niet van toepassing. Het sportpark heeft
volgens hen geen invloed op de leefbaarheid in hun buurt.

Invloed van de context?
Al eerder is vastgesteld dat de context invloed heeft op de betekenissen die gegeven worden. Om
die reden is in de vorige paragraaf de context nader belicht.
De context die het sportpark en de bewonersorganisaties met elkaar creëren, zal in eerste
instantie zijn invloed uitoefenen door de afstand die de verschillende buurten hebben tot het
sportpark. Bewonersorganisaties dichter in de buurt van het sportpark blijken andere betekenissen
toe te kennen aan het sportpark dan organisaties die zich verder weg bevinden.
Daarnaast blijkt dat de bewonersorganisaties ieder hun eigen uitgangspunten en doelen hebben.
Deze hebben ook invloed op de wijze waarop zij betekenis geven aan het sportpark en de context
waarin zij zich bevinden. Zo geven bewonersorganisaties die zich op jongeren richten met name
aan dat het sportpark meer gebruikt zou kunnen worden door jongeren. Daarnaast noemen de
organisaties die zich richten op leefbaarheid in de wijk, dit thema ook nadrukkelijk wanneer zij
betekenis geven aan het sportpark. Terwijl organisaties die zich hier niet direct mee bezig houden
dit niet zo nadrukkelijk noemen. De context waarin de bewonersorganisaties zich bevinden is dus
nadrukkelijke van invloed wanneer de vertegenwoordigers hiervan gevraagd wordt naar de
betekenissen die zij geven aan het sportpark.
De respondenten zijn naast het gegeven dat ik hen heb gesproken als vertegenwoordiger van de
bewonersorganisatie ook individuen. Dit betekent dat hun eigen context ook van invloed is op de
betekenissen die zij toekennen. Er is in dit onderzoek enkel gevraagd naar de context van de
individuen wanneer dit in relatie stond tot het sportpark. Immers, respondenten die in bepaalde
mate bekend zijn met het sportpark kunnen hieraan andere betekenissen kunnen toekennen dan
respondenten die nog niet eerder of nog nooit op het sportpark zijn geweest. Dit blijkt ook voor
een deel het geval te zijn. De respondenten die bekend zijn met het sportpark omdat zij hier al
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eens zijn geweest, hebben meer informatie en weten meer te vertellen over het sportpark. De
betekenissen die zij echter geven verschillen niet en/of nauwelijks met die van respondenten die
nog nooit op het sportpark zijn geweest.
Binnen de context kunnen machtsrelaties en verschillende onderlinge relaties ook van invloed zijn
op de betekenissen die worden gegeven. Deze machtsrelaties kunnen duidelijk zichtbaar en
makkelijk te herkennen zijn. Dit is echter niet altijd het geval. Daarbij zijn de actoren in de context
zich niet altijd bewust van deze mogelijke machtsrelaties of van de mogelijkheid om macht uit te
oefenen. In dit onderzoek is ook getracht om deze mogelijke relaties en onderlinge verhoudingen
boven tafel te krijgen. In paragraaf 7.3 zal hier verder op ingegaan worden.
Zoals gezegd is de context – die uit verschillende delen wordt gevormd – van invloed op de
betekenissen die worden gegeven. De context kan gezien worden als het kader van waaruit de
respondent zijn of haar betekenissen geeft. Dit kan andere betekenissen opleveren, maar hoeft
niet het geval te zijn. In de volgende paragraaf wordt op de verschillende wijze, intergratie,
differentiatie en fragmentatie, gekeken naar de betekenissen die door de respondenten zijn
gegeven. Hierbij zal de context van waaruit de betekenissen tot stand komen – voor zover deze
bekend is geworden tijdens het onderzoek– ook benoemd worden.

7.2 Betekenissen
Er kan consensus bestaan over betekenissen, maar er kunnen ook verschillen optreden in de
betekenissen die worden gegeven. Om in het volgende hoofdstuk conclusies naar aanleiding van dit
onderzoek en de gestelde hoofd- en deelvragen te kunnen trekken, is het van belang om zowel
naar de overeenkomsten als de verschillen in betekenisgeving te kijken. Allereerst wordt
stilgestaan bij de overeenkomsten, de consensus in betekenisgeving. Hierna zal aandacht zijn voor
de consensus in betekenissen binnen subculturen en tot slot zullen juist de verschillen benoemd
worden, de ambiguïteit van betekenisgeving.

7.2.1 Consensus

Binnen de betekenissen die de respondenten geven aan Sportpark Marco van Basten heerst een
redelijk grote consensus. De respondenten zijn allen enthousiast over het feit dat er in de wijk op
relatief kleine afstand een sportpark is. Ook de respondenten die in buurten wonen die verder van
het sportpark af zijn, delen deze betekenissen met de bewoners die dichterbij wonen. De
respondenten koppelen het gebruik van het sportpark en de laagdrempeligheid voornamelijk aan
kinderen en jongeren. Zij zijn het met elkaar eens dat het goed is om kinderen (structureel) een
kans te bieden om te kunnen sporten. Het sportpark biedt hen die kans.
Uit onderzoek van Boessenkool, Kuitenbrouwer en Ytrehus, Sport Streetwise (2007) blijkt dat de
onderzochte jongeren het lid zijn van een vereniging zien als sport. Het ontbreken van voldoende,
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toegankelijke en betaalbare traditionele sportverenigingen in de buurt is één van de grootste
redenen dat de kinderen niet lid worden. De betekenissen die in dit onderzoek zijn gevegeven,
bevestigen dat men het als succesvol ervaart om de drempel afstand weg te nemen.
Naast het enthousiasme over het bestaan van het sportpark delen de respondenten echter ook
enkele punten van onvrede met elkaar. De mogelijkheden die het sportpark te bieden heeft, zijn
onvoldoende bekend in de wijk. Dit is volgens hen met name te wijten aan het feit dat er in de wijk
te weinig informatie beschikbaar is over het sportpark. Ook de respondenten die al eens op het
sportpark zijn geweest delen deze betekenis. De meeste bewoners weten volgens de respondenten
wel dat het sportpark bestaat maar weten niet welke mogelijkheden het sportpark te bieden heeft.
Doordat de bekendheid van het sportpark niet groot is, menen de respondenten ook dat het
gebruik van de bewoners uit de wijk niet groot is. Geen van de respondenten maakt zelf direct
gebruik van het sportpark (er is onder een aantal van hen wel indirect gebruik door kinderen).
Gemeente Utrecht heeft als beleidsuitgangspunt dat de sportparken in de gemeente vrij
toegankelijk dienen te zijn voor de bewoners uit de wijk. De respondenten geven echter allen te
kennen hiervan niet op de hoogte te zijn, maar hierin wel mogelijkheden te zien voor de wijk. De
respondenten zien een rol voor het sportpark weggelegd om meer bekendheid in de wijk te
verwerven door meer zichtbaar te zijn. Dit kan door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten maar ook
door posters, flyers en folders te verspreiden.
Over de locatie en bereikbaarheid van het sportpark heerst ook een – minder groot dan op andere
thema’s – consensus. Met name de locatie van het sportpark vinden de respondenten geschikt voor
een sportpark en vinden zijn mooi. Over de bereikbaarheid van het sportpark valt duidelijk verschil
op te maken tussen de verschillende buurten waaruit de respondenten afkomstig zijn. Binnen deze
‘groepen’ bestaat wel consensus, tussen de groepen niet. Zo zijn de respondenten afkomstig uit
Oog in Al en Halve Maan tevreden over de bereikbaarheid van het sportpark. De respondenten
afkomstig uit Lombok en Nieuw-Engeland vinden de bereikbaarheid - en dan met name de afstand
- minder goed.
Sportfaciliteiten – en dan met name multifunctionele sportfaciliteiten – leveren volgens het
Ministerie van VROM sociale vitamines op die buurten en wijken sterk maken en dienen als
zogenaamd sociaal cement.62 Hierbij is het echter wel van belang dat dit soort sportparken actief
gebruikt worden. De respondenten zijn het eens met het uitgangspunt dat een sportpark, zoals
Sportpark Marco van Basten, een meerwaarde kan hebben voor de wijk. Een aantal van hen
benoemt hierin letterlijk het verbeteren van de sociale cohesie en de leefbaarheid in de wijk.
Echter, het sportpark speelt op dit moment nog niet voldoende in op deze positie in de wijk. Er
heerst een grote consensus onder de respondenten dat het sportpark meer zou kunnen betekenen
in de wijk dan dat het nu doet. Hierbij geven de respondenten wel allen aan dat het geen
verplichting is. Het sportpark met haar sportverenigingen heeft als eerste doel het verzorgen van
de sport, daarnaast zouden zij eventueel verder kunnen kijken naar de mogelijkheden om
bijvoorbeeld activiteiten voor de wijk aan te bieden.
62

Verslag IPSV Kennisgroep ‘Sportparken in de vitale stad’, 2005, p. 1
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Grote consensus heerst over de behoefte aan een sporthal in de wijk. Het niet hebben van een
sporthal wordt als gemis ervaren door de respondenten. Zij geven allen ook duidelijk aan dat hier
bij verschillende partijen in de wijk vraag naar is.
De locatie van de sporthal zou het beste bij Sportpark Marco van Basten kunnen zijn, hierdoor kan
een ‘sporthoek’ gecreëerd worden, waar iedereen in de wijk kan komen sporten. Wanneer deze
locatie echter niet haalbaar is, dient er alsnog gekeken te worden naar locaties binnen de wijk waar
dit wel haalbaar is. Dat er een sporthal moet komen in Utrecht West staat volgens de respondenten
namelijk als een paal boven water.

