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Samenvatting
een inspirerend, maar vooral tot de verbeelding sprekend, 
motto van de organisatoren van de Olympische Winterspelen 
in Turijn (2006). passie als drive om sport te beoefenen, 
te beleven of te organiseren. voor het bedrijven van sport 
moet echter wel het één en ander worden gepresteerd. 
een bedrijf dat binnen deze benodigde sportinfrastructuur acteert, is naamloze vennootschap Deventer Ontwikke-
lingsmaatschappij Sportcomplexen (nv DOS).

nv DOS is een bedrijf binnen de sport- en vrijetijdssector en presenteert zich vanaf september 2009 als Sportbedrijf 
Deventer. nv DOS, waarvan de gemeente Deventer enig aandeelhouder is, kent binnen de gemeentegrenzen verschil-
lende taken en verantwoordelijkheden ten behoeve van de sport. Maar welke rol heeft nv DOS precies? Deze masterthesis 
gaat in op de rol van nv DOS binnen de veranderende sport- en vrijetijdssector. Het geeft inzicht en advies aan nv DOS, 
als extern verzelfstandigd bedrijf, op basis van betekenissen van betrokken actoren. De probleemstelling in deze 
masterthesis luidt:

“Welke betekenissen geven betrokken actoren aan de rol van NV DOS binnen de veranderende sport- en 
vrijetijdssector? En wat kan NV DOS hiermee?”

Door middel van diverse onderzoeksmethoden, waaronder 13 interviews met betrokken actoren, is antwoord gegeven op 
bovenstaande hoofdvragen. Een onderzoek waarin thema’s als verzelfstandiging van overheidsdiensten, ontwikkelingen 
in de sport- en vrijetijdssector en het begrip ‘sportbedrijf’ centraal staan. Een boeiend spanningsveld tussen publiek en 
commercieel belang met bijbehorende verwachtingen van betrokken actoren vormt de basis voor een aantal gefundeerde 
conclusies en prikkelende aanbevelingen voor nv DOS. Het onderzoek kan tevens interessant zijn voor andere sportbe-
drijven en gemeenten. 

Op basis van het onderzoek kunnen tien conclusies en zeven aanbevelingen aan de lezers dan deze masterthesis worden 
gepresenteerd.

De volgende conclusies en bevindingen geven inzicht in de betekenissen van betrokken actoren:
1. nv DOS is een onbekende en verwarrende naam 
2. nv DOS als maatschappelijke organisatie of als commerciële ondernemer
3. Onduidelijkheid over taken en een negatief imago
4. betrokkenen actoren focussen zich vooral op ontwikkelingen in de georganiseerde sport
5. nv DOS als strategisch denker
6. nv DOS wordt door veel actoren als een hybride organisatie gezien
7. nv DOS vanuit verschillend perspectief een maatschappelijk ondernemer
8. nv DOS is belangenbehartiger, maar wordt niet altijd zo gezien
9. interne of externe verzelfstandiging: een wereld van verschil
10. verhouding met de gemeente van groot belang

Met bovenstaande conclusies en bevindingen is antwoord gegeven op het eerste deel van de probleemstelling van het 
onderzoek. vanuit deze conclusies worden er zeven aanbevelingen beschreven die antwoord geven op het tweede deel 
van de probleemstelling. 

De volgende aanbevelingen geven antwoord aan nv DOS op basis van de belangrijkste conclusies en bevindingen:
1. Geef duidelijkheid over de positie en de rol van het sportbedrijf
2. Profileer het sportbedrijf meer als belangenbehartiger
3. De gemeente als belangrijke klant voor het sportbedrijf
4. De aanwezige expertise in het sportbedrijf is een toegevoegde waarde 
5. Durf als sportbedrijf buiten de sportsector te denken
6. vermarkt de belangrijkste onderdelen van het sportbedrijf afzonderlijk
7. noem jezelf alleen sportbedrijf als je het ook daadwerkelijk bent

Met de inzichten uit het onderzoek krijgt een sportbedrijf een extra dimensie. Het bedrijven van sport blijkt een 
sport op zich.

niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

‘Passion lives here’
Olympische winterspelen Turijn 2006
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voorwoord
“nu gaan we echt topsport bedrijven!”. ik weet nog 
goed dat aschwin lankwarden (directeur nv DOS) dat 
twee jaar geleden tegen mij zei. na zeven voetbaljaren 
in de jeugd van Go ahead eagles en na ontelbaar veel 
dromen om profvoetballer te worden ontstond er een 
nieuwe kans en een nieuwe droom. een traject waarin 
drie belangrijke pijlers centraal stonden; een manage-
mentfunctie binnen nv DOS met veel mogelijkheden 
en uitdagingen, een nieuwe uitdaging in de top van het 
amateurvoetbal bij rohda raalte en een nieuwe studie 
aan de Universiteit Utrecht. een intensief, maar geweldig 
uitdagend traject, waarmee een nieuwe sportdroom was 
begonnen. Werken en studeren in de sport, en tegelijk 
sport ervaren en sport beleven. 

Geprikkeld ben ik door de opmerking van aschwin om 
een topprestatie te leveren en alle pijlers binnen het 
traject excellent te doorlopen. ik denk dat mijn presta-
tieve eigenschappen en de uitdaging om alles uit jezelf 
te kunnen halen er toe hebben geleidt dat het eindon-
derzoek voor de Masteropleiding Sportbeleid & Sport-
management aan de Utrechte School voor bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (USbO) voor u ligt. De opleiding 
heeft mij veel opgeleverd: kennis die ik kan toepassen bij 
sport- en organisatievraagstukken, maar ook een scherp 
beeld van krachten en spanningen in de sport en rond 
sportbedrijven. Het bedrijven van sport krijgt daarmee 
een extra dimensie. Deze dimensie heeft mij dankzij deze 
masterthesis een stap verder gebracht. ik vertrouw erop 
dat de masterthesis ook voor u als lezer en voor nv DOS 
en haar medewerkers inzicht geeft en u uit zal dagen het 

bedrijven van (top)sport optimaal voort te zetten.
Ik besef dat mijn afstudeertraject geen ‘normaal’ tra-
ject is geweest. Daar waar alle studiegenoten ‘fulltime 
student’ waren en tijdens de opleiding stage liepen bij 
een sportorganisatie, daar was ik bij aanvang van de 
opleiding fulltime medewerker bij nv DOS in Deventer. 
ik ben blij dat zowel de opleiding met haar medewer-
kers en docenten alsmede nv DOS (managementteam 
en directe collega’s) mij de ruimte en mogelijkheden 
hebben gegeven om dit traject te combineren om deze 
topprestatie te kunnen leveren. Hopelijk is het traject 
voor direct betrokkenen even waardevol geweest als 
voor mij en heeft het voor een ieder veel leerervaringen 
opgeleverd.

bijzondere woorden van dank wil ik uitspreken aan mijn 
directe begeleiders in de opleiding en binnen dit afstu-
deertraject. Martijn en inge, bedankt voor alle adviezen, 
gedeelde ervaringen en ondersteuning in de afgelopen 
periode. en natuurlijk wil ik aschwin bedanken voor het 
vertrouwen, voor het advies en ondersteuning en voor 
de mogelijkheid om dit bijzondere traject vanuit nv DOS 
gefaciliteerd te krijgen. Het was bijzonder prettig om in 
mijn uitdagende traject iemand te hebben die meekijkt, 
stimuleert en prikkelt. Tot slot wil ik iedereen bedanken 
die in het onderzoekstraject als sparringpartner en/of 
als informant hebben gediend. 

ik wens u als lezer van deze masterthesis waardevolle 
inzichten en veel leesplezier. 

Maurice Tepperik
Deventer, juni 2009
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1. inleiding
‘Passion lives here’. Het motto van de organisatoren 
van de Olympische Winterspelen in Turijn die in 2006 
werden georganiseerd. een slogan die tot de verbeelding 
spreekt. Sport kan prachtig zijn en is de passie voor veel 
mensen. Om zelf te doen, of om naar te kijken en van te 
genieten. Maar ook, zo blijkt uit de slogan, voor mensen 
die het organiseren, faciliteren en/of coördineren. en ge-
lukkig maar, want zonder faciliteiten en/of organisaties 
kan de sport niet bestaan.

Organisaties zijn van groot belang voor de sport. Of het nu 
gaat over de media die sport aan het brede publiek toont, 
of de overheid die voorwaarden en faciliteiten schept dan 
wel sportverenigingen die de sport in een dorp, stad of 
regio organiseren. Ook naamloze vennootschap Deventer 
Ontwikkelingsmaatschappij Sportcomplexen (nv DOS) kan 
als bedrijf in deze sportinfrastructuur worden geplaatst. 
Maar welke rol speelt nv DOS in deze sportwereld? Zeker 
in het licht van alle ontwikkelingen in en rondom de sport 
en in de vrije tijd een interessante vraag. Deze rol van nv 
DOS binnen de sport- en vrijetijdssector staat dan ook 
centraal in deze masterthesis. 

1.1 Achtergrond

Het is allereerst van belang om bij het lezen van deze 
masterthesis een duidelijk beeld te hebben van zowel het 
bedrijf waarbinnen de masterthesis heeft plaats gevon-
den als van de onderzoeker. Hierdoor kunnen keuzes 
beter worden begrepen en vergelijkingen en analyses 
in perspectief worden geplaatst. een duidelijk beeld van 
de onderzoeker is van belang omdat de onderzoeker in 
deze masterthesis niet geheel objectief, of als stagiair een 
onderzoek heeft uitgevoerd, maar als medewerker met 
vast dienstverband binnen het bedrijf waar het onderzoek 
plaatsvond. Dit heeft voordelen omdat de medewerker/
onderzoeker het bedrijf goed kent en veel kennis heeft 
over verschillende ontwikkelingen binnen het bedrijf maar 
kent aan de andere kant ook nadelen. Zo is de objectiviteit 
lastiger te waarborgen en spelen kennis en informatie wel-
licht ook een beperkende rol. in de methodologie wordt 
hier nader bij stilgestaan, maar in dit deel van de master-
thesis zal een korte weergave van het bedrijf alsmede de 
functie van de onderzoeker worden gegeven. 

1.1.1 Onderzoeker

De masterthesis is geschreven in opdracht van de Universiteit 
Utrecht en geldt ter afronding van de master Sportbeleid en 
Sportmanagement aan de Utrechtse School voor bestuurs- 
en Organisatiewetenschap. De onderzoeker heeft het on-
derzoek vanuit het perspectief van de opleiding uitgevoerd. 
Ondanks eerder genoemde bezwaren, kon hiermee een hoge 
mate van objectiviteit worden bewerkstelligd. binnen de 
master worden studenten verplicht werkervaring op te doen 
in een sportgerelateerde omgeving. voor de onderzoeker 
voldeden de werkzaamheden bij nv DOS aan de richtlijnen 
van de opleiding, waardoor het dienstverband geen belem-
mering vormde voor het doorlopen van deze studie.

1.1.2 Medewerker NV DOS

De onderzoeker is lid van het managementteam van nv 
DOS en verantwoordelijk voor twee kerntaken. Ten eerste is 
de onderzoeker verantwoordelijk voor de afdeling Service. 
een afdeling waarin voornamelijk het eerste gastcontact 
plaats vindt. Onder andere de frontoffice, pr & communi-
catie, sales, sportstimulering en verenigingsondersteuning 
zijn taken die vallen onder deze afdeling. Ten tweede is de 
onderzoeker als kwaliteitsmanager verantwoordelijk voor 
het bewaken van kwaliteit binnen de bedrijfsvoering, waar-
onder de implementatie van het ink-Managementmodel en 
de implementatie van het keurmerk veilig & Schoon.

1.1.3 Organisatie NV DOS

naamloze vennootschap Deventer Ontwikkelingsmaat-
schappij Sportcomplexen (nv DOS) is een bedrijf in de 
sport- en recreatiebranche. De directie is verantwoordelijk 
voor exploitatie van nv DOS, waarvan de gemeente enig 
aandeelhouder is. nv DOS beheert en verhuurt bin-
nensportaccommodaties en is daarnaast faciliterend en 
dienstverlenend op het gebied van sport en recreatie. Met 
ruim één miljoen bezoeken per jaar is nv DOS in Deventer 
een van de grootste publiekstrekkers in de nederlandse 
sport- en vrijetijdssector. De meest toonaangevende 
accommodatie is daarbij Sport- en recreatiecentrum De 
Scheg. nv DOS bedient al jaren de markt voor sport en be-
weging in Deventer en omgeving.

in 1993 opende Sport- en recreatiecentrum De Scheg 
haar deuren en werd nv DOS door de gemeente De-
venter opgericht. De missie van nv DOS luidde in die 
beginjaren: ‘het bieden van hoogwaardige kernvoor-
ziening aan de Deventer burgers en sportverenigingen 
tegen aanvaardbare tarieven en het faciliteren van een 
centrum waarin geïntegreerd onder andere diensten op 
het gebied van sport, onderwijs en cultuur worden aange-
boden’. Door nauwe samenwerking met andere (sport)
organisaties kan nv DOS het gemeentelijke sportbeleid 
uitvoeren op het terrein van sportstimulering en verenigings-
ondersteuning.

De gemeente Deventer is enig aandeelhouder van nv DOS. 
Met de oprichting van nv DOS heeft de gemeente beoogd 
de dagelijkse bedrijfsvoering te professionaliseren. Het 
doel van nv DOS, zo blijkt uit de statuten, luidt als volgt:
 
De vennootschap heeft ten doel:
a. De stichting, instandhouding en verhuur of andere 

wijze van ingebruikgeving van onroerende goederen, 
waaronder begrepen vanuit de gemeentelijke sfeer 
afkomstige accommodaties welke meer in het bijzon-
der bestemd voor de sportbeoefening alsmede het in 
complex ‘De Scheg’ gerealiseerde ijsbaancomplex;

b. Het verrichten van alle handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin in verband staan, daaruit 
voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

in 2008 ontwikkelde nv DOS een nieuwe missie welke 
de komende jaren centraal staat binnen het beleid en de 
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koers die wordt gevaren. Sport- en recreatiecentrum De 
Scheg in Deventer is al jarenlang een toonaangevende 
sportaccommodatie voor Deventer en haar regio. De Scheg 
bevat binnen haar accommodatie verschillende onder-
delen, waaronder een zwemparadijs, een half overdekte 
ijsbaan, 6 squashbanen, diverse horeca voorzieningen, 
vergaderzalen en diverse sportzalen. Door de diversi-
teit aan mogelijkheden biedt deze accommodatie plaats 
voor zowel de verenigings- en wedstrijdsport alsmede de 
recreatieve bezoeker. Met de missie ‘beleving in beweging’ 
streeft NV DOS ernaar een uurtje of dagje ‘Scheg’ tot een 
belevenisvolle ervaring te laten uitgroeien.

naast de exploitatie van De Scheg is nv DOS ook verant-
woordelijk voor exploitatie van bijna alle binnensport-
accommodaties in de gemeente Deventer. Daar vallen 
onder andere 27 sportzalen en 3 grote sporthallen onder. 
Daarnaast behoort ook de exploitatie van het borgelerbad 
tot de taken van nv DOS. Het borgelerbad is een grote 
openlucht accommodatie met diverse zwembaden. naast 
een onoverdekt gedeelte kent de accommodatie ook een 
overdekt doelgroepenbad. Dit bad wordt voornamelijk ge-
bruikt om sportverenigingen te huisvesten en om zwem-
lessen aan te bieden. Het overdekte 25 meterbad is bijna 
niet voor recreatief gebruik toegankelijk.

binnen de exploitatie van nv DOS vallen sinds 1999 ook 
sportstimulering en verenigingsondersteuning. De ge-
meente heeft er in 1991 voor gekozen om de uitvoering 
van beide beleidstaken (verhoging sportparticipatie en 
verbeteren sportinfrastructuur in Deventer) uit te beste-

den aan een Sport Service centrum. Sinds 1999 heeft de 
gemeente Deventer er voor gekozen het Sport Service 
centrum onder te brengen bij nv DOS. 
De keuze voor verzelfstandiging en daarmee het op af-
stand zetten van uitvoerende taken is vanuit de gemeente 
een bewuste keuze geweest. in het collegeprogramma 
van de gemeente Deventer (2004) kiest de gemeente in 
haar aanpak duidelijk voor een regierol met een kleinere 
en kwalitatief goede en slagvaardige organisatie. voor 
uitvoeringsactiviteiten gaat de gemeente samenwerkings-
verbanden aan met externe partners. 
nv DOS heeft er voor gekozen om vanaf september 2009 
de naam Sportbedrijf Deventer te voeren. De naamgeving 
nv DOS is onduidelijk, waardoor veel verwarring ontstaat 
rond taken en positie. Sportbedrijf Deventer geeft veel 
beter lading aan de inhoud van de werkzaamheden die het 
bedrijf uitvoert. De naam Sportbedrijf Deventer is inmid-
dels door de gemeente als aandeelhouder en de raad van 
commissarissen van de nv DOS vastgesteld en zal vanaf 
september 2009 operationeel zijn. De naamswijziging is 
bij alle belanghebbenden nog niet bekend. in deze mas-
terthesis wordt daarom de naam nv DOS nog gehanteerd.

1.2 Aanleiding

in de politieke markt van de gemeente Deventer op 27 
augustus 2008 stond de Sportnota 2008-2011 van de 
gemeente Deventer op de agenda. voor directie van nv 
DOS was dit aanleiding om de politieke markt te bezoe-
ken. Mede omdat nv DOS op dat moment druk bezig was 
met de ontwikkeling van een nieuwe beleidsvisie voor 

de komende jaren, te weten de Schegvisie 2009 – 2013. 
in meerdere vragenronden werden aan de verantwoor-
delijke wethouders verschillende vragen gesteld over de 
prioritering en haalbaarheid van de gekozen doelstellin-
gen. Opvallend was dat veel politieke partijen niet op een 
juiste wijze wisten te benoemen welke organisaties en/of 
bedrijven betrokken waren bij de uitvoering van het beleid. 
Zo werden door politieke partijen onder andere het Sport 
Service centrum Deventer, Sport- en recreatiecentrum 
De Scheg en nv DOS als drie verschillende organisaties 
geschetst die allen betrokken konden worden bij de uit-
voering van het sportbeleid in Deventer. kortom, er bleek 
veel onduidelijkheid te zijn over de verschillende onderde-
len en/of over de naam van nv DOS en de rol die nv DOS 
speelt in Deventer. 

bovengenoemde gebeurtenis kan als eerste aanleiding 
worden gezien voor deze masterthesis. een andere aan-
leiding is de ontwikkeling van de Schegvisie 2009-2013 
van nv DOS. nv DOS bestond op 8 oktober 2008 precies 
15 jaar. voor de directie en het management van nv DOS 
een reden om stil te staan en vooral vooruit te kijken naar 
de komende jaren. Hierbij ontwikkelde het nv DOS in 
2008 een toekomstvisie met als centrale missie ‘Beleving 
in Beweging’. Deze toekomstvisie heeft op verzoek van de 
gemeente grotendeels betrekking op de accommodatie 
Sport- en recreatiecentrum De Scheg en kreeg daarom de 
titel Schegvisie 2009 – 2013.

eén van de onderdelen uit deze Schegvisie is de ontwik-
keling van een marketingplan 2010 – 2014. in dit marke-
tingproces staan een aantal vragen centraal, zoals: 
• ‘Wat gebeurt er rondom de organisatie NV DOS?’ 
• ‘Op welke ontwikkelingen kan NV DOS inspelen?’ 
• ‘Wat zijn kansen en bedreigingen voor NV DOS?’

Deze masterthesis kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan beantwoording van verschillende vraagstukken die 
relevant zijn voor de ontwikkeling van het marketingplan 
2010-2014. 

er is nog een ander traject waar deze masterthesis goed 
bij aansluit, namelijk de ontwikkeling van een toekomst-
visie voor Deventer 2030. In het traject ‘Deventer 2030’ 
wil de gemeente Deventer met haar burgers, onderne-
mers en betrokkenen middels een interactief proces een 
toekomstvisie ontwikkelen voor Deventer in 2030. in dit 
gehele proces is nv DOS betrokken door deel te nemen 
aan een werkgroep leisure. Deze werkgroep komt een 
aantal keren bijeen, waarin het brainstormt, ‘vrijdenkt’ en 
schetsen ontwikkelt voor de toekomst van Deventer op 
het gebied van leisure. Ook in deze setting komen vragen 
rondom ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied 
van vrije tijd, sport en leisure steeds terug. Ook de rol van 
de organisaties en bedrijven in de werkgroep en mogelijke 
samenwerkingsverbanden en ontwikkelconcepten zijn 
onderzoeksthema’s waarop antwoorden gezocht moeten 
worden. in dit verband is het voor nv DOS zeer relevant 
onderzoek te doen naar de rol van een sportbedrijf binnen 
de sport- en vrijetijdssector. De gemeente Deventer kiest 
in het traject ‘Deventer 2030’ duidelijk de regierol en fa-

ciliteert betrokkenen om gezamenlijk een visie te ontwik-
kelen. Ook van de politieke partijen wordt verwacht dat ze 
actief participeren om inhoud te geven aan de visie. Het 
doel is dan ook om de visie aan het einde van het inter-
actieve traject vast te stellen, zonder dat een college van 
burgemeester & Wethouders of een gemeenteraad de visie 
in een later stadium nog kunnen wijzigen.

De verschillende aanleidingen bieden veel mogelijkhe-
den voor onderzoek. centraal staat de rol van nv DOS. 
Zowel binnen het sportbeleid van de gemeente Deventer 
als in ontwikkelingen in de sport- en vrijetijdssector is 
het van belang de rol van nv DOS te bepalen. bij het 
bepalen van een rol is het voor nv DOS relevant om 
onderzoek te doen op verschillende gebieden. Zo is 
onder andere de ambitie en de passie van nv DOS zelf 
van groot belang. Op wie wil nv DOS zich de komende 
jaren richten? en wie zijn de belangrijkste belangheb-
benden voor nv DOS? na het bepalen van belangheb-
benden biedt onderzoek naar ontwikkelingen, wensen 
en behoeften van deze belanghebbenden voor nv DOS 
inzicht in strategie om belanghebbenden optimaal te 
bedienen. Ook ontwikkelingen en wensen in de markt 
en/ of in de regio spelen een rol voor nv DOS. Waar ligt 
het streefbeeld van de Deventer samenleving? en hoe 
kan nv DOS daarop anticiperen? Tot slot speelt ook de 
ambitie en toekomstvisie van de gemeente Deventer een 
rol. Waar wil de gemeente zelf naar toe? en vanuit het 
aandeelhouderschap is voor nv DOS van belang wat de 
gemeente Deventer van nv DOS verwacht en waar het 
met nv DOS naar toe wil.

kortom, er kunnen veel diverse onderzoeksvragen worden 
gesteld. Deze masterthesis heeft als doel bij te dragen 
aan één van deze onderzoeksvragen om uiteindelijk meer 
inzicht te krijgen in de rol (en keuzes) van nv DOS.

1.3 Probleemstelling

De genoemde aanleidingen voor dit onderzoek hebben al 
een behoorlijke focus in deze masterthesis aangebracht. 
De rol van nv DOS staat binnen de masterthesis centraal. 
Om het onderzoek realistisch en haalbaar te maken dient 
de probleemstelling echter wel scherp afgebakend te zijn. 
in deze paragraaf is deze centrale probleemstelling verder 
uitgewerkt.

Zoals gezegd kent een analyse naar een optimale rol 
verschillende onderzoeksvragen. binnen deze master-
thesis zal de focus vooral liggen op perspectieven van 
betrokkenen op de rol van nv DOS. Mede in het licht 
van de gemeentelijke keuze voor verzelfstandiging is 
het interessant en relevant om te zoeken naar verschil-
lende meningen en opvattingen over de rol van nv DOS 
bij verschillende betrokkenen.

in deze masterthesis worden de verschillende perspec-
tieven en betekenissen van betrokken actoren op de 
rol van nv DOS onderzocht. in het volgende hoofdstuk 
‘Methodologie’ wordt volledig uitgeschreven welke 
actoren hiervoor zijn geselecteerd.
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1.3.1 Onderzoeksvragen

De centrale probleemstelling in dit onderzoek bestaat uit 
twee hoofdvragen en luidt:

“Welke betekenissen geven betrokken actoren aan de rol 
van nv DOS binnen de veranderende sport- en vrijetijds-
sector? en wat kan nv DOS hiermee?”

Heel bewust is er gekozen om de rol van nv DOS in het 
licht te zien van verschillende ontwikkelingen binnen de 
sport- en vrijetijdssector. een rol is namelijk geen vast-
staand gegeven en kan veranderen of worden beïnvloed 
door diverse ontwikkelingen in de sport- en vrijetijds-
sector. interessant is om te onderzoeken hoe betrok-
ken actoren deze veranderingen ervaren en hoe zij deze 
ontwikkelingen zien in relatie tot de rol van nv DOS.

De probleemstelling bestaat uit twee deelvragen. bij 
de eerste vraag zal vooral nadruk liggen op onderzoek 
naar verschillen en overeenkomsten in de verschillende 
perspectieven en betekenissen. Het tweede deel van de 
probleemstelling “en wat kan nv DOS hiermee?” zal ver-
volgens meer adviserend zijn naar nv DOS om een helder 
en scherp beeld van de optimale rol te krijgen.
 
1.3.2 Uitwerking onderzoeksvraag

Om het onderzoek goed en helder af te bakenen is het 
van belang om de belangrijkste begrippen in de onder-
zoeksvraag te definiëren. NV DOS staat voor Naamloze 
vennootschap Deventer Ontwikkelingsmaatschappij 
Sportcomplexen. in hoofdstuk 1.1.2. is hier al uitgebreid 
bij stil gestaan.

Daarnaast het begrip ‘sport- en vrijetijdssector’. Met 
sector wordt bedoeld een branche of zoals van Dale 
(2009) omschrijft een onderdeel van het economisch 
leven. De definities of afbakening van de begrippen sport 
en vrije tijd zijn een stuk ingewikkelder. kijkend naar het 
begrip sport in deze masterthesis, is kijken naar sport 
in de breedste zin van het woord. er kan op veel manie-
ren naar sport worden gekeken, maar eigenlijk wordt er 
geen onderdeel of perspectief van sport uitgesloten. Dus 
zowel verenigingssport als ongeorganiseerde sport, zowel 
commerciële sport als publieke sport, zowel recreatief als 
prestatief en zowel sport als spel.

Ook het begrip vrije tijd kan vanuit verschillende perspec-
tieven worden omschreven. Het perspectief bepaald de 
definitie van het begrip ‘vrije tijd’. Economen zullen vrije 
tijd anders omschrijven als sociaal psychologen en weer 
anders dan een sportdocent. een eenduidig en altijd geldig 
antwoord op de vraag ‘Wat is vrije tijd?’ is dan ook niet te 
geven. Is vrije tijd ‘ontsnappen uit de alledaagse werkelijk-
heid?’ of ‘zeggenschap over de tijdsbesteding?’. Ook wordt 
het begrip vrije tijd in de literatuur veelal gekoppeld aan 
andere thema’s zoals sport en leisure. 

Kortom, vrije tijd wordt breed benaderd, dus een defi-
nitie van vrije tijd moet ook heel breed zijn. vrije tijd en 

de omschrijving ervan is per definitie een relationeel en 
contextgebonden fenomeen. Het heeft continu relatie met 
ontwikkelingen in de bredere maatschappelijke context. 
De volgende omschrijving is veelomvattend en geldt als 
het perspectief van waaruit deze masterthesis is geschre-
ven: ‘Vrije tijd is de tijd die men niet hoeft te besteden aan 
verplichte of noodzakelijke activiteiten zoals (huishou-
delijk) werk, zorg en studie en wordt vooral geassocieerd 
met de mogelijkheid om dat te doen wat men graag doet. 
vrije tijd is daarmee wel een subjectieve ervaring. vrij-
willigerswerk bijvoorbeeld wordt door de één gezien als 
vrijetijdsbesteding terwijl de ander dat als werk ziet’. 

Hetzelfde geldt voor de rol van nv DOS. De maatschap-
pij verandert continu en sport en vrije tijd worden door 
betrokken actoren steeds anders besteed en/of ingevuld. 
De beleving en subjectieve ervaringen van deze actoren 
spelen hierbij een centrale rol. Het is interessant om te 
zoeken naar een rol voor nv DOS binnen de sectoren sport 
en vrije tijd. Daarnaast is het ook interessant om te ach-
terhalen hoe verschillende actoren de rol van nv DOS, met 
haar commerciële doelstellingen en haar maatschappelijke 
positie, omschrijven. 

Het begrip betekenisgeving staat centraal in de probleem-
stelling. Om meer inzicht te krijgen in betekenisgeving, wordt 
in deze masterthesis onder andere gebruik gemaakt van de 
theorieën van Weick. In hoofdstuk 2 ‘Methodologie’ wordt het 
begrip en het proces van betekenisgeving verder uiteen gezet.

Met het in kaart brengen van de verschillende betekenis-
sen wordt niet alleen in gegaan op overeenkomsten bij 
verschillende betrokken actoren, maar vooral ook op ver-
schillen. Wie er onder betrokken actoren worden verstaan 
wordt in paragraaf 2.2 van deze masterthesis beschreven.

1.3.3 Uitwerking deelvragen

De centrale probleemstelling is vrij complex en om een 
goed antwoord te kunnen geven op de hoofdvragen zijn er 
verschillende deelvragen opgesteld. De volgende deel-
vragen komen in deze masterthesis naar voren:

1) Wat is een sportbedrijf? en wat is er bekend over sport-
bedrijven in nederland?

2) Wat zijn belangrijke en voor nv DOS relevante ontwik-
kelingen in de sport- en vrijetijdssector?

3) Hoe wordt nv DOS door verschillende actoren om-
schreven?

4) Welke ontwikkelingen in de sport- en vrijetijdssector 
worden gesignaleerd door betrokken actoren? en wat 
betekent dit volgens betrokken actoren voor de toe-
komst van nv DOS?

5) Welke rol speelt nv DOS nu en welke rol zou nv DOS 
moeten spelen volgens betrokken actoren?

De deelvragen worden systematisch in deze masterthe-
sis beantwoord, zodat in de conclusies en aanbevelingen 
antwoord kan worden gegeven op de probleemstelling. De 
eerste twee deelvragen worden in het theoretisch kader 
behandeld. Deelvragen 3, 4 en 5 worden in het vierde 

hoofdstuk (Data analyse) uiteengezet. in deze laatste drie 
deelvragen staat de rol van nv DOS steeds centraal. 

1.4 Doelstelling en relevantie van het onderzoek

Het onderzoek heeft verschillende aanleidingen. Om in de 
toekomst goede keuzes te maken is het kiezen van een rol 
binnen de sport- en vrijetijdssector voor nv DOS van groot 
belang. Het onderzoek draagt hier aan bij door betekenis-
sen van verschillende actoren in beeld te brengen en een 
scherp literatuuronderzoek te doen naar ontwikkelingen 
binnen de sport- en vrijetijdssector.

