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Managementsamenvatting 

 
Voor u ligt het sociaalinterpretatieve onderzoek dat als doel heeft inzicht te bieden in de 
betekenissen die medewerkers, coördinatoren en de algemeen manager toekennen aan de 
privatisering en de managementinterventies betreffende de ontwikkeling van Sportstad 
Heerenveen, teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de 
organisatie. 
 
Dit onderzoek toont aan dat de door de algemeen manager opgemerkte ontevredenheid 
onder de medewerkers terug te voeren is op de minimale informatieverstrekking rondom 
de privatisering, het ontbreken van begeleiding in de overgang van ambtenaar naar 
commercieel medewerker en de onvoldoende voorbereide start van Sportstad 
Heerenveen. Door de bedrijfsvoering vanuit De Telle niet te veranderen bleven de 
medewerkers werken en denken vanuit de ‘ambtelijke cultuur’ in een commerciële 
organisatie. De situatie bij de gemeente, de privatisering en het werken in een 
commerciële organisatie zijn met elkaar verbonden. Door te kijken naar het verleden van 
de organisatie (in de gemeentelijke situatie) is het gedrag van de medewerkers in de 
huidige commerciële situatie te verklaren. De medewerkers die over zijn gekomen vanuit 
de gemeentelijke situatie werken nog steeds vanuit de ‘ambtelijke cultuur’. 
 
De algemeen manager heeft erkend dat een privatisering om managementpraktijk vraagt. 
Ze heeft interventies doorgevoerd vanuit haar wens om meer bedrijfsmatig te werken. De 
algemeen manager is er in geslaagd te innoveren door te beheersen waardoor de kosten 
zijn gereduceerd en de relatie tussen de medewerkers en het management is verbeterd.  
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Voorwoord 

 
Het onderzoek dat voor u ligt is een afsluiting van mijn vierjarige periode op de Utrechtse 
School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). In mijn eerste drie jaar heb ik 
met succes de bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap gevolgd alvorens ik aan de 
master Organisatie, Verandering en Management ben begonnen. Dit onderzoek is de 
afsluiting van deze master. Tijdens mijn zoektocht naar een organisatie voor mijn 
afstudeeronderzoek vroeg een medestudent waar mijn interesses lagen. Ik ben een 
regelmatige bezoeker van S.C. Heerenveen en de laatste jaren is veel veranderd aan de 
Abe Lenstra Boulevard. Mijn onderzoek en mijn passie sport zijn in de afsluiting van 
mijn master bij Sportstad Heerenveen verenigd.  
 
Vanaf februari 2009 tot en met augustus 2009 heb ik me met veel plezier bezig gehouden 
met dit onderzoek. Dit plezier heb ik te danken aan diverse personen die hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming van dit onderzoek. Als eerste wil ik mijn begeleider 
universitair docent Michel van Slobbe bedanken. Dankzij zijn interesse en kritische blik 
heb ik me in deze maanden kunnen ontwikkelen. Zijn enthousiasme en betrokkenheid 
hebben mij geïnspireerd. De colleges van universitair docent Jeroen Vermeulen hebben 
bijgedragen aan mijn inzicht in organisatie, verandering en management waardoor ik in 
staat was verdieping in dit onderzoek aan te brengen. Daarnaast wil ik mijn begeleiders 
bij Sportstad Heerenveen, Marlies van Steen en Chantal Balkestein bedanken. Vanaf het 
eerste contact zijn zij zeer enthousiast en betrokken geweest en zij hebben alles in het 
werk gesteld om mijn onderzoek te faciliteren. Een speciaal woord van dank wil ik geven 
aan de medewerkers van het Sportcentrum van Sportstad Heerenveen. Ik ben zeer goed 
opgevangen en voelde me vanaf de eerste dag welkom. Zonder hun medewerking had ik 
dit onderzoek nooit kunnen voltooien en tot een succes kunnen brengen. Als laatste wil ik 
mijn medestudenten en vrienden bedanken voor hun steun en gezelligheid. 
 
In dit onderzoek ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag welke betekenis 
medewerkers, coördinatoren en de algemeen manager toekennen aan de privatisering en 
managementinterventies betreffende de ontwikkeling van Sportstad Heerenveen. 
 
 
 
 
 
Oldemarkt, augustus 2009 
 
Melvin Smit 
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1. Inleiding 

 
Deze scriptie gaat over de privatisering van zwembad De Telle en sporthal De Kamp in 
Sportstad Heerenveen en de managementinterventies die zijn gedaan vanuit de wens van 
de algemeen manager om meer bedrijfsmatig te werken. Sportstad Heerenveen BV is een 
initiatief van het Friesland College, SC Heerenveen, De Friesland Zorgverzekeraar en de 
gemeente Heerenveen, de drie laatstgenoemden zijn aandeelhouder. De afzonderlijke 
plannen van SC Heerenveen, het Friesland College en het sportcomplex De Telle 
brachten gemeente Heerenveen er toe de krachten te bundelen. Motivatie voor gemeente 
Heerenveen was het vernieuwen en optimaliseren van haar sportaccommodaties en het 
herhuisvesten en optimaliseren van haar onderwijsinstellingen. Bovenal was er de wens 
om een impuls te geven aan de Heerenveense economie. De kerntaken van Sportstad 
Heerenveen zijn gericht op het bevorderen van sport, gezondheid, recreatie en vrije tijd 
en (sport- en wellness-) onderwijs ten behoeve van de mens in alle leeftijdscategorieën. 
Sportstad Heerenveen is in 2003 opgericht. Na de uitbreiding van het stadion van SC 
Heerenveen en de realisatie van het Sportcentrum is Sportstad Heerenveen in 2006 in 
gebruik genomen. De ambities van Sportstad Heerenveen zijn gericht op de verdere 
uitbouw van haar functies. Daarbij wil zij een duidelijke rol spelen om de gemeente 
Heerenveen te promoten als stad van sport en tevens mede inhoud te geven aan haar wens 
tot het realiseren van een economische spin-off richting de Heerenveense gemeenschap 
(Sportstad Heerenveen Jaarplan 2009). Deze scriptie gaat over de gevolgen van de 
privatisering voor de medewerkers en coördinatoren van Sportstad Heerenveen. 
Daarnaast gaat deze scriptie over de interventies die de algemeen manager heeft gedaan 
vanuit de wens om meer bedrijfsmatig te werken. Deze interventies zijn gedaan naar 
aanleiding van de overschrijding van het budget voor het Sportcentrum en de negativiteit 
rondom het werken in het Sportcentrum. Deze negativiteit kwam naar voren in de 
gesprekken tussen de medewerkers en de algemeen manager. 
 
Sportcentrum 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het Sportcentrum van Sportstad Heerenveen. Het 
Sportcentrum is onderdeel van de afdeling Sportvoorzieningen. De dagelijkse leiding van 
Sportvoorzieningen is in handen van algemeen manager Chantal Balkestein. Onder het 
Sportcentrum vallen zwembad, sporthallen, squashbanen, dojo, en het turncentrum. De 
leiding van het sportcentrum is in handen van coördinatoren Geke Bekhof en Margo 
Bakker. Dit onderzoek zal zich richten op het management en de medewerkers van het 
Sportcentrum.  
 