7.2.2 Consensus binnen subculturen

De respondenten die tijdens dit onderzoek zijn geïnterviewd, zijn afkomstig uit verschillende
buurten van de wijk. De respondenten die afkomstig zijn uit dezelfde buurt, bleken het, tijdens dit
onderzoek, op een aantal thema’s met elkaar eens te zijn, terwijl respondenten uit een andere
buurt hier andere betekenissen aan toekenden. In dit geval kan gesproken worden over de
verschillende partijen.
Tussen de verschillende partijen heerst niet altijd consensus in de betekenisgeving aan het
sportpark. Binnen de verschillende partijen is dit wel het geval gebleken.
Zo menen de respondenten uit Lombok en Nieuw-Engeland dat het sportpark voor de bewoners uit
hun buurt minder goed bereikbaar. Hierbij is de bereikbaarheid met name opgevat als de afstand
die afgelegd moet worden om op het sportpark te komen. De drempel die het sportpark dus opheft
voor bewoners uit de buurten Oog in Al en Halve Maan, is voor de bewoners van Lombok en
Nieuw-Engeland nog wel intact.
Het sportpark maakt – volgens de respondenten afkomstig uit deze buurten – deel uit van Oog in
Al en Halve Maan. Hierdoor kan het sportpark ook direct van invloed zijn op de leefbaarheid van de
wijk. Dit gebeurt nu al doordat – met name kinderen – de kans is geboden deel uit te maken van
het verenigingsleven. Door hier deel van uit te maken, doen de kinderen contacten op en dit komt
de sociale cohesie en hiermee weer de leefbaarheid ten goede, zo stelt het SCP in het rapport
‘Zekere Banden’ (2002).
De respondenten uit de buurten verder van het sportpark gelegen (Lombok en Nieuw-Engeland)
ervaren dit in veel mindere mate. Het sportpark maakt niet direct deel uit van de buurt en heeft
dan ook niet direct invloed op de leefbaarheid in de buurt. De respondenten geven wel aan dat het
sportpark hierin een rol zou kunnen spelen door samenwerking aan te gaan met de verschillende
organisaties in de buurt en meer zichtbaar te zijn in de buurt zelf.
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7.2.3 Ambiguïteit

In de vorige twee paragrafen is aandacht geweest voor de consensus tussen betekenissen. Hierbij
is gekeken naar de consensus die binnen de groep respondenten is terug te vinden en de
consensus die in subculturen binnen de respondenten is terug te vinden en deze subculturen dan
ook vormen. Echter, om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven van de betekenissen dient
ook gekeken te worden naar de verschillen. Deze verschillen kunnen optreden binnen de gehele
groep respondenten, maar ook binnen de verschillende partijen; het gaat hier om de betekenissen
die individuen toekennen, er wordt dan ook wel gesproken van ambiguïteit in de betekenissen.
Zoals uit paragraaf 7.2.1 is gebleken heerst er consensus over het bestaan van het sportpark in de
wijk; de respondenten zijn hier alleen enthousiast over. Verschillende respondenten kennen echter
wel verschillende posities aan het sportpark toe.
Zo ziet de vertegenwoordiger van de bewoners uit Halve Maan Noord een duidelijke buurtfunctie
voor het sportpark. Hierbij wordt echter wel aangegeven dat er geen aanpassingen aan
bijvoorbeeld het sportaanbod of de wijze van aanbieden gedaan moet worden om de bewoners uit
de wijk te werven. De bewoners dienen zich aan te passen aan de verenigingscultuur en de lusten
en lasten die hierbij komen kijken. De bewoners dienen hierbij naar het sportpark toegehaald te
worden, het sportpark hoeft niet de wijk in te gaan.
Eén respondent afkomstig uit Lombok geeft aan dat het sportpark misschien wel als
ontmoetingsplek zou kunnen dienen maar dat de bewoners hier waarschijnlijk geen behoefte aan
hebben. In de loop der jaren zijn veel ontmoetingsplaatsen gekomen en gegaan in de wijk.
Bewoners laten zich niet dwingen om elkaar te ontmoeten, waar dan ook. Wel zouden de jongeren,
door het aanbieden van vrije inloop activiteiten op het sportpark, met elkaar naar het sportpark toe
komen.
Enkele anderen geven aan dat het sportpark wel gezien kan worden als een ontmoetingsplaats,
maar dat hier niet te veel waarde aan gehecht moet worden. Onder jongeren vindt waarschijnlijk
meer ontmoetingen plaats dan onder hun ouders: deze komen naar hun kind kijken en komen niet
om nieuwe contacten op te doen.
De bereikbaarheid vanuit de wijk Halve Maan Noord wordt volgens één respondent dermate
negatief beïnvloed doordat de ingang aan de verkeerde kant zit. De respondent pleit voor het
openstellen van de ingang aan de kant van de Cervanteslaan (‘de wijkkant’). Hierdoor zouden meer
bewoners naar het sportpark gaan en is er geen drempel meer, die ontstaat door om te moeten
lopen naar de andere kant.
Dezelfde respondent benoemt nadrukkelijk (nadrukkelijker dan anderen) de rol die het sportpark
kan spelen in de leefbaarheid van de wijk. Hierbij richt deze rol zich – volgens de respondent –
voor een groot deel op de opvang van jongeren uit de wijk. Deze zouden een sportaanbod kunnen
krijgen op het sportpark om zo niet meer rond te hoeven hangen op de pleinen en in de portieken.
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Een andere respondent uit Halve Maan Noord geeft ook aan het een goede ontwikkeling zou zijn
wanneer de jongeren uit de wijk activiteiten op het sportpark aangeboden krijgen, dit zou
bijvoorbeeld door de wijkwelzijnsorganisatie georganiseerd kunnen worden.
Het openstellen van het sportpark wordt door alle respondenten gezien als een goede kans voor de
wijk (en de verschillende organisaties in de wijk) om gebruik te maken van het sportpark. Eén
respondent afkomstig uit Lombok stelt hierbij de vraag hoe er toezicht kan worden gehouden op de
jongeren die er komen sporten. In de ogen van deze respondent moet niet breed gecommuniceerd
worden dat het sportpark vrij toegankelijk is voordat er is gezorgd voor duidelijke afspraken over
het toezicht.
Eén respondent noemt de wachtlijst van de voetbalvereniging als knelpunt voor het gebruik van de
bewoners – met name de jongeren – uit de wijk. Doordat er een wachtlijst is kan niet iedereen
gaan voetballen die dit wel zou willen. Hierdoor gaan deze bewoners naar verenigingen buiten de
wijk. Hierdoor zullen zij ook niet of nauwelijks op het sportpark komen omdat dit synoniem gaat
staan voor wachtlijsten.