 Het onderzoek heeft de volgende hoofddoelstellingen:
• Het onderzoek moet de verschillende betekenissen van 

verschillende actoren op de rol van nv DOS in kaart 
brengen

• Het onderzoek moet richtinggevend zijn voor de rol van 
nv DOS in de veranderende sport- en vrijetijdssector

• Het onderzoek moet bijdragen aan de optimalisering van 
de rol van nv DOS binnen de sport- en vrijetijdssector

De relevantie van het onderzoek kan op twee manieren 
uiteen worden gezet, zowel praktisch als wetenschappelijk.

praktische relevantie
Het onderzoek heeft in eerste instantie voornamelijk 
een praktische relevantie. conclusies en inzichten in de 
verschillende betekenissen en perspectieven kunnen een 
meerwaarde bieden voor een heldere en goed onder-
bouwde toekomstvisie voor nv DOS. in de aanleiding van 
deze masterthesis is daar al uitgebreid bij stil gestaan. 
Daarnaast kunnen de resultaten ook interessant zijn voor 
soortgelijke bedrijven in nederland. Sportbedrijven in 
andere steden of gemeenten kunnen lering trekken uit de 
verschillende (heersende) betekenissen van actoren over 
de rol van het bedrijf. betekenissen zijn natuurlijk in geen 
enkele gemeente exact gelijk, maar overeenkomsten in 
spanningen en mogelijke aanbevelingen zijn wel denkbaar. 
Over het algemeen kan dit onderzoek gezien worden als 
een casestudy en zullen veel resultaten niet generaliseer-
baar zijn. Maar zoals gezegd, kunnen de uitkomsten ver-
helderend zijn voor gemeenten of sportorganisaties die in 
eigen gemeenten in soortgelijke krachtenvelden opereren.

Wetenschappelijke relevantie
De uitkomsten uit dit onderzoek sluiten goed aan bij 
eerder onderzoek naar gemeentelijke sportbedrijven 
en verzelfstandigingen van gemeentelijke afdelingen of 

(sport)accommodaties (van den Heuvel & van Sterken-
burg, 2008). er is geen onderzoek bekend waarin de rol 
van een (gemeentelijk) sportbedrijf in relatie tot de bete-
kenissen van betrokken actoren is onderzocht. Daarnaast 
kan dit onderzoek gezien worden als een casestudy naar 
hybriditeit in een bedrijf. in het theoretisch kader wordt 
hier verder op ingegaan. Het werk van o.a. noordegraaf 
(2008) geeft duidelijk inzicht in bedrijven die handelen 
in publieke en private contexten. Dit onderzoek sluit 
daar op aan door in relatie tot deze hybriditeit beteke-
nissen van betrokken actoren weer te geven. er wordt in 
de aanbevelingen vervolgens duidelijkheid gegeven in 
hoeverre (onderdelen van) sportbedrijven daadwerke-
lijk van hybride aard zijn. Tot slot geeft het onderzoek 
ook inzicht in interne en externe verzelfstandigingen. 
rondom dit thema kan dit onderzoek (door de geformu-
leerde conclusies en aanbevelingen) aanleiding zijn voor 
verder onderzoek naar voor- en nadelen van intern en/of 
extern verzelfstandigde bedrijven.

1.5 Leeswijzer

na in dit hoofdstuk de inleiding, aanleiding, probleemstel-
ling en doelstelling uiteen te hebben gezet wordt er in de 
volgende hoofdstukken toegewerkt naar beantwoording 
van de centrale hoofdvragen. in het volgende hoofdstuk 
‘Methodologie’ staan de methode van onderzoek, de me-
thodologische verantwoording en de rol van de onderzoe-
ker centraal. 

In het derde hoofdstuk ‘Theoretisch kader’ wordt op 
basis van wetenschappelijke en theoretische kennis een 
kader geschetst, waarbinnen dit onderzoek vorm krijgt. 
Het hoofdstuk gaat in op ontwikkelingen in de sport- 
en vrijetijdssector en de rol van sportbedrijven binnen 
het domein van publiek ondernemerschap en publiek 
management.

In het hoofdstuk ‘Data analyse’ worden vervolgens de 
belangrijkste resultaten uit de data analyse samengevat. 
Tot slot wordt in het hoofdstuk ‘Conclusies en aanbeve-
lingen’ antwoord gegeven op de hoofdvragen van deze 
masterthesis. Het antwoord bestaat uit zowel conclusies 
en bevindingen als aanbevelingen voor nv DOS.

als bijlage zijn tenslotte de analyse van geselecteerde 
actoren (bijlage 1) en de topiclijst voor de interviews 
(bijlage 2) opgenomen. 
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2. Methodologie
in dit hoofdstuk staan de methode van onderzoek, de 
methodologische verantwoording en de rol van de on-
derzoeker centraal. er wordt uiteen gezet op welke wijze 
de kennis en data is verzameld en hoe de hoofdvragen 
worden beantwoord. in de eerste paragraaf wordt de 
onderzoeksbenadering en de strategie van onderzoek 
beschreven. Hier zal onder andere verder in worden 
gegaan op het begrip betekenisgeving. in de tweede 
paragraaf staat de selectie en de onderzoeksmethode 
centraal. Tot slot wordt de rol van de onderzoeker en de 
validiteit van het onderzoek beschreven.

2.1 Onderzoeksbenadering en strategie

Het onderzoek is interpretatief van aard. er is gezocht 
naar gedeelde, maar ook verschillende betekenissen van 
betrokken actoren. Getracht is om naar aanleiding van 
verschillende onderzoeksmethoden inzicht te krijgen in de 
overeenkomstige en verschillende betekenissen van be-
trokken actoren die nv DOS kunnen helpen bij het bepalen 
van de toekomstvisie en strategie.

bij de zoektocht naar betekenissen van betrokken actoren 
heeft de mening van de onderzoeker geen rol gespeeld. 
De data is op een beschrijvende en verklarende wijze ver-
zameld en geanalyseerd. in de interviews is de onderzoe-
ker zich bewust geweest van deze onderzoeksbenadering, 
waardoor resultaten niet werden beïnvloed door opvattin-
gen of betekenissen van de onderzoeker zelf.

Het onderzoek is in eerste instantie toegepast op de situ-
atie die kenmerkend is voor Deventer. Het is niet geheel 
generaliseerbaar voor situaties in de rest van nederland. 
in het onderzoek is wel een relatie gelegd met andere 
sportbedrijven in nederland. De conclusies en aanbevelin-
gen kunnen daardoor ook voor soortgelijke organisaties 
interessant en relevant zijn.

er is bewust gekozen om betekenissen van betrok-
ken actoren in kaart te brengen. Dit zorgde ervoor dat 
de onderzoeker niet op zoek hoefde naar goede en/of 
foute antwoorden, maar op zoek ging naar verschillen en 
overeenkomsten in opvattingen en omschrijvingen. Dit 
was gezien de rol en de positie van de onderzoeker een 
voordeel, omdat hierdoor minder sociaal wenselijke ant-
woorden werden gegeven. De achtergrond van de onder-
zoeker is in deze onderzoeksbenadering niet van belang, 
waardoor de vraag rondom objectiviteit minder relevant is. 
voordat de selectie en onderzoeksmethode verder wordt 
uitgewerkt, is het voor de onderzoeker van belang stil te 
staan bij het begrip betekenisgeving. 

Het begrip betekenisgeving staat centraal in de pro-
bleemstelling van deze masterthesis. “betekenisgeving 
is het proces waarmee mensen zin geven aan de wereld 
om hen heen met als resultaat een beeld van de wer-
kelijkheid en dat beeld van de werkelijkheid is leidend 
voor het handelen van mensen” (Dubbeldam & jagers-
ma, 2007, p. 240) 

Hosking en Morley (1991) beschrijven betekenisgeving als 
de (persoonlijke en collectieve) cognitieve processen om te 
komen tot een beeld van de werkelijkheid. Zij zien sociale 
en politieke processen als het vehikel waarmee die cogni-
tieve betekenis tot stand komt. Het is de sociale orde, en 
daarbinnen met name de politieke orde, die bepaalt wat 
meer of minder waar is. 

betekenissen worden daarmee een beeld van de werke-
lijkheid van een persoon of groep. betekenissen kunnen 
daarmee ook continu aan veranderingen onderhevig zijn. 
betekenisgeving, wordt ook wel zingeving genoemd. Hoe 
geven (groepen) mensen zin aan iets? Door o.a. Weick 
(1995) wordt voor betekenisgeving de term ‘sensemaking’ 
gebruikt. Het is een proces waarin mensen hun ‘eigen’ 
wereld maken en in stand houden. centraal in het proces 
van ‘sensemaking’ staat volgens Weick (1995) ‘enactment’, 
waarmee Weick wil aangeven dat mensen een actieve rol 
spelen bij het waarnemen en vormen van een beeld. Men-
sen zijn continu bepaalde elementen aan het selecteren en 
beoordelen. betekenisgeving is een actief proces waarbij 
de betekenisgever actief iets creëert.

Wiley (in: Weick, 1995, p. 71) geeft aan dat er naast indi-
viduele betekenisgeving (intrasubjectief) nog drie niveaus 
van ‘sensemaking’ zijn: ‘intersubjectief’, ‘generiek sub-
jectief’ en ‘extrasubjectief’. Intersubjectieve sensemaking 
gaat over het delen van individuele betekenisgeving, waar-
door gezamenlijke betekenissen ontstaan. Dit gebeurt on-
der andere door het uitwisselen van gedachten, gevoelens 
en intenties in conversaties. bij generiek subjectieve bete-
kenisgeving bedoelt Wiley het niveau boven de individuele 
contacten. Hierbij moet gedacht worden aan systemen of 
organisaties waarin rollen en regels belangrijk worden. Het 
vierde niveau van betekenisgeving (extrasubjectief) staat 
los van het systeem, van rollen en regels, en gaat meer 
over paradigma, ideologieën en algemene opvattingen. 
Wat deze verklaringen van betekenisgeving aantonen is 
dat mensen op verschillende manieren worden beïnvloed 
en op verschillende manieren betekenissen zoeken. Maar 
hoe verloopt het proces van betekenisgeving?

proces van betekenisgeving
Het proces van betekenisgeving (sensemaking) kan 
volgens Weick (1995) uit twee verschillende startpun-
ten beginnen. betekenisgeving kan vanuit het geloof of 
de overtuiging van mensen beginnen (het zogenoemde 
‘belief-driven’) of vanuit de handelingen van mensen (‘ac-
tion-driven’). Bij ‘belief-driven-sensemaking’ kunnen we 
ook twee processen onderscheiden. betekenisgeving vindt 
hierin op basis van argumentatie (men probeert elkaar te 
overtuigen van verschillende standpunten) of op basis van 
verwachtingen (individuele verwachtingen leidend zijn voor 
wat men ziet en gelooft) plaats. Bij ‘action-driven-sense-
making’ kan het worden onderverdeeld in commitment en 
manipulatie. een persoon wordt bij commitment gebonden 
door zijn eigen handelen en door de opvattingen, die dit 
handelen ondersteunen. Manipulatie kan gezien worden 
als een manier van handelen waarbij een omgeving ge-
creëerd wordt door iemand te bespelen zonder werkelijke 
argumenten te gebruiken.
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verzelfstandigingen. in het theoretisch kader zijn hiermee 
twee deelvragen beantwoord. voor de overige deelvragen 
is kwalitatief onderzoek gedaan onder betrokken acto-
ren. allereerst is bepaald wie er allemaal onder betrokken 
actoren werden verstaan.

Selectie
voordat met de dataverzameling kon worden gestart was 
het van belang te bepalen welke betrokken actoren er in 
het onderzoek centraal stonden. in verband met de haal-
baarheid van dit onderzoek is er een selectie gemaakt 
van actoren. een analyse van mogelijke actoren, gekop-
peld aan de toepasbaarheid en de relevantie van de 
data heeft aan de basis gestaan van deze selectie. Deze 
analyse is als bijlage opgenomen bij deze masterthesis 
(bijlage 1: analyse selectie onderzoek). in de analyse 
van mogelijke actoren is onder andere gekeken naar 
beleidsplannen van nv DOS. Hierin komen 4 groepen 
belanghebbenden nadrukkelijk naar voren, namelijk: 
medewerkers, gasten (en verenigingen), partners en de 
gemeente Deventer. 

Om vanuit een brede focus een goed beeld van betrok-
ken actoren te kunnen geven is gekozen om bij elk van 
deze 4 groepen belanghebbenden stil te staan en data 
te verzamelen. in deze keuze is rekening gehouden met 
het minimale aantal interviews voor kwalitatief onder-
zoek (zie ook: richtlijnen voor de beoordeling van de 
Master-leerkring aan de Utrechtse School voor be-
stuurs- en Organisatiewetenschap) en met een selectie 
die haalbaar is voor onderzoek binnen de gestelde ter-
mijnen. Daarnaast is de keuze voor respondenten bin-
nen de groepen belanghebbenden ook gekozen op basis 
van beschikbaarheid. per groep belanghebbenden is een 
methode gekozen waarmee data kon worden verzameld.

Methode
voor de verzameling van data zijn in dit onderzoek de 
volgende onderzoeksmethoden gebruikt:
• Semigestructureerde interviews 
• Documentenanalyse 
• Observatie

Semigestructureerde interviews
in totaal zijn er voor dit onderzoek 13 respondenten 
geïnterviewd. alle interviews in dit onderzoek zijn met 
toestemming van de respondent opgenomen en kort 
na het interview volledig woord voor woord uitgewerkt. 
De interviews zijn semi-gestructureerd afgenomen, dat 
wil zeggen dat op basis van een topiclijst verschillende 
onderwerpen zijn besproken. in de bijlage is de topi-
clijst voor de interviews opgenomen (bijlage 2: Topiclijst 
interviews). een topiclijst zorgt ervoor dat met verschil-
lende respondenten dezelfde onderwerpen worden 
besproken. Dit is van belang voor de analyse, waar naar 
verschillen en overeenkomsten wordt gezocht. voor 
semi-gestructureerde interviews is gekozen, omdat 
hierdoor voor respondenten ruimte ontstaat voor vrije 
interpretatie van verschillende onderwerpen. Onder-
werpen die voor de respondent belangrijk zijn, konden 
uitgebreider worden behandeld en er werd ruimte gela-

ten voor de eigen betekenisgeving van de respondenten. 
Hierdoor konden de interviews open en plezierig worden 
afgenomen. een open en plezierig karakter helpt de 
onderzoeker om een respondent zich prettig en com-
fortabel te laten voelen, wat vervolgens weer positieve 
gevolgen heeft voor de betrouwbaarheid en relevantie 
van de data (ruben & rubin, 2005). 

Documentenanalyse
in het kwalitatieve onderzoek is naast het afnemen 
van interviews ook gebruikt gemaakt van verschillende 
documenten. De documenten zijn op een zelfde manier 
geanalyseerd als de verschillende interviews. Ook bij de 
documentenanalyse stonden de topics, zoals in bijlage 2 
zijn weergegeven, centraal. er zijn verschillende documen-
ten gebruikt. Deze worden, indien relevant, in hoofdstuk 
4 (Data analyse) nader uitgelicht. per groep belangheb-
benden wordt verderop in dit hoofdstuk aangegeven welke 
documenten zijn gebruikt.

Observatie
naast het afnemen van interviews en de documentenana-
lyse heeft ook observatie bijgedragen in dit onderzoek. Zo 
is onder andere in de aanleiding van het onderzoek al kort 
ingegaan op de observaties bij enkele politieke markten in 
Deventer. Zonder dit expliciet in de data analyse terug te 
laten komen hebben verschillende observaties bijgedragen 
aan het definiëren van conclusies en aanbevelingen. De 
methode van observatie die in dit onderzoek is gebruikt 
wordt ook wel etnografie genoemd. Etnografie is een me-
thode die inzicht geeft in betekenissen (Glesne, 2006) Het 
wordt door wetenschappers gebruikt om door te dringen 
in een wereld die men wil begrijpen (verkerk & leerssen, 
2005). Bij etnografie maakt de onderzoeker onderdeel uit 
van een setting, zonder dat iemand anders weet dat er 
een onderzoeker aanwezig is. in dit onderzoek maakte de 
onderzoeker veelal als medewerker van nv DOS deel uit 
van een bepaalde setting. en dat heeft bruikbare informa-
tie voor het onderzoek opgeleverd.

voor een duidelijk en overzichtelijk beeld is hieronder per 
belangengroep aangegeven welke methodes zijn gebruikt 
voor het verzamelen van data.

Groep 1: Medewerkers
centraal in het onderzoek staat de interne organisatie van 
nv DOS. De koers, de cultuur en de huidige medewerkers 
van het bedrijf bepalen grotendeels het beeld en de toe-
komst van de nv DOS. er is daarom bewust gekozen om 
de medewerkers uitgebreid in het onderzoek te betrekken, 
om zodoende betekenissen van de interne organisatie 
goed in beeld te krijgen. 

Het onderzoek binnen de interne organisatie is verricht 
door middel van de volgende methoden:
• Documentenanalyse van de volgende documenten:

- Statuten nv DOS
- beleidsplannen nv DOS 2006 – 2009 
- Schegvisie 2009 – 2013

• Semigestructureerd interview met de directeur van 
nv DOS

al met al creëren mensen volgens verschillende onder-
zoekers (Weick 1995, Dubbeldam & jagersma 2007) hun 
werkelijkheid zelf, doordat ze een actieve rol spelen in 
het richten van hun aandacht op bepaalde aspecten en 
zij scheppen, door communicatie met anderen, orde in 
een chaotische omgeving. Mensen produceren als het 
ware hun eigen werkelijkheid. elke keer als mensen in 
contact komen met nieuwe ervaringen, maken mensen 
hierover hun eigen theorie, hun eigen werkelijkheid en 
deze werkelijkheid leidt vervolgens weer eenzelfde of 
een andere actie.

Waarom is het belangrijk om te weten hoe mensen 
betekenis geven?
betekenisgeving geeft veel informatie over inzichten van 
betrokken actoren, zonder te zoeken naar foute en/of 
goede antwoorden. bij de zoektocht naar betekenisgeving 
is het vooral de vraag waarom iets gezegd wordt en niet 
of de beeldvorming juist of onjuist is. bij betekenisgeving 
gaat het dan ook vooral om de gedachten en opvattin-
gen die aan de basis liggen van verwachtingen. Of deze 
verwachtingen reëel of terecht zijn, is in het interview met 
betrokken actoren niet van belang.

voor nv DOS is het belangrijk om de betekenissen van 
betrokken actoren scherp te krijgen, zodat beter in kan 
worden gespeeld op verwachtingen, wensen en behoef-
ten. Ook Weick (1995) onderschrijft dit belang. Om het 
bewustwordingsproces van gasten te kunnen begrijpen, 
dienen organisaties voortdurend interactie aan te gaan 
met de gast. De toekomstige consument zal zich meer 
laten leiden door de rol en positie van een bedrijf of 

product. De betekenissen die gasten toekennen aan de 
kwaliteit van het product of van de dienstverlening bepaalt 
dus de rol die een organisatie moet spelen en de rol be-
paald vervolgens weer de tevredenheid van de gast. inzicht 
in dit proces betekent voor een organisatie kansen om de 
tevredenheid van gasten te verhogen en de eigen positie 
te verstevigen.

Het beschreven proces is een onderdeel van het marke-
tingproces. De gast wordt geïdentificeerd door de organi-
satie en de gast identificeert de organisatie op zijn of haar 
manier. Marketing is bedoeld om een product of dienst zo 
goed mogelijk op de markt te zetten, door te kijken wie je 
gasten zijn, wat deze gasten willen, waar ze zich bevinden 
en bewegen en hoe zij te overtuigen zijn van kwalitatieve, 
goede producten en/of diensten. Organisaties moeten er-
voor zorgen dat ze continu monitoren en in contact staan 
met de markt (Weick, 1995). 

voor het onderzoek betekent dit inzicht dat de conclusies 
en aanbevelingen vanuit marketingtechnisch perspectief 
een meerwaarde bieden en kansen kunnen opleveren 
voor nv DOS. 

2.2 Selectie en onderzoeksmethode

Om de antwoorden op de onderzoeksvragen adequaat 
en betrouwbaar te kunnen geven, zijn verschillende 
methoden van onderzoek gebruikt. allereerst is er een 
theoretisch kader geschetst, waar onderzoek is verricht 
naar de verschillende ontwikkelingen in de sport- en 
vrijetijdssector en naar gegevens over sportbedrijven en 
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2.4 Betrouwbaarheid en validiteit

De betrouwbaarheid van het onderzoek is allereerst be-
invloed door gebruik te maken van topiclijsten. Hierdoor 
zijn bij alle respondenten dezelfde onderwerpen aan 
de orde gekomen. Daarnaast is er gebruik gemaakt van 
eerdere onderzoeken (Strategie en Onderzoeksgroep). 
Data en resultaten in deze onderzoeken zijn door andere 
onderzoekers reeds beoordeeld. Ook zijn gebruikte 
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksgegevens van 
SOG recentelijk uitgevoerd, en daardoor goed bruikbaar 
in deze masterthesis.

in het onderzoek is verder geprobeerd meningen van de 
onderzoeker geen rol te laten spelen. Door op zoek te 

gaan naar verschillen en betekenissen, gaat de onderzoe-
ker op zoek naar woorden van anderen waardoor geen 
eigen oordeel van de onderzoeker wordt verwacht. Deze 
keuze heeft de betrouwbaarheid en validiteit van het on-
derzoek positief beïnvloed.

een nadeel voor de validiteit is, zoals in paragraaf 2.3 ook 
genoemd, de rol van de onderzoeker. Doordat de onder-
zoeker ook medewerker van nv DOS was (en responden-
ten dit mogelijk ook zo ervaren) is het de vraag of weer-
gaven en citaten een goede weergave van de werkelijkheid 
zijn. Daarnaast is bij onderzoek moeilijk te garanderen, en 
zeker bij kwalitatief onderzoek, dat bij herhaling dezelfde 
uitkomsten worden verkregen. 

• Semigestructureerd interview met een lid van de Raad 
van commissarissen van nv DOS

• Semigestructureerd interview met de verenigings-
adviseur van nv DOS

• Semigestructureerde interviews met twee leden van het 
managementteam

Groep 2: Gasten (en verenigingen)
De data binnen deze groep belanghebbenden is verzameld 
door middel van de volgende methoden:
• Documentenanalyse van het Klanttevredenheids-

onderzoek 2009
Het klanttevredenheidsonderzoek (kTO) is begin 
2009 door de Strategie en Onderzoeksgroep (SOG) 
uit bussum uitgevoerd. voor het gebruik van deze 
data was toestemming gegeven door de directie 
van nv DOS alsmede de directie van Strategie en 
Onderzoeksgroep. SOG deed in opdracht van nv 
DOS kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar 
de tevredenheid over nv DOS van gasten en van 
sportverenigingen die als huurder verbonden zijn 
aan nv DOS.

• Semigestructureerd interview met de voorzitter van de 
Deventer Sportraad

De voorzitter van de Deventer Sportraad wordt (in 
dit onderzoek) gezien als vertegenwoordiger van 
de georganiseerde sport in Deventer.

Groep 3: partners 
bij de belanghebbende groep partners is gekozen voor 
twee externe adviseurs die aan nv DOS zijn verbonden 
en voor drie collega sportbedrijven die in grote mate 
vergelijkbaar zijn met nv DOS. De keuze voor de drie 
sportbedrijven is gemaakt nadat in het theoretisch kader 
ook de maatschappelijke rol van sportbedrijven duidelijk 
naar voren kwam. 

Op basis van beschikbaarheid, relevantie en bestaande 
contacten is er voor de volgende methoden gekozen:
• Semigestructureerd interview met de directeur van 

Sportbedrijf Tilburg
• Semigestructureerd interview met de directeur van 

Sportbedrijf arnhem
• Semigestructureerd interview met de directeur van Ac-

cres apeldoorn
• Semigestructureerd interview met de directeur van de 

Strategie en Onderzoeksgroep
Zoals gezegd deed de Strategie en Onderzoeks-
groep onderzoek naar de tevredenheid van gasten 
en verenigingen. Daarnaast geeft de Strategie en 
Onderzoeksgroep nv DOS advies op het gebied 
van marketing en strategie.

• Semigestructureerd interview met een marketing-
deskundige

De externe adviseur is als register Marketeer des-
kundig op het gebied van marketing met een rijk 
curriculum vitae. Tevens heeft de adviseur door 
diverse adviestrajecten in de afgelopen jaren kennis 
opgebouwd. 

Groep 4: Gemeente Deventer
als enig aandeelhouder en subsidieverstrekker van nv 
DOS is de verhouding tussen gemeente en nv DOS van 
groot belang. De gemeente heeft er zo’n 15 jaar gele-
den voor gekozen een nv op te richten. De betekenissen 
vanuit de gemeente op de rol van nv DOS zijn dan ook 
erg interessant om mee te nemen in het onderzoek. De 
volgende methoden zijn daarvoor gebruikt:
• Semigestructureerd interview met de wethouder sport 

van de gemeente Deventer
• Semigestructureerd interview met de programmamana-

ger sport van de gemeente Deventer
• Documentenanalyse van het collegeprogramma van de 

gemeente Deventer
• Documentenanalyse van een onderzoek naar de 

exploitatie van nv DOS in opdracht van de gemeente 
Deventer (Manora rapportage)

• Documentenanalyse van de uitvoeringsovereenkomst 
tussen gemeente Deventer en nv DOS

• Observatie bij drie politieke markten in Deventer
in de drie bezochte politieke markten stonden res-
pectievelijk de Schegvisie en tweemaal de sportnota 
op de politieke agenda. 

2.3 Rol onderzoeker

in paragraaf 1.1 is al kort stilgestaan bij het feit dat de 
onderzoeker ook als medewerker van nv DOS werkzaam 
is. Deze functie en rol spelen door in de analyses van data, 
maar ook in de opstelling, houding en informatievoorzie-
ning van de respondenten. Het is namelijk door ervaringen 
uit het verleden onmogelijk helemaal blanco dit onderzoek 
te verrichten. echter de kennis en ervaringen zijn door de 
beschreven onderzoeksbenadering een meerwaarde voor 
het onderzoek.

Daarnaast was in interviews duidelijk te merken dat enkele 
respondenten het interview als een soort van overleg 
zagen en van de gelegenheid gebruik maakte diverse 
andere onderdelen te bespreken. Met andere woorden, de 
respondenten zagen de onderzoeker vooral als medewer-
ker van nv DOS, en niet als onafhankelijk onderzoeker. 
Dit gegeven speelde mee in dit onderzoek, maar kon niet 
worden voorkomen. in de verschillende interviews is dui-
delijk en helder omschreven dat het onderzoek vanuit het 
perspectief van de opleiding werd uitgevoerd.

Dat enkele respondenten door dit gegeven sociaal wense-
lijke antwoorden gaven is niet uit te sluiten. in de analyse 
is daar rekening mee gehouden en zorgvuldig mee om 
gegaan. Het voordeel van de ervaringen die zijn opgedaan 
als medewerker van nv DOS waren aan de andere kant 
ook bruikbaar in interviews. er kon op sommige momen-
ten sneller en beter worden doorgevraagd. Ook de analyse 
kon door de ervaringen en achtergrondinformatie scherper 
worden gemaakt. kortom, bij het doen van onderzoek 
heeft de rol van de onderzoeker meegespeeld, maar kent 
het zowel nadelen als voordelen.
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3. Theoretisch kader
De sport- en vrijetijdssector is volop in beweging. 
Diverse trends en ontwikkelingen bepalen hoe sportbe-
drijven en -organisaties zich de komende jaren posi-
tioneren om alle belanghebbenden optimaal te blijven 
bedienen. Dit theoretisch kader gaat in op deze ontwik-
kelingen, die in meer of mindere mate een positieve 
of negatieve invloed hebben op de rol voor nv DOS. 
De vraag die hierbij centraal staat, is: “Welke relevante 
ontwikkelingen zijn te onderscheiden in de sport- en 
vrijetijdssector?” er is bewust gekozen om alleen in te 
gaan op de, voor nv DOS, relevante ontwikkelingen, 
omdat een overzicht met alle ontwikkelingen wellicht 
oneindig zal zijn.

voorafgaand aan de theoretische verdieping op het ge-
bied van ontwikkelingen in de sport- en vrijetijdssector 
wordt stilgestaan bij verzelfstandiging van overheids-
diensten en/of -taken en bij het begrip ‘sportbedrijf’. 
De vraag die hier centraal staat, is: “Wat is een sport-
bedrijf en waarom zijn er sportbedrijven opgericht?”. 
De antwoorden op deze vragen moeten leiden tot meer 
inzicht in de meerwaarde, de rol en het bestaansrecht 
van sportbedrijven zoals nv DOS.

3.1 Ondernemende overheid en sportbedrijven

Zoals gezegd staat de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 
in het teken van verzelfstandiging en in het teken van het 
begrip ‘sportbedrijf’. In Deventer, zoals ook in de aanlei-
ding van deze masterthesis uitgebreid is beschreven, is in 
1993 gekozen om verschillende taken en diensten onder 

te brengen bij een nieuw opgerichte naamloze vennoot-
schap. De gemeente Deventer heeft met dit besluit de 
keuze gemaakt een aantal taken en diensten uit huis te 
zetten, maar alle aandelen van het bedrijf in eigen bezit 
te houden. Hierdoor houdt de gemeente zeggenschap en 
controle over nv DOS. 

nv DOS kiest ervoor om haar naam per september 2009 
te wijzigen in Sportbedrijf Deventer, omdat de huidige 
naam onduidelijk wordt gevonden. De naam Sportbedrijf 
Deventer is volgens de directie van nv DOS duidelijker en 
zegt meer over de producten en dienstverlening. Om meer 
inzicht te krijgen in het begrip ‘sportbedrijf’ wordt dit in 
het eerste deel van deze paragraaf beschreven. 

vervolgens zullen het ontstaan en de redenen voor de 
oprichting van een sportbedrijf centraal staan. Hierbij wordt 
er ingegaan op verzelfstandigingsprocessen en wordt er 
stilgestaan bij mogelijke voor- en nadelen van een sport-
bedrijf. Tot slot van deze paragraaf wordt de situatie in 
Deventer, gekoppeld aan de bevindingen omtrent verzelf-
standiging en de oprichting van sportbedrijven, beschreven.

3.1.1 Wat is een sportbedrijf?

Het begrip ‘sportbedrijf’ komt in het Nederlands woorden-
boek niet voor, maar bij de begrippen ‘sport’ en ‘bedrijf’ is 
wel een voorstelling te maken. ‘Bedrijf’ wordt in Van Dale 
(2009) omschreven als ‘onderneming’ en een ‘onderne-
ming’ als ‘op winst gericht bedrijf dat voor eigen risico 
werkt’. Op basis van deze definities zou een definitie voor 
een sportbedrijf zijn: “een onderneming dat voor eigen 
risico werkt en gericht is op het genereren van winst 
middels sport”.
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een onderneming mag zich een onderneming noemen 
als het is ingeschreven in het handelsregister. 
“van een onderneming is sprake indien een voldoende 
zelfstandig optredende organisatorische eenheid van 
één of meer personen bestaat waarin door voldoende 
inbreng van arbeid of middelen, ten behoeve van der-
den diensten of goederen worden geleverd of werken 
tot stand worden gebracht met het oogmerk daarmee 
materieel voordeel te behalen” (handelsregisterbesluit 
2008, artikel 2.1).