Ik heb voor dit onderwerp gekozen in samenspraak met algemeen manager Chantal 
Balkestein, manager P&O Marlies van Steen en mijn scriptiebegeleider Michel van 
Slobbe. Voorafgaand aan mijn afstudeeronderzoek heb ik mezelf duidelijk ten doel 
gesteld dat het onderzoek relevant moest zijn voor de onderzoeksorganisatie. Door 
meerdere gesprekken te voeren met de vertegenwoordigers van Sportstad Heerenveen en 
mijn begeleider ben ik gekomen tot de keuze voor dit onderwerp. Tot nu toe is weinig 
onderzoek gedaan naar de invloed die een privatisering heeft op de medewerkers. Dit 
onderzoek vult deze leemte en geeft de organisatie inzicht in de betekenissen die de 
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medewerkers, coördinatoren en de algemeen manager geven aan de privatisering. Tevens 
geeft dit onderzoek inzicht in de betekenis die de medewerkers geven aan de interventies 
die de algemeen manager heeft gedaan vanuit haar wens om meer bedrijfsmatig te 
werken. De privatisering wordt aan de hand van wetenschappelijke literatuur uitgelegd en 
geduid. Dit onderzoek kan gebruikt worden door andere overheidsinstellingen die een 
organisatieonderdeel op de markt willen zetten.  
 
De interventies die zijn gedaan vanuit de wens om meer bedrijfsmatig te werken zijn 
onderzocht in het kader van de privatisering. Door te kijken naar het verband tussen 
privatisering en de managementinterventies wordt duidelijk dat de 
managementinterventies aansluiten op waar de organisatie volgens de medewerkers 
tijdens de privatisering in gebreke is gebleven.  
 
Probleembeschrijving 
Het zwembad dat onder Sportstad Heerenveen valt is tweeënhalf jaar geleden 
geprivatiseerd. Dit betekende voor de medewerkers dat zij hun ambtelijke status en 
functie kwijtraakten. Deze overgang is opgevangen met een sociaal plan, maar wel met 
uiteindelijke afbouw van het salaris dat de medewerkers kregen toen ze nog voor de 
gemeente werkten. Een deel van de huidige werknemers is dus ex-ambtenaar.  
 
Sportstad Heerenveen is vanaf de start in 2006 snel gegroeid. De algemeen manager heeft 
aangegeven dat door de groei van de organisatie de structuur onduidelijk was geworden. 
Door het ontbreken van een duidelijke structuur kwamen alle vragen en opmerkingen van 
de sportcentrummedewerkers op het bordje van de algemeen manager terecht. De taken 
en bevoegdheden van het management van het Sportcentrum waren onduidelijk. De 
algemeen manager heeft Geke Bekhof en Margo Bakker aangesteld als coördinatoren van 
het Sportcentrum. Geke Bekhof is verantwoordelijk voor de roostering, de contacten met 
verenigingen en de receptie. Margo Bakker is verantwoordelijk voor het leszwemmen en 
de doelgroepen. Het doel van het management is om de medewerkers meer 
zelfverantwoordelijk te maken voor hun werkzaamheden. De algemeen manager heeft 
interventies gedaan om kosten te reduceren door een strakker beleid op te stellen rondom 
over- en meeruren. De veranderingen die zijn doorgevoerd zijn mogelijk negatief voor de 
medewerkers: het rooster is aangepast, de schoonmaak is weggenomen bij het 
badpersoneel en overuren kunnen alleen nog worden geschreven indien ze vooraf zijn 
geaccordeerd. Het management wil graag weten hoe de medewerkers deze interventies 
hebben ervaren.  
 
Uit gesprekken die de algemeen manager gevoerd heeft met de medewerkers kwam naar 
voren dat zij zich niet serieus genomen voelden, hierdoor ervoeren zij een bepaalde 
afstand tussen henzelf en het management. Door meer aandacht te besteden aan de 
medewerkers, door goed naar hen te luisteren, herplaatsing en het aannemen van nieuwe 
medewerkers hoopt het management een positievere sfeer te ontwikkelen.  
 
Dit onderzoek heeft als doel inzicht bieden in de betekenissen die medewerkers, 
coördinatoren en de algemeen manager toekennen aan de privatisering en de 
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managementinterventies betreffende de ontwikkeling van Sportstad Heerenveen, teneinde 
een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. 
In dit onderzoek is het van belang de privatisering en de managementinterventies 
inzichtelijk te maken. Vervolgens is het van belang te weten hoe de medewerkers en 
coördinatoren de privatisering en de managementinterventies hebben ervaren. Het doel 
van dit onderzoek is om een rijke beschrijving te geven van de privatisering en de 
managementinterventies en de betekenis die daar aan gegeven wordt door de 
medewerkers en de coördinatoren. Om dit doel te bereiken wordt in dit onderzoek 
antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag: 
 
Welke betekenissen kennen de medewerkers, coördinatoren en de algemeen manager toe 
aan de privatisering en managementinterventies betreffende de ontwikkeling van 
Sportstad Heerenveen? 
 
Onderzoeksbenadering 
In het methodologiehoofdstuk wordt weergegeven hoe in dit onderzoek te werk is 
gegaan, hier worden onderzoeksstrategie, - ontwerp en –methoden behandeld. Het 
onderzoek bij Sportstad Heerenveen is gedaan vanuit een sociaal interpretatieve 
benadering. Cultuur wordt in dit onderzoek beschouwd als een proces waaraan alle 
betrokkenen kunnen bijdragen. Deze onderzoeksbenadering richt zich op het begrijpen 
van de subjectieve en geconstrueerde wereld en zoekt naar een manier waarop 
samenlevingsprocessen ontstaan en zich voortdurend ontwikkelen. De manier waarop 
medewerkers, coördinatoren en de algemeen manager betekenis geven behandel ik aan de 
hand van Weick (1995). Mensen creëren in interactie met elkaar hun eigen werkelijkheid. 
Aan de hand van observaties, documentanalyse en interviews breng ik de context en de 
betekenissen in beeld die de medewerkers, coördinatoren en de algemeen manager geven 
aan de privatisering en managementinterventies. 
 
In het theoretisch kader worden diverse theorieën uiteengezet die helpen om de data in 
het resultatenhoofdstuk op de juiste wijze te kunnen interpreteren. Aan de hand van 
diverse auteurs worden verschillende vormen van privatisering en 
managementinterventies toegelicht. De data die verkregen is uit observaties, 
documentanalyse en interviews wordt besproken in het resultatenhoofdstuk. Vervolgens 
worden deze resultaten geanalyseerd in het analysehoofdstuk alvorens enkele 
aanbevelingen voor praktijk en implementatie worden gegeven. 
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2. Methodologiehoofdstuk 

 
Dit hoofdstuk laat zien hoe in dit onderzoek te werk is gegaan. Eerst wordt ingegaan op 
het perspectief op cultuur en op betekenisgeving in organisaties. Vervolgens wordt 
ingegaan op de methodologische kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. De 
begrippen die in dit hoofdstuk gebruikt komen uit ‘Kwalitatief onderzoek: praktijk en 
theorie’ van Maso en Smaling (1998). Als laatste worden onderzoeksstrategie, -ontwerp 
en –methoden toegelicht. 
 