7.3 Machtsrelaties en onderlinge verhoudingen?
In hoofdstuk 3 is al gesteld dat er altijd sprake kan zijn van een bepaalde sprake van macht en
(onderlinge) machtsrelaties is bij betekenisgeving. Deze machtsrelaties en onderlinge
verhoudingen hebben invloed op de uitwisseling van betekenissen. Deze uitwisseling kan een strijd
over de betekenissen worden. Dit wordt ook wel ‘contested meaning’ genoemd. Er vindt een
onderlinge strijd plaats over de betekenissen die in interacties met elkaar worden gegeven. Macht
en het uitoefenen hiervan kan verschillende gedaantes aannemen zoals de macht van geld, de
macht van informatie, de macht van regelgeving en/of de macht van het getal.
Macht kan ook vorm krijgen in onderlinge verhoudingen zoals afhankelijkheid, in dit geval tussen
het sportpark en de bewonersorganisaties maar ook tussen de bewonersorganisaties onderling, de
bewonersorganisatie met hun achterban en het sportpark en de lokale en landelijke overheid.
Kortom, er zijn vele relaties en onderlinge verhoudingen waarbinnen macht en machtsuitoefening
tot stand kan komen.
Voorafgaand aan dit onderzoek was over de machtsrelaties en onderlinge verhoudingen tussen het
sportpark en de bewonersorganisaties niets bekend. Enkel in het uitgangspunt van het sportpark,
voor en door de wijk, viel een afhankelijkheidsrelatie te herkennen. Het sportpark is afhankelijk
van de bewoners van de wijk om aan het uitgangspunt te kunnen voldoen. In hoeverre dit echter
het geval is, was tot op heden niet bekend. De vraag is echter in hoeverre het sportpark en de
bewoners deze afhankelijkheidsrelatie erkennen en hiernaar handelen. Omdat dit onderzoek zich
enkel richt op de betekenissen die de bewonersorganisaties geven kan deze vraag maar deels
beantwoord worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de bewonersorganisaties zich hiervan niet bewust
zijn. Geen van de vertegenwoordigers geeft te kennen enige invloed uit te kunnen oefenen op de
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gang van zaken op en rond het sportpark. Terwijl het uitgangspunt toch impliceert dat het
sportpark ook van de bewoners is.
De meeste van de bewonersorganisaties die zijn geraadpleegd, hebben (bijna) geen contact met de
andere bewonersorganisaties in de eigen buurt of wijk. Omdat er geen onderlinge relaties bestaan,
vindt er tot op heden ook geen uitoefening van macht plaats tussen deze partijen. Wanneer de
partijen meer gebruik van het sportpark zouden willen maken, kan de macht van het geld van
invloed worden en de macht van het getal. De ene bewonersorganisatie heeft meer financiële
middelen tot zijn beschikking (door het heffen van contributie bijvoorbeeld of het gebruik maken
van fondsen) dan de ander. Wanneer er dus ruimtes en/of velden gehuurd dienen te worden, wordt
dit aspect van belang. Daarbij kunnen de organisaties de handen in een slaan en hiermee de macht
van het getal gebruiken. Met name in de gesprekken over de behoefte aan een sporthal kwam dit
naar voren. De respondenten hebben dan ook het idee gevat om gezamenlijk aandacht hiervoor te
vragen bij de gemeente en andere betrokken instanties.
Sportpark Marco van Basten wordt door de verschillende partijen allemaal gezien als een
toevoeging op de wijk en in sommige gevallen specifiek voor de buurt. Hierin zien de respondenten
echter nog wel een aantal mogelijkheden voor het sportpark om van meer waarde in de wijk te zijn
dan tot nu toe het geval is. In dit geval is het sportpark - en dus Stichting De Noordpunt - de partij
die de macht in handen heeft. De organisatie op het sportpark kan de keuze maken om zich wel of
niet meer in te zetten en open te stellen voor de wijk. De bewonersorganisaties herkennen hierin
geen machtsrelaties voor zichzelf, terwijl zij de macht van het getal aan hun zijde hebben. Daarbij
zijn de bewoners degene die het sportpark tot een succes kunnen laten worden. Deze mogelijke rol
zien de verschillende organisaties echter nog niet.
Wat betreft de vrije toegankelijkheid van het sportpark voor de wijk, is de gemeente, door
regelgeving, de partij die macht uitoefent op het sportpark. Het openbaar maken van het
sportpark is beleid van de gemeente en hieraan dient het sportpark zich te conformeren. Tot op
heden heeft het sportpark vervolgens deze informatie niet wijd verspreid onder de bewoners van
de wijk Utrecht West. Hierbij speelt de macht van informatie een grote rol. Tijdens het onderzoek
is gebleken dat geen van de organisaties hiervan van op de hoogte was. Een aantal heeft wel direct
aangegeven er gebruik van te willen gaan maken. Hierbij hebben de vertegenwoordigers van de
bewonersorganisaties die ik heb gesproken ook een machtsmiddel in handen gekregen. Zij kunnen
nu de keuze maken hun achterban wel of niet hierover in te lichten.
Bij de voetbalvereniging is een wachtlijst voor de jeugd. Vanwege het gebrek aan meer velden en
kleedkamers kunnen zij niet iedereen lid maken van de vereniging. In de keuze wie wel en wie
geen lid kan worden oefent deze vereniging macht uit. Zij is degene die de keuze bepaalt en
wellicht hiermee ook invloed kan uitoefenen (al dan niet bewust of onbewust) op de herkomst van
de leden uit de wijk.
Tot slot kan gesteld worden dat de verenigingen op het sportpark macht kunnen uitoefenen op de
bewoners die lid zijn en/of willen worden van hun vereniging. Dit gebeurt op basis van het heffen
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van contributie, hierbij speelt de macht van het geld opnieuw een rol. De verenigingen op het
sportpark zijn aangesloten bij de U-pas regeling waardoor ook bewoners met een minder goede
financiële positie lid zouden kunnen worden. De vraag is hierbij echter of deze informatie wel
voldoende bekend is bij de bewoners.
Dat er machtsrelaties aanwezig zijn tussen het sportpark en de bewoners van de wijk Utrecht West
is te herkennen in de afhankelijkheidsrelatie die het sportpark heeft met de bewoners uit de wijk.
Het sportpark is immers voor een deel van hen omdat zij de hoofdgebruikers zouden moeten zijn.
Dit blijkt ook het geval te zijn uit de ledenanalyse die in uitgevoerd en terug te vinden is in
hoofdstuk 2. Deze machtsrelatie mag dan wel aanwezig zijn, hij wordt op dit moment nog niet als
zodanig herkend.

Resumé: Kernanalyse

De bewonersorganisatie die de bewoners van de wijk Utrecht West vertegenwoordigen, geven ieder
hun betekenissen vanuit de eigen context. Daarnaast bevindt ook het sportpark – met de zes
sportverenigingen – zich in de eigen context.
Zo krijgt sport – met name bij een vereniging - een steeds belangrijkere rol in de maatschappij.
Hierdoor wordt sport niet alleen maar meer gezien als doel maar als middel. Sportpark Marco van
Basten als multifunctioneel sportpark speelt hier ook op in. Door als multifunctioneel park binnen
een wijk te functioneren, kan het bijdragen aan de wijk. Over de mate waarop en op welke wijze
zijn de respondenten het niet altijd eens, maar dat er kansen liggen, staat volgens hen vast.
De verschillende partijen geven met name de nabijheid van het sportpark als groot voordeel aan.
Al zijn hier per buurt verschillen in te herkennen, het sportpark is de meest dichtstbijzijnde -en op
die manier ook best bereikbare - buiten sportvoorziening in de wijk.
Om echter van meer betekenis voor de wijk te kunnen zijn, dient het sportpark meer naar buiten
te treden. Hierdoor kan de bekendheid toenemen en kunnen meer bewoners gebruik maken van
het sportpark. Het gebruik door de wijk is nu namelijk niet groot volgens de respondenten. De
ledenanalyse wijst echter wel uit dat 61,5% van de leden afkomstig uit Utrecht (83,7% van de
gehele ledenpopulatie) woonachtig is in Utrecht West.
De bewoners uit de wijk Utrecht West erkennen en herkennen de mogelijke machtsrelatie en
uitoefening die zij op het sportpark kunnen hebben niet. Doordat het sportpark het optimaal
gebruik van de bewoners uit de wijk als uitgangspunt heeft genomen, waarbij het sportpark vóór
en dóór de bewoners moet zijn en hierdoor ook een beetje van de bewoners wordt, is er een sterke
afhankelijkheidrelatie tussen het sportpark en de bewoners. Zij zijn het die het uitgangspunt
kunnen realiseren en het sportpark dus tot een succes kunnen maken.
Het sportpark kan echter ook macht uitoefenen op de bewoners door het wel of niet geven van
informatie en de inzet die het sportpark in de wijk kan en wil doen.
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De sportverenigingen kunnen ook macht uitoefenen door contributies vast te stellen, op hun beurt
ook informatie wel of niet verstrekken en in het geval van de voetbalvereniging leden ‘te
selecteren’ vanwege de wachtlijst.
De gemeente is daarnaast een partij die macht uitoefent op het sportpark, dit gebeurt door het
verplichten van het openstellen van het sportpark voor de wijk.
Samenvattend kan gesteld worden dat de bewoners van de wijk Utrecht West Sportpark Marco van
Basten als een positieve toevoeging op de wijk zien. Het sportpark kan volgens hen ook een rol
spelen in de wijk. Voor een deel doet dit het al doordat mensen de mogelijkheid hebben gekregen
te kunnen gaan sporten in de nabijheid van hun woning. Echter, het sportpark zou in de
verschillende buurten een grotere rol kunnen vervullen en hiermee onder andere kunnen bijdragen
aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. De onderlinge machtsrelaties en verhoudingen
worden (nog?) niet als zodanig herkend.