“van een onderneming is geen sprake indien er naar 
het oordeel van de kamer onvoldoende omvang van 
activiteiten of omzet is” (handelsregisterbesluit 2008, 
artikel 2.2).

in nederland bestaan er tal van sportbedrijven. naast 
de zojuist genoemde definities geeft een analyse van 
deze bedrijven ook een duidelijk beeld en een mogelijk 
antwoord op de vraag ‘Wat is een sportbedrijf?’. In veel 
gemeenten geven sportverenigingen voor een groot 
deel de sportinfrastructuur vorm. Daarnaast zijn er 
commerciële sportorganisaties, zoals fitnesscentra en 
sportscholen, die belangrijk zijn binnen deze sport-
infrastructuur. naast het organiserend vermogen van 
bedrijven en organisaties zijn ook de accommodaties en 
sportvoorzieningen van groot belang. De exploitatie van 
deze accommodaties en sportvoorzieningen wordt door 
veel gemeenten zelf uitgevoerd. in sommige gemeen-
ten kiest men er echter voor deze taken uit te besteden 
of uit huis te zetten. in een later stadium komen de 
verschillende mogelijkheden van uitbesteden of uit huis 
zetten aan de orde, maar als gemeenten besluiten de 
taken rondom accommodaties en voorzieningen te ver-
zelfstandigen, wordt de term sportbedrijf vaak gebruikt. 

voorbeelden van sportbedrijven in nederland zijn onder 
andere te vinden in de gemeente lelystad, arnhem, 
Tilburg, amstelveen, eindhoven, apeldoorn en alkmaar. 
bij al deze voorbeelden hebben de gemeenten ervoor 
gekozen een gemeentelijke dienst of afdeling te ver-
zelfstandigen. Deze sportbedrijven exploiteren veelal de 
gemeentelijke binnen- en/of buitensportaccommodaties. 
bij veel van deze accommodaties (te denken valt aan 
buitensportvelden, gymnastieklokalen en sporthallen) 
gaat het vooral om een rol als beheerder en verhuur-
der van sport of aanverwante accommodaties en wordt 
verwacht dat de kwaliteit op peil wordt gehouden. 
in andere gevallen gaat het om de exploitatie van 
multifunctionele sportcentra met diverse sportvoor-
zieningen, zoals zwembaden, (overdekte) tennisbanen, 
squashbanen en ijsbanen. naast beheer en/of exploi-
tatie worden er in veel gevallen ook sportstimulering 
en verenigingsondersteuning toegevoegd. Zo schrijft 
Sportbedrijf arnhem op haar website:

“Sportbedrijf arnhem werkt voortdurend aan een optimaal 
sportklimaat in arnhem. Het beheert en verhuurt vele 
grote en kleine sportaccommodaties en is continu bezig 
het sportaanbod in arnhem zo goed mogelijk aan te 
sluiten op de wensen en behoeften van al haar inwoners. 

Sportbedrijf arnhem maakt deel uit van de gemeente 
arnhem. in twee grote sportcentra, valkenhuizen en 
De Grote koppel, biedt Sportbedrijf arnhem vele sport-
mogelijkheden voor zowel individuen als groepen. Deze 
twee sportcentra zijn ook zeer geschikt voor grootscha-
lige en sportieve bedrijfsevenementen. De onderdelen 
Seniorensport, jeugdsport en Studentensport zetten 
zich in voor een goed sportaanbod voor respectievelijk 
de ouderen, jongeren en studenten in deze stad. Sport- 
en spelmedewerkers in de wijk ondersteunen u bij het 
organiseren van bijvoorbeeld een wijksportdag, toernooi 
of een wekelijkse sport- of spelactiviteit” (Sportbedrijf 
arnhem, 2008).

Ook sportbedrijf lelystad zet zich in voor vergelijkbare 
maatschappelijke doeleinden. Op haar website wordt 
aangegeven welke rol de afdeling Sportstimulering en 
het Sportsteunpunt voor de inwoners van de gemeente 
lelystad heeft:

“De afdeling Sportstimulering probeert zo veel moge-
lijk mensen in lelystad in diverse doelgroepen aan het 
bewegen te krijgen. Dit gebeurt via de organisatie van 
sport(wijk)activiteiten voor jeugd, jongeren, volwassenen 
en senioren. Ook in het kader van de breedtesportimpuls 
geeft de afdeling Sportstimulering uitvoer aan diverse 
projecten: zoals Sport-on-Tour, Whoznext en Senio-
rensport. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met 
vakantiesport, scholierensport, sportwijkwerk en diverse 
andere sportprojecten. Ook is het mogelijk om gratis 
sport- en spelmateriaal te lenen in de Sport-o-theek 
(achter De koploper)” (Sportbedrijf lelystad, 2008).

“Ook is met ingang van 2006 het Sportsteunpunt van de 
gemeente overgegaan naar Sportbedrijf lelystad. bij het 
Sportsteunpunt kunnen sportverenigingen terecht met 
vragen, problemen en andere zaken die betrekking hebben 
op de vereniging” (Sportbedrijf lelystad, 2008).

bij de taken rondom de accommodaties en sportvoorzie-
ningen, maar ook bij de verschillende omschrijvingen van 
voorgaande voorbeelden worden verschillende rollen en/
of taken genoemd. Onder andere beheer en beheerder, 
exploitatie, verhuurder, faciliteren, sportstimulering en ver-
enigingsondersteuning zijn al aan de orde gekomen. be-
langrijk is om in deze fase van de masterthesis stil te staan 
bij deze verschillende rollen en/of omschrijvingen om in 
een later stadium scherpe en duidelijke (rol)omschrijvingen 
te kunnen geven. 

Op basis van van Dale (2009) worden de genoemde be-
grippen als volgt omschreven:
Met ‘beheer’ en ‘beheren’ wordt bedoeld dat “een partij als 
verantwoordelijke ergens zorg voor draagt”. Bij ‘exploitatie’ 
(en exploiteren) van een accommodatie of voorziening 
gaat het om “drijven of runnen om er winst mee te maken”. 
en als een partij een accommodatie of voorziening ver-
huurt of in huur geeft, komt het begrip verhuurder aan 
de orde. ‘Faciliteiten’ vergemakkelijken het bestaan of het 
verblijf van mensen of groepen. ‘Faciliteren’ is vervolgens 
‘het voorzien van faciliteiten’. Tot slot ‘sportstimulering’ 

en ‘verenigingsondersteuning’. Stimuleren is prikkelen en 
aanmoedigen. ‘Sportstimulering’ kan dan worden gezien 
als ‘prikkelen en aanmoedigen van sport’. ‘Verenigings-
ondersteuning’ is het ondersteunen en helpen van vereni-
gingen. in deze context wordt er alleen over het onder-
steunen en helpen van sportverenigingen gesproken.

Sportbedrijven (en haar taken) hebben door voorgaande 
omschrijvingen een duidelijk beeld gekregen. Ook is 
duidelijk dat de taken van een sportbedrijf niet eendui-
dig zijn, maar dat taken kunnen verschillen per bedrijf of 
gemeente. veel hangt af van de vorm van verzelfstandi-
ging of van de positie van het sportbedrijf. Die verschil-
len hangen vooral af van de redenen voor oprichting. in 
dit theoretisch kader zal er niet in worden gegaan op alle 
mogelijke rechtsvormen van bedrijven, maar wel op de 
vormen van verzelfstandiging(en) en de redenen hiervoor. 
Dit omdat een antwoord op de vraag ‘waarom ontstaan 
sportbedrijven?’ relevant kan zijn voor de rol die NV DOS 
speelt of zou moeten spelen.

3.1.2 Ontstaan en oprichting sportbedrijven

voor een beter inzicht in het ontstaan van sportbedrijven 
is het van belang terug te gaan in de tijd. al vanaf het 
begin van de verzorgingsstaat wordt nederland geken-
merkt door een mengeling van zowel particuliere initia-
tieven als overheidsoptredens. De ontwikkeling naar meer 
ondernemerschap binnen overheden en resultaatgericht 
overheidsbeleid is vanuit amerika (onder andere het werk 
van Osborne en Gaebler heeft een belangrijke bijdrage ge-
leverd) langzamerhand overgewaaid naar europa en naar 
nederland (van den Heuvel & van Sterkenburg, 2008). “er 
kwam eind jaren zeventig meer kritiek op de verzorgings-
staat, omdat bij beleidsevaluaties bleek dat de overheid 
lang niet altijd haar doelstellingen haalde en de besteding 
van publieke middelen soms ondoelmatig waren” (bovens, 
’t Hart, van Twist & Rosenthal, 2001, p. 64).

Deze ontwikkelingen leidden destijds tot een discussie 
over de taakuitvoering van overheidsdiensten. Onderne-
merschap binnen overheid blijkt (in meer of mindere mate) 
een spanning met zich mee te brengen. in verschillende 
voorbeelden van onder andere de nederlandse Spoorwe-
gen en het Gemeentelijk vervoer bedrijf van amsterdam 
(de vries & van Dam, 1998) komt deze spanning ook ter 
sprake. “De voorbeelden geven aan dat er een spanning 
ontstaat tussen het bedrijfsmatig werken van ambtelijke or-
ganisaties en ambtenaren en de politieke realiteit waarmee 
zij te maken hebben. aan de ene kant stimuleren politici het 
resultaatgericht werken, maar aan de andere kant vertonen 
zij schrikreacties wanneer de consequenties daarvan duide-
lijk worden” (de vries & van Dam, 1998, p. 16). 
er zijn meer redenen om verschillende taken en diensten 
uit huis te plaatsen. “Het op afstand plaatsen van uitvoe-
rende diensten vergroot de autonomie van het ma-
nagement wat vervolgens zal moet leiden tot een betere 
kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de dienstverlening” 
(van den Heuvel & van Sterkenburg, 2008, p. 13). Opti-
malisatie van bedrijfsvoering wordt belangrijk en vanaf 

halverwege de jaren negentig ontstaat er in nederland een 
trend naar meer verzelfstandiging (van den Heuvel & van 
Sterkenburg, 2008). 

Het optreden van landelijke en lokale overheid verandert 
en er wordt meer nadruk gelegd op resultaatgerichtheid, 
bedrijfsmatig werken, concurrentie, competitie en een 
klantgerichte oriëntatie. Deze vorm van overheidsoptreden 
wordt door verschillende onderzoekers in de bestuurskun-
de ook wel nieuw publiek Management (npM) genoemd 
(bovens et al. 2001, de vries & van Dam 1998, noorde-
graaf 2004).

nieuw publiek Management
nieuw publiek Management betekent in feite voor over-
heidsorganisaties meer ondernemend functioneren. De 
redenen voor overheden om meer ondernemend te func-
tioneren, en in het verlengde daarvan de wijzen waarop 
dat wordt georganiseerd, lopen uiteen. nieuw publiek 
Management is volgens noordegraaf (2004, p. 86) dan ook 
“een verzameling van inzichten, modellen en praktijken 
die tot doel hebben publieke organisaties resultaatgerichter, 
gecoördineerder en efficiënter te laten werken”. Nieuw 
publiek Management kan door de verschillende inzichten, 
modellen en praktijken verschillend vorm krijgen. volgens 
noordegraaf (2004) hebben de verschillende vormen van 
nieuw publiek management de laatste jaren een evolutie 
ondergaan. “in de jaren tachtig neemt het de vorm aan van 
een efficienty drive, gericht op optimalisatie van de zoge-
noemde ‘drie E’s’ (economy, effectiveness, efficiency). In de 
eerste helft van de jaren negentig neemt het de vorm aan 
van een entrepreneurial drive, met nadruk op empowerment, 
decentralisatie en publiek ondernemerschap en in de tweede 
helft van de jaren negentig wordt een quality drive ingezet, 
met kwaliteitsinstrumenten en nieuwe verantwoordings-
mechanismen” (noordegraaf, 2004, p. 89).

verzelfstandiging
De veranderende rol van de overheid, in bestuurskunde 
samengevat als nieuw publiek Management, ligt in lijn 
met de ontwikkeling naar meer verzelfstandigingen. vanaf 
halverwege de jaren negentig ontstaan er dan ook meer 
vormen van verzelfstandiging (van den Heuvel & van Ster-
kenburg, 2008).

verzelfstandigingen kunnen een interne en externe 
vorm aannemen. bij een interne verzelfstandiging blijft 
de dienst onderdeel van de overheidsinstantie. bij een 
interne verzelfstandiging kan er sprake zijn van zelfbe-
heer (waarbij een beleidsdirectie binnen een afdeling met 
geringe vrijheid ten aanzien van het ambtelijk apparaat 
met beheer van middelen en mensen kan omgaan) of van 
een agentschap (waarbij de vrijheid ten aanzien van mensen 
en middelen groter is dan bij zelfbeheer door een beheers-
regime waarin gelden over meerdere jaren kunnen worden 
gereserveerd) (bovens et al., 2001). “redenen voor interne 
verzelfstandigingen worden vaak bepaald door financieel-
economische overwegingen, omdat zelfstandigheid naar 
verwachting moet leiden tot meer kostenbewustzijn en 
meer aandacht voor efficiency” (Bovens et al., 2001, p. 197).
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functies in opdracht van een andere organisatie-eenheid. 
Het verschil zit echter verborgen in de strategische 
afhankelijkheid. als een organisatie namelijk strategisch 
onafhankelijk is van een andere organisatie-eenheid is er 
volgens Kickert sprake van een ‘marktorganisatie’. Terwijl 
een ‘taakorganisatie’ strategisch wel afhankelijk is van een 
andere organisatie-eenheid.

“een taakorganisatie ontvangt een opdracht van een boven-
geschikt ‘hoger’ orgaan en ontvangt tevens de middelen 
die voor de taakvervulling noodzakelijk zijn” (kickert, 
1998, p. 164) een voorbeeld hiervoor is een ambtelijke 
overheidsdienst die van een politiek beleidsorgaan de 
opdracht krijgt om bepaalde taken te verrichten waar-
voor de politiek een budget toekent. een marktorganisatie 
daarentegen kent geen bovengeschikt beleidsorgaan, 
maar vervult opdrachten voor klanten die voor deze verrichte 
taken betalen (kickert, 1998). 

in dit onderscheid gaat het om wezenlijk verschillende 
afhankelijkheidsrelaties. een marktorganisatie is volgens 
kickert strategisch onafhankelijk, maar een taakorga-
nisatie niet. voor een verzelfstandigde organisatie is de 
mate van afhankelijkheid dus van belang voor de hande-
lingsvrijheid en voor de ontwikkeling en uitvoering van 
strategische keuzes. Strategische keuzes bepalen ook wie 
je als klant ziet en wie niet, en ook welke rol een bedrijf 
voor haar klanten wil spelen.

Hybride organisaties zijn volgens kickert te onderscheiden in 
taak- en marktorganisaties. volgens noordegraaf (2004) 
kunnen hybride organisaties op andere manieren worden 
onderscheiden. In figuur 3 een opsomming van de vier te 
onderscheiden hybride organisaties.
Meerdere organisatietypen kunnen van hybride aard zijn. 
aan de andere kant betekent het overigens niet dat alle uit-
voeringsorganisaties te allen tijde hybride organisaties zijn.

redenen voor sportbedrijven: voor- en nadelen
De ontwikkelingen binnen de overheid en de omschrij-
vingen van interne en externe verzelfstandigingen geven 
een duidelijk beeld, maar ook een hele brede kijk op de 
mogelijkheden en redenen voor organisatievormen. een 
sportbedrijf kan, zoals eerder gezegd, gezien worden als 
een organisatie met publieke en private belangen. van den 
Heuvel en van Sterkenburg deden in 2008 voor het W.j.H. 
Mulier instituut onderzoek naar het publiek onderne-
mendschap in relatie tot de oprichting van sportbedrijven 
in nederland. Zij concludeerden dat in algemene zin de 
motieven van gemeenten om te verzelfstandigen te maken 
hebben met het streven naar een optimale bedrijfsvoe-
ring en met politiek-bestuurlijke uitgangspunten. bij het 
optimaliseren van de bedrijfsvoering komen termen als 
kostenbesparing, verbetering van efficiency en continuïteit 
naar voren. Ook worden bij een externe verzelfstandiging 
het verhogen van inkomsten, het uit de politieke context 
halen van uitvoerende taken en het verbeteren van de 

bij een externe verzelfstandiging kennen we twee hoofd-
vormen; een publieke en een private. als er sprake is van 
publieke taken en bevoegdheden en van een publiekrech-
telijke rechtsvorm (bijvoorbeeld gemeente als aandeel-
houder) spreken we van een zelfstandig bestuursorgaan. 
Wanneer taken worden overgeheveld naar een private 
onderneming is er sprake van privatisering. Wanneer 
daarmee ook de verantwoordelijkheden worden afgestoten, 
spreken we niet meer van een publieke, maar van een 
private taak. bij uitbesteden behoudt de overheid de ver-
antwoordelijkheid en kan men via contractafspraken het 
publieke belang blijven waarborgen (bovens et al., 2001).

In figuur 1 een overzicht van vormen van verzelfstan-
diging. bij externe verzelfstandigingen spelen naast de 
financieel-economische overwegingen ook politiek-
bestuurlijke overwegingen een rol. Het uit de politieke 
context halen van organisatieonderdelen voorkomt dat 
de politieke en de ambtelijke top zich nog intensief met 
details van de taakvervulling hoeven bezig te houden 
(bovens et al., 2001). 

In figuur 1 komen de termen publieke en private taak aan 
het licht. Deze termen worden vaker gebruik, maar zelden 
uitgewerkt. De vraag is wat er precies onder een publieke 
taak wordt verstaan. volgens van Ommeren (in: Groen-
veld-louwerse, 2004) heerst vrij algemeen de opvatting 
dat ‘publieke taak’ kan worden gezien als ‘een taak die 
gericht is op de behartiging van algemeen belang’. Zowel 
publiekrechterlijke als privaatrechterlijke organisaties kun-
nen publieke taken uitvoeren. Dit is in figuur 1 ook zicht-
baar. “echter wanneer privaatrechterlijke organisaties het 
algemeen belang uitvoeren kan worden gesproken over de 
vervulling van ‘maatschappelijke taken’ door maatschap-
pelijke organisaties. Onder maatschappelijke taak wordt 
hier verstaan, een taak die gericht is op het algemeen of 
gemeenschappelijk belang, die niet in handen is van de 
overheid” (Groenveld-louwerse, 2004, p. 368).

behartiging van het algemeen belang is een onduidelijke 
omschrijving voor publieke taken. algemene belangen 
zullen door veel mensen anders worden geïnterpreteerd. 
Welke belangen zijn voor wie van belang is een vraag van 
politieke aard. Het politieke debat bepaalt welke algemene 

belangen belangrijk worden gevonden en welke belangen 
worden nagestreefd. algemeen belang kan daardoor per 
land, per provincie of per gemeente verschillen.

Uit figuur 1 valt verder af te leiden dat de verschillende 
vormen van verzelfstandigingen verschillende eigenschap-
pen hebben. De eigenschappen behoren echter niet tot 
een vaste vorm van verzelfstandiging, waardoor een duide-
lijke scheiding tussen verzelfstandigingsvormen moeilijk 
te maken is. Hierdoor is in sommige gevallen onduidelijk 
of er sprake is van een overheidsinstelling of een onder-
neming. bij deze gevallen wordt er gesproken van een 
hybride organisatie.

Hybride organisatie
Hybride organisaties zijn van een andere categorie en 
bevinden zich tussen het publieke domein en de private 
sector in. Zo zijn er bijvoorbeeld organisaties met een 
publieke taak, die ook commerciële activiteiten ontplooien 
(bovens et al., 2001). Het koppelen van deze publieke 
taken en commerciële activiteiten in één en dezelfde 
organisatie kunnen belangrijke voordelen hebben, maar 
kunnen ook risico’s of spanningen met zich mee brengen. 
In figuur 2 volgt een samenvatting met belangrijke voor- 
en nadelen.

volgens verschillende theorieën (bovens et al. 2001, kic-
kert 1998, noordegraaf 2004) roepen hybride organisaties 
spanningsvelden op. Spanningsvelden rondom oneerlijke 
concurrentie op bijvoorbeeld commerciële markten. Of 
tussen enerzijds het publieke karakter van de verrichte 
taken en anderzijds het gewenste zakelijke en bedrijfs-
matige management van de dienst. “juist de hybriditeit 
van die organisaties is kenmerkend voor de problematiek 
van hun management” (kickert, 1998, p. 12). Ook kickert 
(1998) geeft aan dat het onderscheid tussen publieke en 
private organisaties niet scherp is, maar zoals hij zegt “een 
glijdend continuüm, reikend van enerzijds puur publieke 
overheidsdiensten tot anderzijds puur private onderne-
mingen op een commerciële markt” (kickert, 1998, p. 12). 

in het verlengde van bovenstaande kan het verschil tussen 
taak- en marktorganisatie uiteen worden gezet. vol-
gens kickert (1998) vervullen taak- en marktorganisaties 
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Figuur 2: Hybride organisatie (Bovens et al., 2001, p. 200)
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Figuur 3: Hybride organisaties (Noordegraaf, 2004, p. 205)
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taken van de aandeelhouder, commerciële taken in de 
bedrijfsvoering. bij actoren rondom nv DOS wordt de term 
publieke taak veelal gebruikt. De vraag is echter of deze 
term de rol verduidelijkt of juist onduidelijker maakt. 

alle ingrediënten, behalve de buitensportaccommodaties, 
zijn in vergelijking met andere sportbedrijven onder-
gebracht bij nv DOS, waardoor de naam Sportbedrijf 
Deventer een veelzeggende en duidelijke naam lijkt 
voor nv DOS.

Dat tot slot binnen NV DOS de nadruk ligt op efficiency, 
kwaliteit en resultaatgerichtheid past in de lijn van nieuw 
publiek Management bij de overheid. nv DOS geeft in 
beleidsplannen aan gastgericht te willen werken, met be-
trokken en professionele medewerkers, voor een optimaal 
resultaat. Wanneer deze doelstellingen kunnen worden 
gerealiseerd is de keuze voor verzelfstandiging van de 
gemeenten ook een toegevoegde waarde. 

3.2 Sport- en vrijetijdssector

in dit deel van het theoretisch kader wordt een antwoord 
gezocht op de vraag “Welke relevante ontwikkelingen zijn 
te onderscheiden in de sport- en vrijetijdssector?”. er is 
bewust gekozen om enkel in te zoomen op gesignaleerde 
ontwikkelingen die relevant zijn voor een sportbedrijf. 
Daarbij is rekening gehouden met taken en verantwoorde-
lijkheden die momenteel bij nv DOS zijn ondergebracht. 
een opsomming van alle zichtbare en wellicht onzichtbare 
ontwikkelingen zal oneindig zijn en niet bijdragen aan het 
beantwoorden van de hoofdvraag van deze masterthesis. 

in de probleemstelling van deze masterthesis is al stil-
gestaan bij het begrip sport- en vrijetijdssector, en de 
begrippen sport en vrije tijd. Die uitwerkingen gelden als 
basis in dit theoretische deel.

in deze paragraaf worden de ontwikkelingen vanuit twee 
perspectieven belicht. allereerst worden de belangrijkste 
ontwikkelingen vanuit de aanbodzijde geschetst, waarbij 
het grotendeels gaat om de organisatie van sport en het 
faciliteren van sport. Sportbeleid en accommodatiebeleid 
komen daarbij aan bod. Daarna wordt ingezoomd op de 
vraagzijde van de sport- en vrijetijdssector. Hierin zal 
er vooral aandacht worden besteed aan het gedrag van 
gebruikers en brede maatschappelijke ontwikkelingen. 
Ondanks dat de grens tussen aanbod- en vraagzijde niet 
altijd volledig afgebakend en helder is, is het onderscheid 
wel gemaakt. Het kan zijn dat daarom enkele ontwikkelin-
gen in beide perspectieven worden benoemd.

3.2.1 Ontwikkelingen in de aanbodzijde

in dit gedeelte van de paragraaf staan de ontwikkelingen 
in de aanbodzijde van de sport- en vrijetijdssector cen-
traal. De aanbodzijde gaat vooral in op ontwikkelingen die 
plaatsvinden bij het organiserend vermogen van de sport, 
zoals overheden en sportverenigingen, maar ook op het 
gebied van faciliteiten en voorzieningen. 

aandacht voor sport neemt toe
er wordt veel aandacht aan sport gegeven. Tussen 1991 
en 2007 is bijvoorbeeld de zendtijd aan sport op televisie 
verdrievoudigd, van 927 per jaar naar 2876 uur per jaar. 
Daarnaast werd in 2007 maar liefst 87 uur per persoon 
via de televisie naar sport gekeken, werden er 1,5 miljoen 
sporttijdschriften verkocht en volgde 44 % van de volwas-
sen bevolking wekelijks de sport via diverse media (breed-
veld et al., 2008). Maar niet alleen de media genereert veel 
aandacht voor de sport. Ook het huidige kabinet hecht er 
veel waarde aan. Sport wordt gezien als ‘het belangrijkste 
sociale verband in onze huidige samenleving’. Dat schrijft 
mevrouw bussemaker in de beleidsbrief De kracht van 
sport. (breedveld et al., 2008).

als je kijkt naar de ontwikkelingen in het nationale 
sportbeleid zie je dat het kabinet door wil gaan op de in 
2006 ingeslagen weg. De kabinetsnota ‘Tijd voor sport. 
Bewegen, meedoen, presteren’ en de beleidsbrief ‘De 
kracht van sport’ tonen aan dat het kabinet sport van 
groot belang acht.” (breedveld et al., 2008, pag. 46). 
Het budget voor sport op de rijksbegroting wordt ook 
uitgebreid met 10 miljoen euro in 2008 en 20 miljoen 
euro vanaf 2009. Onder andere het Olympisch plan 
2028 wordt veelal genoemd als bron van inspiratie voor 
de sportontwikkelingen in nederland (breedveld et al., 
2008). in de verschillende beleidsnotities komen diverse 
thema’s naar voren die de komende jaren van belang 
zijn. Allereerst het thema ‘Sport, bewegen en gezond-
heid’. Het belang van sport en bewegen voor de gezond-
heid van de bevolking wordt hiermee onderkend. een 
ander thema is ‘Binding door sport’, waarmee vooral 
het meedoen, ontmoeten, sociale cohesie en opvoeden 
door sport worden belicht. In het thema ‘Jeugd, school 
en sport’ wordt vooral het belang van sporten op jonge 
leeftijd gestimuleerd. Met een actieve leefstijl kun je niet 
vroeg genoeg beginnen (breedveld et al., 2008).

De pijler ‘Topsport’, waarbij in Nederland vooral talent-
ontwikkeling wordt gezien als terrein waar de meeste 
winst op te boeken is. Daarnaast is ook de link naar het 
Olympisch plan 2028 (Op 2028) gelegd. Het sportieve 
succes van athene 2004 en Sydney 2000 was aanleiding 
voor een publieke discussie over de vraag of nederland 
de Olympische en paralympische Spelen (OS) zou willen 
organiseren. er werd gekozen om een haalbaarheids-
onderzoek uit te voeren naar de organisatie van de 
Olympische en paralympische Spelen in 2028. Dit jaartal 
werd gekozen omdat er sprake moest zijn van een lange 
termijn planning en omdat het in 2028 precies 100 jaar 
geleden is dat de Olympische Spelen voor het laatst in 
ons land waren (breedveld et al., 2008). Ter verduidelij-
king is kader 1 toegevoegd met daarin een nadere uitleg 
over het Olympisch plan.

een andere pijler waar het overheidsbeleid zich op richt is 
‘Accommodaties, ruimte en evenementen’. Op het gebied 
van evenementen zet de overheid strakker in om eve-
nementen te ondersteunen die de ambitie van nOc*nSf 
(nederland binnen Mondiale Top 10 sportlanden) kun-
nen verwezenlijken. De trend die binnen de realisatie 

positie van het bedrijf genoemd (van den Heuvel & van 
Sterkenburg, 2008).

van de door van den Heuvel en van Sterkenburg (2008) 
onderzochte sportbedrijven staat er geen enkel sportbe-
drijf vrij en onafhankelijk van de gemeente. “Geen enkel 
sportbedrijf staat los van de gemeente, altijd is sprake van 
een sterke geformaliseerde binding. Bij NV’s of BV’s geldt 
de gemeente als enig aandeelhouder, bij de stichtingen 
en overige typen organisaties is er sprake van contract-
management, gemeentelijke afdeling op afstand of een 
interne verzelfstandiging” (van den Heuvel & van Sterken-
burg, 2008, p. 45). Met andere woorden; het beleid en de 
uitvoering worden wel gesplitst in de hoop op kostenbe-
sparing en het feit dat de taken niet tot de kerntaken be-
horen, maar er worden geen taken afgestoten waarbij men 
niet verwacht dat dit door de vrije markt wordt opgepakt 
(van den Heuvel & van Sterkenburg, 2008).

Op basis van de reeds genoemde motieven en voordelen 
zou het voor veel gemeenten denkbaar zijn een derge-
lijke stap richting verzelfstandiging in te zetten. Onder-
zoek (breedveld, kamphuis & Tiessen-raaphorst, 2008) 
toont aan dat het aantal verzelfstandigde sportbedrijven 
groeit. bij deze opkomst van verzelfstandigingen gaat het 
voornamelijk om intern verzelfstandigde sportbedrijven. 
“bij de privatisering van sportaccommodaties is een status 
quo bereikt. Gemeenten lijken nu vooral te zoeken in de 
richting van een intern verzelfstandigd sportbedrijf, waarin 
tenminste het onderhoud en beheer van de gemeentelijke 
sportaccommodaties zijn ondergebracht (zie bijvoorbeeld 
Sportbedrijf leiden en Sportbedrijf Tilburg. in enkele ge-
meenten is er sprake van het ‘centraliseren’ van het beheer 
van ‘maatschappelijk vastgoed’, waaronder de sportac-
commodaties. enkele bekende voorbeelden zijn de SrO 
Groep in amersfoort of accress in apeldoorn.” (breedveld 
et al., 2008, p. 63) 

Toch zijn er echter ook nog steeds een groot aantal 
gemeenten die (nog) niet voor de oprichting van een 
sportbedrijf hebben gekozen. Waarom dit het geval is, 
is niet bekend. Het kan verschillende oorzaken hebben, 
maar verdergaand wetenschappelijk onderzoek zal daar 
antwoorden op moeten geven. Waar wel wat over gecon-
cludeerd kan worden, zijn struikelblokken en/of suc-
cesfactoren voor een verzelfstandigingsproces naar een 
sportbedrijf. 

allereerst moet er volgens van den Heuvel & van Sterken-
burg (2008) duidelijk worden bepaald welke voordelen een 
verzelfstandiging met zich meebrengt. redenen, gewenste 
situatie, de voor- en de nadelen moeten vooraf goed wor-
den ingeschat, zodat daar ook naar gehandeld kan wor-
den. Daarnaast stellen van den Heuvel & van Sterkenburg 
(2008) dat niet alleen de visie op het functioneren van de 
overheid aanleiding voor verzelfstandigen is, maar ook de 
visie op sport. bij de keuze voor verzelfstandiging moet 
ook de vraag gesteld zijn welke toegevoegde waarde(n) de 
verzelfstandiging voor zowel de sport (denk aan: vereni-
gingen, sporters e.d.) als de gemeente (denk aan: ontwik-
kelingen en uitvoering sportbeleid) kan opleveren.

kortom een goed politiek debat, een brede discussie over 
het nut en de noodzaak van verzelfstandiging, draagvlak 
bij betrokkenen (o.a. wethouder sport, medewerkers 
afdeling sport) en een uitgewerkte visie vanuit verschil-
lende perspectieven (gemeente, sportvereniging e.d.) 
op de verzelfstandiging zijn factoren die het succes van 
verzelfstandiging beïnvloeden (van den Heuvel & van 
Sterkenburg, 2008).

al met al kunnen we concluderen dat over (het nut en het 
ontstaan van) sportbedrijven in nederland best veel be-
kend is. een rol die een sportbedrijf speelt of zou moeten 
spelen hangt grotendeels af van de positie, de vorm en het 
proces van verzelfstandiging en de verwachtingen van be-
trokken actoren. De uitvoering kent veel overeenkomsten, 
maar de kaders van gemeenten (via uitvoeringsovereen-
komsten,  contractmanagement of aandeelhouderschap) 
bepalen de handelingsvrijheid en de eventuele hybriditeit 
tussen publieke en private taken. 

Tot slot is het interessant om vanuit de verschillende be-
vindingen de situatie in Deventer nader te omschrijven.