In dit onderzoek beschouw ik de cultuur van de organisatie als een proces waaraan alle 
betrokkenen kunnen bijdragen. De organisatie is een subjectieve ervaring van de 
medewerkers en de omgeving. De organisatie is te begrijpen door te reflecteren op 
veranderingsprocessen, te experimenteren en door het uitwisselen van ervaringen en 
verhalen. Vanuit dit sociaalinterpretatieve paradigma zoeken mensen naar het begrijpen 
van wat gaande is vanuit subjectieve ervaringen en waarnemingen. Het vertrekpunt is een 
subjectieve en interpretatieve wetenschapsvisie met het uitgangspunt dat mensen in staat 
zijn hun werkelijkheid te veranderen. Het sociaalinterpretatieve paradigma richt zich op 
het begrijpen van de subjectieve en geconstrueerde wereld en zoekt naar een manier 
waarop samenlevingsprocessen ontstaan en zich voortdurend ontwikkelen. (Boonstra en 
de Caluwé, 2006, 21-23)  

2.1 Sociaal interpretatieve benadering 

 
Cultuur als perspectief 
Het onderzoek wordt voor een groot deel beïnvloed door het perspectief van de 
onderzoeker. Er zijn verschillende perspectieven op cultuur. Vanuit het functionalistisch 
paradigma is cultuur maakbaar. Vanuit dit paradigma is cultuur een object dat de 
organisatie heeft, dat tastbaar is en veranderd kan worden. Bate (1994) stelt hier het 
sociaalinterpretatief perspectief tegenover, waar in dit onderzoek vanuit wordt gegaan. 
Dit perspectief gaat er vanuit dat een organisatiecultuur iets is wat een organisatie is, een 
perspectief. Sportstad Heerenveen is zelf een cultureel verschijnsel, een metafoor voor de 
organisatie. Centraal staan de betekenissen die de medewerkers voortdurend, zij het vaak 
onbewust, geven aan de sociale realiteit. Sportstad Heerenveen is een deel van de 
voortdurende sociale constructie van de werkelijkheid door het toekennen van 
betekenissen aan die realiteit. Tussen medewerkers en groepen van medewerkers kunnen 
die betekenissen verschillen, er kan dus sprake zijn van een bepaalde multiculturaliteit. 
 
Betekenissen hangen samen en vormen een complex systeem, want mensen proberen 
coherent te zijn in de toekenning van betekenissen. De betekenissen die een medewerker 
aan bepaalde verschijnselen binnen Sportstad Heerenveen toekent, zijn medebepaald door 
betekenissen die hij toekent aan andere delen van sociale realiteit, buiten de organisatie, 
dit zijn de grenzen van de denkwereld (Bate, 1994, 81 -101). Het is van belang tijdens het 
onderzoek te beseffen dat allerlei subculturen waartoe organisatieleden behoren, de 
betekenissen van de medewerkers construeren en beïnvloeden en daardoor mede de 
organisatiecultuur bepalen. (Mathieu en Dietvorst,1999, 84-92) 
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In dit onderzoek kijk ik naar de betekenis die medewerkers, coördinatoren en de 
algemeen manager geven aan de privatisering en de managementinterventies. Het is 
daarom van belang inzicht te krijgen in het betekenisgevingsproces van mensen. Ik zal dit 
doen aan de hand van Karl E. Weick en wetenschappers die hem gebruikt hebben om 
betekenisgeving toe te lichten. 

2.2 Betekenisgeving in organisaties 

 
In het hierboven beschreven sociaalconstructivistisch perspectief creëren mensen in 
interactie met elkaar hun eigen werkelijkheid. Weick (in van’t Hek en van Oss, 2008) 
noemt deze processen ‘organiseren’. Vanuit het sociaalconstructivistisch perspectief gaat 
het volgens Weick meer om het proces van organiseren dan om het bestaan van een 
(eenduidige) organisatie. Organiseren is volgens hem de kernactiviteit waarmee 
organisaties gebouwd en in stand gehouden worden. 
 

“Organiseren bestaat uit betekenisgevingsprocessen waarmee mensen 
informatie uit hun omgeving interpreteren en omzetten tot een 
gecreëerde werkelijkheid. Die werkelijkheid is vervolgens 
richtinggevend voor handelen. En door handelen wordt het gecreëerde 
werkelijkheidbeeld weer versterkt.” (Van’t Hek en van Oss, 2008) 

 
Sensemaking (betekenisgeving) verloopt volgens Weick in (van Oss, 2003) in drie fasen: 

1. Bij Enactment gaat het om de gebeurtenissen die in de omgeving gesignaleerd 
worden en is afhankelijk van de eigen subjectieve waarneming.  

2. De ervaringen en informatie die in de enactmentfase zijn opgenomen, worden 
verklaard in de door er structuur in aan te brengen. Eigen acties op basis van de in 
de enactmentfase geselecteerde gebeurtenis en de reactie van de omgeving hierop 
helpen de ervaringen te duiden. Met name de eerdere ervaringen die men heeft 
gehad zijn sterk bepalend voor de uitkomst van deze fase. 

3. Bij Retention gaat het om de opslag van de geselecteerde en geïnterpreteerde 
informatie. De opgeslagen informatie is van invloed op zowel de wijze waarop 
men de omgeving benadert (enactment) als de wijze waarop men uit de omgeving 
geselecteerde informatie voor zichzelf verklaart (selection). 

 
Weick stelt dat een deel van de professionele ontwikkeling bestaat uit het vormen van een 
waardering voor de historische achtergrond van huidige ontwikkelingen, vragen en 
concepten. Deze achtergrond is volgens Weick echter divers en tegenstrijdig waardoor 
iedere poging om de historie weer te geven misleidend kan zijn. Volgens Freese (in 
Weick, 1995) kan betekenisgeving als doel van onderzoek alleen van belang en bruikbaar 
zijn als je kijkt naar de invloed van wat men heeft geleerd van de historie, in wat zich nu 
afspeelt. Weick wijst op de huidige concepten die gebruikt worden om processen van 
betekenisgeving duidelijk te maken. De historische perspectieven worden in de context 
van huidige issues geplaatst. (Weick, 1995, 64-65) 
 
Weick in (Boonstra en de Caluwé, 2007) geeft aan dat je alleen maar kan begrijpen wat je 
doet, door te interpreteren van wat je hebt gedaan. Boonstra en de Caluwé (2007) 
beschrijven de aanname dat door uitwisseling van werkelijkheidsbeelden, meningen, 
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argumenten en ideeën de actoren elkanders meningen en houdingen zullen beïnvloeden 
en een gedeeld systeem van normen en waarden zullen ontwikkelen.  
 