- 78 -

8. CONCLUSIE
Het doel van dit onderzoeksrapport is het inzicht geven in de betekenissen die de bewoners van de
wijk Utrecht West geven aan Sportpark Marco van Basten. Om dit doel te kunnen verwezenlijken
en antwoord te kunnen geven op de vraagstelling van het onderzoek, is de organisatie en de
context - waarin deze zich bevindt uiteengezet. Hierbij is aandacht besteed aan het ontstaan van
het sportpark, de huidige organisatie, de wijk waarin het sportpark zich bevindt en de leden die
actief zijn op het sportpark bij de verschillende verenigingen. Hierna is stil gestaan bij het
perspectief van de onderzoeker, het analysekader dat hieruit voort vloeit, de onderzoeksvraag en
de methodologie die is gehanteerd tijdens het onderzoek. Vervolgens is in het theoretisch kader
aan de hand van een aantal thema’s een basis gevormd voor het empirische gedeelte van dit
onderzoek. Daarna is de data, die tijdens het empirische gedeelte van dit onderzoek is
verzamelend, beschreven en vanuit deze beschrijving heeft vervolgens de analyse plaats
gevonden. De analyse is gericht op zowel de verschillen als de overeenkomsten in de betekenissen
die zijn gegeven. De analyse van de betekenissen leidt vervolgens tot dit achtste hoofdstuk waarin
de hoofdvraag en deelvragen zullen beantwoord worden.
Alvorens over te gaan tot de beantwoording van de deelvragen en hoofdvraag die centraal hebben
gestaan tijdens dit onderzoek, is het belangrijk de volgende kanttekening te plaatsen.
In de hoofd- en deelvragen wordt gesproken over de bewoners van de wijk Utrecht West. Zoals al
eerder aangegeven, is het voor dit onderzoek niet mogelijk geweest om met alle bewoners uit de
wijk te spreken. Om toch een zo volledig mogelijk antwoord te kunnen geven op de vraagstelling is
er voor gekozen om met de verschillende bewonersorganisaties uit de verschillende buurten in de
wijk te spreken. Deze bewonersorganisaties vertegenwoordigen op hun beurt een deel van de
bewoners uit de wijk Utrecht West. Omdat het gezien het type onderzoek en het tijdsbestek waarin
dit moest plaats vinden ook niet mogelijk was om met de gehele bewonersorganisatie te spreken,
is er gesproken met een vertegenwoordiger van deze organisatie. De functie van deze
vertegenwoordiger (bijvoorbeeld bestuurder) is geen selectiecriteria geweest. De praktijk van het
onderzoek heeft uitgewezen dat op een tweetal na, alle respondenten bestuurders zijn van de
bewonersorganisatie die zij vertegenwoordigen. De vraag – en kanttekening – die hierbij gesteld
kan worden, is in hoeverre de vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties kunnen spreken
voor hun achterban, laat staan alle bewoners uit de wijk. Daarbij is het ook de vraag hoe klein of
groot de afstand tussen de bestuurders van de bewonersorganisaties en hun achterban is.
Bovenstaande kanttekening meegenomen pretendeert dit onderzoek dan ook geen uitspraken te
kunnen doen over de gehele onderzoekspopulatie, de bewoners uit de wijk Utrecht West. Dit
onderzoek wil inzicht verschaffen in de betekenissen die de vertegenwoordigers van de
bewonersorganisaties geven aan het sportpark. Hierbij bestaat een kans dat de betekenissen van
hen een weerspiegeling zijn van de betekenissen die hun achterban geeft. Dit hoeft echter niet het
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geval te zijn. Wanneer bij de beantwoording van de vraagstelling wordt gesproken over ‘de
bewoners van de wijk Utrecht West’ gaat het om de vertegenwoordigers van de
bewonersorganisaties die ik gesproken heb in het kader van dit onderzoek.
Allereerst zullen ny de deelvragen beantwoord worden, hierna zal de beantwoording van de
centrale vraagstelling plaats vinden.
1. Wie zijn op dit moment de gebruikers van Sportpark Marco van Basten?
Op basis van de ledenanalyse van het eerste kwartaal van 2009 kan gesteld worden dat een grote
meerderheid van de leden afkomstig is uit Utrecht, van deze leden is de meerderheid woonachtig is
in Utrecht West. Hiervan is zijn 44,4% van de leden woonachtig in Oog in Al. Het sportpark kent
met name leden t/m 18 jaar. Dit is de grootste groep die als lid actief is op het sportpark. De
ouderen (55 jaar en ouder) zijn het minst vertegenwoordigd. Een uitgebreide analyse van de leden
(per vereniging ) is terug te vinden in hoofdstuk 2 en in de bijlage 2 (het ledenverloop) en bijlage 3
(de ledenanalyse). Naast de leden die gebruik maken van het sportpark kan tevens de kinder- en
naschoolseopvang organisatie als gebruiker van het sportpark gezien worden, evenals de
wijkwelzijnsorganisatie Portes. Incidenteel worden ruimtes verhuurd aan bijvoorbeeld sportbonden
of de gemeente.
2. Welke informatie hebben de bewoners van de wijk Utrecht West over Sportpark Marco van
Basten en wat vinden zij hiervan?
De bewoners van de wijk Utrecht West hebben niet of nauwelijks informatie hebben over het
sportpark. De bewoners die enige informatie over het sportpark hebben, hebben dit omdat zij deze
zelf opgezocht hebben of met enige regelmaat op het sportpark komen, omdat één of meerdere
kinderen lid is van één van de verenigingen. Echter, niet alle respondenten die wel eens op het
sportpark zijn geweest geven aan informatie te hebben over het sportpark.
De bewoners van de wijk Utrecht West vinden de informatievoorziening nu onvoldoende en zien
hierin een opdracht voor het sportpark.
3. Op welke manier maken de bewoners van de wijk Utrecht West gebruik van Sportpark Marco
van Basten?
Op basis van de ledenanalyse kan gesteld worden dat een deel van de bewoners uit Utrecht West
gebruik maakt van het sportpark door lid te zijn van één van de verenigingen. Op basis van
observaties die tijdens het onderzoek zijn uitgevoerd, kan gesteld worden dat er door een kleine
groep jongeren gebruik van het sportpark wordt gemaakt door middel van ongeorganiseerde
sportactiviteiten (voetballen eventueel onder begeleiding van Portes). De respondenten die hier
tijdens het onderzoek naar zijn gevraagd, geven aan zelf geen gebruik te maken van het
sportpark, ook de bewonersorganisatie die zij vertegenwoordigen maakt geen gebruik van het
sportpark. In een aantal gevallen is hier wellicht in de toekomst wel behoefte en/of oren naar. De
bewoners van de wijk Utrecht West maken wat hen betreft ook minder gebruik van het sportpark
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dan zou kunnen. Hierbij wordt de wachtlijst van de voetbalvereniging of in een enkel geval de
afstand tot het sportpark genoemd.
4. Op welke manier zouden de bewoners van de wijk Utrecht West gebruik willen maken van
Sportpark Marco van Basten?
Naast de verenigingsactiviteiten willen de bewoners van Utrecht West gebruik van het sportpark
maken door aanbod dat op de wijk gericht is. In dit geval kan het gaan om inloopactiviteiten op het
sportpark waar geen lidmaatschap aan verbonden is. Voor bewoners van de Utrecht West kan het
lidmaatschap (en voornamelijk wat hierbij komt kijken) namelijk wel eens een probleem zijn om
het sportpark te gebruiken. Daarnaast is het bij de voetbalvereniging op het sportpark moeilijk om
lid te worden vanwege de wachtlijst voor bepaalde leeftijdscategorieën.
Door het gegeven dat het sportpark vrij toegankelijk is, hebben een aantal bewonersorganisaties
aangegeven hiervan in de toekomst zeker gebruik te willen maken. Hierbij kunnen zij zelf of in
overleg met de sportverenigingen en/of de wijkwelzijnsorganisatie activiteiten organiseren. Bij het
op deze wijze gebruik maken van het sportpark dient echter ook aandacht te zijn voor het toezicht.
5. Wat zijn de verbindende elementen van Sportpark Marco van Basten met de wijk Utrecht West
volgens de bewoners en hoe voelen zij zich verbonden met het sportpark?
De bewoners van de Utrecht West voelen zich op dit moment nog niet erg verbonden met het
sportpark. Voor de leden zal dit waarschijnlijk anders liggen maar bij de overige bewoners is het
sportpark onvoldoende bekend. Er zijn echter wel voldoende elementen om de bewoners en het
sportpark met elkaar te kunnen verbinden. Hierbij spreken de respondenten van een wijkfunctie
voor het sportpark door mensen aan het sporten te helpen (door georganiseerde en/of
ongeorganiseerde activiteiten)en het sportpark kan als ontmoetingsplaats fungeren. Hierdoor zou
het sportpark een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de wijk. Op dit moment
gebeurt dit eigenlijk nog te weinig, het aanbieden van sport in verenigingsverband dient echter de
eerste prioriteit te blijven.
Deze bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk wordt echter alleen gezien door de
bewonersorganisaties uit de buurten Halve Maan Noord en Oog in Al. Binnen Lombok en NieuwEngeland ziet men hierin geen directe bijdrage. Dit heeft alles te maken met de afstand tot het
sportpark. Door het aanbieden van sport in de wijk zien de bewoners uit deze buurten het
sportpark wel als positieve toevoeging op de wijk.
6. Wat kan Sportpark Marco van Basten leren van de betekenisgeving van de bewoners van de wijk
Utrecht West?
Het antwoord op deze zesde en laatste deelvraag zal centraal staan in het volgende hoofdstuk, de
discussie naar aanleiding van de getrokken conclusies.
Naar aanleiding van de antwoorden op de deelvragen, kan een samenvattend antwoord op de
hoofdvraag gegeven worden. De hoofdvraag luidt:
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‘Welke betekenissen geven de bewoner van de wijk Utrecht West aan Sportpark Marco van
Basten?’
Het sportpark Marco van Basten en de bewoners van de wijk Utrecht West bevinden zich in een
ambigue context. Zou zijn de verschillende buurten in de wijk Utrecht West anders opgebouwd qua
afkomst en financiële middelen van de bewoner. Het sportpark bevindt zich in een context waarbij
sport – en in dit geval met name multifunctionele sportparken - als steeds belangrijker voor de
maatschappij wordt gezien en steeds vaker ingezet wordt als middel. Daarbij zijn er verschillende
gebruikers van het sportpark te onderscheiden die allen weer andere verwachtingen kunnen
hebben.
De bewoners van de wijk Utrecht West zijn over het algemeen eensgezind als het gaat over de
betekenissen die zij toekennen aan Sportpark Marco van Basten.
Het is natuurlijk wel zo dat er kleine uitzonderingen zijn te vinden op de algemeen heersende
betekenissen, maar over het algemeen is er voornamelijk sprake van consensus. De verschillen die
zijn op te merken, hebben met name te maken met de positie van de bewonersorganisatie. Deze
positie krijgt in dit geval vorm door de fysieke locatie waar de bewonersorganisatie en haar
achterban zich bevindt. De bewonersorganisaties direct rond het sportpark in de buurten Halve
Maan Noord en Oog in Al vormen met elkaar een subcultuur waarbinnen gedeelde waarden bestaan
en de bewonersorganisaties uit Lombok en Nieuw-Engeland vormen met elkaar een subcultuur. De
gedeelde waarden binnen Halve Maan Noord en Oog in Al hebben met name betrekking op de
invloed die het sportpark kan hebben in de wijk en de mogelijkheden die dit biedt. Binnen Lombok
en Nieuw-Engeland is men positief over het sportpark en wordt het zeker gezien als een goede
toevoeging op de wijk maar men ziet men geen directe invloed van het sportpark op de buurt.
Hiervoor is het sportpark te ver weg.
Het sportpark wordt als wezenlijke toevoeging van de gehele wijk gezien en biedt voornamelijk
kansen, voor zowel de bewoners als de organisaties die actief zijn in de wijk.
Hierbij is het echter wel zo dat het sportpark en de mogelijkheden die dit te bieden heeft op dit
moment onvoldoende bekend zijn bij de bewoners uit alle buurten. Hierdoor is het gebruik van de
bewoners uit de wijk volgens de respondenten minder dan dat mogelijk is. De respondenten zien
een rol weggelegd voor het sportpark als het gaat om informatievoorziening en het faciliteren van
diverse activiteiten. Wie deze activiteiten zou moeten organiseren en op welke manier het toezicht
geregeld kan worden, is iets om over na te denken. Hiervoor zijn echter mogelijkheden door aan te
sluiten bij bestaande activiteiten van de verenigingen of van bijvoorbeeld de
wijkwelzijnsorganisatie Portes, menen de respondenten.
Het sportpark heeft op dit moment al een positieve invloed op de leefbaarheid in de buurt direct
naast het sportpark gelegen: deze invloed komt voornamelijk voort uit het aanbieden van sport en
het verenigingsleven dat hierbij hoort. Deze invloed zou echter vergroot kunnen worden wanneer
er meer gebruik zou worden gemaakt door de bewoners uit de wijk Utecht West.
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Rond het sportpark zijn machtsverhoudingen te herkennen. Deze worden echter niet als zodanig
her en –erkend door de actoren die gesproken zijn. De bewoners uit de wijk kunnen voor een groot
deel bijdrage aan het realiseren van het uitgangspunt van het sportpark. Daarbij kan het sportpark
ook een beetje als van de bewoners gezien worden en niet enkel van de verenigingen en de
stichting. Is dit echter wel al het geval?
Daarnaast heeft sportpark en de sportverenigingen hebben hierin een sterke positie doordat zij de
macht van informatie en geld (deels) in handen hebben. De gemeente is hierbij een externe partij
die macht uitoefent door bepaalde beleidsuitgangspunten.
Dit onderzoeksrapport is gestart met de volgende uitspraak van het ministerie van VROM;
‘Actieve parken leveren het cement dat de sociale structuur van buurten en wijken kan
versterken.’63 Hierbij wordt ook de term sociale vitamines aangehaald door het Ministerie;
‘Sportfaciliteiten leveren sociale vitamines die de buurt en de wijk sterk maken.’