3.1.3. Situatie in Deventer

in Deventer is er door de gemeente gekozen voor een 
scheiding tussen regie en uitvoering. nv DOS werd 
opgericht om diverse beheer-, exploitatie- en uitvoe-
ringstaken op zich te nemen. De gemeente is in Deventer 
enig aandeelhouder en heeft door de oprichting van 
een naamloze vennootschap gekozen voor een externe 
verzelfstandiging. nv DOS kan in de theorie van bovens, 
’t Hart, Van Twist en Rosenthal (2001) gezien worden 
als zelfstandig bestuursorgaan. in een later stadium van 
deze masterthesis wordt de reden van oprichting, de rol 
van nv DOS en de verhouding met de gemeente onder-
zocht en besproken met betrokken actoren. 
kijkend naar het type organisatie, onder andere op 
basis van huidige koers en beleidskeuzes van nv DOS 
positioneert nv DOS zich als een marktgerichte organi-
satie. verschillende keuzes in de afgelopen jaren, zoals 
het afschaffen van het onderscheid tussen commer-
ciële en gesubsidieerde componenten, de keuze in de 
nieuwe Schegvisie om de gemeente als klant te zien en 
de geplande naamswijziging van nv DOS naar Sportbe-
drijf Deventer in september 2009, passen in de lijn van 
marktgerichtheid. 
Of nv DOS daarmee ook een hybride organisatie is, is de 
vraag. Het ligt misschien voor de hand om te denken dat 
door de bundeling van publieke taken in combinatie met 
de commerciële taken een hybride vorm is ontstaan. Ook 
door de omschrijving van vier typen hybride organisaties 
door noordegraaf (2004) lijkt er sprake van hybriditeit. nv 
DOS omschrijft zichzelf namelijk als uitvoeringsorganisatie 
van onder andere het gemeentelijk sportbeleid.

echter de hybriditeit ligt in de huidige situatie vooral bij de 
gemeente als aandeelhouder van nv DOS. De gemeente 
Deventer heeft namelijk in de huidige situatie twee ‘petten’ 
op. De gemeente is in Deventer zowel aandeelhouder als 
subsidiënt. voor de directie van nv DOS zijn de publieke 
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werk spelen hierin een grote rol. “De ontwikkeling van het 
sportbeleidsnetwerk, de rol- en taakverdeling van de ver-
schillende spelers in dit netwerk en daarmee de vormge-
ving en richting van het beleid hebben zich de afgelopen 
jaren verder ontwikkeld conform het investeringsscenario” 
(breedveld et al., 2008, p. 62). Ter verduidelijking is kader 
2 toegevoegd met daarin een nadere uitleg over het inves-
teringsscenario.

“De decentralisatie van rijkstaken op terreinen geeft 
gemeenten meer mogelijkheden om zaken integraal aan 
te pakken” (breedveld et al., 2008, p. 63) Dit heeft ook 
gevolgen voor het gemeentelijke sportbeleid. lokaal 
werken afdelingen van de gemeente steeds vaker samen 
op het gebied van o.a. onderwijs, cultuur, sport, gezond-
heid, WMO en jeugd om verschillende maatschappelijke 
doelen te bewerkstelligen.
Sport en bewegen wordt breed ingezet als middel en 
anderzijds worden sportvoorzieningen breed ingezet voor 
o.a. brede scholen en naschoolse opvang, maar ook als 
werkervaringsplaatsen en ten dienste van het gezond-
heidsbeleid. De ontwikkelingen rondom de combinatie-
functionarissen is hiervan een mooi, actueel en duidelijk 
voorbeeld. Ter verduidelijking is kader 3 toegevoegd met 
daarin een nadere uitleg over combinatiefunctionarissen.

Doordat de overheid sport steeds meer inzet als mid-
del en beleidsinstrument is het genoodzaakt grip te 
houden op het gebruik van de sportvoorzieningen en de 
uitvoering van het sportbeleid. Op een verdere privatise-
ring van sportvoorzieningen lijkt daarom een rem gezet, 
zoals ook bij de exploitatie van openluchtaccommodaties 
werd genoemd. De opkomst van intern verzelfstandigde 
sportbedrijven kent daarentegen wel een zichtbare groei. 
Door een interne verzelfstandiging willen gemeenten of 
overheden de kwaliteit en de bedrijfsvoering rondom 
sportvoorzieningen en sportaanbod professionaliseren, 
zonder het aan de markt over te laten. bij een verzelfstan-
diging (intern, maar ook extern) is er de mogelijkheid om 

toch grip te houden, maar wel met professionals kwaliteit 
en effectiviteit na te streven (Breedveld et al., 2008).
Het in stand houden van sportvoorzieningen heeft zoals 
eerder gezegd een maatschappelijk doel. Steeds meer 
mensen nemen deel aan sport en die sporters hebben 
accommodaties nodig om te kunnen sporten. Om deze 
en andere positieve meerwaarden ook in de toekomst te 
kunnen garanderen moet de overheid blijven investeren in 
sportvoorzieningen. naast de sportvoorzieningen moet er 
ook worden geïnvesteerd in de organisatorische sportin-
frastructuur, zoals sportverenigingen, bonden en koepels.

Overheid en vrije tijd: invloed van de markt wordt 
steeds groter
De rol van de overheid binnen de sportsector komt niet 
overeen met de rol van de overheid binnen de vrijetijds-
sector. De taakopvatting van de overheid en de wijze 
waarop de beïnvloeding tot stand komt is in de vrijetijds-
sector de laatste jaren namelijk veranderd. De rode draad 
in die ontwikkeling is dat de overheid steeds minder 
vaak claimt dat ze de wijsheid in pacht heeft en steeds 
minder vaak hiërarchisch (van boven af) wil sturen (van 
der poel, 2004). “De nadruk ligt nu op kwaliteiten als 
stressbestendigheid, communicatieve en representa-
tieve vaardigheden, een oplossingsgerichte werkinstel-

ling, enthousiasme, humor, en een coachende stijl van 
leidinggeven. kortom, vaardigheden die passen bij een 
rol van de overheid die vooral ligt op het vlak van het 
aanjagen van processen en overlegvormen, netwerk-
ontwikkeling en -sturing, integrale beleidsontwikkeling 
en samenwerking met partners van binnen en buiten de 
overheidssfeer” (van der poel, 2004, p. 317). 

in de vrijetijdssector werkt de overheid veel meer met pri-
vate organisaties samen dan in de sportsector. van ouds-
her wordt vrijetijdsaanbod georganiseerd door de overheid 
of door niet op winst gerichte particuliere initiatieven (van 
verenigingen, stichtingen, maatschappijen, e.d.). “De trend 

van sportvoorzieningen waarneembaar is, is de opkomst 
van multifunctionele accommodaties. een voorbeeld van 
een aansprekend multifunctioneel complex is Sportstad 
Heerenveen. Ook de ontwikkelingen in de breedte staan 
niet stil, gezien de grote belangstelling voor de regeling 
‘stimulering aanpassing huisvesting brede scholen en 
aanpassing sportaccommodaties’, waar 46 miljoen euro 
voor beschikbaar was (breedveld et al., 2008). “er kwamen 
575 subsidieverzoeken binnen voor aanpassingen voor 
brede scholen, en 346 subsidieverzoeken voor het multi-
functioneel maken van sportaccommodaties” (breedveld 
et al., 2008, p. 58). redenen voor deze aanpassingen zijn 
niet bekend, maar dat er op dit gebied bij organisatie 
een vraag ligt is een feit. er is blijkbaar veel vraag naar 
aanpassing van sportaccommodaties door particulie-
ren, verenigingen, sportbonden of andere organisaties. 
aanpassingen om de accommodaties te upgraden of voor 
diverse activiteiten gereed te maken. Hierdoor worden 
meer sportvoorzieningen gecreëerd, waardoor tevens mo-
gelijkheden voor zowel sportverenigingen als naschoolse 
sportactiviteiten worden vergroot.

een andere ontwikkeling op het gebied van accommodaties 
is de opkomst van de ‘nieuwe’ speelveldjes. Medio 2008 
zijn er in Nederland ruim 80 Cruijff Courts en 40 Krajicek 
playgrounds gerealiseerd en aan dit aantal lijkt voorlopig 
nog geen einde te komen (breedveld et al., 2008).

kijkend naar het totaal aantal sportaccommodaties 
wordt er onderscheid gemaakt worden tussen overdekte 
sportaccommodaties en openlucht sportaccommodaties. 

Tussen 2000 en 2006 is het aantal overdekte sportac-
commodaties met 3% afgenomen. Uitgesplitst in ver-
schillende categorieën is het volgende beeld zichtbaar 
(breedveld et al., 2008):
• Sportzaalaccommodaties: toename van 16%
• Sporthalaccommodaties: toename van 5%
• Tennishalaccommodaties: afname van 22%
• Overige overdekte sportaccommodaties (bijvoor-

beeld squashcentra, biljartzalen, ijsbanen, klimhallen, 
schermzalen, bowlingcentra, kart- en denksportcentra: 
afname van 21% 

vanaf halverwege de jaren negentig daalt het aantal open-
luchtaccommodaties. Tussen 2000 en 2006 neemt dat 
aantal af met 8% tot een aantal van 3.730. De grootste af-
name is er bij de tennisaccommodaties (-20% sinds 2000) 
en de accommodaties voor een andere veldsport dan 
voetbal, bijvoorbeeld hockey of korfbal (-21%). nog steeds 
wordt meer dan driekwart van de accommodaties geëx-
ploiteerd door gemeenten. De trend van de jaren negentig, 
dat een steeds groter deel van het accommodatiebestand 
door particuliere exploitanten wordt geëxploiteerd, lijkt 
zich zowel bij de overdekte als de openluchtaccommoda-
ties niet voort te zetten (breedveld et al., 2008). 

Gemiddeld telt elke gemeente in nederland 60 sportver-
enigingen, 17 sportaccommodaties (waaronder een à twee 
zwembaden), 30 zogenaamde Meer bewegen voor oude-
rengroepen, 8 à 9 sportscholen, 5 à 6 fitnesscentra en 3 
maneges (uitgaande van de 443 gemeenten die nederland 
op 1 januari 2008 telde). kortom voor iedere nederlander 
zijn er dicht bij huis voldoende sportmogelijkheden en/of 
sportaccommodaties te vinden (breedveld et al., 2008).

Overheid en sport: sport wordt steeds vaker als middel 
ingezet
De exploitatie van buitensportaccommodaties, zoals hierbo-
ven beschreven, is in veel gevallen nog een overheidstaak. 
Maar dat is niet alles. De rijksoverheid ondersteunt, 
faciliteert en initieert sport en zet de kracht van sport in 
om diverse maatschappelijke problemen te voorkomen of 
te bestrijden. verschillende spelers in het sportbeleidsnet-

Kader 2: Investeringsscenario
Het investeringsscenario is in 1999 uitgewerkt door van den 
Heuvel en van der poel en geeft vorm aan een breed gedra-
gen verlangen naar een rijksoverheid die borg staat  voor het 
algemeen belang, en die van daar uit burgers en beleidspartners 
activeert hun eigen bijdrage te leveren. De dominante ideolo-
gie luidt ‘ieder zijn eigen verantwoordelijkheid’. De rol van de 
overheid ligt dan zowel op de verdeling van de verantwoorde-
lijkheden als in veel gevallen ook de uitvoering van de eigen 
verantwoordelijkheden. 
van iedereen wordt verwacht dat men investeert in de vormge-
ving van de toekomst. investeren betekent dan het leveren van 
feitelijke inspanning in het heden (tijd, geld, energie, aandacht, 
kennis) teneinde een wenselijk geachte situatie in de toekomst 
te realiseren.

(Bron: van den Heuvel & van der Poel, 1999, pp. 96-97)

Kader 3: Combinatiefunctionarissen
een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – 
of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/
sectoren. De combinatiefunctionarissen is een uitkomst van de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ welke 
door de bewindslieden van vWS en OcW, vertegenwoordigers van de vnG, nOc*nSf, verenigde bijzondere 
Scholen (vbS) en de cultuurformatie op 10 december 2007 is ondertekend. De impuls steunt gemeenten die 
een combinatiefunctionaris willen aanstellen. in 2012 zullen er 2500 combinatiefunctionarissen werkzaam zijn 
in de sectoren onderwijs, sport en cultuur.
Met ‘De Impuls brede scholen, sport en cultuur’ (Impuls) worden vier belangrijke doelstellingen nagestreefd: 
• Het uitbreiden van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het 

voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken. 
• Het versterken van ca. 10% van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie en de inzet 

van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk.
• Het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen. 
• Het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en het 

onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. 

(Bron: Vereniging Sport en Gemeenten, 2009)

Kader 1: Olympisch Plan 2028 en Nederland Sportland 2016
Het bestuur van nOc*nSf gaf in maart 2005 de opdracht aan 
een werkgroep antwoord te geven op de vraag: ‘Op welke wijze 
kan een onderzoek naar de haalbaarheid van en het draagvlak 
voor de organisatie van de Olympische en paralympische 
Spelen in Nederland worden ingericht?’ In december 2005 
presenteerde de werkgroep een tussenrapportage aan het 
bestuur van nOc*nSf. een belangrijk aandachtspunt daarbij 
was dat nederland op papier voor de organisatie van de OS zou 
kunnen gaan. een lange termijn visie gericht op het sportklimaat 
zou daarvan echter de basis moeten vormen.

De activiteiten van de werkgroep en de expertmeetings heb-
ben geleid tot de conclusie, dat het sportief, economisch en 
maatschappelijk zeer de moeite waard is de mogelijkheden van 
de organisatie van de OS nader te onderzoeken. parallel aan 
de Olympische cyclus lijkt de periode t/m beijing 2008 benut 
te moeten worden om het idee om de organisatie van de OS 
te baseren op een aansprekend sportklimaat, te onderbou-
wen met harde data, gericht onderzoek uit (laten) te voeren 
en draagvlak te creëren zodat een gefundeerd besluit over het 
vervolg kan worden genomen.

inmiddels zijn er op basis van verschillende conclusies en 
aanbevelingen diverse trajecten uitgezet, waarmee in nederland 
een basis wordt gelegd voor een écht sportland in 2016. 

(Bron: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport 
Federatie [NOC*NSF], z.d.)
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Maatschappelijke ontwikkelingen
De ontwikkelingen in de sport en in de vrije tijd van 
mensen passen binnen bredere ontwikkelingen die zich in 
de maatschappij voordoen. Deze ontwikkelingen worden 
door Schnabel gekenmerkt als de ‘vijf i’s’ (individualise-
ring, internationalisering, informalisering, intensivering en 
informatisering) (breedveld et al., 2008).

in kader 4 worden de ontwikkelingen individualisering, 
internationalisering, informalisering, intensivering en 
informatisering van Schnabel (2000) kort uitgewerkt. 
Het gaat in alle gevallen om lange termijn processen, 
die zich op een breed vlak van de samenleving mani-
festeren en ook vaak weer hun eigen tegenbewegingen 
oproepen. “Ze manifesteren zich in veel vormen en op 
veel manieren, die vaak ook weer op zichzelf als stro-
mingen, ontwikkelingen of bewegingen worden gezien” 
(Schnabel 2000, pag. 21).

voor een sportbedrijf of een sportorganisatie in de sport- 
en vrijetijdssector zijn de ontwikkelingen individualisering, 
internationalisering, informalisering, intensivering en in-
formatisering erg belangrijk om toekomstig beleid op af te 
stemmen. een bedrijf wil haar doelgroepen en belangheb-
benden goed kunnen volgen en weten hoe deze groepen 
optimaal kunnen worden bediend. Ontwikkelingen in de 
maatschappij kunnen daarnaast bepalend zijn voor de rol 
van bedrijven in een bepaalde infrastructuur. 

in de rapportage Sport 2008 (breedveld et al., 2008) 
worden naast bovenstaande nog andere maatschappelijke 
ontwikkelingen genoemd die relevant kunnen zijn voor 
nv DOS. Deze ontwikkelingen zijn relatief kortstondig van 
aard. De belangrijkste ontwikkelingen zijn (zie figuur 4) in 
te delen in demografische, sociaaleconomische, verande-
ringen in vrije tijd en gezondheid. 

is dat dit aanbod zich omvormt tot commercieel aanbod 
of wordt ingelijfd in of overgenomen door commercieel 
aanbod” (van der poel, 2004, p. 317). je ziet ook dat de 
invloed van bedrijfsleven op de vrije tijd groter is dan de 
invloed die de rijksoverheid ooit heeft gehad. De wen-
sen, behoeften, verlangens en/of interesses van mensen, 
worden gecontroleerd door ondernemingen. Sterker nog, 
het is maar de vraag of deze ondernemingen deze interes-
ses juist niet creëren (van der poel, 2004). in tegenstelling 
tot de sportsector waar de ontwikkeling naar privatisering 
van overheidstaken stagneert, wordt in de vrijetijdssec-
tor de rol van de markt steeds groter en nemen daardoor 
overheidstaken af.

professionalisering van sportverenigingen
binnen de sportinfrastructuur zijn in nederland de sport-
verenigingen een belangrijke speler. binnen sportvereni-
gingen is het netwerk van vrijwilligers nog steeds de grote 
en drijvende kracht. “De staatssecretaris van volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (vWS) schrijft dat ze de komende 
jaren wil investeren in de versterking en, in zekere mate, 
ook de professionalisering van sportverenigingen. Deze 
professionalisering kan de inzet van vrijwilligers onder-
steunen” (breedveld et al., 2008, p. 145). 

van de te onderscheiden overheidslagen hebben de 
gemeenten de hoogste netto-uitgaven aan sport. Ten 
opzichte van 2000 zijn in 2006 de bruto-uitgaven van 
gemeenten met 34 % gestegen naar ruim 1,2 miljard euro. 
Hier stonden in 2006 346 miljoen euro aan inkomsten 
tegenover. De overheidsuitgaven aan sportverenigingen en 
sportraden steeg in dezelfde periode zelfs met 41 %. 

voor sportverenigingen wordt het steeds lastiger om het 
hoofd boven water te houden. “Onder andere de mondia-
lisering van de economie, de opkomst van bovenstatelijke 
wet- en regelgeving en de steeds kostbaarder wordende 
vrije tijd van de vrijwilliger zijn ontwikkelingen waarbij de 
sportverenigingen gedwongen worden zich te bezinnen 
op hun missie en profiel” (van der Poel, 2004, p. 351). 
Sportverenigingen moeten hun plaats ten opzichte van de 
(lokale) overheid, maar ook tegenover de markt bepalen en 
interne of externe doelstellingen omschrijven om te kun-
nen overleven (van der poel, 2004). 
De rollen van de overheid veranderen, maar ook die van 
de sportverenigingen. Deze veranderingen kunnen niet 
los worden gezien van de ontwikkelingen van de markt. 
Het gedrag van deze consument zal in de vraagzijde 
(volgende deel van deze paragraaf) verder worden belicht, 
maar ontwikkelingen in de maatschappij zijn zeker ook 
relevant voor deze rolveranderingen. Organisaties worden 
(steeds vaker) geconfronteerd met het wegvallen van de 
beschermde (nationale) markten, open grenzen, schaal-
vergroting en (soms wereldwijde) concurrentie. voortdu-
rend wordt van organisaties verwacht dat ze bezig zijn 
met kostenbesparing en flexibele inzet van medewerkers 
(van der poel, 2004). Sport en vrije tijd zijn enorm aan het 
commercialiseren en in de sport- en vrijetijdssector zie je 
ook een trend dat steeds meer organisaties moeten gaan 
professionaliseren. 

Ordening van tijd
Onze maatschappij versnelt enorm door allerlei ontwik-
kelingen. Gewoontes van vandaag zijn onvergelijkbaar met 
die van pakweg tien jaar geleden. Het begrip ‘tijd’ is voor 
onze huidige samenleving en economie enorm belangrijk 
geworden en steeds meer nadruk wordt de laatste jaren ge-
legd op tijd. De eerste noemenswaardige ontwikkeling was 
de sociale wetgeving begin 1874 wat een maximale arbeid 
voor werkweken betekende. Begin jaren ’60 werd de vrije 
zaterdag geïntroduceerd evenals de uitbreiding van vakan-
tie- en feestdagen, langer schoolbezoek (veelal gepaard 
met geringer dagelijks tijdsbeslag dan arbeid) en (vervroeg-
de) pensionering. De werkdag van 8 uur en een 40-urige 
werkweek werden dominant in het tijdsbeeld. niet veel later 
werden veel vormen van commerciële en niet commerciële 
dienstverlening daarop afgestemd, zoals openbaar vervoer 
en energievoorzieningen. Deze ontwikkeling wordt ook wel 
‘ordening van tijd’ genoemd (van der Poel, 2004).

De maatschappelijke complexiteit neemt toe wanneer 
geprobeerd wordt het leven te reguleren via de orde-
ning van de tijd (zoals winkelsluitingswet, flexibilisering 
van de arbeidstijden, vakantiespreiding, filebestrijding 
en creatief verlof) (van der poel, 2004). Technologische 
ontwikkelingen hebben het leven enorm laten versnellen. 
De digitalisering en mogelijkheden binnen de icT-sector 
brengen dienstverlening en de toelevering van producten 
en diensten op individuele maat steeds sneller en dichter 
bij de afnemer (pine & Gilmore, 2000). 

Daarnaast zijn er steeds meer bedrijven die in staat zijn 
massamaatwerk te leveren, dit wordt ook wel modulaire 
architectuur genoemd. “Deze vorm van modularisering 
combineert de mogelijkheid om producten, diensten of 
activiteiten op grote schaal in gestandaardiseerde vorm 
aan te bieden met individuele variatie in het gebruik van 
die producten, diensten of activiteiten” (van der poel, 
2004, p. 117).

bovenstaande ontwikkelingen betekenen dat in tijdsbe-
steding van mensen veel omstandigheden veranderen. De 
mogelijkheden en ontwikkelingen veranderen mogelijk 
ook de strategie en concepten bij organisaties en bedrijven 
in de sport- en vrijetijdssector. De ontwikkeling is dan ook 
zeer relevant voor organisaties en bedrijven die mensen 
als lid of als bezoeker willen binden.

3.2.2 Ontwikkelingen in de vraagzijde

De ontwikkelingen rondom tijd en tijdsbesteding spelen 
ook bij de consument of afnemer aan de vraagzijde. Dit 
tweede gedeelte van deze paragraaf gaat dan ook in op 
deze kant van de ontwikkelingen. allereerst worden er 
brede maatschappelijke ontwikkelingen genoemd die het 
gedrag van de consument in grote mate bepalen, maar 
niet specifiek zijn voor de sport- en vrijetijdssector. Daar-
na komen ontwikkelingen aan bod die wel specifieker voor 
de sport- en vrijetijdssector zijn, zoals professionalisering 
en commercialisering van sport en vrije tijd en deelname 
van de bevolking aan sportactiviteiten.

Kader 4: Vijf Maatschappelijke ontwikkelingen volgens Schnabel (2000):

Individualisering is het voortgaande proces van verminderende afhankelijkheid van het individu van een of enkele perso-
nen in zijn directe omgeving en van toenemende vrijheid van keuze met betrekking tot de inrichting van het eigen leven. 
individualisering leidt tot onthiërarchisering van de samenleving en tot grotere gelijkheid in de menselijke verhoudingen. 
informalisering past daarbij, maar is toch veel meer dan alleen het losser worden van de omgangsvormen. informalisering 
wordt maatschappelijk vooral zichtbaar in de vorm van deïnstitutionalisering van organisaties en organisatievormen. niet 
‘lidmaatschap’ of ‘fysieke aanwezigheid’ zullen de belangrijke criteria van participatie zijn, maar ‘entree’(inloggen) en 
‘communicatie’. 
Informatisering speelt zich voor een deel af buiten het zicht en de greep van het individu, voor een deel is het juist de wijze 
waarop het individu zich merkbaar zal weten te maken. De technologische ontwikkeling zal voor een belangrijk deel een 
geïnformatiseerd karakter hebben. De betekenis van informatie zal veranderen: het gaat niet meer om de beschikbaarheid 
op zich, maar om de selectie. informatisering heft de betekenis van grenzen, afstanden en tijdsverschillen op. De betekenis 
daarvan wordt ook in het gewone dagelijkse leven steeds minder relevant inde zin van beperkend.
Internationalisering staat zowel voor de toenemende invloed van de europese Unie en het multinationale bedrijfsleven als 
voor de groeiende oriëntatie op wat elders gebeurt, de participatie in het internationale aanbod aan cultuur en levensstijl. bij 
internationalisering past economische liberalisering en globalisering. Het vrijemarkt-denken heeft in toenemende conse-
quenties voor terreinen waar tot nu toe nationale grenzen en regionale identiteiten beeldbepalend waren. 
Intensivering verwijst naar de veranderende dynamiek en de toenemende betekenis van de belevingscomponent in het 
moderne leven. er moet veel meer in een leven en dat meer moet zowel afwisselend als belonend zijn. De beleving van werk, 
relaties, het eigen leven en het eigen lichaam, vrije tijd, sport enz. staat steeds sterker in het teken van het verlangen naar 
een intense en intensieve beleving en ervaring. 

 (Bron: Schnabel, 2000, pp. 22-25)
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Figuur 4: Maatschappelijk ontwikkelingen (Bron: Breedveld et al, 2008)
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Steeds meer mensen nemen deel aan sport
De hiervoor genoemde stelling van pine en Gilmore zegt 
echter niets over de sportdeelname in nederland. Het kan 
zijn dat de ontwikkeling langzaam doorwerkt, maar enkel 
en alleen kijkend naar de sportdeelname in nederland 
valt op dat steeds meer mensen aan sport deelnemen. “in 
2007 deed 71 % minimaal 1x per week een sportactiviteit” 
(breedveld et al., 2008, p. 12). Dit houdt overigens niet 
in dat er ook meer mensen lid worden van een sportver-
eniging. Het algemene beeld is dat steeds meer mensen 
buiten clubverband sporten. Vooral de sporten fitness, 
fietssport, wandelen en hardlopen lenen zich daar uitste-
kend voor (breedveld et al., 2008).

naast structurele sportdeelname in verenigings- en 
competitieverband zijn er ook vele afzonderlijke, jaarlijkse 
sportevenementen waaraan duizenden nederlanders deel-
nemen. voorbeelden zijn de Wednesday night Skate (een 
skatetocht van zestien kilometer dwars door rotterdam op 
vijf woensdagavonden in juli en augustus), de nijmeegse 
vierdaagse en het palm beach life (breedveld et al., 2008).

een maatschappelijke ontwikkeling die met deze trend te 
maken kan hebben is de toenemende drukke agenda’s 

van de nederlandse bevolking. De totale tijd besteed aan 
verplichtingen steeg tussen 2000 en 2005 met 0,4 uur per 
week; de hoeveelheid vrije tijd bleef in deze periode echter 
stabiel. De trend dat steeds minder tijd wordt besteed 
aan het onderhouden van sociale contacten, zette ook 
de laatste jaren door. Daarnaast daalde ook in recente 
jaren de organisatiegraad in de vrije tijd verder, waardoor 
waarschijnlijk minder mensen lid worden van verenigingen 
(breedveld et al., 2008).

De ontwikkelingen rondom de georganiseerde sport 
sluiten aan bij bredere ontwikkelingen die zich in de 
maatschappij voordoen. De rol van een sportbedrijf 
binnen de context van verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen zou hierop in moeten spelen, door 
bijvoorbeeld in samenwerking met marktpartijen of 
sportverenigingen een professioneel aanbod te ont-
wikkelen, om uiteindelijk het exploitatieresultaat van 
het totale bedrijf te verbeteren. een sportbedrijf kan 
conceptmatig meedenken en samen met een opdracht-
gever richting bepalen voor gewenste ontwikkelingen. 
een gemeente kan publiek belang waarborgen en bij 
een sportbedrijf producten en diensten inkopen.

Snelheid van leven
Zoals eerder aangegeven komen bij ontwikkelingen in de 
vraagzijde voornamelijk de ontwikkelingen in de markt 
aan bod. Onder andere tijdsbesteding (ordening van tijd) is 
daar als belangrijke ontwikkeling beschreven. in de vrije-
tijdseconomie wordt er over de versnelling van het leven 
gesproken. De huidige economie wordt een 24-uurseco-
nomie genoemd, omdat veel producten en vormen van 
dienstverlening te allen tijde via de digitale netwerken kan 
worden verkregen. Ook van een volledige zondagsrust is 
allang geen sprake meer. De interneteconomie is enorm in 
opkomst, maar ook de vraag naar commerciële dienstver-
lening in de vrije tijd is groeiende (van der poel, 2004).

Dit betekent dat flexibiliteit voor bedrijven en organisaties 
steeds belangrijker wordt, zowel voor de externe klant als 
voor de interne medewerker. flexibele werktijden zijn hier 
een voorbeeld van. er is echter nog geen groei zichtbaar 
in het thuiswerken van mensen. Dit komt wellicht doordat 
mensen toch enigszins vrezen om de sociale contacten te 
verliezen (van der poel, 2004).

Ondanks de angst voor het verliezen van de sociale 
contacten wordt ook de individualiseringstrend zicht-
baar. Ook Schnabel beweerde dit, maar in de vrijetijd-
seconomie “krijgt ons dagelijks leven steeds meer en 
meer het karakter van een spel met gemodulariseerde 
tijdseenheden(tijdmodules) die we op de (vrijetijds)markt 
aanschaffen en waarmee we als individu een eigen levens-
verhaal vormgeven” (van der poel, 2004, p. 110). “Modu-
larisering combineert de voordelen van massaal aanbod, 
zoals lage prijzen, ruime beschikbaarheid en redelijke 
betrouwbaarheid met de wensen van individuen om hun 
eigen leven in te richten naar eigen voorkeuren en naar 
eigen verantwoordelijkheid” (van der poel, 2004, p. 110). 
in contrast tot snelheid is ook een andere trend zichtbaar, 
namelijk duurzaamheid. Duurzaamheid in goederen, dien-
sten en recreatie staat echter nog in de kinderschoenen, 
maar is voor vrijetijdswetenschappers één van de grootste 
uitdagingen (van der poel, 2004). 

professionalisering en commercialisering
voor een consument is er door verschillende ontwikkelin-
gen veel veranderd in het aanbod. er is voor de consument 
continu een keuze tussen ‘zelf doen’ of ‘laten doen door 
experts’. Overwegingen die onder andere een rol spelen zijn 
tijdsbesteding, inkomen en opleidingsniveau. Deze keuzes 
hebben min of meer geleid tot de termen ‘meerkeuzesam-
enleving’ en ‘meerkeuzemaatschappij’ waarin mensen min 
of meer gedwongen zijn om beredeneerd om te gaan met 
hun beperkte tijd. De consument wordt steeds mobieler, 
veeleisender, mondiger en is op zoek naar realisatie van 
een eigen levensverhaal. De vrijetijdssector probeert daarop 
in te spelen door aanbod op maat te kunnen bieden voor de 
hele massa. Een ‘professionalisering van de vrijetijdssector’ 
is daarvoor een voorwaarde. Deze ontwikkeling is de laatste 
jaren dan ook zichtbaar. binnen het commerciële vrije-
tijdsaanbod beschrijft van der poel (2004) zeven trends die 
centraal staan in verschillende ontwikkelingen. Deze zeven 
trends zijn in kader 5 samengevat.

De maatschappij professionaliseert en vercommercia-
liseerd. voor organisaties en bedrijven in de sport- en 
vrijetijdssector lijkt dit een belangrijke ontwikkeling waar 
op aangesloten moet worden wil de organisatie of het 
bedrijf het hoofd boven water kunnen houden.

aandacht voor sport
in de ontwikkelingen aan de aanbodzijde werd gestart met 
de constatering dat er steeds meer aandacht werd gegeven 
aan sport in de media. echter op het gebied van aandacht 
voor sport is er ook een andere trend zichtbaar. Zo wordt 
er gezegd dat nederland wellicht wat sportmoe aan het 
worden is. Dit wordt gesuggereerd door een lichte afname 
van de kijkcijfers van sportprogramma’s. Deze ontwik-
keling sluit weer aan bij de ontwikkelingen die pine en 
Gilmore omschrijven in hun boek ‘Beleveniseconomie’. Een 
overdaad aan vrijetijdsaanbod wordt niet meer interessant 
gevonden, tenzij het aanbod aansluit bij de wens van de 
mensen op deel uit te kunnen maken van iets bijzonders, 
iets groots of iets unieks (pine en Gilmore, 2000). 