 
2.3 Methoden van dataverzameling 

Observeren 
Onder observatie wordt verstaan het zorgvuldig en aandachtig gadeslaan van de uiterlijke 
gedragingen waarin ik als onderzoeker geïnteresseerd ben (Maso en Smaling 1998, 49). 
Gedurende de periode in het Sportcentrum waar ik van 10 maart tot 29 april 2009 
dagelijks aanwezig ben geweest heb ik geobserveerd. Ik had mijn werkplek achter de 
receptie waar elke dag minimaal twee personen aanwezig waren. Iedere medewerker die 
binnenkwam moest langs de receptie. Mijn werkplek was voor een groot bord waar de 
groepsindelingen op aangegeven waren. Hierdoor kwamen veel medewerkers naast mij 
staan waardoor het eenvoudig was met hen te converseren. Ik lunchte altijd in de 
personeelskamer waardoor ik met alle medewerkers in contact kwam. Verder heb ik twee 
dagen geobserveerd in het zwembad. Door te kijken wat het werk van een 
zwembadinstructeur inhield, kreeg ik meer begrip voor het werken in het zwembad. Mijn 
observaties zorgden ervoor dat ik me beter kon inleven in de medewerkers en door mijn 
aanwezigheid had ik het idee dat ik respect van de medewerkers verdiende. 
 
Naar mate het onderzoek vorderde en ik meer te weten kwam kon ik mijn observaties 
meenemen in de interviews. Zo dienden de observaties als ondersteuning voor de 
interviews en analyses. Door te observeren kon ik mij verdiepen in de dagelijkse 
werkzaamheden van de medewerkers. 
 
Documentanalyse 
Om een beter inzicht te krijgen in de huidige organisatie en in de ontwikkeling van 
Sportstad Heerenveen heb ik verschillende documenten geanalyseerd. Via manager P&O 
Marlies van Steen heb ik de volgende documenten verkregen: 

- Voortgangsbericht privatisering De Telle/De Kamp van Gemeente Heerenveen 
(november 2005) 

- Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) van de Arbo Unie in 
opdracht van Gemeente Heerenveen Afdeling Samenlevingszaken (2004) 

- Sportstad Heerenveen Jaarplan 2009 
- Zwembad De Telle: ‘Markgericht vernieuwen’ in Sportstad Heerenveen. Quick 

scan exploitatie en bedrijfsvoering uitgevoerd door BMC-Sport & Leisure 
(november 2004) 

- Sportstad Heerenveen Masterplan door regiegroep Heerenveen Sportstad (2002) 
 
Door gebruik te maken van deze documenten heb ik inzicht gekregen in de hoofdlijnen 
van het project ‘Heerenveen Sportstad’ zoals het in 2002 voorgesteld werd. Daarnaast is 
de situatie zoals deze was bij De Telle duidelijk gemaakt aan de hand van de quick scan 
van het onafhankelijke adviesbureau BMC. Deze quick scan heeft het voor mij mede 
mogelijk gemaakt de situatie in De Telle te vergelijken met de huidige situatie bij 
Sportstad Heerenveen. Het Jaarplan 2009 heeft mij geholpen de bedrijfsstructuur, de 
organisatie van Sportstad Heerenveen en het beleid vanuit de directie voor het 
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Sportcentrum te begrijpen. De documentanalyse heeft in belangrijke mate bijgedragen 
aan het verdiepende karakter van het onderzoek.  
 
Interviewen 
Omdat in documenten en uit observaties niet alle kennis, informatie, meningen en 
verhoudingen duidelijk worden, is met interviews getracht deze informatie te verkrijgen. 
In heb in dit onderzoek gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews. Bij een 
semi-gestructureerd interview staan bepaalde topics en vragen vast. Daarnaast is het voor 
de onderzoeker mogelijk om verdiepende vragen te stellen. Om een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen van de situatie en in het kader van triangulatie zijn verschillende 
personen (manager, coördinatoren en medewerkers) geïnterviewd om hen naar hun 
mening te vragen over hetzelfde onderwerp.  
 
Aan de hand van informele gesprekken in de eerste periode van het onderzoek heb ik 
personen geselecteerd die ik als relevant beschouwde voor het onderzoek. Bij het 
selecteren van deze personen heb ik gekeken naar wie mij informatie kon geven die 
aansloot bij mijn onderzoeksvraag. Omdat mijn onderzoek enerzijds kijkt naar de 
privatisering en anderzijds naar de onlangs gedane managementinterventies heb ik 
gekozen voor medewerkers die zowel de privatisering als de managementinterventies 
hebben meegemaakt. Hieronder volgt de verdeling van de interviews.  
 
Interviews    15 
Algemeen manager     3 
Coördinatoren     2 
 
Medewerkers:     9 
Privatisering meegemaakt    8 
Privatisering niet meegemaakt   1 
 
Adviseur tijdens privatisering   1 
 
Representativiteit  
Door medewerkers te interviewen die zowel de privatisering als de 
managementinterventies hebben meegemaakt heb ik me gericht op de ‘oude garde’. De 
citaten die in dit onderzoek afgedrukt staan geven weer hoe de medewerkers terugkijken 
op de privatisering. Deze data is representatief voor de medewerkers die de privatisering 
hebben meegemaakt. Deze data is niet representatief voor de medewerkers die niet in De 
Telle hebben gewerkt.  
 

De methodologische kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek moet gezocht worden in 
de weg, de methode waarlangs de onderzoeksconclusies bereikt worden. Het is van 
belang ervoor te zorgen dat het onderzoek zo objectief, betrouwbaar, valide en bruikbaar 
mogelijk is. Objectiviteit is het streven, in relatie tot het kader van de vraagstelling van 
het onderzoek, recht te doen aan het object van studie: het object van studie te laten 
spreken en niet te vertekenen. In kwalitatief onderzoek betekent betrouwbaarheid 

2.4 Methodologische kwaliteit 
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herhaalbaarheid van de tussen- en eindresultaten van het onderzoek. De validiteit is te 
onderscheiden in interne en externe validiteit. Interne validiteit is de validiteit binnen een 
onderzoeksproject en betreft met name de deugdelijkheid van de argumenten. Externe 
validiteit betreft de generaliseerbaarheid van onderzoeksconclusies naar andere personen, 
fenomenen, situaties en tijdstippen dan die van het onderzoek.(Maso en Smaling, 1998, 
63-81) 
 
Objectiviteit  
De betrouwbaarheid en de validiteit dekken het streven naar methodologische 
objectiviteit maar ten dele. Ik heb in dit onderzoek zoveel mogelijk geprobeerd de 
betekennissen die de medewerkers aan de werkelijkheid geven, letterlijk weer te geven. 
Subjectiviteit is echter niet volledig te vermijden. De betekenisgeving van de 
medewerkers heb ik vanuit de theorie, maar ook vanuit mijn eigen referentiekader 
geïnterpreteerd. Het is onmogelijk om ‘a fly on the wall’ te zijn. De citaten die ik heb 
gebruikt zijn een persoonlijke keuze waarvan ik vond dat die mijn punt het beste 
illustreerden. De keuze voor de citaten is daarnaast terug te voeren op de vele informele 
gesprekken die ik met de medewerkers heb gevoerd. De kwaliteit die subjectiviteit heeft, 
zal bevorderd worden door intersubjectiviteit. Deze intersubjectiviteit (het zich tot elkaar 
verhouden) wordt gekenmerkt door het streven naar interactieve relaties, openheid, 
wederzijds vertrouwen en respect in de communicatie tussen de onderzoeker en de 
onderzochten. Door me open te stellen voor de medewerkers, veel te vragen en interesse 
te tonen in hun werk en in de persoon zelf heb ik geprobeerd hun vertrouwen te winnen.  
 