64

Deze sociale

vitamines zijn in dit onderzoek gedefinieerd als sociale cohesie en leefbaarheid.
Op basis van de betekenissen die tijdens dit onderzoek naar voren zijn gekomen kan gesteld
worden dat de bewoners van Utrecht West dit voor een groot deel eens zijn met het Ministerie. De
bewoners uit de buurten Oog in Al en Halve Maan zien in het versterken van de leefbaarheid zeker
een rol weggelegd voor het sportpark. De buurten Lombok en Nieuw-Engeland zien hierin een
minder grote rol weggelegd met name omdat het sportpark verder weg ligt. Wel beschouwen zij
het sportpark als een positieve toevoeging op de wijk omdat – met name jongeren – hier dicht bij
huis kunnen sporten. Dit laatste delen de bewoners uit Oog in Al en Halve Maan.
De bewoners stellen echter ook enkele kanttekening wanneer het om de rol van het sportpark in de
wijk gaat. Er zit volgens hen meer in dan dat er nu, door het sportpark, uitgehaald wordt.
Opvallend is dat zij hierin niet direct een rol voor zichzelf weggelegd zien, maar eerder voor het
sportpark.
Het sportpark heeft alle potentie om een sportpark vóór en dóór de wijk te zijn maar is dat op dit
moment nog niet. Het sportpark is dan ook (nog) niet van de wijk.