Kader 5: Zeven trends in ontwikkeling van commerciële vrijetijdsaanbod

1. Commercialisering van de vrije tijd (commodificatie van tijd, belevenissen, relaties en transformaties)
2. economische, politieke en culturele mondialisering en tijdruimtelijke verdichting van productie en con-

sumptie.
3. Schaalvergroting en concentratie (o.a. opkomst van vrijetijdsconglomeraten, zoals Disney/abc en 

fininvest)
4. Het gaat steeds meer om ‘binden van klanten’ in plaats van ‘verkopen’ en/of ‘diensten verlenen’. (de min 

of meer anonieme massamarkt wordt verlaten en bedrijven willen klanten steeds meer opnemen in de 
door bedrijven geregisseerde transformatieprocessen en/of klanten deel te laten uitmaken van (mede) 
door het bedrijf gecreëerde en in stand gehouden belevingswerelden.

5. Toename aantal nieuwe toetreders door enthousiasme, innovativiteit en creativiteit en bijzondere vaardig-
heid. Ook kennis en het steeds vaker hebben van voldoende startkapitaal zijn hiervoor de redenen.

6. Verschuivingen in de regulering van het vrijetijdsgedrag (o.a. flexibilisering van de arbeid waardoor de 
vrije tijd vindt niet op standaard uren plaatsvindt. Hierdoor ontstaan bijvoorbeeld ook de problemen bij 
verenigingen

7. Streven naar kwaliteitsverbetering, waarbij het tegengaan van tijdverlies voor de afnemer belangrijk is.

(Bron: van der Poel, 2004, pp. 385-386)
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4. Data analyse
centraal in deze masterthesis staan de vragen “Welke 
betekenissen geven betrokken actoren aan de rol van nv 
DOS binnen de veranderende sport- en vrijetijdssector? 
en wat kan nv DOS hiermee?”. in dit hoofdstuk zal er toe 
worden gewerkt naar beantwoording van deze centrale 
vragen. Op welke wijze dit geschiedt, is beschreven in 
de methodologische verantwoording. in dit hoofdstuk 
worden de belangrijkste resultaten en bevindingen uit de 
verzamelde en onderzochte data beschreven. 

in de eerste paragraaf wordt stilgestaan bij de belang-
rijkste bevindingen bij omschrijvingen van nv DOS 
door betrokken actoren. in de tweede paragraaf komen 
toekomstvisies voor nv DOS aan bod. in de derde 
paragraaf staan de verschillen en overeenkomsten van 
betrokken actoren ten aanzien van de huidige rol van 
nv DOS centraal. 

De rol van nv DOS komt in alle drie paragrafen aan bod, 
maar wordt steeds vanuit een ander perspectief belicht. 
in de eerste paragraaf wordt de rol indirect besproken 
vanuit de omschrijvingen van betrokken actoren en in 
de tweede paragraaf vanuit het perspectief van ontwik-
kelingen in de sport- en vrijetijdssector. beide para-
grafen verduidelijken de verschillen en overeenkomsten 
in de derde paragraaf, zodat een heldere en scherpe 
analyse kon worden gemaakt.

4.1 Omschrijving NV DOS door betrokken actoren

Het theoretisch kader is ingegaan op het begrip ‘sportbe-
drijf’. In deze paragraaf wordt er verder ingegaan op NV 
DOS en op de omschrijvingen die betrokken actoren voor 
nv DOS gebruiken en zal er antwoord worden gegeven 
op de deelvraag “Hoe wordt nv DOS door verschillende 
actoren omschreven?”. allereerst wordt gekeken hoe in 
officiële documenten NV DOS wordt omschreven, zoals de 
statuten en beleidsplannen van nv DOS. Daarna worden 
de omschrijvingen over nv DOS door betrokkenen uiteen 
gezet. interessant is ook om te zien in hoeverre deze om-
schrijvingen verschillen of overeenkomen met omschrij-
vingen uit de verschillende (beleids)documenten. Tot slot 
worden de omschrijvingen door betrokken actoren verge-
leken met de omschrijvingen van andere sportbedrijven.

4.1.1 Missies en visies in (beleids)documenten

voordat de omschrijvingen van betrokken actoren wor-
den belicht, wordt er eerst een beeld geschetst over hoe 
nv DOS wordt omschreven in diverse beleidsadviezen 
en/of -documenten. Hiervoor is een documentenanalyse 
gedaan van de statuten van nv DOS (om het bestaans-
recht van de organisatie scherp te krijgen) en binnen 
enkele beleidsplannen van nv DOS (o.a. Schegvisie 
2009-2013). Ook is er een omschrijving van nv DOS 
door Manora toegevoegd, omdat Manora in opdracht 
van de gemeente in 2007 een onderzoek heeft uitge-
voerd naar de bedrijfsvoering van nv DOS.

Statuten
in de inleiding van deze masterthesis is de omschrijving 
van nv DOS al aan bod gekomen. in de statuten wordt nv 
DOS als volgt omschreven:

De vennootschap heeft als naam: 
“n.v. Deventer Ontwikkelingsmaatschappij Sportcom-
plexen” en is gevestigd te Deventer.

De vennootschap heeft ten doel:
a. De stichting, instandhouding en verhuur of andere 

wijze van ingebruikgeving van onroerende goede-
ren, waaronder begrepen vanuit de gemeentelijke 
sfeer afkomstige accommodaties welke meer in het 
bijzonder bestemd voor de sportbeoefening alsmede 
het in complex ‘De Scheg’ gerealiseerde ijsbaancom-
plex;

b. Het verrichten van alle handelingen, die met het vo-
renstaande in de ruimste zin in verband staan, daaruit 
voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Schegvisie 2009 - 2013: beleving in beweging
De Schegvisie 2009-2013 geldt voor nv DOS als toe-
komstvisie voor de komende jaren. De Schegvisie is, mede 
op verzoek van de gemeente, bewust geschreven voor 
de meest toonaangevende accommodatie De Scheg. De 
onderliggende visie die terugkomt in het beleidsplan geldt 
echter voor alle onderdelen van het bedrijf. De titel van het 
visiedocument is ‘Beleving in Beweging’, wat de komende 
jaren als missie door nv DOS zal gelden. nv DOS wordt in 
de Schegvisie als volgt omschreven:

“De doelstelling van de nv DOS is een marktgerichte 
organisatie zijn in de sport- en recreatiebranche, in 
de rol van zowel exploitant als dienstverlener. De nv 
DOS gaat uit van zeven groepen belanghebbenden.” 
van iedere groep belanghebbenden staat in de Scheg-
visie beschreven wat de wensen zijn en hoe de nv DOS 
daarop anticipeert. in de tabel op pagina 38 volgt een 
samenvatting.

beleidsplan 2006 – 2009
in het beleidsplan 2006 - 2009 staat de visie en missie 
van nv DOS van de afgelopen jaren beschreven. bewust 
is ook dit beleidsplan meegenomen in deze analyse, 
omdat de Schegvisie naar verwachting pas medio 2009 zal 
worden vastgesteld door de gemeente Deventer. intern en 
extern zal de Schegvisie daarom nog niet bij iedereen vol-
ledig bekend kunnen zijn.

De visie van nv DOS luidde in het beleidsplan 2006 – 2009 
als volgt:
“De nv DOS streeft naar een positionering buiten de ge-
meentelijke organisatie, waarbij sprake is van een grote 
mate van inhoudelijke en financiële onafhankelijkheid, 
ruimte voor een meer commerciële aanpak en daadwer-
kelijk inhoud geven aan marktconformiteit.” 

De missie van nv DOS luidde als volgt:
“Door het aanbieden van een cluster van samenhangen-
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gen- en activiteitenaanbod voortdurend wordt verbeterd 
en geactualiseerd, in lijn met de verander(en)de vraag van 
de klanten.”

Manora rapportage
Het bedrijf Manora heeft in 2007 in opdracht van de 
gemeente Deventer een onderzoek uitgevoerd naar de 
exploitatie van nv DOS. Het doel van dit onderzoek was 
de gemeente te adviseren over hoe de gemeente nv DOS 
in de toekomst gezond kon krijgen en houden. in deze 
rapportage is het interessant om te zien hoe nv DOS 
wordt omschreven. Hieronder samengevat de belangrijkste 
omschrijving van nv DOS door Manora:

in 1993 is door de gemeente de nv DOS gevormd waar-
bij de doelstellingen van de gemeente waren en zijn:
• bieden van hoogwaardige kernvoorzieningen aan de 

Deventer burgers respectievelijk sportverenigingen 
tegen aanvaardbare tarieven en faciliteren van een 
centrum waarin geïntegreerd verschillende diensten 
op het gebied van sport, recreatie, gezondheid en 
verzorging worden aangeboden.

• De NV DOS exploiteert een aantal sportaccommo-
daties waaronder de Scheg. nv DOS is een 100% 
deelneming van de gemeente Deventer. De doelstel-
ling van de nv DOS is om gebouwen en voorzienin-
gen te (laten) exploiteren tegen zo gunstig mogelijke 
financiële voorwaarden en zo groot mogelijke sport 
en recreatie uitstraling. 

• De NV DOS vervult daarbij drie rollen:
- beheerder en exploitant van de gebouwen en 

terreinen;
- bewaker en stimuleerder van de formule van 

onder andere de Scheg
- exploitant van delen van de nv DOS.

De gemeente heeft destijds bij oprichting gekozen voor 
de structuur van een nv (naamloze vennootschap), om-
dat de gemeente op afstand wil besturen door enerzijds 
de aandeelhouderspositie te vervullen en anderzijds 
als verstrekker van subsidies goede raamafspraken te 
maken en daarbinnen prestatieafspraken te maken. 
Daarbij is gesteld dat ondernemend gedrag van de nv 
DOS noodzakelijk is om de exploitatie zo goed mogelijk 
te laten verlopen. De raad van commissarissen bestaat 
uit niet raadsleden en is gericht op de continuïteit en op 
het rendement van de nv DOS.

Samengevat
al met al zie je in veel omschrijvingen de sportvoorzienin-
gen voor verschillende belangengroepen centraal staan. in 
de Schegvisie 2009-2013, zie je echter dat er een verschui-
ving plaatsvindt van accommodatie- naar conceptdenken. 
Hierin staan namelijk niet meer de sportaccommodatie met 
haar voorzieningen centraal, maar diensten en producten 
voor de verschillende belanghebbenden. nv DOS kiest er 
tevens bewust voor om alle belanghebbenden te benoemen 
en te omschrijven. Deze keuze betekent dat het bedrijf zich 
oriënteert ten aanzien van de markt en probeert in te spelen 
op verschillende trends en ontwikkelingen, om mensen op 

verschillende manieren aan het bedrijf te binden.
Daarnaast worden er in de (beleids)documenten diverse 
handelingen als extra doel of taak genoemd waarmee nv 
DOS haar bestaansrecht wil onderstrepen. Deze taken zijn 
veelal gerelateerd aan de sportaccommodaties. 

Tot slot is opvallend dat in het beleidsplan 2006-2009 be-
wust een splitsing tussen commerciële en gesubsidieerde 
componenten is gemaakt. in de Schegvisie, in de statuten 
en in de Manora rapportage komen deze taken wel terug, 
maar worden ze niet als zodanig expliciet gesplitst. 

4.1.2 Omschrijving door betrokken actoren

Over het algemeen zijn er een aantal kernwoorden die 
vaak voorkomen in de omschrijvingen van de verschillende 
respondenten, zoals ‘verhuurder’, ‘exploitant’, ‘veelzijdig 
en multifunctioneel’ en ‘uitvoerder sportbeleid’. In grote 
lijnen liggen de meeste omschrijvingen dicht bij elkaar en 
vertonen ze veel overlap.

in een analyse van de omschrijvingen zijn er een aan-
tal noemenswaardige verschillen. er lijken namelijk drie 
verschillende stromingen te bestaan. Het grote verschil 
tussen de stromingen zit in het feit dat er respondenten 
zijn die de focus leggen op ‘NV DOS als maatschappelijke 
organisatie’ en een andere groep die bewust ‘NV DOS als 
bedrijf’ omschrijft. De derde te onderscheiden stroming 
is juist de groep respondenten die aspecten van zowel 
stroming 1 als stroming 2 bevat. In een figuur zou dat er 
als volgt uitzien:

Drie stromingen
In eerste instantie lijkt de verdeling tussen ‘maatschappe-
lijke organisatie’ en ‘bedrijf’ niet veel te betekenen, maar 
als je de uitleg van deze respondenten analyseert, wordt 
er een belangrijk verschil in betekenisgeving zichtbaar. 
allereerst de stroming die vooral ingaat op de organisa-
tie nv DOS met al haar maatschappelijke producten en 
diensten. in deze stroming wordt de nadruk vooral gelegd 
op dienstverlening en uitvoeren van maatschappelijke 
taken. Zo omschrijven enkele respondenten nv DOS op de 
volgende wijze: 

• “Een organisatie die verschillende sportdisciplines 
en programma’s aanbiedt. En daarnaast ook een 
accommodatie aanbiedt.”

de, kwalitatief hoogwaardige voorzieningen, producten 
en diensten op het gebied van de sport- en vrijetijds-
markt wil De nv DOS, opererend vanuit en als een zelf-
standige, bedrijfsmatige en klantgerichte organisatie, 
een bijdrage leveren aan de gezondheid, ontspanning, 
vrijetijdsbesteding en (sport)opleiding van de inwoners 
van Deventer en de (wijde) regio, met een bijzondere 
aandacht voor de community building in de directe 
leefomgeving.”

in het beleidsplan kwam nog een interessant onderwerp 
naar boven, namelijk de taakopdracht van nv DOS. in 
de taakopdracht werd een splitsing gemaakt tussen een 
gesubsidieerde en een commerciële component. vanuit 
deze tweeledige taakopdracht en een integrale benadering 
wilde nv DOS opereren als een multifunctioneel sport- en 
recreatiecentrum, dat een spilfunctie moet vervullen in de 
Deventer Samenleving. De gesubsidieerde en commerciële 
component werden als volgt omschreven: 

Gesubsidieerde component:
“in opdracht van de gemeente oefent nv DOS een op-
leidings-, stimulerings- en ondersteuningsfunctie uit, 
die zij invulling geeft door sport en beweging te bevor-

deren onder alle leeftijdsgroepen, op alle niveaus met 
als (belangrijk) middel het aanbieden van voorzieningen 
en het organiseren van activiteiten onder de kostprijs. 
Specifieke doelgroepen, het bewegingsonderwijs en het 
sportverenigingsleven krijgen hierbij bijzondere aandacht. 
Schoolzwemmen, schoolgymnastiek en verenigingssport, 
maar ook verenigingsondersteuning en sportstimulering 
(breedtesportimpuls en buurt Onderwijs en Sportprojecten 
Ministerie vWS) zijn hiervan de voorbeelden. Deze taakop-
dracht kan worden uitgevoerd, omdat de aandeelhouder 
het exploitatietekort, inclusief de kapitaallasten, op deze 
activiteiten (zgn. a-activiteiten) volledig subsidieert.”

commerciële component:
“naast de gesubsidieerde component oefent nv DOS een 
commerciële functie uit: op eigen initiatief voorzieningen 
en activiteiten ontwikkelen en aanbieden, die aansluiten op 
de verander(en)de wensen en behoeftes van de inwoners 
van Deventer en wijde regio. voor de exploitatie van deze 
zgn. b-activiteiten heeft de gemeentelijke overheid een 
limiet gesteld aan de subsidiëring. Door markt- en klant-
gericht te opereren wil de nv DOS deze subsidieafhan-
kelijkheid verminderen. bovendien moet de commerciële 
functie van de nv DOS ertoe bijdragen dat het voorzienin-

Belanghebbenden Wat doet NV DOS? 

Gemeente Deventer Door goede voorwaarden te scheppen, kan de gemeente als subsidiënt met 
het vaststellen van een meerjarige uitvoeringsovereenkomst de regie houden 

over haar sportaccommodaties. NV DOS kan zo uitvoering geven aan het 

Deventer sportbeleid en aan de exploitatie van accommodaties. 

Gasten  Op een professionele manier, betaalbare activiteiten ontwikkelen en 

uitvoeren, die een bezoek aan NV DOS tot een belevenis maken en uitnodigen 

tot retentie. Accommodaties laten voldoen aan wettelijke en 
maatschappelijke eisen. Door een jaarlijks gasttevredenheidonderzoek maakt 

NV DOS plannen die aansluiten op de wensen en eisen van de gasten. NV DOS 

ontwikkelt diensten rondom producten, vergroot sportdeelname en is een 
kennis- en informatiecentrum voor sport en beweging(onderwijs) voor 

Deventer en omgeving. 

Medewerkers De NV DOS biedt een collegiale werkomgeving met plezierig en 
verantwoordelijk werk, betrekt medewerkers bij planvorming, stimuleert 

persoonlijke ontwikkeling, biedt goede arbeidsvoorwaarden en is transparant 

over de resultaten van NV DOS. 

Onderwijs De afdeling Sport Service ontwikkelt nieuwe bewegingsprogramma’s en 

faciliteert het onderwijs in veilige en schone accommodaties. Het onderwijs 

ontvangt via Sport Service ondersteuning en/of uitvoering op het gebied van 
gemeentelijk (sport) beleid, verbetering van bewegingsonderwijs, stimulering 

van sportgedrag en ondersteunt basisscholen en het voortgezet onderwijs bij 

de 
invulling van naschoolse (sport)programma’s. 

Verenigingen NV DOS faciliteert sportaanbieders in veilige en schone accommodaties. 

Sport Service biedt middels verenigingsondersteuning onder andere scholing, 
trainingen en thema-avonden aan en draagt bij aan versterking van de lokale 

sportinfrastructuur. 

Pachters Pachters in goed onderhouden accommodaties huisvesten. Gezamenlijk 
(bedrijfs)arrangementen en clinics aanbieden. Pachters en NV DOS versterken 

elkaar. 

Partners Meerdere keren per jaar uitdagende activiteiten met netwerkmogelijkheden 
aanbieden. Bedrijven kunnen zich middels de NV DOS uitstekend promoten en 

profileren als een sportief en dynamisch bedrijf. 

 

 Gebaseerd op ‘Schegvisie 2009-2013’ door NV DOS

Stroming 3:
Maatschappelijk organisatie en bedrijf

Stroming 2:
NV DOS als bedrijf

Stroming 1:
NV DOS als maatschappelijke organisatie
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Wat opvalt in de Manora rapportage, maar ook in de 
omschrijvingen van betrokken actoren is dat deze hoofd-
motieven bijna niet worden genoemd. Slecht bij enkele 
respondenten stonden een ‘optimale exploitatie’ en 
‘verhogen inkomsten en verlagen kosten’ centraal. Enkele 
respondenten zien vooral de bouw van Sport- en recre-
atiecentrum De Scheg als hoofdreden voor de oprichting 
van nv DOS:

• “De NV DOS is opgericht omdat De Scheg werd 
gebouwd”

• “De kerntaak is De Scheg. Ik denk dat daar NV DOS 
destijds voor is opgericht.”

Deze betekenissen zijn voor een groot deel verklaarbaar 
als je kijkt naar de oprichting van nv DOS. bij de bouw 
van Sport- en recreatiecentrum De Scheg is namelijk nv 
DOS opgericht. De Scheg wordt daarmee als één van de 
oorzaken gezien voor oprichting van nv DOS, maar geen 
reden op zich.

De respondenten van de gemeente Deventer noemden 
het hebben van één uitvoeringsorganisatie voor alle taken 
op het gebied van sport als belangrijk voordeel. Met één 
uitvoeringsorganisatie kan de gemeente én de regie hou-
den én gemakkelijk afspraken maken. respondenten van 
gemeente Deventer zeiden:

• “Het is makkelijk om met één partij van doen te hebben”

• “Het is makkelijk om als gemeente intern de regie 
te hebben en een uitvoeringsorganisatie voor de 
uitvoering”

bijzonder is het om bij bovenstaande uitspraken te weten 
dat in de huidige situatie niet alles bij nv DOS is onder 
gebracht. Het beheer en exploitatie van de buiten-
sportaccommodaties wordt namelijk nog steeds door de 
gemeente zelf gedaan. al met al lijkt vanuit de gemeente 
dus de voorkeur te gaan naar één organisatie, waar zowel 
de exploitatie van accommodaties alsmede de uitvoering 
van het sportbeleid wordt geplaatst.

Het is opmerkelijk dat er niet veel hoofdmotieven voor 
verzelfstandiging door betrokken actoren worden ge-
noemd. van den Heuvel en van Sterkenburg (2005) geven 
aan dat bij een goed verzelfstandigingsproces van groot 
belang is dat er een uitgebreide visie wordt uitgewerkt en 
dat er veel draagvlak bij betrokkenen wordt gecreëerd. 
Deze voorwaarden bij het ontstaan van nv DOS kunnen 
niet uit de verschillende interviews worden achtergehaald. 
naast de genoemde politieke keuze voor scheiding tussen 
regie en uitvoering worden er namelijk niet veel eendui-
dige redenen genoemd. 

• “Een veelzijdige organisatie die een aantal maat-
schappelijke kernactiviteiten heeft voor Deventer. 
een sportdienstverlener die sportorganisaties en 
sportactiviteiten ondersteunt.”

Het accent op maatschappelijke producten en diensten 
komt niet in één van de beleidsdocumenten (zie 4.1.1) als 
afgebakende stroming terug, maar wordt door enkele res-
pondenten juist wel als kerntaak van nv DOS omschreven.

in de tweede stroming wordt de nadruk vooral gelegd op 
sportbedrijf en commerciële aanbieder of exploitant. eén 
van de respondenten noemt nv DOS: 

• “Een sportbedrijf, ik noem bewust bedrijf, waar het 
doel van is om een zo gunstig mogelijk resultaat te 
realiseren. kortom, kosten verlagen en inkomsten 
verhogen” 

Deze omschrijving wordt gedeeld en kent veel overeen-
komsten met de omschrijvingen van twee andere respon-
denten:

• “NV DOS probeert zich te manifesteren als een 
commerciële aanbieder”

• “Een exploitant van een zwembad en een ijsbaan”

De commerciële taken van nv DOS spelen bij deze om-
schrijvingen een belangrijke rol. Wat ook opvalt in het 
laatste citaat is de benoeming van zwembad en ijsbaan. 
Het accent ligt bij opvallend veel respondenten (bewust 
of onbewust) op Sport- en recreatiecentrum De Scheg. 
in meerdere omschrijvingen worden kenmerken van De 
Scheg aangehaald, terwijl deze niet gelden voor andere 
onderdelen van de nv. Hier wordt later in deze paragraaf 
uitgebreider bij stilgestaan.

Ten derde zijn er ook verschillende respondenten die juist 
de dubbele rol van nv DOS omschrijven. Zo worden door 
twee respondenten de volgende omschrijvingen gegeven: 

• “een sportbedrijf die aan de ene kant sportdiensten 
in de markt zet, en aan de andere kant dienstverle-
ning voor sportorganisaties aanbiedt.”

• “Zowel het zo goed mogelijk en efficiënt exploi-
teren van een zwembad, als het uitvoeren van het 
gemeentelijk sportbeleid.”

• “Dat je eigenlijk de Scheg niet alleen als recreatie 
bedrijf neerzet, maar ook echt dat ze complete 
dienst verlenen voor de sport in Deventer”

De twee verschillende stromingen komen in deze derde 
stroming bijeen. Het zijn stromingen die veel overeen-
komsten hebben en die in veel gevallen wellicht onbewust 
door respondenten zijn gevormd. in bijna alle interviews 
kwam de dubbele rol van nv DOS ter sprake en lijken de 
stromingen in eerste instantie onbelangrijk of nietszeg-
gend. Toch worden de stromingen in deze fase van de 

analyse op deze wijze uiteengezet, om er later in het 
onderzoek eventuele koppelingen mee te kunnen maken. 
Ter vergelijking met de (beleids)documenten vertoont de 
derde stroming veel overlap met het beleidsplan 2006-
2009 waar ook het onderscheid tussen commerciële en 
gesubsidieerde componenten wordt gemaakt.

Sportbedrijf
in de analyse valt op dat veel respondenten, verdeeld 
over alle stromingen, de naam of omschrijving ‘sportbe-
drijf’ goed bij NV DOS vinden passen. Veel respondenten 
gebruiken ook de term sportbedrijf in de omschrijving van 
nv DOS. kijkend naar het theoretisch kader en de om-
schrijvingen van een sportbedrijf valt op dat sportbedrijven 
veelal (intern of extern) verzelfstandigde organisaties zijn 
die worden belast met de uitvoering van het sportbeleid 
en de exploitatie van binnen- en buitensportaccommoda-
ties. Met uitzondering van de buitensportaccommodaties 
vinden alle genoemde taken plaats binnen nv DOS. De 
omschrijving sportbedrijf zou op basis van deze omschrij-
vingen goed passen. Deze conclusie wordt dan ook door 
veel respondenten gedeeld. NV DOS profileert zich in de 
ogen van betrokken actoren dus al als sportbedrijf.

Toch zijn er binnen de betrokken actoren twee respon-
denten die de omschrijving sportbedrijf niet snel zouden 
gebruiken. Deze respondenten, die met een marketing-
technische achtergrond naar nv DOS keken, geven aan:

• “Ik ben ongelukkig met de term sportbedrijf. Sport-
bedrijf is slechts een deel van het pallet van nv DOS. 
Het is niet compleet en zegt ook niet voldoende over 
wat nv DOS allemaal kan en doet.”

• “Ik zou alleen de term sportbedrijf niet gebruiken, 
omdat sporten en een bedrijfsmatige exploitatie niet 
goed samen gaan”

Over de term sportbedrijf lijken de meeste respondenten 
het grotendeels eens te zijn. Toch zijn opmerkingen over 
de volledigheid en veelzeggendheid van het begrip marke-
tingtechnisch zeer interessant om in de positionering van 
het bedrijf mee te nemen.

Ontstaan nv DOS
in de analyse van de verschillende data is het ook interes-
sant om stil te staan bij het ontstaan van nv DOS. Uit de 
Manora rapportage blijkt dat de gemeente op afstand wil 
besturen en goede raam- en prestatieafspraken wil maken 
voor de uitvoering, waarbij ondernemend gedrag van nv 
DOS noodzakelijk is om de exploitatie zo goed mogelijk te 
laten verlopen.

van den Heuvel en van Sterkenburg (2008) omschrijven 
verschillende motieven voor het verzelfstandigen van ge-
meentelijke taken en diensten (oftewel de oprichting van 
sportbedrijven). Het streven naar betere bedrijfsvoering, 
kostenbesparing en omzetverhoging, het verbeteren van 
efficiency en de continuïteit en het uit de politieke context 
halen van uitvoerende taken worden als hoofdmotieven 
genoemd voor een verzelfstandiging. 
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Onduidelijkheid over nv DOS, onduidelijkheid over ver-
houdingen en verwachtingen kan volgens respondenten 
leiden tot vreemde of onprettige situaties. Zoals gezegd 
is nv DOS van plan om vanaf september 2009 de naam 
Sportbedrijf Deventer te voeren. Grotendeels om juist deze 
onduidelijkheid te kunnen verminderen. Uit de genoemde 
citaten van respondenten lijkt dit een logische stap. Toch 
blijft communicatie, zo blijkt uit genoemde citaten, een 
belangrijk aandachtspunt bij het naamswijzigingproces.

imago
nv DOS bestaat uit verschillende onderdelen en voert 
verschillende taken uit. De verschillende onderdelen van 
nv DOS zijn qua beeldvorming en imago sterk afhanke-
lijk van de indrukken en meningen die men over nv DOS 
heeft. Zeker als er onduidelijkheid over nv DOS en haar 
onderdelen cq. taken bestaat dan kan een afdeling van nv 
DOS daar volgens een respondent imagoproblemen van 
ondervinden. 

Sportstimulering en verenigingsadvisering, wat lange 
tijd vanuit de afdeling Sport Service centrum werd 
georganiseerd, heeft volgens een medewerker te lijden 
onder het imago van nv DOS. De medewerker geeft 
onder andere aan:

• “Sport Service valt onder NV DOS. Mensen gaan 
daarom ook verhalen koppelen. en het negatieve 
imago van nv DOS, daar lijdt Sport Service onder”

in dit geval lijdt een onderdeel van de organisatie onder 
het imago van nv DOS. in het voorbeeld wordt er ook 
gezegd dat nv DOS een slecht imago heeft. Dit wordt on-
derschreven door verschillende respondenten, waaronder 
een medewerker van de gemeente, een andere medewer-
ker van nv DOS en een respondent namens de sportver-
enigingen. Zo zeggen zij het volgende:

• “Ik denk dat NV DOS als de geldwolf van sport in 
Deventer wordt gezien”

• “NV DOS is een grote subsidievreter, dat vinden 
mensen”

• “NV DOS wordt gezien als monopolist en als grote orga-
nisatie waarvan het beeld al snel is dat je erg log bent”

in de klanttevredenheidsonderzoeken komt ook het imago 
van nv DOS ter sprake. Hierin is opvallend dat er ook hier 
door respondenten veel nadruk wordt gelegd op financiën. 
kosten hebben blijkbaar een grote invloed op de tevre-
denheid van betrokken actoren. Ter verduidelijking volgen 
hier twee citaten uit het klanttevredenheidsonderzoek met 
de sportverenigingen:

• “95% van onze inkomsten gaan naar De Scheg, dus 
steeds als De Scheg een prijsverhoging doorvoert 
dan hebben wij een probleem”

• “De NV DOS wil altijd de hoogste prijs. Dit is een 
teken van slechte bedrijfsvoering, want de knSb 
gaat dan naar het Thialf Stadion en ook het Deventer 
Sportevenement is weg”

De citaten zeggen direct iets over een mogelijke reden 
voor dit imago. een andere oorzaak die bij enkele respon-
denten naar voren komt is het feit dat bij de bouw van de 
Scheg de begroting ruim is overschreden.

• “Ja, de oprichtingskosten hebben veel geld gekost. 
Daar is zelfs een wethouder over gestruikeld”

Het laatste citaat is opmerkelijk, omdat de bouw van De 
Scheg in 1993 is afgerond. na ruim 15 jaar heeft het imago 
van nv DOS hier volgens respondenten nog steeds onder te 
lijden. Ondanks het slechte imago vinden meerdere respon-
denten ook dat je als Deventernaar trots mag zijn op een 
accommodatie als Sport- en recreatiecentrum De Scheg. 
Dezelfde respondent als hierboven zegt iets later:

• “NV DOS en De Scheg, ik heb daar best een hoge pet 
van op. ik denk dat de meeste Deventernaren daar 
best trots op zijn. Het is toch mooi dat een gemeente 
dat aan haar inwoners wil bieden.”

veel respondenten vinden het imago van nv DOS van 
belang voor de positie en de beeldvorming bij belangheb-
benden en kunnen er iets over zeggen. echter een duide-
lijk en eenduidig beeld ontstaat hierdoor niet. binnen de 
omschrijvingen van nv DOS is er een verdeeld beeld over 
het imago van nv DOS.

4.1.3 Vergelijking andere sportbedrijven

Om het beeld van betrokkenen op nv DOS in een duidelij-
ker perspectief te zetten, gaat het slot van deze paragraaf 
kort in op omschrijvingen van andere sportbedrijven. Hier-
voor zijn interviews afgenomen met drie sportbedrijven in 
nederland. Zoals in het theoretisch kader is aangegeven 
is er geen vaststaande definitie van een sportbedrijf, maar 
kan er door omschrijvingen van soortgelijke bedrijven wel 
een duidelijk beeld van worden geschetst.

er is met drie sportbedrijven, waarvan twee intern en één 
extern verzelfstandigd, gesproken over de omschrijving 
van het eigen bedrijf. bij het extern verzelfstandigde 
sportbedrijf is van belang te noemen dat, net als bij nv 
DOS, de gemeente enig aandeelhouder is van een naam-
loze vennootschap.

als je puur naar de omschrijvingen van taken kijkt noemen 
alle sportbedrijven grotendeels dezelfde taken. Het exploi-
teren en beheren van accommodaties en het uitvoeren van 
het sportbeleid wordt door alle bedrijven genoemd. Dit 
komt overeen met de omschrijvingen van nv DOS die door 
betrokkenen zijn gegeven. Dus in dat verband zijn veel 
overeenkomsten zichtbaar.