Interne en externe betrouwbaarheid 
De hierboven beschreven intersubjectiviteit vergroot de interne betrouwbaarheid door 
openheid en interactiviteit tussen mij als onderzoeker en de onderzochten. Ik heb een 
basis proberen te creëren voor een relatie die op wederzijds respect is gebaseerd.  
In dit onderzoek heb ik externe betrouwbaarheid nagestreefd door de interviews op te 
nemen met een voicerecorder en de transcripten te bewaren. Verder heb ik de verzamelde 
gegevens en documenten opgeslagen zodat deze eventueel weer opgevraagd kunnen 
worden. De keuze voor de informanten is in dit hoofdstuk toegelicht onder Interviewen. 
Als laatste zijn in het literatuurhoofdstuk de theoretische veronderstellingen 
uitgeschreven.  
 
Hoe is in dit onderzoek te werk gegaan? 
De meest geschikte manier van onderzoek vanuit het sociaalinterpretatieve paradigma is 
veldonderzoek. Door de organisatie in te gaan verkrijg ik ter plaats informatie van de 
betrokkenen. De onderzoeker heeft daardoor direct te maken met de mensen die 
betrokken zijn bij het onderwerp van het onderzoek, alsook met de specifieke 
contextfactoren die een rol kunnen spelen. 
 
Positionering in de organisatie 
Om te zorgen dat ik een zo goed mogelijk beeld van de situatie, meningen en opvattingen 
zou krijgen, was mijn positionering in de organisatie van groot belang. Het management 
is verantwoordelijk voor de veranderingen. Omdat in de organisatie mogelijk weerstand 
bestond tegen de doorgevoerde veranderingen was het voor mij als onderzoeker dan ook 
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van groot belang dat de medewerkers niet aan mijn onafhankelijkheid zouden twijfelen. 
In de oriënterende gesprekken met het management hebben zij dit probleem erkend en 
open gestaan voor mogelijkheden om dit probleem te vermijden. Het management werkt 
in het kantoor boven het Sportcentrum en de medewerkers op de begaande grond. Bij het 
toekennen van een werkplek was het van groot belang dat ik een werkplek bij de 
medewerkers zou krijgen. De algemeen manager en de manager personeelszaken hebben 
ervoor gezorgd dat ik een werkplek heb gekregen op de afdeling van de medewerkers. 
 
Vooraf besefte ik mij niet dat Sportstad Heerenveen een leerbedrijf was. Dit houdt in dat 
in het Sportcentrum ten tijde van mijn onderzoek ongeveer 12 stagiaires aan het werk 
waren. De meeste medewerkers zagen mij dan ook als nog een stagiaire. Dit maakte mij 
totaal ‘ongevaarlijk’ en had als gevolg dat mensen mij niet als gestuurd door het 
management zagen en mij veel vertelden. Ik heb het onderzoek gebracht als het kijken 
naar veranderingen vanuit de medewerkers, waarmee ik hen belangrijk probeerde te 
maken. Mijn status als stagiaire heeft ook tegen mij gewerkt. Bij het benaderen van 
medewerkers voor een interview reageerde de eerste negatief om weer een uur vrij te 
maken voor nog een stagiair. Pas toen deze medewerker met één van de coördinatoren 
had gesproken werd mijn status in zijn ogen anders en ben ik door hem benaderd dat hij 
wel geïnterviewd wilde worden. Dat ik me niet duidelijk als onderzoeker profileerde had 
als voordeel dat ik mee kon gaan in de dagelijkse gang van zaken en een goed beeld kon 
krijgen van situaties, meningen en opvattingen die in het Sportcentrum heersten. Het had 
als nadeel dat ik bij één persoon in eerste instantie geen medewerking kreeg.  
 
Interne validiteit 
Mijn positionering in de organisatie heeft bijgedragen aan de interne validiteit. Als 
onderzoeker moet ik zo onafhankelijk mogelijk zijn. Ik mocht niet geïdentificeerd 
worden met managers maar ook niet met de medewerkers, er moest een bepaalde afstand 
zijn. Als onderzoeker moest ik me er wel van bewust zijn dat de medewerkers altijd op 
een bepaalde manier zouden reageren op mijn aanwezigheid. Het was voor het onderzoek 
van essentieel belang dat ik het vertrouwen van de medewerkers zou winnen. Dit heb ik 
gedaan door geïnteresseerd te zijn in het werk dat de medewerkers doen, door me open 
op te stellen, respect te tonen en door dagelijks aanwezig te zijn in het Sportcentrum. 
 
Externe validiteit 
Dit onderzoek kan mogelijk als voorbeeld dienen voor privatiserende of veranderende 
organisaties. In dit onderzoek zijn echter geen uitspraken gedaan over niet-onderzochte 
verschijnselen. Externe validiteit is in dit geval geen onderdeel van het 
objectiviteitstreven. 
 
Bruikbaarheid 
Voorafgaand aan mijn afstudeeronderzoek heb ik mezelf duidelijk ten doel gesteld dat ik 
iets wilde onderzoeken dat relevant zou zijn voor de organisatie. De keuze voor 
betekenisgeving aan de privatisering en de managementinterventies in het Sportcentrum 
komt voort uit het overleg met de algemeen manager en manager P&O van Sportstad 
Heerenveen. Tijdens het traject heb ik meerdere malen met de algemeen manager en 
manager P&O gesproken over de voortgang van het onderzoek. Ik heb hen op de hoogte 
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gehouden van de vorderingen en enkele resultaten besproken. Dit onderzoek helpt de 
algemeen manager de medewerkers beter te begrijpen. Zij kan hierdoor haar beleid 
aanpassen op de medewerkers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Privatisering en managementpraktijk in Sportstad Heerenveen 

 18 

3. Theoretisch kader 

 
In dit hoofdstuk wordt de theorie beschreven die gebruikt wordt om de data te duiden en 
de resultaten generaliseerbaar te maken. De theorie helpt de data uit het 
resultatenhoofdstuk op de juiste wijze te interpreteren. 
 
Dit onderzoek bij Sportstad Heerenveen omvat verschillende thema’s. De twee 
hoofdthema’s zijn privatisering en managementinterventies. Dit onderzoek kijkt naar de 
betekenis die de medewerkers, coördinatoren en algemeen manager geven aan de twee 
hoofdthema’s. In het methodologiehoofdstuk is aan de hand van Weick (1995) inzicht 
gegeven in betekenisgeving. Dit onderzoek onderscheidt zich van andere onderzoeken 
door een verbinding te leggen tussen de privatisering en de managementinterventies. Aan 
de hand van verschillende auteurs worden de centrale thema’s privatisering en 
managementinterventies besproken. Vervolgens wordt de relatie tussen de twee thema’s 
besproken. In de afsluiting van dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven en de 
relaties tussen de verschillende concepten beschreven.  
 