63
64

Actieve parken, sociaal cement, 2005, p. 1
Verslag IPSV Kennisgroep ‘Sportparken in de vitale stad’, 2005. p. 1
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9. DISCUSSIE
Na het beantwoorden van de hoofd- en deelvragen die centraal hebben gestaan in dit onderzoek
zal in dit hoofdstuk een korte discussie opgeroepen worden. De discussie zal plaats vinden op basis
van de in dit rapport beschreven bevindingen, analyses en conclusies. Centraal hierin staat wat
Sportpark Marco van Basten/Stichting De Noordpunt uit dit onderzoek zouden kunnen leren.
Uit dit onderzoek blijkt dat de bewoners van de wijk Utrecht West weinig bekend zijn met het
sportpark. De bewoners weten vaak wel dat er een sportpark is maar zij weten in de meeste
gevallen niet welke sporten er te beoefenen zijn. Binnen de verenigingen en Stichting De
Noordpunt dient de vraag gesteld te worden of het sportpark en haar verenigingen niet meer
bekend wil -en misschien wel moet - zijn in de wijk.
Aansluitend op de bekendheid van de bewoners met het sportpark volgt de geringe
informatievoorzieningen volgens de bewoners. De bewoners merken op dat er weinig
informatievoorzieningen zijn en/of bekend zijn. Dit zien zij als een gemis voor zowel de bewoners
als het sportpark. Wanneer Stichting De Noordpunt de zojuist gestelde vraag over de bekendheid
van het sportpark bevestigend beantwoord, dient de informatievoorziening vervolgens bekeken te
worden. Hierbij kan gekeken worden naar effectieve communicatie-uitingen in de wijk. Hier kunnen
de verschillende bewonersorganisaties ook een rol in spelen. De vraag hierbij is echter wel in
hoeverre het sportpark en haar verenigingen de eventuele effecten (zoals meer leden) van meer
informatie en een betere informatievoorziening aankunnen en willen.
De bewoners geven aan dat er wellicht meer gebruik gemaakt kan worden van het sportpark door
de buurt – en wijkbewoners. Hierbij dient Stichting De Noordpunt zich de vraag te stellen of dit
inderdaad het geval is en zo ja, op welke wijze hieraan invulling gegeven kan worden. Dit kan door
meer georganiseerde en/of ongeorganiseerde activiteiten aan te bieden. Hierbij denken de
bewoners aan toernooien voor de wijk of aan het promoten van het sportpark als openbare
groenvoorziening. Hierbij dient wel de organisatie en het toezicht hierop in overweging genomen te
worden.
Bovenstaande discussiepunten komen eigenlijk allemaal uit bij de vraag of het sportpark
daadwerkelijk een sportpark vóór en dóór de bewoners van de wijk Utrecht West wil zijn.
Uit dit onderzoek is gebleken dat de bewoners uit de wijk hier open voor staan en hierbij mogelijk
ook willen participeren en/of adviseren. De vraag blijft echter of de verenigingen op het sportpark
zich hiervoor willen en kunnen inzetten. Het zijn van een sportpark vóór en dóór bewoners is
namelijk meer dan dit alleen in de uitgangspunten opnemen.
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10. REFLECTIE
Wanneer een onderzoek is afgerond, is er tijd en ruimte voor reflectie op het onderzoek. Deze
reflectie omvat het gehele onderzoek en de rol van de onderzoeker ten tijde van het onderzoek. Bij
de reflectie van het onderzoek wordt stil gestaan bij het wetenschappelijk perspectief dat vooraf
gaat aan het onderzoek en de betrouwbaarheid en validiteit. Hierbij wordt ook stil gestaan bij
zaken die voorafgaand aan het onderzoek niet voorzien waren.

Wetenschappelijk perspectief
Het wetenschappelijk perspectief zoals dat in hoofdstuk 3 vorm heeft gekregen vormt de basis van
het onderzoek. Vanuit dit perspectief, dat ik als onderzoeker hanteer, volgen de uitgangspunten
van het onderzoek. Het benoemen van dit perspectief en het consequent doorvoeren van dit
perspectief heb ik in al mijn voorgaande onderzoeken als lastig ervaren. Ook dit onderzoek was
daar geen uitzondering op. Ik vind het lastig om de wijze waarop ik tegen de wereld en het
vraagstuk kijk op papier te zetten.Ik ben dan ook blij dat mijn begeleider mij op gewezen heeft,
zodat ik mij gedurende het schrijven van dit rapport constant bewust ben geweest van dit
perspectief.

Validiteit en betrouwbaarheid
De validiteit en betrouwbaarheid van een onderzoek zijn belangrijk. Er zijn echter altijd zaken die
de betrouwbaarheid van een onderzoek ondermijnen. Zo is het niet mogelijk om volledig objectief
een onderzoek uit te voeren. De onderzoeker heeft altijd zelf een rugzakje met bagage bij zich en
deze bagage kan niet weggegooid worden tijdens het onderzoek. Zoals respondenten betekenissen
geven vanuit hun eigen context en positie, zo is dat ook het geval bij de onderzoeker. De
onderzoeker voert het onderzoek dan ook uit vanuit een bepaalde context en positie. Om deze niet
de betrouwbaarheid van het onderzoek te laten ondermijnen, is het van belang dat deze context en
positie benoemt wordt. Zo is in hoofdstuk 4 mijn context en positie beschreven. Het gevolg van
mijn positie als verenigingsmanager van Sportpark Marco van Basten tijdens dit onderzoek is
geweest dat ik als onderzoeker nog minder objectief naar het vraagstuk heb kunnen kijken. Door
mijn ervaringen op het sportpark en in de wijk had ik vooraf al enigszins een beeld bij de
betekenissen die men zou kunnen geven aan het sportpark. Door tijdens de interviews echter de
respondenten duidelijk naar hun eigen betekenissen en ervaringen te vragen - en hen niet mijn
eigen ervaringen voor te leggen - heb ik toch geprobeerd om een zo betrouwbaar mogelijk
onderzoek uit te voeren. Tijdens de interviews zouden de respondenten mij meer gezien kunnen
hebben als verenigingsmanager dan als onderzoeker. Af en toe is dit gebleken doordat
respondenten mij als onderdeel van het sportpark benoemden ‘jullie kunnen beter..’ maar andere
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respondenten benaderden mij weer meer als onderzoeker en spraken over het sportpark en de
verenigingen als ‘zij’.
Wanneer het aantal geïnterviewde bewoners wordt afgezet tegenover de gehele
onderzoekspopulatie kan dit onderzoek generaliseerden uitspraken doen. Dat is echter niet het
uitgangspunt geweest van het onderzoek. Het uitgangspunt van het onderzoek is lokaal kennis op
doen over het vraagstuk.
Tijdens het onderzoek heeft er nauwelijks een selectie van de respondenten plaats gevonden. Dit
heeft er alles mee te maken dat er geen ruimte was voor selectie. De enige selectiecriteria die een
rol hebben gespeeld, was dat de bewonersorganisatie actief diende te zijn in de wijk Utrecht West.
Hoe de organisatie er verder uit zag (wel of geen leden, grootte van de achterban e.d.) heeft niet
meegespeeld. Het gebrek aan selectiecriteria komt voort uit het feit dat er van te voren niet
bekend was hoeveel bewonersorganisaties er actief zijn binnen de wijk en hoeveel hun
medewerking wilde verlenen. Om naar aanleiding van het onderzoek toch enige uitspraken te
kunnen doen moest er met minimaal 10-15 respondenten gesproken worden. Gelukkig is dit gelukt
en is er met 14 respondenten gesproken.

Ervaringen tijdens het onderzoek
Tijdens dit onderzoek heeft er een wisselwerking plaats gevonden tussen het theoretisch kader en
het verzamelen van de empirische onderzoeksgegevens. Tijdens de gesprekken die zijn gevoerd
met de bewoners van de wijk Utrecht West bleek een aantal theoretische concepten genoemd te
worden, die vooraf niet waren voorzien. Om die reden is er in hoofdstuk 5 een paragraaf
toegevoegd die zich richt op sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk en de invloed die
lidmaatschap bij een vereniging en het bestaan van een sportpark in de wijk hierop kan hebben.
Voorafgaand aan de interviews die gehouden zijn, is er een topic lijst opgesteld. Deze lijst dient als
houvast tijdens de interviews en is onder andere opgesteld aan de hand van het theoretisch kader.
Tijdens de interviews kregen de respondenten echter ook de mogelijkheid om zelf topics in te
brengen. Hieruit is het topic ‘sporthal’ ontstaan. Dit onderwerp werd door een zestal respondenten
zelf aangesneden en is om die reden ook opgenomen in het onderzoek. Dit is een goed voorbeeld
van onderzoek doen vanuit het local/emergent uitgangspunt waarbij de lokale context van de
respondent wordt onderzocht.