Onbekend en focus op De Scheg
nv DOS is namens de gemeente Deventer verantwoordelijk 
voor de uitvoering van verschillende taken. Onder andere 
de exploitaties van De Scheg, van zwemcomplex borge-
lerbad en van een drietal sporthallen in Deventer behoren 
tot de taken. verder is nv DOS ook verantwoordelijk voor 
de verhuur van (bijna) alle binnensportaccommodaties 
en voor de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid, 
waarin twee pijlers (sportstimulering en verenigingsonder-
steuning) centraal staan. als je de verschillende (beleids)
documenten doorleest, zie je deze taken redelijk duidelijk 
terug komen in verschillende omschrijvingen.

in de verschillende interviews valt op dat er veel on-
bekendheid bestaat over de term nv DOS. Zo zegt een 
medewerker van nv DOS:

• “Waar ik me altijd aan heb gestoord is dat de naam 
nv DOS niemand wat zegt. Men is onvoldoende op 
de hoogte van de inhoud en activiteiten van de nv”

een andere medewerker zegt:

• “Ik vind het logischer om te vertellen dat ik voor 
Sport- en recreatiecentrum De Scheg werk, want dat 
heeft voor veel mensen wel een betekenis. Dat wordt 
regionaal herkend”

De naam nv DOS zegt mensen volgens meerdere res-
pondenten te weinig over de producten en diensten die 
eronder vallen, waardoor onduidelijkheid ontstaat. Deze 
onduidelijk komt volgens opvallend veel respondenten 
vooral doordat het accent bij nv DOS te veel op Sport- en 
recreatiecentrum De Scheg ligt. Zo omschrijft één van de 
respondenten:

• “NV DOS heeft nog teveel de focus op de plek waar 
ze nu zitten, namelijk De Scheg”

Het accent is volgens respondenten niet onlogisch, 
vanwege de omvang van de accommodatie en de daar-
mee gepaard gaande kosten. Ook wordt de (landelijke) 
naamsbekendheid van De Scheg als hoofdreden voor deze 
focus genoemd.

• “Door de enorme omzet en de enorme kosten van het 
complex lijkt de rest een kruimel te zijn geworden”

• “Binnen NV DOS gaat het ook voor 95 % over De Scheg”

Opvallend is verder, en dat is eerder genoemd bij de om-
schrijvingen van nv DOS, dat veel voorbeelden ook enkel 
van toepassing zijn op De Scheg en niet op andere onder-
delen van nv DOS. De focus op De Scheg zorgt er volgens 
respondenten ook voor dat de beeldvorming over nv DOS 
niet altijd correct is. Duidelijkheid over wat nv DOS al-
lemaal doet en kan is daarom lastig over te brengen.

• “De focus ligt veel op de recreatie-kant, en dan de 
kunstijsbaan en het subtropisch zwembad. ik heb wel 
eens het gevoel dat er onvoldoende kennis is van de 
activiteiten die daaromheen worden georganiseerd”

volgens verschillende respondenten is er dus te weinig 
kennis van nv DOS bij verschillende belanghebbenden. 
De vraag is dan ook hoe beeldvorming en onduidelijk-
heid over nv DOS tot stand komen. Opvallend waren de 
volgende twee (delen van) citaten van allereerst een ver-
tegenwoordiger van de gemeente en ten tweede van een 
medewerker van nv DOS:

• “NV Scheg of Sportbedrijf De Scheg zou eigenlijk 
ook…”

• “Als je nou rondkijkt, en je vertelt mensen dat je 
werkt bij de Scheg, dan heeft men het over een com-
merciële organisatie. Dat slaat nergens op, maar dat 
is een beeld hè. nv DOS wordt vereenzelvigd met een 
commerciële organisatie”

in dit eerste citaat van een vertegenwoordiger van de 
gemeente Deventer worden de namen nv DOS en Sport- 
en recreatiecentrum De Scheg door elkaar gebruikt. De 
onduidelijk wordt in eerste instantie al gecreëerd door 
naamgeving en taalgebruik. Ook het tweede citaat is 
exemplarisch voor de onduidelijkheid over nv DOS. nv 
DOS is in de basis een commerciële organisatie, maar een 
medewerker van nv DOS geeft aan dat dit een verkeerd 
beeld bij anderen is. in de communicatie vanuit de interne 
organisatie van nv DOS wordt het bedrijf dus ook niet 
altijd duidelijk gepositioneerd.

Wanneer er bij respondenten door wordt gevraagd naar de 
onduidelijkheid over nv DOS geven verschillende respon-
denten aan dat de onduidelijkheid leidt of kan leiden tot 
een verkeerd verwachtingspatroon van belanghebbenden.

Zo kan men volgens een respondent gaan denken dat 
verenigingsondersteuning en sportstimulering voor ge-
bruikers (relatief gezien) net zoveel moet kosten als een 
bezoek aan het subtropisch zwemparadijs. een medewer-
ker van nv DOS zegt daar het volgende over:

• “Sportstimulering en Verenigingsondersteuning van 
de nv komt in de beeldvorming onder de naam De 
Scheg te hangen, dat is volstrekt verwarrend”

een ander verwachtingspatroon dat verandert wordt door 
een andere medewerker aangehaald:

• “De onduidelijkheid heeft mede te maken met het 
verwachtingspatroon. neem nu volleybalvereniging 
Devolco. Omdat ze hoofdgebruiker zijn in De Scheg, 
denken ze ook te kunnen bepalen wat er hier in komt 
en gebeurt.”
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lastiger om vrijwilligers te vinden en een vereniging 
vitaal en levensvatbaar te houden”

Het bovenstaande citaat is kenmerkend in de analyse van 
de data. Meerdere respondenten beschreven ontwikke-
lingen rondom verenigingen, die suggereren dat vereni-
gingen het momenteel erg lastig hebben. Zo werd er door 
verschillende respondenten het volgende gezegd:

• “Gebrek aan handjes, gebrek aan middelen. Vereni-
gingen krijgen steeds meer moeite om de program-
ma’s rond te krijgen”

• “De leden zijn steeds minder bereid om op vrijwillige 
basis een bijdrage te leveren aan de activiteiten van 
de verenigingen. De verenigingen zullen zich com-
merciëler moeten opstellen en een andere mate van 
dienstverlening gaan aanbieden”

• “De hoeveelheid regelgeving, het vinden van goede 
trainers en de individualisering zijn de grootste pro-
blemen voor een vereniging”

De verschillende citaten van respondenten tonen veel 
overeenkomsten. De toekomst van sportverenigingen 
wordt door verschillende respondenten echter wel ver-
schillend ingeschat. een groot aantal van de respondenten 
gelooft in het feit dat een sportvereniging nooit zal ver-
dwijnen en dat de kans ook aanwezig is dat veel mensen 
zich op den duur weer graag bij een vereniging aansluiten. 
Zo zegt één respondent:

• “Ik geloof wel dat het nog weer om gaat draaien. Het 
zal nooit meer zo worden als in de jaren ’50 en ’60, 
maar het trekt wel weer bij. Het zal altijd een schom-
melend beeld blijven.”

andere respondenten geloven in het feit dat ontwikkelin-
gen als individualisering en het commerciëler worden van 
het totale sportaanbod het einde voor sportverenigingen 
kan betekenen:

• “We kunnen veel initiatieven nemen en samenwer-
kingen aangaan, maar die gaan niet voorkómen dat 
de verenigingen het lootje gaan leggen. Het is een 
ontwikkeling waar je volgens mij niet tegen in kunt 
roeien. De politiek zal er waarschijnlijk niet blij mee 
zijn. ik denk dat we er geen van allen blij mee moe-
ten zijn, maar we stoppen het ook niet. Het zegt ook 
iets over de sociale binding binnen de samenleving”

echter wanneer sportverenigingen volgens andere respon-
denten in staat zijn zichzelf dusdanig te professionalise-
ren, zodat de concurrentie kan worden aangegaan zonder 
dat de sociale meerwaarde van een vereniging daar onder 
lijdt, een sportvereniging wel degelijk kan voorkomen dat 
het ten onder gaat. een respondent omschrijft dit als com-

mercieel denken en verwoordt het als volgt:

• “Verenigingen kunnen een meerwaarde creëren als er 
commerciëler wordt nagedacht. verenigingen zouden 
zich commerciëler moeten opstellen”

kortom alle respondenten zijn het er wel over eens dat de 
verenigingen het heel lastig hebben of krijgen. Of dit ook 
het einde voor sportverenigingen betekent is afwachten, 
maar professionaliseren is volgens respondenten een 
absolute vereiste.

Ontwikkelingen in het sportaanbod
in het verlengde van de ontwikkelingen rond sportver-
enigingen liggen de ontwikkelingen in het sportaanbod 
in algemene zin. eén ontwikkeling die steeds terug komt 
in verschillende interviews, is de commercialisering (of 
professionalisering) van het sportaanbod. Zoals ook bij de 
verenigingsontwikkelingen is genoemd wordt het com-
merciële aanbod als tegenhanger (en concurrent) van de 
verenigingssport gezien. een redding voor verenigingen 
zou volgens veel respondenten het professioneler (en/of 
commerciëler) in de markt zetten van de eigen producten 
en activiteiten zijn. 

een enkele respondent omschrijft deze commercialisering 
als erg negatief voor de sport. Deze respondent stelt zelfs 
dat het uiteindelijk het einde van de sport zal betekenen. 
Met het einde van de sport lijkt de respondent het 
einde van het sociale en maatschappelijke aspect van 
sport te bedoelen. Het levert volgens de respondent 
geen sociale binding meer op, waardoor ook op den 
duur het plezier verloren zal gaan. De respondent 
gelooft dan ook dat de ontwikkeling van commercie 
vanzelf weer terug zal draaien:

• “Commercialisering van de sport die nadert zijn 
einde. Het levert geen waarde op voor de brede 
maatschappij”

in tegenstelling tot deze respondent denken anderen 
respondenten dat de commercialisering van de sport door 
zal zetten. Door verschillende respondenten wordt het 
volgende gezegd:

• “Het hele beeld gaat verschuiven. Van de vereni-
gingssport naar de marktsector, de profit”

• “Het karakter van de sport verandert ook. Even een 
uurtje voetbal spelen of even een tijd zetten op 
ijsbaan van De Scheg. Dat aanbod, ik zie het aanbod 
wel veranderen en professionaliseren en commerciëler 
worden. Ten koste van de verenigingen.”

• “De snelheid van het leven neemt toe. Mensen moeten op 
elk moment kunnen sporten. verenigingen kunnen daar 
niet aan voldoen. Wij met De Scheg kunnen dat wel.”

Toch zie je ook verschillen in de omschrijvingen. De twee 
intern verzelfstandigde sportbedrijven gaven aan een 
werkmaatschappij te zijn van de gemeente. Zo zei één van 
de sportbedrijven: 

• “Wij werden intern gepositioneerd, als een werk-
maatschappij onder de dienst maatschappelijke 
ontwikkeling”

eén van de interne verzelfstandigde sportbedrijven gaf 
vervolgens aan de naam sportbedrijf niet meer te voeren. 
als belangrijkste reden hiervoor werd aangevoerd dat de 
gemeente veel grip wilde houden op de bedrijfsvoering, en 
dan voornamelijk de kosten, en op de beleidskeuzes van de 
werkmaatschappij. voor de duidelijkheid heeft men daarom 
de keuze gemaakt ‘sportbedrijf’ weg te laten en het beleid 
weer onder de vlag van de gemeente te verkopen. Toch 
geeft het sportbedrijf aan nog steeds bedrijfsmatig te wer-
ken en de naam sportbedrijf wel toepasselijk te vinden:

• “Wij moeten met onze activiteiten opereren in een 
concurrerende markt; Dat betekent ook dat wij onze 
organisatie bedrijfsmatig hebben opgezet als een bedrijf 
en dan zie je automatisch de term sportbedrijf”

voor nv DOS is bovenstaande keuze erg interessant om 
mee te nemen in keuzes voor de toekomst. Het kiezen 
voor duidelijkheid is hier de reden om de naam van de 
organisatie te wijzigen. Hier is de keuze gemaakt om juist 
het beleid en de bedrijfsvoering bij de gemeente te hou-
den en het ook vanuit daar te ‘verkopen’. Om een bedrijf 
zonder eigen identiteit toch een bedrijf te noemen roept in 
die zin volgens de respondent vooral onduidelijkheid op.

een tweede verschil is zichtbaar rondom de ontwikkeling 
van het sportbeleid. Hoewel dit onderwerp ook terug komt 
in de derde paragraaf van dit hoofdstuk waarin we spreken 
over de rol van nv DOS, noemen alle drie sportbedrijven 
ontwikkeling van het sportbeleid als een primaire taak. bij de 
intern verzelfstandigde sportbedrijven is dit geen opval-
lende uitspraak, omdat in feite bewust ontwikkeling en 
uitvoering onder zijn gebracht bij één werkmaatschap-
pij. bij een externe verzelfstandiging lijkt er bewust een 
splitsing te zijn gemaakt tussen ontwikkeling en uitvoering. 
Toch zeggen ook extern verzelfstandigde sportbedrijven, dat 
ontwikkeling van beleid een belangrijke taak is van het bedrijf.

eén van de sportbedrijven omschrijft het als volgt:

• “Wij weten wat de problemen zijn en waar de grootste 
knelpunten zitten. Dus kunnen wij veel beter advi-
seren over wat er moet gebeuren dan de gemeente. 
Waar moeten ze anders de kennis vandaan halen?”

Dit is in tegenstelling tot wat er in Deventer wordt gezegd. 
Daar is bewust gekozen om de ontwikkeling van het beleid 
bij de gemeente te laten houden, om grip en regie voor de 

gemeente te behouden, maar de uitvoering bedrijfsmatig 
uit huis te zetten.

al met al zijn er een paar kleine verschillen zichtbaar, 
maar kun je concluderen dat de omschrijvingen van 
andere sportbedrijven veel overeenkomsten vertonen met 
de omschrijvingen die betrokken actoren geven over nv 
DOS. Op basis hiervan past de naam sportbedrijf goed bij 
nv DOS. Zeker ook omdat nv DOS een bedrijf is met een 
eigen identiteit.

4.2 Visies op toekomst NV DOS

nv DOS opereert in de sport- en vrijetijdssector. produc-
ten en diensten worden aan verschillende belanghebben-
den aangeboden. Om als bedrijf optimaal aan te kunnen 
sluiten bij de wensen en behoeften van alle belangheb-
benden is het voor nv DOS van belang te weten wat er 
om het bedrijf heen gebeurt. Welke ontwikkelingen spelen 
zich af en wat betekent dat voor nv DOS? in deze para-
graaf wordt er ingezoomd op de belangrijkste ontwikke-
lingen die volgens betrokken actoren relevant zijn voor nv 
DOS. Ontwikkelingen waardoor er kansen en/of bedreigin-
gen (kunnen) ontstaan of waarbij een rol voor nv DOS lijkt 
weggelegd. in het laatste deel van deze paragraaf wordt 
ingegaan op wat de verschillende ontwikkelingen volgens 
betrokken actoren betekenen voor nv DOS. 

4.2.1 Ontwikkelingen

Op basis van de analyse van de interviews met respon-
denten zijn er verschillende ontwikkelingen te onder-
scheiden. Opvallend was dat bij ontwikkelingen in de 
sport- en vrijetijdssector bijna alle respondenten ingingen 
op ontwikkelingen bij sportverenigingen. veel respon-
denten spraken over problemen van sportverenigingen 
in de huidige sport- en vrijetijdssector. De problemen bij 
sportverenigingen worden in deze paragraaf daarom ook 
afzonderlijk uiteen gezet. Ten tweede zal er in worden 
gegaan op algemene ontwikkelingen in het sportaanbod. 
Wat gebeurt er en hoe kan nv DOS een rol spelen in deze 
ontwikkeling? Ten derde komen algemene ontwikkelingen 
in de maatschappij kort ter sprake. Deze ontwikkelingen 
zijn niet enkel en alleen gerelateerd aan de sport- en vrije-
tijdssector, maar zijn volgens respondenten wel relevant 
voor nv DOS.

problemen bij sportverenigingen
bij de verschillende interviews viel op dat veel responden-
ten ingingen op ontwikkelingen rondom sportverenigin-
gen. Het algemene beeld van respondenten was dat ver-
enigingen het steeds lastiger hebben en/of gaan krijgen 
om ‘hun eigen broek op te houden’ en te overleven tussen 
al het aanbod in de sport- en vrijetijdssector. Zo schrijft 
één van de respondenten:

• “De verenigingen staan onder druk. Het wordt steeds 
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den door nv DOS veel meer moeten worden opgepakt, om 
de kansen binnen de ontwikkelingen optimaal te benut-
ten. Hieronder staan enkele citaten van respondenten die 
daarvoor kenmerkend zijn:

• “Marketing-denken moet het uitgangspunt zijn. 
product-markt-combinaties ontwikkelen is de grote 
uitdaging voor nv DOS”

• “NV DOS heeft alles in huis. En daar kan NV DOS 
van alles mee doen. nv DOS moet daar veel meer de 
boer mee op.”

• “Je moet wel commercieel zijn en denken. Het valt 
ook niet mee om zo’n theater een beetje aan de 
praat te houden.”

De genoemde ontwikkelingen in deze tweede paragraaf 
leiden volgens betrokken actoren tot twee belangrijke 
rollen voor nv DOS. Dat de twee rollen uit elkaar worden 
gehaald wil niet zeggen dat nv DOS één rol zou moeten 
kiezen. Ook wil het niet zeggen dat betrokken actoren 
bewust onderscheid maken. Het is voor nv DOS wel de 
uitdaging om zowel de ‘commerciële’ als de ‘maatschap-
pelijke’ rol goed te managen. In de volgende paragraaf zal 
daar nog dieper op worden ingegaan.

4.3 Rol NV DOS

in deze derde paragraaf wordt de laatste stap gezet naar 
beantwoording van de centrale probleemstelling in deze 
masterthesis. in deze paragraaf wordt ingegaan op de 
huidige rol van nv DOS. in het eerste deel wordt er vooral 
ingezoomd op overeenkomsten tussen respondenten, ter-
wijl in het tweede deel de verschillen tussen respondenten 
zijn geanalyseerd. Onder andere de rol van belangenbe-
hartiger en de term maatschappelijk ondernemer worden 
daarin uitgebreid behandeld. Ook het ‘spanningsveld’ 
tussen commercieel en maatschappelijk belang, wat ook in 
de vorige twee paragrafen naar voren kwam, komt hierin 
uitgebreid aan het licht. Tot slot staat, op basis van de 
verschillende betekenissen ten aanzien van de rol van nv 
DOS, de relatie met de gemeente centraal.

4.3.1 Welke rol hoort bij NV DOS?

een grote overeenkomst tussen de meeste respondenten 
over de rol die nv DOS zou moeten spelen is te vinden op 
het gebied van ontwikkeling van de sport. nv DOS heeft 
volgens respondenten de rol om strategisch na te denken 
over onderwerpen als ‘Hoe krijgen we mensen aan het 
sporten of bewegen?’, ‘Hoe kunnen we sport toegankelijk 
maken voor specifieke doelgroepen?’ of ‘Hoe zetten we 
sport (in Deventer) op de kaart?’. Enkele citaten van res-
pondenten verduidelijken deze rol voor nv DOS:

• “NV DOS moet zelf nadenken over de eigen koers. 
Het heeft juist een aanjagende rol van hoe zetten we 
sport in de breedste zin (in Deventer) beter op de 
kaart?”

• “NV DOS moet nadenken op hoog strategisch niveau. 
nadenken over hoe krijgen we de hut aan het 
bewegen?”

• “Goed kijken naar de wensen en behoeften van 
stakeholders. conceptdenken als uitgangspunt en 
kwaliteit leveren voor de juiste prijs. Het is voor nv 
DOS een uitdaging om óf dezelfde kwaliteit te leve-
ren voor een lagere prijs óf meer kwaliteit te leveren 
voor dezelfde prijs.”

van nv DOS wordt dus verwacht dat men strategisch 
kan denken. eén van de respondenten ziet dit strategi-
sche aspect van een sportbedrijf als meerwaarde voor de 
gemeente. De respondent van een ander sportbedrijf zegt 
hierover het volgende:

• “En wij kijken er veel marketingtechnischer naar, 
dan dat de gemeente dat doet. Want bij de gemeente 
is dat een emotie en vaak minder doordacht of 
klantgericht.”

in het verlengde daarvan ligt ook de rol van nv DOS voor 
de ontwikkeling van het sportbeleid in Deventer. alle 
respondenten vinden dat nv DOS betrokken zou moeten 
worden in de ontwikkeling van het gemeentelijke sport-
beleid. alle kennis en expertise die nv DOS in huis heeft, 
moet door de gemeente optimaal worden gebruikt. Wel 
is er enig verschil in welke mate nv DOS verantwoordelijk 
zou moeten zijn voor de ontwikkeling van het sportbeleid. 
De eindverantwoordelijkheid ligt volgens betrokkenen bij 
de gemeente, maar enkele respondenten zien nv DOS 
als de organisatie waar het beleid ontwikkeld kan en zou 
moeten worden:

• “Ik vind dat het sportbedrijf met de voeten in de 
modder staat, en weet wat er leeft en speelt in het 
veld. Dat zijn de antennetjes en daar moet het beleid 
gemaakt worden”

• “Alles kan elkaar versterken en dan zeg ik oké, breng 
dan alles onder één dak. Dat is voor iedereen makkelijk, 
ook voor de wethouder. Waarschijnlijk kan dat zakelijk 
allemaal niet, maar het is wel veel pragmatischer.”

• “NV DOS heeft sport in de genen, de mensen van NV 
DOS, dan is het toch vrij makkelijk om die mensen 
ook te belasten met een stuk in ieder geval sportbe-
leid ook vorm te geven samen met een wethouder”

een groot deel van de respondenten denkt dat het com-
merciële aanbod het sportaanbod voor de komende jaren 
zal gaan domineren en dat verenigingen die de omslag 
niet kunnen maken het lootje zullen gaan leggen. veel 
respondenten betreuren deze ontwikkelingen maar zien 
wel dat het gebeurt. Zo vertelt één respondent:

• “Ik zie het aan mezelf. Ik had altijd iets tegen fitness 
en heb altijd gezegd dat ik dat nooit zou doen, want 
ik ben een verenigingsmens. Maar het is toch nu op 
deze leeftijd makkelijker. je krijgt goede begeleiding 
en kunt gaan wanneer je wilt. Het is veel duurder dan 
een lidmaatschap van een vereniging, maar toch heb 
ik een abonnement genomen”

Maatschappelijke ontwikkelingen
bij de ontwikkelingen rondom verenigingen en de commerci-
alisering die volgens de respondenten de toekomstige sport-
mogelijkheden bepalen zijn er ook al belangrijke maatschap-
pelijke ontwikkelingen geschetst. in de diverse interviews 
kwamen enkele maatschappelijke ontwikkelingen naar voren 
die volgens respondenten relevant zijn voor nv DOS.

allereerst werd door veel respondenten de vergrijzing 
genoemd als ontwikkeling die veel invloed zal hebben bin-
nen de sport- en vrijetijdssector. in het verlengde hiervan 
werd ook genoemd dat meer mensen steeds ouder worden 
en langer gezond blijven. Dit wordt voor bedrijven in de 
sport- en vrijetijdssector een belangrijke doelgroep voor 
de komende jaren.

Ook de individualisering kwam bij veel respondenten 
naar voren. Dit is ook al wel genoemd bij ontwikkelingen 
rondom sportverenigingen, maar de ontwikkeling bete-
kent ook dat organisaties in de sport- en vrijetijdssector 
moeten gaan nadenken over hoe deze doelgroep kan 
worden bediend. Daarbinnen staat dan ook juist de sociale 
ontmoetingsplek centraal voor de individuen. Mede omdat 
volgens een respondent het aantal eenpersoonshuishou-
dens enorm zal toenemen in de komende jaren. in lijn met 
pine en Gilmore (2002) noemt één van de respondenten 
ook de beleveniseconomie met entertainment en beleving 
als zichtbare maatschappelijke ontwikkeling:

• “Je ziet dat steeds meer mensen entertainment 
zoeken in de vrije tijd en dat men sport en bewegen 
wil beleven”

kortom, sport en vrije tijd wordt steeds professioneler. 
Tot slot werd door verschillende respondenten ook nadruk 
gelegd op de technologische ontwikkelingen die inmiddels 
een groot deel van het dagelijks leven bepalen. De moge-
lijkheden die icT biedt lijken oneindig en zetten het leven 
van veel mensen compleet op de kop. Organisaties in de 
sport- en vrijetijdssector zullen volgens respondenten ook 
hier veel mee te maken krijgen en op in moeten spelen.

4.2.2 Wat betekent dit voor NV DOS?

De door betrokken actoren genoemde ontwikkelingen 
kunnen betekenen dat nv DOS zich anders moet positio-
neren of een andere rol zou moeten spelen. Grote kansen 
liggen volgens meerdere respondenten op twee verschil-
lende onderdelen. allereerst ligt er een kans in het beter 
‘verkopen’ van de eigen producten en diensten en ten 
tweede in het optimaal faciliteren van sportverenigingen. 
Het ‘verkopen’ van producten en diensten is ook in de vorige 
paragraaf door verschillende respondenten naar voren 
gekomen. vergelijkbaar met de eerste paragraaf worden 
ook hier kansen benoemd die te onderscheiden zijn in 
twee stromingen, namelijk maatschappelijke kansen voor 
nv DOS en commerciële kansen voor nv DOS.

De respondenten die nv DOS meer omschreven als maat-
schappelijk organisatie met producten en diensten zien 
voornamelijk kansen voor nv DOS als facilitator en samen-
werkingspartner voor onder andere sportverenigingen. 
Hieronder zijn enkele veelzeggende citaten weergegeven:

• “Ik denk dat onze kansen uiteindelijk ook heel sterk 
liggen bij ontwikkelingen van de verenigingen. en de 
combinatie tussen ons en de vereniging.”

• ”We moeten in staat zijn een sportbedrijf op te zet-
ten, in samenwerking met verenigingen.”

• “NV DOS moet juist faciliterend en ondersteunend 
zijn, om verenigingen te helpen en bij de hand te 
nemen.”

• “In de hele ontwikkeling van professionaliseren heeft 
nv DOS een grote rol”

in aansluiting op de interviews komt ook in het klant-
tevredenheidsonderzoek met sportverenigingen een 
samenwerking tussen nv DOS en sportverenigingen veel 
ter sprake. Hierover zeggen enkele verenigingen het 
volgende:

• “Het wegnemen van concurrentie tussen de NV DOS 
en verenigingen is een wens. Wij zouden graag zien 
dat zij meer partner van ons worden. Het opzetten 
van één gezamenlijke zwem/sportschool zou voor 
verenigingen van toegevoegde waarde kunnen zijn”

• “Wij kunnen veel meer samenwerken met NV DOS in 
plaats van elkaars concurrent zijn. Daarbij kan nv 
DOS bijvoorbeeld ook voor verenigingen voor meer 
publiciteit zorgen.”

binnen de andere stroming zie je dat respondenten voor-
namelijk commerciële kansen benadrukken voor nv DOS. 
Marketing-denken en het ontwikkelen van concepten zou-
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al met al is er veel overlap tussen respondenten. Toch 
zijn er enkele opvallende verschillen die in het volgende 
deel van deze paragraaf uitgebreid aan de orde komen. 
Samengevat kan worden gesteld dat de algemene opvat-
ting over de rol die nv DOS speelt of zou moeten spelen 
ligt bij het strategisch nadenken, het in de markt zetten en 
het uitvoeren van verschillende sportproducten, diensten 
en concepten.

4.3.2 Discussiepunten

Zoals gezegd komen in de data analyse enkele ver-
schillen aan het licht waar langer bij stil moet worden 
gestaan. er zal alleen ingezoomd worden op onderwer-
pen waar de meningen en betekenissen van betrokken 
actoren ten aanzien van de rol van nv DOS in opvallende 
mate uiteen lopen. 

allereerst komt de rol van belangenbehartiger voor de sport 
in Deventer aan bod. Daarna wordt de rol die nv DOS speelt 
op het snijvlak van ‘commercieel’ en ‘maatschappelijk 
belang’ beschreven. Maatschappelijk ondernemen wordt 
daarin door veel respondenten genoemd als rol die nv DOS 
zou moeten spelen. Tot slot staat de verhouding tussen nv 
DOS en gemeente centraal en wordt ingegaan op scheiding 
van taken, regie en verantwoordelijkheden.

nv DOS: wel of geen belangenbehartiger
De term belangenbehartiger leidt in de interviews tot een 
verschil in betekenis bij betrokken actoren. veel respon-
denten vinden een rol als belangenbehartiger voor de 
Deventer sportinfrastructuur niet passen bij de rol van nv 
DOS. respondenten gaven aan dat nv DOS niet haar eigen 
beleid zou moeten kunnen adviseren of kritisch zou moe-
ten beoordelen of nv DOS als uitvoerder en verhuurder 
goed functioneert. Ook lijkt het voor respondenten geen 
optie om nv DOS, waarvan de gemeente enig aandeelhou-
der is, te laten lobbyen bij de gemeente over verschillende 
onderwerpen. Het vermengen van dergelijke taken leidt bij 
veel van deze respondenten tot een ongewenste situatie. 
Daarbij kwam ook de verhouding tussen verenigingen en 
nv DOS naar voren. verschillende respondenten zeiden 
daar het volgende over:

• “Belangenbehartiging? Nee dat kan denk ik niet. Je 
kunt wel als sportbedrijf faciliterend zijn, maar je 
moet niet als je uitvoerder bent ook je eigen adviseur 
kunnen zijn. Dan bouw je voor jezelf volgens mij een 
geweldig conflict in.”