Het eerste thema dat behandeld wordt is privatisering. Aan de hand van diverse auteurs 
wordt inzicht gegeven in de verschillen tussen publieke en private organisaties en de 
redenen van een privatisering. Daarnaast wordt dit onderzoek vergeleken met eerdere 
onderzoeken die betrekking hebben tot dit onderwerp. Als laatste wordt inzicht gegeven 
in de verantwoordelijkheden van een organisatie en het geven van verantwoordelijkheden 
aan medewerkers in de organisatie. 

3.1 Privatisering 

 

Organisaties staan voortdurend in wisselwerking met de omgeving. Bovens, t’Hart, van 
Twist en Rosenthal (2001) beschrijven de invloed die de omgeving uitoefent op het 
openbaar bestuur. Dit leidt volgens hen tot aanpassing van de organisatie en het 
management in het openbaar bestuur. Een mogelijkheid tot aanpassing is volgens hen 
door een publieke organisatie te managen vanuit Nieuw Publiek Management, NPM. 
Deze benadering gaat uit van publiek ondernemerschap, resultaatgerichtheid, 
bedrijfsmatig werken, de nadruk op competitie en concurrentie en door klantgerichtheid. 
Kritiek op deze manier van managen in publieke organisaties is dat in het NPM, het 
verschil tussen publiek en privaat vaak onderschat wordt.  

3.1.1 Aanpassing aan de omgeving 

 
Privatisering 
Een andere mogelijkheid tot aanpassing aan de omgeving is verzelfstandiging. Bovens et 
al. (2001) onderscheiden interne en externe verzelfstandiging. Volgens Maeijer (1998, 
66-67) is het maken van een duidelijk onderscheid tussen de verschillende begrippen 
nodig omdat volgens hem op dit gebied spraakverwarring heerst. Daarnaast worden 
diverse termen vaak door elkaar heen gebruikt, wat leidt tot onhelderheid. Bij interne 
verzelfstandiging blijft de dienst publiek en ondergeschikt aan de minster. Interne 
verzelfstandiging kan worden gerealiseerd doormiddel van zelfbeheer en beheer over 
mensen en middelen.  
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Externe verzelfstandiging kent een publieke en private vorm. Van een zelfstandig 
bestuursorgaan is sprake wanneer een organisatie na verzelfstandiging publieke taken en 
bevoegdheden behoudt en een publiekrechtelijke rechtsvorm krijgt. Een zelfstandig 
bestuursorgaan is niet hiërarchisch ondergeschikt aan de minister. Als er sprake is van het 
overhevelen van taken naar een private organisatie is er sprake van privatisering. Deze 
externe verzelfstandiging heeft de vorm van uitbesteding als een overeenkomst wordt 
aangegaan met een (particuliere) onderneming voor de productie van een bepaald goed of 
een bepaalde dienst. De meest vergaande vorm is echter de privatisering door volledige 
taakafstoting naar de markt. Hierbij vervalt voor de overheid de verantwoordelijkheid om 
deze taak uit te voeren. In figuur 1. zijn de hierboven genoemde vormen van 
verzelfstandiging schematisch weergegeven.  
 
Figuur 1. 

 
Bron: M.A.P Bovens et al. Openbaar bestuur, Alphen aan de Rijn: Kluwer 2001 
 
Bij interne verzelfstandiging is de verwachting dat meer zelfstandigheid ertoe zal 
bijdragen dat het kostenbewustzijn en de aandacht voor efficiency toe zal nemen. Bij 
externe verzelfstandiging spelen naast financieel-economische overwegingen vaak ook 
politiek-bestuurlijke overwegingen een rol Door te privatiseren wordt een zekere 
onafhankelijkheid ten opzichte van politieke bemoeienis gewaarborgd, de afstand tussen 
politiek en organisatie wordt groter.  
 
Volgens Maeijer (1998, 66) spelen nog twee gedachten op de achtergrond mee bij een 
privatisering. Bestuurlijke voordelen kunnen worden bereikt omdat een afgeslankte 
overheid zich aldus meer kan concentreren op haar kerntaken. Bovendien komen 
gewenste bezuinigingen in het vizier omdat bepaalde overheidsactiviteiten efficiënter – 
vanwege de invloed van het marktmechanisme – worden uitgevoerd.  
 
Hybride organisaties 
In figuur 2. zijn de kenmerken van een overheidsinstelling en een onderneming tegenover 
elkaar gezet. Deze scheiding is echter vaak niet zo duidelijk te maken en daarom 
beschrijven Bovens et al. (2001) de hybride organisatie als mengvorm tussen 
overheidsinstellingen en ondernemingen. In de discussie over publiek en privaat geven 
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Noodergraaf en Teeuw (2003) aan dat een organisatie niet per definitie volledig publiek 
of volledig privaat is. Hiermee wordt de tegenstelling losgelaten. Publiek en privaat 
worden daarbij ook wel vervangen door ‘taak’ en ‘markt’. De hybride organisatie bevindt 
zich ergens tussen dit continuüm in.  
 
Figuur 2. 

 
Bron: M.A.P Bovens et al. Openbaar bestuur, Alphen aan de Rijn: Kluwer 2001 
 

Er zijn onderzoeken die op bepaalde vlakken vergelijkbaar zijn met dit onderzoek. 
Nelson, Cooper en Jackson (1995) hebben kwantitatief onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van een privatisering en reorganisatie voor de medewerkers bij een regionale 
watermaatschappij. Zij hebben twee specifieke momenten gemeten: de privatisering in 
1989 en de structurele reorganisatie in 1991. Binnen de meting onderscheiden zij de 
uitvoerenden, stafmedewerkers en managers. Opvallend was dat uit dit onderzoek naar 
voren kwam dat de medewerkers met de minste controle (uitvoerenden) en meeste 
onzekerheid de meest negatieve effecten (op het gebied van ‘job satisfaction, mental and 
physical health’) ondervinden van de organisatieverandering Dit is juist het geval 
wanneer de verandering één buiten hun controle is en de consequenties van de 
verandering minder duidelijk zijn, zoals bij de privatisering. Bij de reorganisatie die 
volgde op de privatisering ging deze constatering echter niet op. Na de reorganisatie, 
waarin de divisie- en organisatiestructuur helder gedefinieerd werd bleven ‘job 
satisfaction, mental and physical health’ gelijk. De auteurs maken een punt van de 
invloed die een verandering kan hebben wanneer medewerkers geen controle hebben en 
weinig op de hoogte worden gehouden van de verandering. De boodschap valt te 

3.1.2 Vergelijking met eerder onderzoek 
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interpreteren als een waarschuwing voor managers die verandering nastreven binnen een 
organisatie.  
 