10.1 Tot besluit

Tot besluit kan ik stellen dat het doen van dit onderzoek een leerzame ervaring is geweest. Tijdens
het onderzoek ben ik mij er weer van bewust geworden dat het duidelijk voor ogen hebben van het
wetenschappelijk perspectief erg belangrijk is.
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Dit onderzoek heeft mij tevens de kans gegeven om het sportpark waarop ik werk en de wijk
waarin ik werk nog beter te leren kennen. Ik heb nu inzicht in de leden van het sportpark, maar
heb ook contacten kunnen leggen met de verschillende bewonersorganisaties.
Kortom, een interessante ervaring die ik met veel plezier heb opgedaan.
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BIJLAGEN

Bijlage 1 Beleidsuitgangspunten Stichting de Noordpunt

Dit beleidsdocument is door het bestuur van Stichting de Noordpunt ontwikkeld, en
uiteindelijk vastgesteld op 15 februari 2007. Het heeft een looptijd van 3 jaar, waarna een
evaluatie plaats zal vinden. Het beleidsdocument heeft betrekking op Sportpark Marco van
Basten te Utrecht en omvat ‘doel’, ‘uitgangspunten’ en ‘organisatie’ van de Stichting, het
bestuur en commissies die aan de Stichting gekoppeld zijn.
Doel
De Stichting De Noordpunt vertegenwoordigt de belangen van de sportverenigingen PVCVoetbal, PVC-Tennis, UFO/PVC-Frisbie, SKV-Korfbal, SDV-Darts en SJV-Jeu de boules.
De Stichting heeft bovendien ten doel de samenwerking tussen de bovengenoemde
verenigingen te bevorderen middels optimaal gebruik van het sportcomplex Marco van
Basten, met name ten behoeve van de bewoners van Utrecht-West.
Uitgangspunten
•

De Stichting en deelnemende verenigingen gebruiken het sportpark primair voor
sportactiviteiten, secundair voor andere maatschappelijke activiteiten (zoals BOS en
wijkontmoetingsplaats) en tertiair voor commerciële doeleinden. Dit laatste uitsluitend
om direct of indirect extra inkomsten te genereren voor het sportgebruik van de leden.

•

Het Marco van Basten Sportpark is en blijft kleinschalig en daarmee herkenbaar voor
de bewoners van Utrecht-West met als centraal uitgangspunt: van, voor en door
vrijwilligers; professionalisering in de zin van betaalde krachten gebeurt hoogstens in
dienst van de vrijwilligersorganisatie, nooit andersom.

•

De deelnemende verenigingen zijn autonome rechtspersonen en bepalen gezamenlijk
via daartoe gemachtigde vertegenwoordigers in het Stichtingsbestuur en/of onderling
op welke terreinen en in welke mate zij wensen samen te werken.

•

De Stichting is verantwoordelijk en bevoegd met betrekking tot alle zaken die
verenigingsoverstijgend zijn, in het bijzonder het sportparkgebruik. De verenigingen
zijn via het Stichtingsbestuur en/of haar commissies te allen tijde gehouden aan het
rekening houden met de belangen van de andere verenigingen.
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•

Het Stichtingsbestuur wordt daartoe bijgestaan door haar ingestelde commissies
(financiën, paviljoen, onderhoud/beheer, groenverdeling, website, sponsoring,
activiteiten). Deze commissies opereren zo zelfstandig mogelijk en leggen
verantwoording af aan het Stichtingsbestuur. Het is aan de verenigingen ervoor te
zorgen dat hun belangen in elk van de commissies optimaal worden behartigd.

•

Verenigingsleden binden zich aan en identificeren zich primair met hun
sportvereniging of een onderdeel daarvan. Hun belangen zijn uitgangspunt voor
bestuurlijke en organisatorische inrichting van zowel verenigingen als stichting (van
onderaf).

•

De genoemde commissies zijn cruciaal voor de balans tussen enerzijds de autonomie
van de verenigingen en anderzijds hun samenwerking. Draagvlak voor beleid en
uitvoering wordt primair in de commissies geconcretiseerd. Idealiter is het
Stichtingsbestuur ‘slechts’ toetsend en besluitvormend.

•

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door de gemandateerde representanten van de
deelnemende verenigingen én een onafhankelijke voorzitter, welke geen lid is van een
van de deelnemende verenigingen. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.
Bij gelijk aantal stemmen is die van de voorzitter doorslaggevend.

•

Het Stichtingsbestuur is, al dan niet via de verenigingsmanager, hét gezicht naar
buiten toe voor het Marco van Basten Sportpark: DMO, IBOX, Portes, VSU, etc.

•

Het Stichtingsbestuur is (via de activiteitencommissie) voortrekker in het organiseren
van bijvoorbeeld een gezamenlijke sportdag, schoonmaakdag, nieuwjaarsborrel,
Sinterklaasfeest, Ramadanviering, vrijwilligersdag, en dergelijke.

Organisatie
•

Het Stichtingsbestuur bestaat uit de verenigingsrepresentanten, zijnde een dagelijks
bestuur (onafhankelijke voorzitter, een penningmeester, een secretaris), een vicevoorzitter en de overige leden. Het bestuur vergadert in principe 1x per maand en
tenminste 10x per jaar.

•

Het dagelijks bestuur is, in overleg met de verenigingsmanager, verantwoordelijk voor
de externe pr en communicatie.

•

De commissies bestaan uit minimaal drie en maximaal zes leden (in principe één lid
per vereniging) en kiezen een eigen voorzitter uit hun midden. De commissies stellen
eigen takenpakket + verantwoordelijkheid/bevoegdheid op ter goedkeuring van
Stichtingsbestuur, met behulp van de verenigingsmanager. Verenigingen zijn zelf
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verantwoordelijk voor afvaardiging in de commissies, afhankelijk van het belang dat
zij bij de betreffende commissie hebben.
•

De leden van het Stichtingsbestuur zijn portefeuillehouders voor de commissies; dit
betekent dat zij óf zitting hebben in een van de commissies óf contactpersoon zijn. Ter
spreiding van de zeggenschap worden verdere dubbelfuncties zoveel mogelijk
vermeden. Eventuele geschillen waar de commissies niet uitkomen, worden
voorgelegd aan het Stichtingsbestuur.

•

De verenigingsmanager houdt contact met de commissies en neemt zo mogelijk en
nodig deel aan commissievergaderingen én stichtingbestuursvergaderingen. Zij is voor
commissievoorzitters en stichtingsvoorzitter eerste aanspreekpunt en wordt door hen
met cruciale informatie gevoed.

•

De financiële commissie: verantwoordelijk voor (het gezond houden van) de
stichtingsgelden, inclusief ledenafdracht per verenigingslid, eventuele
contributieharmonisatie (combilidmaatschap?) en winstverdeling paviljoen; bijgestaan
door een financieel administratiekantoor.

•

De paviljoencommissie: verantwoordelijk voor paviljoenbeheer en –bezetting,
inclusief vrijwilligersrooster, sluitingstijden en rookbeleid; bijgestaan door een
bardienstcoördinator; de verenigingen leveren naar rato aantal leden en naar eigen
inzicht (al dan niet via borgsysteem) voldoende vrijwilligers/dagdelen aan; bij in
gebreke blijven kunnen maatregelen getroffen worden door het Stichtingbestuur.

•

Onderhoudscommissie: verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden, zonodig in
overleg met de verenigingsmanager en bijgestaan door de accommodatiebeheerder;
grotere zaken als terrasuitbreiding (samen met paviljoencommissie) en bergruimte
komen als onderbouwde voorstellen eerst in het Stichtingsbestuur ter (financiële)
goedkeuring. Mogelijke sportparkuitbreiding (sporthal, meer velden, lichtmasten,
kunstgras, e.d.) zijn primair aan het Stichtingsbestuur.

•

Groenverdelingscommissie: afvaardiging alleen die verenigingen die hier direct
belang bij hebben (voetbal, frisbee, korfbal); verenigingsgroei slechts mogelijk als dat
andere verenigingen niet schaadt, anders ter discussie in Stichtingsbestuur.

•

Websitecommissie: beheert de overall website voor de Stichting en aangesloten
verenigingen met een verplichtend format; invulling is aan de stichting en de
verenigingen maar altijd ter goedkeuring van de websitecommissie; de commissie
heeft voldoende oog voor de zelfstandigheid en eigen identiteit van de verenigingen.
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De verantwoordelijkheid over de verenigingssites ligt te allen tijde bij de redacties van
de afzonderlijke verenigingen.
•

Sponsorcommissie: voert eigen beleid rekening houdend met de wensen van de
verenigingssponsoren en afspraken binnen de stichting (het Sponsorplan).