• “Belangenbehartiging doe je altijd vanuit een onafhan-
kelijke verhouding. Huurder-verhuurder-verhouding 
met een sportvereniging, dat is een afhankelijkheids-
verhouding, dat moet je niet willen. kijk de sportver-
enigingen hebben er ook moeite mee als ze ergens in 
een verhuurder relatie zitten om dan ook door dezelfde 
organisatie hun belangenbehartiging te zien”

•  “Ik denk dat je als bedrijf niet zover moet gaan. Het 
is een andere tak van sport.”

allereerst is bij de genoemde citaten opvallend dat er 
(veelal) vanuit het perspectief van sportverenigingen wordt 
gedacht. Sportverenigingen worden in deze discussie snel 
gezien als tegenstander of concurrent voor nv DOS, terwijl 
nv DOS in haar beleidsplan 2009-2013 sportverenigingen 
juist als één van de zeven belanghebbenden omschrijft. 

niet geheel opvallend is dan ook dat enkele medewerkers 
van nv DOS de rol als belangenbehartiger wel vinden 
passen bij de rol van nv DOS. Hierover zegt de respondent 
het volgende:

• “Belangenbehartiging van de sportverenigingen? 
formeel zijn ze het niet. Maar, ze zouden mis-
schien die rol wel kunnen oppakken. Overleg voeren, 
luisteren naar de mensen en dat dan weer in de week 
leggen bij de politiek”

nog stelliger is het volgende citaat van een respondent, 
dat aangeeft dat nv DOS met sportverenigingen als een 
belanghebbende, niet anders kan dan belangen behartigen:

• “We zijn belangenbehartiger. We kunnen niet anders, 
we moeten concepten ontwikkelingen en daar zul-
len de verenigingen baat bij hebben. ik snap dat 
mensen zeggen dat belangenbehartiger en verhuur 
niet samen kunnen, maar dat ligt aan de bril die 
ze ophebben. Het ligt puur aan de verkoop en aan 
communicatie”

Op het gebied van belangenbehartiging voor de sport in 
Deventer, en met name de sportverenigingen ontstaat 
hiermee een opvallend onderscheid tussen betrokken 
actoren. respondenten, en ook beleidsplannen van nv 
DOS, geven allemaal aan dat sportverenigingen een erg 
belangrijke klantengroep zijn voor nv DOS. De verhouding 
tussen sportverenigingen en nv DOS lijkt onder spanning 
te staan, waardoor inzichten en meningen over belangen-
behartiging verdeeld zijn.

nv DOS: vanuit verschillende betekenissen een maat-
schappelijk ondernemer
eén van de belangrijkste onderwerpen in de interviews met 
de verschillende respondenten was het spanningsveld tus-
sen de commerciële en maatschappelijke rol van nv DOS. 
alle respondenten herkennen of omschrijven in meer of 
mindere mate een dergelijk spanningsveld. Op zich is dat 
niet opmerkelijk, omdat nv DOS aan de ene kant in een 
maatschappelijke context opereert (door de relatie met de 
gemeente, die zowel opdrachtgever als aandeelhouder is) 
en aan de andere kant een zelfstandige naamloze vennoot-
schap is, waarvan verwacht wordt dat men commercieel 
denkt en zoveel mogelijk winst genereert. 

Op de vragen ‘hoe kijkt u tegen dit spanningsveld aan?’ 
en ‘hoe moet NV DOS met dit zogenoemde spannings-
veld omgaan?’ ontstaan echter verschillende inzichten en 
betekenissen.

• “NV DOS kent de markt, heeft de kortste lijnen; als 
Scheg of nv DOS kun je prima beleid ontwikkelen”

• “Ja juist bij NV DOS, de sport in Deventer is veel te 
versnipperd”

Ook in het klanttevredenheidsonderzoek met de sportver-
enigingen kwam deze rol voor nv DOS terug. verenigin-
gen gaven daarin aan dat ze er behoefte aan hebben dat 
nv DOS deze rol voor verenigingen gaat spelen en meer 
participeert in de beleidsontwikkeling van sport. een veel-
zeggend citaat uit het klanttevredenheidsonderzoek was:

• “Ze moeten niet alleen verhuurtaken op zich nemen. 
Ze zijn nu alleen maar uitvoerend bezig, maar ze 
zouden ook een rol moeten hebben in de totstand-
koming van de sportnota. nv DOS moet beleidsbe-
palend zijn”

enigszins opvallend is dat ook bij respondenten van de 
gemeente bovenstaande argumenten naar voren kwamen, 
terwijl medewerkers van nv DOS zich minder nadrukkelijk 
uitspraken om het complete pakket bij nv DOS onder te 
brengen. Zonder dit expliciet uit te spreken zagen ook de 
respondenten van nv DOS, net als andere respondenten 
wel een belangrijke rol weggelegd in de ontwikkeling van 
het sportbeleid:

• “Voor een sportbedrijf geldt: wil je de klant helpen 
moet je ook ondersteunen bij de ontwikkeling. Wij 
moeten op de hoogte zijn.”

• “De belangrijkste rol is het uitvoeren van het ge-
meentelijk sportbeleid, maar in de ontwikkeling 
zouden ze een hele grote rol kunnen gaan spelen”

• “De gemeente wil zelf altijd een beetje de regierol 
hebben. Maar ik denk dat onze kansen uiteindelijk 
ook heel sterk liggen bij ontwikkelingen. je hebt in 
ieder geval veel kennis in huis. je zit overal met je neus 
vooraan. nou dan denk ik van, duik er volledig in.”

Opvallend bij verschillende respondenten is het feit dat er 
een voorkeur uitging om alles bij één partij onder te bren-
gen. bij het ontstaan van nv DOS in paragraaf 4.1 kwam 
dit al aan de orde. De voordelen voor deze constructie, 
waarbij alles bij één partij zou worden ondergebracht, zou 
volgens enkele respondenten vooral duidelijkheid zijn. 
verschillende respondenten zeggen hierover het volgende:

• “Naar de markt toe kun je duidelijk aangeven dat je 
bij één organisatie terecht kunt voor alle sportvraag-
stukken, diensten en producten. voor alles kun je bij 
nv DOS terecht”

• “Alles kan elkaar versterken en dan zeg ik oké, breng 
dan alles onder één dak. Dat is voor iedereen mak-
kelijk, ook voor de wethouder. Waarschijnlijk kan dat 
zakelijk allemaal niet, maar het is wel veel pragmati-
scher. Dus zowel het beleid, als de binnensportaccom-
modaties, maar ook de buitensportaccommodaties”

Ondanks deze voordelen, werden door andere responden-
ten ook nadelen genoemd voor een constructie waarbij 
alles onder één dak wordt gebracht. Onder andere zeiden 
medewerkers van nv DOS hierover het volgende:

• “Anders ga je dingen vermengen. Je bent in feite een 
serviceverlenende organisatie en een uitvoerende 
organisatie. Dat verhoudt zich niet met belangen-
behartiging en ook niet met beleid maken.”

 
• “Grote afhankelijkheid van subsidie is geen na-

deel, maar kan een nadeel worden genoemd. als er 
bijvoorbeeld geen geld is, wordt er ook geen beleid 
ontwikkeld. Dat kan de gedachte zijn”

• “Het grootste knelpunt wat je doorlopend tegen-
komt, dat is delen. vooral sportverenigingen vinden 
het moeilijk om samen op te trekken en dan is het 
moeilijk om dergelijke combinaties te maken.” 

naast het strategisch en marktgericht denken staat ook 
de uitvoering van deze concepten centraal. nv DOS 
heeft volgens diverse respondenten professionals in 
dienst die activiteiten kunnen aanbieden, die accom-
modaties aantrekkelijk kunnen maken en die mensen 
kunnen vermaken en binden. Sport Service komt daarin 
als afdeling van nv DOS vooral naar voren. verschillende 
voorbeelden zoals de organisatie van sport binnen het 
onderwijs, sport in de wijk, naschoolse activiteiten en 
sportkennismaking werden door respondenten genoemd 
waarmee nv DOS een faciliterende en stimulerende rol 
nv DOS speelt voor de sport in Deventer. Daarnaast 
wordt door een respondent gezegd:

• “NV DOS zou misschien vaker als katalysator kun-
nen werken voor nieuwe evenementen en sport-
voorzieningen”

naast deze ondersteunende en stimulerende rol voor de 
sport komt bij enkele respondenten duidelijk de com-
merciële rol naar voren. Dit wil overigens niet zeggen dat 
andere respondenten de commerciële rol niet bij nv DOS 
vinden passen, maar die rol wordt niet zo expliciet ge-
noemd. Dit verschil is te vergelijken met het onderscheid 
wat gemaakt is in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk, 
waar omschrijvingen van nv DOS door betrokken acto-
ren uiteen werden gezet. Met de commerciële rol wordt 
door de respondenten vooral het renderend maken van 
de sportaccommodaties en sportactiviteiten bedoeld. De 
respondenten die deze commerciële rol benadrukken, 
omschrijven dit als volgt:

• “En dat is de rol die de NV ook heeft, als een ver-
huurder van binnensportaccommodaties en als 
exploitant van de ijsbaan en het zwembad. nv DOS 
moet die totale organisatie renderend maken.”

• “Je doel moet zijn om zo zelfstandig mogelijk, en daar-
door ook zo politiek ongevoelig als het kan, de tent 
draaiende te houden. Dat is de rol die nv DOS moet 
spelen en de uitdaging die aangegaan moet worden.”
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Maatschappelijk ondernemer: commercieel zijn is 
een publieke taak

Tegenovergesteld aan deze grote groep respondenten 
hebben enkele respondenten echter een andere opvatting. 
De nadruk in deze opvattingen ligt bij het feit dat volgens 
betrokken actoren het zogenoemde spanningsveld zich 
niet rondom de nv DOS bevindt, maar juist bij de gemeente 
ligt. Dit lijkt in eerste instantie een nuanceverschil, maar 
betekent in de praktijk een essentieel andere rol.

De rol van nv DOS verandert door dit inzicht namelijk van 
een dubbele rol (zowel publiek als commercieel), naar een 
primair commerciële rol. De reden dat nv DOS is opgericht 
is volgens deze groep respondenten primair om de maat-
schappelijke accommodaties commercieel te exploiteren. 
De rol van nv DOS moet volgens deze respondenten dan 
ook ‘vlijmscherp commercieel denken en doen’ zijn. De 
kaders worden door de gemeente bepaald en daarbinnen 
moet nv DOS commercieel gezien optimaal rendement 
halen. enkele respondenten gaven hieromtrent het 
volgende aan:

• “Er is een spanningsveld in die relatie commercieel en 
verenigingen, maar die kunnen wij als nv DOS niet 
oplossen. Het gegeven is dat wij te maken hebben 
met die hoge exploitatielasten van onze accommoda-
ties. als wij hier iets van moeten vinden, dan kun je 
volgens mij wel ophouden met die hele nv gedachten. 
Dat is een spanningsveld van politieke aard. Want die 
nv is als bedrijf op afstand gezet is heeft een eigen 
verantwoordelijkheid meegekregen met de bedoe-
ling om een stuk commercie te gaan ontplooien, om 
uiteindelijk die accommodatie overeind te houden.”

• “Natuurlijk moet je goed en netjes omgaan met 
verenigingen. verenigingen zijn ook een belangrijke 
klant. Maar netjes betekent niet wij lossen al jullie 
problemen op. Dat kan nv DOS ook niet. je moet 
veel meer denken in product-markt-combinaties”

• “Die hele subsidieverstrekking van de gemeente is 
eigenlijk, in de kern van de zaak, een marktverstorend 
element. Dat doorbreekt een zuivere discussie. 
Dus nv DOS moet commercieel gaan denken, 
zodat ze van de maatschappij zo min mogelijk 
geld nodig hebben.”

een belangrijke vraag aan deze respondenten is of deze 
commerciële rol niet botst met het maatschappelijke 
belang van een sportbedrijf. een van de respondenten zegt 
hierover het volgende:

• “Nee, het botst juist niet. Want maatschappelijk 
belang is ook hoe ga je om met de munten die je 
vanuit de maatschappij krijgt. Sterker nog, ik denk 

dat je het maatschappelijk belang hiermee juist extra 
aandacht geeft.”

• “De rol die NV DOS speelt gaat niet over de vraag 
maatschappelijk en/of commercieel maar moet 
gaan over hoe kun je mensen conceptmatig aan het 
sporten en of bewegen houden. en als je daar ook 
nog eens geld aan kunt verdienen is het helemaal 
maatschappelijk.”

een andere respondent geeft nog aan dat het verschil 
tussen commercieel en maatschappelijk belang bijna 
niet zichtbaar is. voor nv DOS wordt daardoor het 
maken van keuzes tussen commercieel en maat-
schappelijk belang haast onmogelijk. alleen een 
gemeente kan hierin als aandeelhouder en als sub-
sidiënt leidend zijn. Hierover zegt deze respondent 
het volgende:

• “Wat is commercieel en wat is maatschappelijk 
belang? Ook commerciële activiteiten kunnen een 
maatschappelijk belang hebben. Gemeente kan 
zwemles ook inkopen. De discussie is afhankelijk 
van de bril die je opzet”

• “Als NV worden we in een bepaalde zone gedrukt, 
die helemaal niet juist is. alleen een gemeente kan 
iets aan veranderen.”

• “De kaders kunnen en worden enkel en alleen door 
de gemeente bepaald.”

kortom, bij deze respondenten wordt het spannings-
veld opeens vanuit een hele andere dimensie bekeken en 
krijgt de term maatschappelijk ondernemer opeens een 
andere betekenis. er bestaan daarmee twee verschillende 
betekenissen rondom het spanningsveld en de rol die nv 
DOS daarin speelt of zou moeten spelen. Het begrip maat-
schappelijk ondernemer heeft een positieve lading, maar 
kan tevens veel onduidelijkheid veroorzaken. De koppeling 
die vervolgens gemaakt wordt met de rol van nv DOS is 
essentieel voor het verwachtingspatroon van belangheb-
benden. nv DOS zal haar eigen rol, in samenwerking met 
de gemeente, duidelijk moeten kiezen en vervolgens com-
municeren om verwachtingspatronen bij belanghebbenden 
reëel te krijgen.

4.3.3 Verhouding NV DOS en gemeente Deventer

De rol van nv DOS binnen het zogenoemde spannings-
veld wordt grotendeels bepaald door de verhouding met 
de gemeente. binnen alle opvattingen van de verschillende 
respondenten bepaalt de gemeente de handelingsvrijheid 
en de kaders voor nv DOS. je ziet dan ook de opvattingen 
over de verhouding en de relatie tussen nv DOS en de ge-
meente over het algemeen niet zo gek ver uit elkaar liggen. 

Maatschappelijk ondernemer: balanceren tussen 
publieke en commerciële functie

een groot deel van de respondenten gebruikt bij het 
spanningsveld rondom een sportbedrijf het begrip ‘maat-
schappelijk ondernemer’. Een sportbedrijf is een maat-
schappelijk ondernemer, omdat een sportbedrijf volgens 
deze respondenten zowel kijkt naar de publieke functie als 
de commerciële functie. De commerciële taken en activi-
teiten zijn er veelal (of worden ontwikkeld) om de publieke 
activiteiten te kunnen bekostigen of verder te versterken. 
Zo omschrijft een respondent vanuit de interne organisatie 
van nv DOS dat als volgt:

• “Ik zou het niet zozeer een spanningsveld noemen, 
ik vind het veel meer aanvullend werk op elkaar, 
noem het maatschappelijk ondernemerschap. je hebt 
dan wel een stukje commercieel element in het geheel 
zitten als dat maar gebeurt vanuit de instelling, ik 
noem dat maar de robin Hood constructie, het dure 
geld haal je bij de jongens weg om andere onder-
delen weer te kunnen dekken. Om op die manier de 
prijzen laag te kunnen houden.”

Dit citaat ligt in de lijn met een citaat van een andere 
respondent:

• “Maar als je maatschappelijke doelen wilt realiseren, 
dan denk ik dat je ervan overtuigd moet zijn en dat 
je helder moet maken dat je daarvoor de commerciële 
doelstellingen mede nodig hebt.”

een geïnterviewd sportbedrijf zit grotendeels op dezelfde 
lijn maar legt meer de nadruk op inzichten van kosten. Daar 
ligt volgens de respondent tevens een kracht van een sport-
bedrijf. De volgende citaten zijn van deze respondent:

• “Spanningsveld is er wel. Die commerciële insteek 
willen we juist gebruiken om inzichtelijk te krijgen, 
wat kost nou eigenlijk die bedrijfsvoering van die 
maatschappelijke dingen.”

• “Ik denk dat één van de meerwaarde van dit soort 
bedrijven is, dat daar een mix ligt en het benul voor 
de maatschappelijke kant en benul voor de meer 
commerciële kant.”

een respondent van de gemeente Deventer omschrijft 
het juist als een spagaat waar het sportbedrijf zich 
in bevindt en gebruikt het begrip maatschappelijke 
verantwoordelijkheid: 
 
• “NV DOS bevindt zich in een spagaat. Je kunt je 

aan de andere kant ook niet helemaal commercieel 
neerzetten omdat dat dan zou betekenen dat je een 
aantal maatschappelijke activiteiten dan zou moeten 
verminderen.”

• “Je moet als NV DOS je maatschappelijke verant-
woordelijkheid nemen. voor een club die het lastig 
heeft moet je het anders doen, dan voor een club die 
bijvoorbeeld goed bij kas zit”

Het is vooral interessant om te zoeken naar een rol die nv 
DOS moet innemen in dit, door de respondenten gesigna-
leerde, spanningsveld. centraal in deze opvattingen staat 
de maatschappelijke verantwoordelijk van nv DOS om 
zoveel mogelijk mensen binnen de georganiseerde, maar 
ook ongeorganiseerde sport, te laten sporten. De com-
merciële activiteiten passen daar prima in, maar zijn vooral 
bedoeld om de maatschappelijke activiteiten te kunnen 
bekostigen.

Het balanceren in het spanningsveld tussen de commer-
ciële en maatschappelijke functie van een sportbedrijf 
wordt omschreven als maatschappelijk ondernemen. een 
voorbeeld waarbij deze balans volgens betrokken actoren 
door een sportbedrijf moet worden gezocht is de discussie 
over de verdeling van ‘prime-time’ uren. In de verschillen-
de interviews is dit voorbeeld enkele keren teruggekomen. 
enkele respondenten geven hierover het volgende aan:

• “Op het moment dat verenigingen commerciële acti-
viteiten, zoals zwemles, gaan ontplooien dan moeten 
ze een ander tarief betalen. Wij zien het overigens 
niet als concurreren met onze eigen zwemles, omdat 
zij nooit onze kwaliteit kunnen halen.”

• “Ik denk wel dat het voor NV DOS niet altijd even 
makkelijk is om deze rol ook goed uit te voeren. 
Want ze zitten wel vaak tussen gemeente en de 
vereniging in.”

• “Wij maar ook verenigingen mogen best een aantal 
dingen commercieel doen, wat winst oplevert. Onder-
aan de streep hoef ik als sportbedrijf geen winst 
te halen, moet ik gewoon binnen mijn toegestane 
tekort blijven. Dat betekent ook, dat ik bijvoorbeeld 
niet mag zeggen ik gooi de verenigingen eruit ten 
gunste van iets wat winst genereert.”

De rol van nv DOS, binnen het spanningsveld of in de 
spagaat die door respondenten wordt omschreven, moet 
volgens respondenten vooral zijn dat men goed omgaat 
met de commerciële en de publieke taken. De moeilijkheid 
ligt in dit spanningsveld echter in de vraag wat goed is. 
Hybride organisaties moeten volgens noordegraaf (2004) 
deze vragen beantwoorden.

Uit de genoemde citaten blijkt dat deze groep betrokken 
actoren vindt dat de balans binnen het spanningsveld 
tussen publiek en commercieel belang door nv DOS moet 
worden gevonden. nv DOS lijkt in de betekenissen van 
deze groep betrokken actoren dan ook van hybride aard. 
een organisatie die keuzes maakt en goed omgaat met de 
commerciële en publieke taken.
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als je kijkt naar de gemeente Deventer dan zie je dat 
de respondenten vanuit de gemeente pleiten voor een 
zelfstandige koers van nv DOS. De nv moet binnen de 
kaders die de gemeente stelt zelf nadenken over de eigen 
koers en strategie. De respondenten geven ook aan dat 
de uitvoeringsvrijheid van nv DOS op dit moment te veel 
vastzit aan jaarcontracten. De gemeente is er volgens hen 
verantwoordelijk voor dat de hoofdlijnen bewaakt worden 
zodat de regie op het stadshuis blijft, maar de uitdag-
ing van nv DOS is dat men het binnen de kaders zo goed 
mogelijk doet. Het moet een goed samenspel opleveren 
waarbij de kennis en expertise vanuit nv DOS komt en de 
procesafspraken door de gemeente worden vastgesteld.

Ook vanuit andere respondenten zie je dat het samenspel 
wordt gezien als ideale verhouding tussen nv DOS en 
gemeente. Zo omschrijft een medewerker van nv DOS:

• “Wij zien de gemeente als de belangrijkste klant. 
voor hen willen we het graag zo goed mogelijk doen. 
Ontwikkelingen liggen ook bij beide partijen. De 
regievoerder moet de voorbereiding van kaders en 
beleid goed sturen en kan daar ook de input van de 
uitvoerder goed bij gebruiken.”

een andere respondent geeft aan:

• “De gemeente en NV DOS, dat moet een echte 
twee-eenheid worden met ieder hun eigen 

 verantwoordelijkheid”

kortom de gemeente bepaalt de kaders en nv DOS 
voert daarbinnen het beleid zo optimaal mogelijk uit. 
in het geval van nv DOS en de gemeente Deventer ligt 
het risico uiteindelijk alsnog bij de gemeente, omdat 
de gemeente Deventer enig aandeelhouder is van het 
bedrijf. De gemeente heeft in de gehele relatie ook 
twee rollen, namelijk als subsidiënt/ opdrachtgever en 
als aandeelhouder.

Door deze dubbelrol is het moeilijk om duidelijk aan te 
geven welke rol de regie heeft. De subsidiënt betaalt, 
dus bepaalt ook wat er door wie wordt uitgevoerd 
binnen welke kaders. De subsidient bepaalt ook de 
handelingsvrijheid voor de uitvoeringsorganisatie. De 
aandeelhouder van nv DOS bepaalt in zekere zin altijd 
zelf in hoeverre het opdrachten van subsidiënten aan-
neemt om uit te voeren.

Omdat de subsidiënt tevens de aandeelhouder is en 
omgekeerd ligt de regie volledig bij de gemeente. 
een discussie over wie welke macht heeft is dan 
ook niet relevant. Wel dient de directie van nv DOS 
volgens diverse respondenten goede prestatie- en 
contractafspraken te maken met de gemeente als 
subsidiënt. De gemeente als subsidiënt, maar ook als 
aandeelhouder mag volgens respondenten de directie 
en het management van nv DOS dan ook wel degelijk 
prikkelen om binnen de gestelde kaders de opdracht-
gever zo optimaal mogelijk te bedienen.
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5. conclusies 
en aanbevelingen 
Dit hoofdstuk vormt het slot van deze masterthesis. 
Het theoretisch kader en de data analyse hebben veel 
informatie opgeleverd over sportbedrijven, over ver-
zelfstandiging van publieke taken, over ontwikkelingen 
in de sport- en vrijetijdssector en over de betekenissen 
die betrokken actoren geven aan de rol nv DOS. in dit 
hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit de 
data analyse gekoppeld met inzichten uit het theore-
tisch kader, waarmee een antwoord op het eerste deel 
van de probleemstelling, namelijk “Welke betekenissen 
geven betrokken actoren aan de rol van nv DOS bin-
nen de veranderende sport- en vrijetijdssector?”, wordt 
gegeven. Daarnaast worden in het tweede deel van het 
hoofdstuk aanbevelingen gegeven die een antwoord 
geven op het tweede deel van de probleemstelling, 
namelijk “en wat kan nv DOS hiermee?”.

5.1 Conclusies en bevindingen

De voorgaande hoofdstukken hebben veel inzicht gegeven 
in de betekenissen van betrokken actoren, waarbij de rol 
van nv DOS binnen de sport- en vrijetijdssector centraal 
stond. De eerste hoofdvraag van deze masterthesis kan 
met behulp van de tien onderstaande conclusies en bevin-
dingen worden beantwoord. aan de hand van een aantal 
kenmerkende citaten uit de data analyse zijn de onder-
staande conclusies verduidelijkt. Daarnaast kan opgemerkt 
worden dat betekenissen van betrokken actoren zowel veel 
overeenkomsten als verschillen kenden. Opvallend was dat 
de betekenissen ook binnen groepen belanghebbenden 
sterk verschillen. er kunnen daarom geen eenduidige 
betekenissen aan de vier geselecteerde groepen belang-
hebbenden worden toegekend. 

Conclusie 1: NV DOS is een onbekende en verwar-
rende naam

er wordt door veel betrokken actoren aangegeven dat de 
naam nv DOS onduidelijk is en niets zegt over haar pro-
ducten en diensten. Uit de naam valt niet af te leiden wat 
het bedrijf kan en/of doet en welke producten en diensten 
het bevat. nv DOS dekt niet de lading van het bedrijf en is 
voor betrokken actoren niet herkenbaar. Om de naam van 
het bedrijf te verduidelijken is nv DOS voornemens om 
vanaf september 2009 haar naam te veranderen in Sport-
bedrijf Deventer. volgens diverse actoren is de naamsver-
andering naar Sportbedrijf Deventer een goede keuze. Dit 
wordt onderbouwd door theorieën van o.a. van den Heuvel 
& van Sterkenburg en in de theoretische vergelijking met 
andere sportbedrijven, waaronder Sportbedrijf arnhem en 
Sportbedrijf lelystad. De naam Sportbedrijf Deventer dekt 
veel meer de lading en gezien de taken en verantwoorde-
lijkheden is de naam ook passend voor het bedrijf.

vanuit accommodatie De Scheg geredeneerd dekt de naam 
Sportbedrijf Deventer echter niet volledig de lading voor 
alle activiteiten en producten. naast sport kent De Scheg 
ook faciliteiten voor gezondheid, ontspanning, leisure en 
vergaderen. een naamswijziging naar Sportbedrijf Deven-
ter verduidelijkt de inhoud en de concepten van Sport- en 
recreatiecentrum De Scheg weer niet. De accommodaties 
kunnen volgens betrokken actoren daarom beter afzon-
derlijk worden gepositioneerd.

De onduidelijkheid rondom nv DOS zit hem niet alleen in 
de naam. betekenissen bij betrokken actoren worden ook 
gecreëerd door taalgebruik, positionering van het bedrijf 
en uitvoering en van taken en verantwoordelijkheden. ver-
wachtingen worden gecreëerd door de manier waarop nv 
DOS zichzelf en haar producten en diensten verkoopt en in 
de markt zet. Het lijkt erop dat er de afgelopen vijftien jaar 
geen of onvoldoende nadruk is gelegd op het vermarkten 
van nv DOS. in tegenstelling tot nv DOS zijn de accom-
modaties, zoals Sport- en recreatiecentrum De Scheg en 
het borgelerbad wel in de markt gezet. De naamsbekend-
heid van De Scheg is bij betrokken actoren groter dan de 
naamsbekendheid van nv DOS. Door betrokken actoren 
wordt echter ook aangegeven dat deze verhouding geen 
problemen hoeft op te leveren en voor bedrijven ook een 
bewuste keuze kan zijn.

Conclusie 2: NV DOS als maatschappelijke organisa-
tie of als commerciële ondernemer

Opvallend is dat de omschrijvingen van nv DOS door 
betrokken actoren uit elkaar lopen. in de data analyse 
worden drie stromingen onderscheiden door een verschil 
in accent. Het grote verschil zit in het feit dat er respon-
denten zijn die de focus leggen op ‘NV DOS als maat-
schappelijke organisatie’ en een andere groep die bewust 
‘NV DOS als bedrijf’ omschrijft. De derde stroming bestaat 
uit respondenten die aspecten benoemen van beide stro-
mingen. In een figuur zou dat er als volgt uitzien:

  

Wat bovenstaand onderscheid vooral aangeeft is dat de 
betrokken actoren verschillende betekenissen geven aan 
nv DOS. Deze betekenissen leiden vervolgens tot een ver-
wachtingspatroon. Daarmee ontstaat er een groep actoren 
die vooral vinden dat nv DOS commercieel moet denken 
en handelen en er ontstaat een groep actoren die vinden 
dat nv DOS als maatschappelijke organisatie publieke 

“NV Scheg of Sportbedrijf De Scheg..”

Stroming 3:
Maatschappelijk organisatie en bedrijf

Stroming 2:
NV DOS als bedrijf

Stroming 1:
NV DOS als maatschappelijke organisatie
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wordt de indruk gewekt dat nv DOS wordt gezien als 
hybride organisatie, wat ook bepaalde verwachtingen bij 
betrokken actoren met zich mee brengt. er zijn echter ook 
een aantal respondenten die de hybriditeit bij de gemeente 
neerleggen en nv DOS omschrijven als een puur commer-
ciële organisatie. Deze laatste groep respondenten worden 
gesteund door theorieën uit het theoretisch kader.

Want wat gebeurt er met hybriditeit als ‘commercieel 
denken en handelen’ juist een publieke taak is. NV DOS 

onderneemt en ontplooit commerciële activiteiten om 
winst te genereren. Deze winst komt echter uiteindelijk 
weer terug bij de aandeelhouder (gemeente Deventer). 
Het commercieel denken en handelen van nv DOS wordt 
daarmee een publieke taak, omdat algemene belangen 
worden behartigd.

Uit de data analyse blijkt ook dat veel actoren door de 
hybriditeit van belangen een spanningsveld signaleren 
tussen deze publieke en commerciële taken. betrokken 
actoren verwachten daarmee van nv DOS dat zij keuzes 
maken tussen deze publieke en commerciële belangen. 
Mede op basis van de conclusie dat commercieel denken 
en handelen juist een publieke taak is, kan geconcludeerd 
worden dat deze keuzes niet door nv DOS, maar door de 
gemeente gemaakt moeten worden.

De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor publieke 
taken. althans zo omschrijft de gemeente haar eigen rol 
in het collegeprogramma (Gemeente Deventer, 2004). De 
gemeente is aandeelhouder van nv DOS en tevens subsi-
dieverstrekker aan nv DOS. Met behulp van subsidies kan 
de gemeente Deventer publieke taken inkopen en daarmee 
haar publieke belangen waarborgen. 

De gemeente heeft er ruim vijftien jaar geleden voor 
gekozen om een naamloze vennootschap op te 
richten, waarvan de gemeente zelf enig aandeelhou-
der werd. Door deze externe verzelfstandiging is de 
uitvoering van diverse onderdelen, zoals beheer, ver-
huur en exploitatie van sportaccommodaties uit huis 
gezet. Op basis van definities zoals omschreven in het 
theoretisch kader van een bedrijf of onderneming mag 
worden aangenomen dat één van de redenen is dat het 
bedrijf gericht is op het genereren van winst (oftewel 
meer omzet en minder kosten). Door aan de ene kant 
het aandeelhouderschap en de andere kant de verant-
woordelijkheid voor publieke taken ligt het spannings-

veld daarmee ook volledig bij de gemeente, en dus niet 
bij de directie van nv DOS.
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden 
dat het spanningsveld wel bestaat, maar zich rondom 
de gemeente bevindt. Omdat een grote groep betrokken 
actoren nv DOS in het spanningsveld plaatsen, wordt nv 
DOS door betrokken actoren ook gezien als bedrijf die 
verantwoordelijk is voor keuzes tussen publiek en com-
mercieel belang. Deze rol heeft invloed op het imago, de 
tevredenheid en het verwachtingspatroon van nv DOS.

Conclusie 7: NV DOS vanuit verschillend perspectief 
een maatschappelijk ondernemer

De verschillende sportbedrijven die aan het onderzoek 
hebben deelgenomen omschrijven zichzelf als maat-
schappelijk ondernemer. een maatschappelijk onderne-
mer heeft in de ogen van deze respondenten aandacht 
voor zowel publiek als commercieel belang. nv DOS 
bedient, zoals eerder aangetoond, zowel het commer-
ciële als het publieke belang. De term maatschappelijk 
ondernemer past vanuit dat perspectief goed bij nv DOS, 
omdat de winst die nagestreefd wordt ten gunste komt 
van de maatschappij. 

echter kijkend naar de omschrijvingen van drie sport-
bedrijven valt op dat maatschappelijk ondernemen een 
breed begrip is en vanuit een ander perspectief kan wor-
den bekeken. volgens verschillende respondenten is de 
rol van een maatschappelijk ondernemer het ontplooien 
van commerciële activiteiten om de publieke activiteiten 
te kunnen bekostigen. Deze rol zou volgens betrokken 
actoren zelfs de meerwaarde zijn voor dergelijke orga-
nisaties. Wanneer vanuit dit perspectief gekeken wordt 
naar maatschappelijk ondernemer, moet geconcludeerd 
worden dat nv DOS geen maatschappelijk ondernemer is. 
Want niet nv DOS bepaalt of de commerciële activiteiten 
worden ‘verrekend’ met de publieke activiteiten, maar de 
gemeente als aandeelhouder.