Ashford (in Neslon, Cooper en Jackson, 1995) geeft aan dat over het algemeen het 
onderzoek naar het effect van organisatieverandering op medewerkers zich concentreert 
op één specifiek aspect van het veranderingsproces. Dit onderzoek is een verdieping op 
kwantitatief onderzoek door de meningen en reflecties van mensen op de privatisering 
van De Telle naar Sportstad Heerenveen weer te geven. Door mij niet alleen te richten op 
de managementinterventies maar ook op privatisering en te werken met semi-
gestructureerde interviews met open vragen, heb ik de mogelijkheden voor de 
medewerkers open gehouden om vrij te praten over de privatisering en de 
managementinterventies.  
 

Om een beter begrip te krijgen van de privatisering en van de interventies die de 
algemeen manager van Sportstad Heerenveen heeft doorgevoerd, wordt hier onder andere 
aan de hand van Bovens (1998) ingegaan op het managen van ‘responsibilities’ wat in dit 
onderzoek vertaald wordt als verantwoordelijkheden.  

3.1.3 Management van verantwoordelijkheden  

 
Het probleem met de term ‘responsibility’ schuilt volgens Bovens in het feit dat het een 
containerbegrip is, het is makkelijk gezegd maar niemand weet precies wat het betekent. 
‘Responsibility’ is volgens Bovens een complex idee dat vele plausibele definities kent, 
maar deze definities zijn zelden verenigbaar. ‘Resonsibility’ of ‘responsible’ zijn termen 
die waarden uitdrukken, maar deze waarden verschillen van tijd tot tijd, plaats tot plaats 
en spreker tot spreker. Als laatste is ‘responsibility’ een term die iedereen ondersteund. 
Niemand is tegen een verantwoordelijke organisatie, hierdoor blijft het een leeg begrip.  
 
Aan de hand van Hart (1968, 211-230) onderscheidt Bovens vier vormen van 
‘responsibility’ en voegt daar een vijfde aan toe: 

1. ‘Responsibility as cause’. Verantwoordelijkheid als oorzaak, bijvoorbeeld 
alcoholconsumptie was verantwoordelijk voor zijn slechte functioneren, maar ook 
een virus was verantwoordelijk voor de griepepidemie. 

2. ‘Responsibility as accountability’. Wanneer iemand ergens verantwoordelijk voor 
wordt gehouden, iets wat al gebeurt is. 

3. ‘Responsibilitiy as capacity’. Men moet verantwoordelijkheden kunnen dragen. 
Van sommige mensen die bijvoorbeeld een ziekte hebben kun je zeggen: ‘die is 
niet toerekeningsvatbaar’.  

4. ‘Responsibility as task’. Wanneer iemand een bepaalde sociale rol heeft, een 
bepaalde baan in een organisatie waarvoor bepaalde competenties nodig zijn, 
spreekt men over verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden vloeien 
voort vanuit de hiërarchie, vanuit de taak.  

5. ‘Responsibility as virtue’. Verantwoordelijkheid als karaktereigenschap. Deze 
vorm suggereert dat iemand zijn taken serieus neemt, en zichzelf 
verantwoordelijk voelt ten opzichte van anderen voor de consequenties van zijn 
acties. 
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Bovens gaat vervolgens verder in op twee van de bovenstaande concepten van 
‘responsibility’. ‘Responsibility as accountability’, die hij passieve ‘responsibility’ 
noemt. Bij deze vorm gaat het om de verantwoordelijkheid na de gebeurtenis. Iemand 
wordt wel of niet verantwoordelijk gehouden. De tweede vorm die Bovens onderscheidt 
is de actieve ‘responsibility’. De nadruk ligt hier meer op de acties in het huidige, op de 
preventie van ongewilde situaties en gebeurtenissen. Het is de vraag van 
verantwoordelijk handelen, het nemen van verantwoordelijkheden en je verantwoordelijk 
gedragen.  
 
Ondanks dat Bovens met name ingaat op de verantwoordelijkheden van organisaties in 
het algemeen wordt in het onderzoek bij Sportstad Heerenveen ook gekeken naar 
verantwoordelijkheidsoverdracht binnen een organisatie. Het is voor dit onderzoek 
interessant om te kijken naar de actieve ‘responsibility’. De eerste vorm stimuleert echter 
wel de tweede vorm. Door te realiseren dat men ergens verantwoordelijk voor kan 
worden gehouden, de passieve kant, wordt men gestimuleerd om zich verantwoordelijk te 
gedragen, de actieve kant (Bovens, 1998, 39). 
 
De kwestie van verantwoordelijkheden is een typisch human resource management 
(HRM) vraagstuk. Voor Hoekstra en van Sluijs (2003, 4-5) is het van belang dat mensen 
ook daadwerkelijk verantwoordelijkheden krijgen. Eén van de mogelijkheden hiertoe is 
delegeren: 
 

“Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op 
duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers.”  

 
Herremans (2005, 61) beschrijft de verplaatsing van verantwoordelijkheid van boven 
naar beneden toe in de hiërarchie. Het voordeel voor de medewerkers is volgens hem dat 
ze een interessante baan hebben met meer controle over het werk. Het voordeel voor de 
organisatie is dat op deze mannier de productiviteit omhoog gaat en de reactiesnelheid 
richting klanten kan versnellen doordat medewerkers beslissingen kunnen nemen zonder 
dat ze expliciet toestemming nodig hebben van een bovengeschikte. Het betekent volgens 
Dertouzos (in Herremans 2005, 61) voor de organisatie wel dat kennis van zaken en 
achtergrondinformatie waarom zaken op een bepaalde manier geregeld zijn, met de 
medewerkers gedeeld moet worden. Medewerkers moeten de kennis en de ruimte hebben 
om zich verantwoordelijk te kunnen gedragen. Volgens Hoekstra en van Sluijs (2003) 
kunnen mensen die de ruimte krijgen om verantwoordelijk te zijn, ook echt aangesproken 
worden op de resultaten, dus op de keuzes die ze gemaakt hebben. Doordat mensen het 
gevoel hebben dat ze aangesproken kunnen worden op processen of werkzaamheden die 
verkeerd kunnen gaan, de passieve kant, zullen mensen eerder geneigd zijn om zich 
verantwoordelijk te gedragen, de actieve kant. Deze actieve kant werkt volgens Hoekstra 
en van Sluijs alleen als er sprake is van interactie, controle en feedback. Zonder deze 
mechanismen ontstaat vrijblijvendheid en dat zorgt ervoor dat de medewerkers zich 
onzeker en stuurloos voelen.  
 
In een HRM opvatting hebben de medewerkers allen een bewust aandeel naar de mate 
waarin dat kan. Hoekstra en van Sluijs beschrijven het instructiemodel en het 
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commitment-model. Bij het commitment-model hebben medewerkers allen als het ware 
mentale aandelen in de organisatie. In de praktijk is collectief commitment met de 
organisatie vaak een ver ideaal. Het commitment-model vereist volgens de auteurs 
vertrouwen van management in medewerkers en respect voor hun inbreng. Aan de andere 
kant is het ook van belang dat de medewerkers vertrouwen hebben in het management en 
respect voor hun inbreng. Naar mijn mening is dit een wisselwerking, wanneer 
medewerkers zich serieus genomen en gerespecteerd voelen, zullen zij meer respect 
hebben voor het management.  
 