•

De activiteitencommissie: is de spil in (waar nodig en gewenst) het organiseren van
gezamenlijke activiteiten.
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Bijlage 2 Ledenverloop Stichting De Noordpunt 2005 t/m 2009

Ledenverloop kalenderjaar 2005
kwartaal 1
leden

kwartaal 2

kwartaal 3

kwartaal 4

leden

leden

leden

naam vereniging

PVC-voetbal

242

255

253

302

PVC-tennis

107

162

213

243

UFO ( frisbee)

58

63

63

65

SKV

19

19

19

19

SDV

38

38

38

35

SJV

23

23

23

22

487

560

609

686

Totaal
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Ledenverloop kalenderjaar 2006
kwartaal 1
leden

kwartaal 2

kwartaal 3

kwartaal 4

leden

leden

leden

naam vereniging

PVC-voetbal

310

304

275

321

PVC-tennis

285

241

288

329

UFO ( frisbee)

70

73

73

73

SKV

20

8

4

3

SDV

35

34

26

33

SJV

22

22

22

22

742

682

688

781

Totaal
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Ledenverloop kalenderjaar 2007
kwartaal 1
leden

kwartaal 2

kwartaal 3

leden

leden

Kwartaal 4
leden

naam vereniging

PVC-voetbal

330

320

277

351

PVC-tennis

363

209

279

301

76

75

81

75

SKV

9

10

9

11

SDV

32

32

26

36

SJV

21

21

22

20

769

604

637

727

UFO ( frisbee)

Totaal
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Ledenverloop kalenderjaar 2008
kwartaal 1
leden

kwartaal 2

kwartaal 3

leden

leden

kwartaal 4
leden

naam vereniging

PVC-voetbal

346

333

294

317

PVC-tennis

329

242

288

307

UFO ( frisbee)

76

98

68

78

SKV

12

18

18

17

SDV

34

36

34

38

SJV

20

20

20

20

817

747

722

777

Totaal
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Ledenverloop kalenderjaar 2009
kwartaal 1
leden
naam vereniging
PVC-voetbal

358

PVC-tennis

332

UFO ( frisbee)

76

SKV

18

SDV

39

SJV

20

Totaal

843
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Bijlage 3 Ledenanalyse

Totalen
Totaal aantal
leden

843

Herkomst
Totaal Utrecht
Totaal Overig

706
137

83,7%
16,3%

Samenstelling
Totaal man
Totaal vrouw

639
203

75,9%
24,1%

Leeftijd
t/m 18 jaar
19 t/m 55 jaar
vanaf 55 jaar

393
376
74

46,6%
44,6%
8,8%

SKV
Totaal aantal
leden

SJV
Totaal aantal
leden

18

20

Herkomst
Totaal Utrecht
Totaal Overig

18
0

100%
0,0%

Herkomst
Totaal Utrecht
Totaal Overig

12
8

60%
40%

Samenstelling
Man
Vrouw

10
8

55,6%
44,4%

Samenstelling
Man
Vrouw

11
9

55%
45%

Leeftijd
0 t/m 18 jaar
19 t/m 55 jaar
55 t/m 77

18
0
0

100%
0%
0%

Leeftijd
0 t/m 18 jaar
19 t/m 55 jaar
55 t/m 77

0
9
11

0%
45%
55%
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SDV
Totaal aantal
leden
Herkomst
Totaal Utrecht
Totaal Overig

39

PVC Tennis
Totaal aantal
leden

332

22
17

56,4%
43,6%

Herkomst
Totaal Utrecht
Totaal Overig

282
50

84,90%
15,10%

167
164

50,40%
49,60%

20,50%
62,30%
17,20%

Samenstelling
Man
Vrouw

37
2

94,9%
5,1%

Samenstelling
Man
Vrouw

Leeftijd
0 t/m 18 jaar
19 t/m 55 jaar
55 t/m 77

6
31
2

15,2%
79,5%
5,1%

Leeftijd
0 t/m 18 jaar
19 t/m 55 jaar
55 t/m 77

68
207
57

UFO
Totaal aantal
leden

76

Herkomst
Totaal Utrecht
Totaal Overig

62
14

81,60%
18,40%

Samenstelling
Man
Vrouw

56
20

73,70%
26,30%

Leeftijd
0 t/m 18 jaar
19 t/m 39

29
47

38,20%
61,80%

PVC Voetbal
Totaal aantal
leden

358

Herkomst
Totaal Utrecht
Totaal Overig

310
48

86,60%
13,40%

Samenstelling
Man
Vrouw

358
0

100%

Leeftijd
0 t/m 18 jaar
19 t/m 55 jaar
55 t/m 77 jaar

272
82
4

76%
23%
1,1%
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Bijlage 4 Ledenanalyse op wijkniveau
Totalen
Totaal aantal leden

843

Herkomst
Totaal Utrecht

706

83,7%

434
120
79
193

61,5%
27,6%
18,2%
44,4%

36
4

8,3%
0,9%

Zuidwest
Binnenstad
Noordwest
Noordoost
Zuid
Leidsche Rijn
Oost
Overvecht

65
8
85
16
21
29
12
36

9,2%
1,1%
12%
2,3%
3%
4,1%
1,7%
5,1%

SKV
Totaal aantal leden

18

Herkomst
Totaal Utrecht

18

100%

18
1
1
14

100%
5,6%
5,6%
77,7%

2
0

11,1%

West
Lombok
Majellapark
Oog in Al
Schepenbuurt/NieuwEngeland
Lage Weide

West
Lombok
Majellapark
Oog in Al
Schepenbuurt/NieuwEngeland
Lage weide
Zuidwest
Binnenstad
Noordwest
Noordoost
Zuid
Leidsche Rijn
Oost
Overvecht

0
0
0
0
0
0
0
0

SJV
Totaal aantal leden

20

Herkomst
Totaal Utrecht

12

60,0%

West
Lombok
Majellapark
Oog in Al
Schepenbuurt/NieuwEngeland
Lage weide

1
1
0
0

8,3%
100%

Zuidwest
Binnenstad
Noordwest
Noordoost
Zuid
Leidsche Rijn
Oost
Overvecht

0
0
5
0
0
2
0
4
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0
0

41,6%

16,6%
33,3%

SDV
Totaal aantal leden
Herkomst
Totaal Utrecht
West
Lombok
Majellapark
Oog in Al
Schepenbuurt/NieuwEngeland
Lage weide
Zuidwest
Binnenstad
Noordwest
Noordoost
Zuid
Leidsche Rijn
Oost
Overvecht

39

PVC Tennis
Totaal aantal leden

332

22

59%

Herkomst
Totaal Utrecht

282

84,9%

3
0
1
0

13,6%

168
54
27
69

59,6%
32,1%
16,1%
41,1%

2
0

66,7%

12
4

7,1%
2,4%

2
0
12
0
0
3
0
2

9,1%

Zuidwest
Binnenstad
Noordwest
Noordoost
Zuid
Leidsche Rijn
Oost
Overvecht

28
3
35
12
8
8
2
18

9,9%
1,2%
12,4%
4,3%
2,8%
2,8%
0,7%
6,2%

33,3%

54,5%

13,6%
9,1%

West
Lombok
Majellapark
Oog in Al
Schepenbuurt/NieuwEngeland
Lage weide

PVC Voetbal
Totaal aantal leden

358

UFO
Totaal aantal leden

76

Herkomst
Totaal Utrecht

310

Herkomst
Totaal Utrecht

62

81,60%

West
Lombok
Majellapark
Oog in Al
Schepenbuurt/NieuwEngeland
Lage weide

23
5
7
11

37,1%
21,7%
30,4%
47,8%

0
0

0,0%
0,0%

Zuidwest
Binnenstad
Noordwest
Noordoost
Zuid
Leidsche Rijn
Oost
Overvecht

4
5
3
4
11
3
7
2

6,5%
8,1%
4,8%
6,1%
17,7%
4,8%
11,3%
3,2%

West
Lombok
Majellapark
Oog in Al
Schepenbuurt/NieuwEngeland
Lage Weide
Zuidwest
Binnenstad
Noordwest
Noordoost
Zuid
Leidsche Rijn
Oost
Overvecht

221
59
43
99

71,3%
26,7%
19,5%
44,8%

20
0

9%

31
0
30
0
2
13
3
10

10%
0%
9,7%
0%
0,6%
4,2%
1%
3,2%
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