De gemeente Deventer bepaalt ook als subsidiegever waar 
subsidie aan wordt besteedt terwijl nv DOS (net zoals elk 
bedrijf) het doel heeft winst te maken. Subsidie verkrijgen 
is voor nv DOS vanuit dat perspectief een middel om con-
tinuïteit te waarborgen en winst te realiseren. een bedrijf, 
zoals nv DOS, heeft een marktgerichte benadering en ziet 
de subsidiënt als klant (zie ook kickert 1998). nv DOS wil 
alle belanghebbenden optimaal bedienen en dus ook de 
mogelijkheden voor subsidies optimaal aanwenden. Wan-
neer een subsidiënt bijbehorende kaders stelt dan is het 
aan het bedrijf om te bepalen of van de subsidie gebruik 
wordt gemaakt. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat 

taken moet uitvoeren. een bedrijf met zowel een commer-
ciële als maatschappelijke rol, wordt in de theorie hybride 
genoemd. bovens (2001) omschrijft hybride organisaties als 
organisaties met een publieke taak, welke ook commerciële 
activiteiten ontplooien. in de data analyse wordt duidelijk 
dat in bijna alle interviews de dubbele rol van nv DOS ter 
sprake komt, waardoor het erop lijkt dat een groot aantal 
betrokken actoren nv DOS als een hybride organisatie be-
stempelen. echter, zoals ook in paragraaf 3.1.3 is aangege-
ven, is het maar zeer de vraag of dit terecht is. Hier wordt in 
conclusie 6 verder op ingegaan. in ieder geval kan worden 
geconcludeerd dat op basis van de verschillende stromin-
gen bij betrokken actoren ook verschillende verwachtingen 
worden gecreëerd. Het managen van deze verwachtingen 
wordt daarmee erg complex en ingewikkeld.

Conclusie 3: Onduidelijkheid over taken en een 
negatief imago

De verschillende omschrijvingen variërend van maatschap-
pelijke organisatie naar nv DOS als bedrijf leiden in de 
data analyse ook tot verschillende betekenissen van be-
trokken actoren ten aanzien van de rol. Dit begint bij het 
ontstaan van NV DOS. Hoewel er geen specifiek onderzoek 
naar het ontstaan van nv DOS is gedaan geven meerdere 
respondenten aan dat de bouw van Sport- en recreatie-
centrum De Scheg de grootste reden van oprichting van 
nv DOS is. Geconcludeerd kan worden dat de betrokken 
actoren weinig redenen noemen voor oprichting van nv 
DOS, die overeen komen met hoofdmotieven voor ver-
zelfstandiging volgens van Den Heuvel & van Sterkenburg 
(2008). Het is bij alle betrokken actoren dus niet duidelijk 
wat de belangrijkste taken van nv DOS zijn.

De taken bij de accommodatie De Scheg worden volgens 
betrokken actoren veelal gezien als belangrijkste taken 
voor nv DOS. naast de onduidelijkheid over de naam, 
die in een eerdere conclusie ter sprake kwam, heeft ook 
dit invloed voor het imago van (onderdelen van) nv DOS. 
betrokken actoren denken dat nv DOS door anderen als 
geldwolf en subsidievreter worden gezien omdat er zoveel 
geld naar De Scheg toegaat. Het imago van De Scheg doet 
echter onvoldoende recht aan alle producten en diensten 
van nv DOS. Het negatieve imago zou mensen of organi-
saties kunnen afschrikken, waardoor liever niet meer met 
nv DOS wordt samengewerkt. 

Conclusie 4: Betrokkenen actoren focussen zich 
vooral op ontwikkelingen in de georganiseerde sport
in de data analyse komen verschillende ontwikkelingen 
naar voren die voor nv DOS interessant kunnen zijn om 
op in te spelen. alle respondenten halen ontwikkelingen 
aan die ook in het theoretisch kader worden genoemd, 
waaronder de professionalisering rondom sportverenigingen 
(zoals ook breedveld, kamphuis en Tiessen-raaphorst 
benoemen in rapportage Sport 2008). Opvallend is wel dat 

weinig respondenten ontwikkelingen uit de vrijetijdssector 
aanhalen. enkele respondenten geven aan dat nv DOS met 
de gesignaleerde ontwikkelingen veel meer marktgericht 
moet denken en nieuwe commerciële concepten zou moeten 
ontwikkelen (product-markt-combinaties).
Door de grootste groep betrokken actoren wordt het 
accent vooral gelegd op ontwikkelingen rond de georga-
niseerde sport. in het verlengde van een eerdere conclusie 
zou nv DOS maatschappelijke producten en diensten 
moeten gaan ontwikkelen die verenigingen kunnen onder-
steunen en helpen bij professionalisering. De keuze voor 
nv DOS om te faciliteren in maatschappelijke producten 
en diensten kan voor nv DOS van belang zijn. nv DOS 
dient met de professionalisering van sportverenigingen 
namelijk zowel het maatschappelijk rendement als het 
eigen commercieel rendement.

Conclusie 5: NV DOS als strategisch denker

in de data analyse zijn zowel verschillen als overeenkom-
sten zichtbaar geworden. een opvallende en belangrijke 
overeenkomst tussen betekenissen van betrokken actoren 
was de rol van nv DOS als strategisch denker. Zo vinden 
betrokken actoren dat nv DOS strategisch moet naden-

ken over sport. nv DOS moet nadenken hoe het mensen 
aan het sporten kan krijgen en/of houden en hoe sport 
toegankelijk kan worden gemaakt voor verschillende 
doelgroepen. in het verlengde hiervan ligt tot slot ook 
de ontwikkeling van het sportbeleid. Hoewel de verant-
woordelijkheid bij de gemeente ligt vinden betrokken 
actoren het logisch dat nv DOS zich gaat bemoeien met 
de ontwikkeling van beleid. in zowel de interviews als de 
klanttevredenheidsonderzoeken kwam deze rol duidelijk 
naar voren. nv DOS moet met de programmamanager 
sport en/of de wethouder sport van de gemeente Deven-
ter optimaal samenwerken, waardoor de gemeente kan 
profiteren van de aanwezige expertise. 

Conclusie 6: NV DOS wordt door veel actoren als een 
hybride organisatie gezien

bovens (2001) omschrijft hybride organisaties als organi-
saties met een publieke taak, welke ook commerciële acti-
viteiten ontplooien. naast bovens wordt in de theorie (o.a. 
noordegraaf, 2004) vaker onderscheid gemaakt tussen 
publieke taken en commerciële activiteiten. De definitie 
van een publieke taak wordt in het theoretisch kader als 
volgt omschreven: ‘een publieke taak kan worden gezien 
als een taak die gericht is op de behartiging van algemeen 
belang’. Commerciële activiteiten, zijn activiteiten die worden 
ontwikkeld en aangeboden om winst te genereren. 

in de data analyse komt naar voren dat veel betrokken 
actoren nv DOS omschrijven als een organisatie die ba-
lanceert tussen publieke en commerciële taken. Hiermee 

“Ze zijn nu alleen maar uitvoerend bezig, 
maar ze zouden ook een rol moeten hebben 
in de totstandkoming van de sportnota.”

“Ik denk dat NV DOS als de geldwolf van 
sport in Deventer wordt gezien!”

“Spanningsveld bestaat wel, maar bevindt 
zich niet rondom NV DOS”

“Commercieel denken en handelen is een 
publieke taak”

“Maatschappelijk belang is vooral, hoe 
ga je met je munten om die je vanuit de 
maatschappij krijgt”
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(aandeelhouder). nv DOS behartigt door de relatie met de 
georganiseerde sport daarmee automatisch de belangen. 
enkele respondenten gaven dit ook aan. 

commerciële activiteiten botsen in de ogen van veel 
respondenten met de activiteiten van verenigingen, maar 
zoals eerder geconcludeerd zijn voor nv DOS verenigings-
activiteiten ook commerciële activiteiten. keuzes worden 
gemaakt op basis van financiële overwegingen, en een 
subsidie van gemeente of overheid kan voor een bedrijf 
een financiële overweging zijn. Juist wan-
neer NV DOS niet op basis van financiële 
overwegingen keuzes zou maken, kan 
er sprake zijn van belangenverstrenge-
ling. Toch wordt dit door veel betrokken 
actoren niet zo omschreven.

Opvallend is dat veel betrokken actoren 
bij de discussies over belangenbehar-
tiging en belangenverstrengeling vooral 
spreken over sportverenigingen en de georganiseerde 
sport. er wordt weinig aandacht geschonken aan com-
merciële organisaties of ongeorganiseerde sporters, terwijl 
ook dit belanghebbenden zijn voor nv DOS.

Conclusie 9: Interne of externe verzelfstandiging: een 
wereld van verschil

Op basis van het theoretisch kader (bovens, 2001) lijkt 
het verschil tussen interne en externe verzelfstandiging 
vooral een juridisch verschil. echter kijkend naar de rol 
van het bedrijf is het wel degelijk afhankelijk van de vorm 
van verzelfstandiging. bij een externe verzelfstandiging is 
er een scheiding gemaakt tussen de subsidieverstrekker 
en uitvoeringsorganisatie. De subsidiënt maakt keuzes en 
bepaalt haar (gewenste) doelstellingen. een uitvoeringsor-
ganisatie heeft een zelfstandig bestuursorgaan en bepaalt 
daardoor onafhankelijk van de subsidieverstrekker de 
strategie voor het behalen van deze doelstellingen.

bij een interne verzelfstandiging stelt één en dezelfde or-
ganisatie zowel de kaders vast als de uitvoeringsstrategie. 
De uitvoering van de taken zijn wel verzelfstandigd, maar 
de subsidieverstrekker bepaalt tevens de strategie van de 
uitvoeringsorganisatie. kortom, bij een interne verzelf-
standiging is er in tegenstelling tot een externe verzelf-
standiging wel sprake van een hybride karakter. 

noordegraaf (2004) stelt een uitvoeringsorganisatie als 
een hybride organisatie. Met het gemaakte onderscheid 

tussen een interne en externe verzelfstandiging, kan ge-
concludeerd dat een uitvoeringsorganisatie van hybride aard 
is, maar dat bij een externe verzelfstandiging de hybriditeit 
(in tegenstelling tot een interne verzelfstandiging) niet bij 
de directie van het bedrijf maar bij de aandeelhouder ligt. 
Wel of geen hybride karakter binnen het bedrijf betekent 
dan ook een compleet andere rol. Deze conclusie komt 
voort uit de vergelijkingen van verschillende interviews. 
Zonder dat er door de onderzoeker expliciet naar is 
gevraagd viel de tegenstrijdige rol op in de analyse van de 
data. Dit kan worden verduidelijkt door twee tegenstrijdige 
citaten van een intern en een extern sportbedrijf tegenover 
elkaar te zetten.

Conclusie 10: Verhouding met de gemeente van 
groot belang

Ondanks de verschillende perspectieven op de rol en het 
spanningsveld moet volgens alle betrokken actoren de ver-
houding tussen gemeente en nv DOS optimaal zijn. nv DOS 
en gemeente moeten volgens betrokken actoren duidelijke 
afspraken maken en de verschillende verantwoordelijkheden 
goed verdelen. verder kan geconcludeerd worden dat de 
gemeente Deventer een dubbele rol kent, namelijk die van 
subsidieverstrekker en aandeelhouder. Door deze dubbelrol 
ligt de regie over nv DOS volledig bij de gemeente.

Door de dubbele rol van de gemeente, ligt zoals eerder 
geconcludeerd, ook het volledige spanningsveld tus-
sen publiek en commercieel belang bij de gemeente. De 
gemeente als aandeelhouder kan nv DOS inzetten en de 
gemeente als subsidieverstrekker kan nv DOS inkopen om 
ontwikkeling en uitvoering van het beleid uit te zetten. nv 
DOS heeft expertise is huis en weet door een relatie met 
belanghebbenden wat er speelt in Deventer (en omgeving). 

Tot slot wordt door verschillende actoren het voordeel 
voor de gemeente genoemd om met één uitvoeringsor-
ganisatie te werken. Het is volgens de meeste respon-
denten een voordeel om alles bij één bedrijf of organi-
satie neer te leggen. Opvallend is dat ook respondenten 
van de gemeente Deventer dit aangeven, terwijl de 
exploitatie van buitensportaccommodaties niet bij nv DOS 
is onder gebracht.

vanuit het perspectief van nv DOS alle activiteiten voor nv 
DOS commerciële activiteiten zijn. De gesubsidieerde uren 
van sportverenigingen alsmede de speciale doelgroepen 
zijn voor nv DOS net zo commercieel als een uur banen-
zwemmen voor de vaste gasten van nv DOS.

Keuzes van NV DOS moeten dan ook puur op basis van fi-
nanciële overwegingen worden gemaakt, en dat is volledig 
voor het publieke belang. een maatschappelijk onderne-
mer ben je dus niet alleen als je zelf nadenkt en afwegin-
gen maakt tussen commercieel en publiek belang, maar 
ook als er zoals bij nv DOS volledig commercieel nage-
dacht en gehandeld wordt. Dit is de reden dat één van de 
betrokken actoren de subsidieverstrekking een marktver-

storend element noemt. Wanneer je het aan de markt over 
zou laten zouden de meest renderende activiteiten blijven 
bestaan, maar een subsidieverstrekker kan activiteiten 
die voor een subsidieverstrekker meer belang hebben 
voorrang geven.

Conclusie 8: NV DOS is belangenbehartiger, maar 
wordt niet altijd zo gezien

een ander voorbeeld waarin verschillende betekenis-
sen van betrokken actoren in de data analyse naar voren 
komen is de discussie rondom belangenbehartiging. een 
groot aantal respondenten gaf aan dat er een spanning 
was tussen belangenbehartiging en belangenverstrenge-
ling. Gezien de eerdere conclusies in dit hoofdstuk kan 
het spanningsveld worden verplaatst naar de gemeente 

“Maar als je maatschappelijke doeleinden 
wilt realiseren, dan denk ik dat je de com-
merciële doelstellingen mede nodig hebt.”

“NV DOS is belangenbehartiger, we kunnen 
niet anders”

“Belangenbehartiging? Nee, dat kan niet!”

“Het sportbedrijf geen winst 
hoeft te halen, maar al-

leen binnen het toegestane 
tekort moest blijven”

(interne verzelfstandigd 
sportbedrijf)

“Vlijmscherp commercieel 
denken en doen en commer-
cieel gezien een zo optimaal 
mogelijk resultaat behalen”

(extern verzelfstandigd 
sportbedrijf)
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Aanbeveling 5: Durf als sportbedrijf buiten de sport-
sector te denken

bij veel betrokken actoren rondom nv DOS ligt er nog wei-
nig focus op de ontwikkelingen in de vrijetijdssector. een 
kans voor nv DOS is dan ook om zich continu te heroriën-
teren op basis van trends en ontwikkelingen in de maat-
schappij, om zo een optimaal rendement te blijven behalen. 
In de Schegvisie van NV DOS komt ‘conceptdenken’ al naar 
voren en zal voor nv DOS met een goede oriëntatie opti-
maal kunnen worden gebruikt bij nieuwe ontwikkelingen. 
Onder andere het sportaanbod ondervindt hevige concur-
rentie uit de vrijetijdssector en voor een sportbedrijf is het 
dan ook aan te bevelen ontwikkelingen te volgen en con-
cepten te ontwikkelen die (groepen) mensen in de breedste 
zin van het woord verleiden en binden aan een bedrijf. 

Aanbeveling 6: Vermarkt de belangrijkste onderdelen 
van het sportbedrijf afzonderlijk

Geconcludeerd is dat de naam Sportbedrijf Deventer 
over het algemeen goed de lading dekt van alle produc-
ten en diensten van nv DOS en daardoor goed gebruikt 
kan worden als naam voor de ‘moeder’-organisatie. 
echter ook was de conclusie dat vanuit onder andere 
accommodatie De Scheg beredenerend de naam 
Sportbedrijf onvoldoende aangeeft wat daar gebeurt 
of mogelijk is. De belangrijkste accommodaties onder 
het Sportbedrijf Deventer kunnen daarom het beste 
afzonderlijk worden vermarkt, om zo duidelijkheid te 
verstrekken en herkenbaarheid te vergroten. Ook vanuit 
marketingtechnisch oogpunt is de aanbeveling om 

de verschillende onderdelen afzonderlijk te vermark-
ten. een sterk merk moet optimaal worden benut. De 
werknaam Sportbedrijf Deventer kan dan vooral worden 
gebruikt als werknaam voor de totale organisatie met bij-
behorende taken, zoals verhuur, ondersteuningsvormen 
en stimuleringsactiviteiten.

Aanbeveling 7: Noem jezelf alleen sportbedrijf als je 
het ook daadwerkelijk bent

in de vergelijkingen tussen interne en externe verzelf-
standigingen kwam duidelijk naar voren dat de belang-
rijkste rol van nv DOS (externe verzelfstandiging) het 
commercieel denken en handelen is, met als doel het 
genereren van winst. Spanningen en besluitvorming 
rondom strategie liggen daarmee bij de subsidiever-
strekkers. als bedrijf moet nv DOS ondernemend zijn, 
efficiënt werken en opbrengsten verhogen. Bij een 
interne verzelfstandiging is er sprake van een hybride 
karakter en een zekere dubbelrol, omdat de subsidie-
verstrekker tevens de strategie bepaalt en dus impliciet 
de keuzes maakt. keuzes worden daardoor niet altijd 
op basis van financiële overwegingen gemaakt, en 
publieke activiteiten kunnen voorrang krijgen boven 
activiteiten die meer geld opbrengen. De term bedrijf 
creëert daardoor een verwachting bij betrokken acto-
ren. voor nv DOS betekent de keuze voor Sportbedrijf 
Deventer dan ook dat de verwachting wordt gecreëerd 
dat er winst wordt nagestreeft en dat financieel rende-
ment doorslaggevend is. Deze verwachting is voor nv 
DOS gewenst.

5.2 Aanbevelingen

De tien conclusies en bevindingen in de eerste paragraaf 
van dit hoofdstuk hebben inzicht gegeven in betekenis-
sen die betrokken actoren geven aan de rol van nv DOS 
binnen de sport- en vrijetijdssector. indirect zijn bij de 
conclusies en bevindingen al een aantal aanbevelingen 
gegeven, maar in deze paragraaf worden zeven aanbeve-
lingen voor nv DOS uiteengezet die als antwoord op het 
tweede deel van de hoofdvraag gelden. 

Aanbeveling 1: Geef duidelijkheid over de positie en 
de rol van het sportbedrijf

Opvallend is de wijze waarop betrokken actoren betekenis 
geven aan de rol van nv DOS. Deze rol zou op basis van 
de positionering van nv DOS duidelijk moeten zijn. nv 
DOS is een commercieel bedrijf waarvan de gemeente enig 
aandeelhouder is. De verhouding met de gemeente leidt 
bij betrokken actoren tot veel onduidelijkheid over de rol 
van nv DOS, waardoor wordt nv DOS omschreven als een 
maatschappelijke organisatie. Ook medewerkers van nv 
DOS en medewerkers van de gemeente Deventer zelf zijn 
onduidelijk en zaaien verwarring door bij de rol van nv 
DOS over maatschappelijke taken en publieke belangen te 
spreken. 

Duidelijk moet worden dat de publieke taak van nv DOS 
juist is om commercieel te denken en te handelen om 
financieel gezien een zo optimaal mogelijk eindresultaat 
te halen. in alle uitingen en discussies moet de rol van 
nv DOS duidelijk worden afgebakend, waardoor ook het 
spanningsveld rondom de bedrijfsvoering van nv DOS 
wordt weggenomen. Wanneer duidelijk wordt gemaakt 
dat het spanningsveld zich rondom de gemeente voltrekt, 
zullen betekenissen van betrokken actoren veranderen en 
verwachtingen over de rol van nv DOS in reëler perspectief 
worden geplaatst.

Ter verduidelijking van de positie en de rol van het bedrijf 
zou het verstandig zijn om ook de exploitatie van de 
buitensportaccommodaties bij nv DOS te plaatsen. Op die 
manier kunnen nv DOS en de gemeente Deventer meer 
recht doen aan de naam Sportbedrijf Deventer. voor alles 
op het gebied van sport kun je dan bij nv DOS terecht. 
Daarmee krijgt ook de rol als belangenbehartiger meer 
kracht. De gemeente kan door het aandeelhouderschap 
regie houden en door het verstrekken van subsidies 
lange termijn afspraken maken, waardoor de continuïteit 
gewaarborgd blijft.

Aanbeveling 2: Profileer het sportbedrijf meer als 
belangenbehartiger

Wanneer de rol van nv DOS duidelijker wordt neergezet 
zal er ook veel meer draagvlak en begrip ontstaan voor de 
rol van belangenbehartiger. Ook het feit, zoals hiervoor 
genoemd, dat je voor alle belangen goede afspraken 
met nv DOS moet maken zal de positie van nv DOS als 
belangenbehartiger versterkt worden. voor onder andere 
de georganiseerde sport ligt door alle onduidelijkheid de 

rol als belangenbehartiger momenteel gevoelig. Door de 
rol duidelijk neer te zetten wordt ook aangetoond dat nv 
DOS niets anders kan dan het behartigen van belangen. 
Door zich meer te profileren als belangenbehartiger kan 
nv DOS onder andere verenigingen helpen in te spelen 
op ontwikkelingen in de sport- en vrijetijdssector. nv 
DOS kan verenigingen helpen te professionaliseren of 
ondersteuning te bieden die een vereniging nodig heeft, 
zonder dat partijen denken in belangenbehartiging en/of 
verstrengeling.

Aanbeveling 3: De gemeente als belangrijke klant 
voor het sportbedrijf

voor zowel de gemeente als voor nv DOS is continuïteit 
een belangrijke vereiste. voor nv DOS betekent de gemeente 
als subsidiënt een grote continuïteitsfactor, omdat de 
gemeente aandeelhouder is van het bedrijf. immers als 
de gemeente zou stoppen met het verlenen van subsi-
dies komen de exploitaties van de accommodaties en de 
uitvoering van het sportbeleid mogelijk weer terug bij de 
gemeente. aan de andere kant biedt het aandeelhouder-
schap ook voor de gemeente zekerheid. bij een privati-
sering heb je geen grip op de continuïteit van een bedrijf, 
maar door zelf aandeelhouder te zijn heeft de gemeente 
volledige regie.

een goede relatie met de subsidiënt en tevens aandeel-
houder is daarom van groot belang voor nv DOS. voor een 
bedrijf zijn afspraken over meerdere jaren een voordeel, 
om met ‘goede’ jaren eventuele ‘mindere’ jaren op te 
kunnen vangen. een ander voordeel voor beide partijen 
is dat er expertise kan worden opgebouwd en optimaal 
kan worden ingezet. een aanbeveling voor extern sportbe-
drijf is dan ook om juist de gemeente (als subsidiënt) als 
belangrijkste klant te zien om zo de continuïteit optimaal 
te kunnen waarborgen. 

De gemeente kan als subsidiënt regie voeren en afspraken 
maken over de uitvoering van publieke taken. Uitvoerings-
overeenkomsten tussen de gemeente Deventer en nv DOS 
waarborgen daarmee de maatschappelijke belangen. voor 
nv DOS zijn deze subsidies van commercieel belang en kan 
door optimale uitvoering de klant optimaal bediend worden.

Aanbeveling 4: De aanwezige expertise in het sport-
bedrijf is een toegevoegde waarde

Door continuïteit is een bedrijf in staat om kennis op te 
bouwen en expertise te ontwikkelen en optimaal in te 
zetten. Deze expertise is voor een samenwerkingsorga-
nisatie (o.a. gemeente als subsidiënt) een meerwaarde om 
gebruik te gaan maken van een bedrijf als nv DOS. Dus 
laat als bedrijf niet alleen het financiële rendement van een 
bedrijf zien, maar creëer bij partners ook een meerwaarde 
door de aanwezige expertise optimaal in te zetten. voor-
beeld hiervoor is de ontwikkeling van het sportbeleid voor 
de gemeente Deventer. De kwaliteit van dienstverlening 
bepaalt ook in hoeverre samenwerkingsorganisaties het 
bedrijf aan zich willen binden.
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nabeschouwing
in het voorwoord is al aangegeven dat het onderzoek voor mij persoonlijk erg waardevol was. Zowel als onderzoeker, 
maar ook als werknemer van nv DOS heeft het onderzoek mij enorm veel leerervaringen opgeleverd. allereerst 
heeft de theorie inzicht gegeven in ontwikkelingen in de sport- en vrije tijdssector. Het heeft voor mezelf, maar 
ook voor collega’s of andere bedrijven, een interessante weergave in ontwikkelingen rondom consumenten en bij 
aanbieders van sportactiviteiten of andere vormen van vrijetijdsbesteding opgeleverd.

Het theoretisch kader heeft daarnaast inzicht gegeven in sportbedrijven en in mogelijke constructies voor een ver-
zelfstandiging van een overheidsdienst. Hierbij kwam ook de hybriditeit ter sprake die spanningen oproept tussen 
publieke en commerciële taken. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat commercieel denken en handelen juist 
een publieke taak is, en dat daarmee hybriditeit ook niet in de bedrijfsvoering van nv DOS (of van een ander extern 
verzelfstandigd sportbedrijf) voorkomt.

Onduidelijkheid en verwarring bij actoren was één van de aanleidingen voor dit onderzoek. Deze elementen komen 
ook nadrukkelijk naar voren in de analyse van de data. De naam sportbedrijf zorgt bij veel betrokken actoren van 
NV DOS veel meer duidelijkheid en lijkt dan ook een goede keuze. De term ‘bedrijf’ roept bij betrokken actoren 
verwachtingen op dat de bedrijfsvoering bij organisaties gericht is op het maken van winst. bij een externe verzelf-
standiging een reële verwachting, maar zoals aangetoond niet altijd voor intern verzelfstandigde sportbedrijven. 
Deze conclusie kwam bij het analyseren van de data naar voren en is voor sportbedrijven of voor gemeenten die een 
verzelfstandigingtraject overwegen interessant voor verder onderzoek. 

Daarnaast kwam ik er bij het analyseren van de data achter dat ik te weinig informatie aan betrokken actoren heb 
gevraagd rondom het ontstaan van nv DOS. bij een mogelijk vervolgonderzoek is het aan te bevelen meer nadruk 
te leggen op de gemeentelijke keuze voor verzelfstandiging. Dit is essentieel voor de rol en heroriëntatie van het 
sportbedrijf.

na het verrichten van dit onderzoek ben ik trots op het eindresultaat en denk ik een goede weergave heb kunnen 
gegeven van betekenissen die leven bij betrokken actoren. Hoewel de betekenissen gelden voor actoren in Deventer 
kunnen ook andere gemeenten of soortgelijke bedrijven van deze kennis profiteren. Het rapport draagt tevens bij 
aan de discussie over intern- of extern verzelfstandigen en over de naamgeving van sportbedrijven. Het is het leuk 
om te melden dat voor het verschijnen van dit eindrapport al diverse gemeenten en sportorganisaties belangstelling 
hebben getoond.
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bijlage 1: analyse selectie onderzoek
allereerst in er een totaallijst gemaakt van alle in eerste instantie mogelijke actoren. in onderstaande tabel worden ze in 
de eerste kolom weergegeven. Daarnaast is er nagedacht over welke informatie de actoren konden leveren. Deze informatie 
is in de tweede kolom weergegeven. Tot slot was het van belang in te schatten welke waarde deze informatie zou hebben. 
in de laatste kolom is dit weergegeven. 

Tabel: mogelijke actoren voor data analyse



68  |  Sport bedrijven!

O v e r  b e T e k e n i S S e n  D i e  b e T r O k k e n  a c T O r e n  G e v e n  a a n  D e  r O l  v a n  e e n  S p O r T b e D r i j f

 Sport bedrijven!  |  69

O v e r  b e T e k e n i S S e n  D i e  b e T r O k k e n  a c T O r e n  G e v e n  a a n  D e  r O l  v a n  e e n  S p O r T b e D r i j f

gasten opgenomen en onderwijs was in het kader van het 
onderzoek minder relevant. pachters en partners zijn sa-
mengevoegd, om het onderzoek haalbaar en overzichtelijk 
te houden. 

in onderstaande focus zijn 5 groepen actoren geselec-
teerd. per groep actoren is een methode gezocht die pas-
send was en de kans op betrouwbare data zou vergroten. 
Deze methode is verder uitgewerkt in hoofdstuk 2.

Wanneer we spreken over nv DOS zullen veel actoren 
(waaronder veel bezoekers van de verschillende accom-
modaties) zich niet bewust zijn van deze organisatie. Ze 
kennen de accommodatie De Scheg of het borgelerbad 
of misschien het Sport Service centrum, maar zeker niet 
altijd nv DOS. Het onderzoek richt zich juist op deze 
organisatie. Het is voor mij als onderzoeker van belang dat 
ik hier rekening mee houd in de verzameling, maar ook in 
de analyse van mijn data. 

Op basis van de bovenstaande lijst met actoren is er een 
selectie gemaakt waar in dit onderzoek op zal worden 
gezoomd. er is voor gekozen om niet één actor uitgebreid 
en diep, maar meerdere actoren iets globaler in kaart te 
brengen. Hierdoor ontstaat er een breder beeld (echter 
minder detailleert) van verschillende belanghebbenden. 

Op basis van de inventarisatie, van de spreiding van actoren 
en van de beschikbaarheid van actoren is een focus geko-
zen. Deze focus is onder andere gekozen op basis van de 
Schegvisie van nv DOS. Hierin komen 7 groepen belang-
hebbenden nadrukkelijk naar voren, namelijk:
1. Medewerkers
2. Gasten
3. verenigingen
4. Onderwijs
5. partners
6. pachters
7. Gemeente Deventer

in de selectie zijn op basis van relevantie en haalbaarheid 
enkele belanghebbenden samengevoegd tot 5 groepen 
belanghebbenden. verenigingen zijn binnen de groep 
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bijlage 2: Topiclijst interviews
Hieronder een lijst met topics en eventuele extra vragen. Elk topic is gestart met de vraag: ‘Kunt u iets vertellen over..?’ 
De extra vragen worden alleen gebruikt, indien een respondent te veel afwijkt van een topic of stilvalt. bij elke vraag is 
het van belang erachter te komen waarom men iets zegt. Hoe komen ze op dat idee of wat bedoelen ze er echt mee? Het 
antwoord op die vragen is interessanter en zal in een interview veel informatie opleveren.

introductie
- voorstellen
- Uitleg onderzoek
- Doel interview

Topic: Omschrijving van organisatie
extra vragen:
- Hoe wilt u nv DOS omschrijven?
- Hoe kijkt u tegen nv DOS aan?
- Hoe zien anderen nv DOS?

Topic: rol van organisatie
extra vragen:
- Hoe zou u de rol en positie van nv DOS willen omschrijven?
- bent u tevreden over de rol van nv DOS?
- Wat zijn uw verwachtingen van de rol van nv DOS?
- Wat zijn de voordelen van onze organisatie?
- Wat zijn de nadelen van onze organisatie?
- Gezien de huidige situatie; Hoe kan nv DOS dat optimaliseren?
- Waar liggen verbeterpunten?
- Waar moet de focus op liggen? en waar niet?
- als ik zou dromen dan zag ik een nv DOS, die……?

Topic: visie sport en visie nv DOS
extra vragen:
- Wat is uw lange termijn visie voor de sport in Deventer?
- Wat is uw lange termijn visie voor nv DOS?
- Welke koers zou nv DOS daarin moeten varen?

Topic: Ontwikkelingen sport- en vrijetijdssector
extra vragen:
- Welke ontwikkelingen signaleert u?
- Hoe gaat nv DOS hiermee om?
- Hoe zou nv DOS daarop in kunnen spelen? Of moeten spelen?
- Hoe kan nv DOS haar rol en positie binnen de sport- en vrijetijdssector optimaliseren?
- Met welke partijen kan nv DOS samenwerken?

afsluiting
- bedankt en overige afspraken