Organisaties vertonen volgens Hoekstra en van Sluijs (2003, 8-10) vaak een combinatie 
tussen het commitment-denken in de bovenste lagen en bevelsdenken daaronder. Om het 
commitment-model te laten slagen is het volgens hen van belang dat er voldoende 
gecommuniceerd (tweerichtingsverkeer) wordt en dat de zeggenschap en eigen 
verantwoordelijkheid van de medewerkers serieus genomen wordt. Zij geven het belang 
aan van open relaties tussen de betrokkenen door middel van goede, open en tijdige 
communicatie. Het is belangrijk dat de actoren elkaar daarbij serieus nemen. Het gaat 
hierbij niet alleen om mensen in leidinggevende functies, maar het gaat er juist om 
iedereen te laten merken dat men meetelt in de organisatie. Ik ben het in deze met 
Hoekstra en van Sluijs eens dat dit een moeilijke opgave is, omdat commitment de basis 
is voor het welslagen van andere HRM-opgaven. Waar commitment ontbreekt wordt het 
voor alle HRM-opgaven een moeizame onderneming om ze te realiseren. Een organisatie 
waar mensen zich aan committeren heeft een veel betere kans van slagen. 
 

Het tweede thema dat wordt behandeld zijn de managementinterventies. Om een beter 
begrip te krijgen van interventies wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van het artikel 
Interveniëren en veranderen van Boonstra en de Caluwé (2006). In het artikel 
beschrijven zij een aantal aspecten van de paradoxale wereld die de context vormt waarin 
interventies worden gedaan. Huib Koeleman beschouwt een interventie als tussenkomst 
of actie om een persoon of groep te bewegen in een bepaalde veranderrichting 
(Koeleman, 2002, 22). 

3.2 Interveniëren en veranderen 

 
We leven in een steeds complexere samenleving waarin een grote diversiteit van actoren 
met elkaar betekenis zoeken en werkelijkheden creëren. Een deels terugtredende overheid 
door privatisering en verzelfstandiging versterkt deze diversiteit in betekenisgeving. De 
toename van afhankelijkheden tussen publieke en private organisaties doet grenzen 
tussen markt en overheid vervagen en leidt tot hybride organisaties die in een 
spanningsveld opereren tussen het private domein en de publieke sector. Dit 
spanningsveld wordt door Boonstra en de Caluwé beschreven aan de hand van 
paradoxen. Hier worden enkele van deze paradoxen beschreven die van toepassing zijn 
op dit onderzoek.  
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Innovatie verlangt het nemen van risico’s en dat staat op gespannen voet met beheersing 
en controle. Volgens Kleijn en Rorink (2005, 180-183) is procesinnovatie vanuit een 
aantal invalshoeken te bekijken, namelijk: 

3.2.1 Innovatie en beheersing 

1. Innovatie op het gebied van de toepassing van nieuwe technologieën in processen. 
De technische innovatie van het productieproces. 

2. Innovatie op het gebied van de structurering en inrichting van procesuitvoering 
(waarin flexibiliteit, efficiëntie en de taken en arbeidssatisfactie van de 
medewerkers en het management centraal staan). 

3. De logistieke verbetering van bestaande, al dan niet geautomatiseerde 
productieprocessen. Bij innovatie wordt ook gepleit voor cultuurveranderingen 
om starre organisatievormen te doorbreken en bureaucratie te bestrijden. 
Tegelijkertijd verlangen de aandeelhouders echter een heldere koers en 
daadkrachtige sturing om kosten te reduceren en doelen te realiseren.  

 
In dit onderzoek gaat het om de tweede vorm van innovatie op het gebied van 
structurering. Er is volgens Boonstra en de Caluwé (2006) sprake van een paradoxale 
situatie waarin behoefte is aan controle en beheersing die conflicteert met innovatie en 
vernieuwing, en waarin het uitzetten van een heldere koers en daadkrachtige sturing op 
gespannen voet staan met verkennen, experimenteren en zelfsturing. Broen, de Jong en 
Kooijmans (1995, 9-11) beschrijven beheersen als het planmatig beïnvloeden van het 
reilen en zeilen van de onderneming.  
 
Cameron (2006) beschrijft het ‘Competing Values Framework’ (concurrerende waarden 
raamwerk). Dit model geeft de concurrerende waarden van organisatorische 
doeltreffendheid en onderscheidt twee dimensies. De eerste dimensie betreft de 
organisatorische focus, de interne nadruk op mens en beheer. De tweede dimensie 
beschrijft de organisatorische voorkeur voor structuur en gaat over het contrast tussen 
stabiliteit en controle versus flexibiliteit en verandering. De toevoeging van de term 
‘competing values’ heeft betrekking op de door Quinn veronderstelde tegenstellingen 
tussen verschillende oriëntaties conform de twee dimensies van het model. De dimensie 
flexibiliteit versus beheersing is een spanningsveld tussen enerzijds mens- en 
innovatiegerichte waarden en anderzijds beheers- en resultaatgerichte waarden. Een hoge 
waardering voor de ene gaat volgens Quinn (in Dusschooten-de Maat, 2004, 25-27) per 
definitie ten koste van de ander.  
 
Net als Dusschooten-de Maat (2004) ben ik van mening dat de mate waarin de vier 
veronderstelde cultuuroriëntaties tegelijk voorkomen niet aan te tonen is door de methode 
die Quinn hanteert. Waarden kunnen naast elkaar in even sterke mate voorkomen en een 
hoge score voor de ene hoeft niet per definitie een lage score voor de ander te betekenen. 
 

Bij bedrijfsmatige sturing gaat het volgens Boonstra en de Caluwé (2006) primair om 
structurering van de organisatie en het beheersen, regelen en controleren van 
bedrijfsactiviteiten. Aandachtspunten zijn volgens hen onder andere een efficiënte 
ordening van bedrijfsprocessen, een heldere interne structurering van activiteiten en een 

3.2.2 Bedrijfsmatige en culturele sturing 
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duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Naast de 
bedrijfsmatige sturing beschrijven Boonstra en de Caluwé ook het belang van 
organisatiecultuur en menselijk gedrag, het stimuleren en samenbrengen. Bij stimuleren 
gaat het om het beste uit mensen naar boven te halen. Bij samenbrengen gaat het om het 
herkennen en bespreekbaar maken van regelmaat om patronen te kunnen doorbreken. Bij 
zowel stimuleren als samenbrengen gaat het om het geven van vertrouwen en respect, het 
bij elkaar brengen van gezichtspunten, het creëren van draagvlak voor verandering, en het 
geven van feedback op het functioneren van mensen en afdelingen.  
 

Bij een aspectmatige invalshoek wordt volgens Boonstra en de Caluwé (2006) een 
probleem geanalyseerd vanuit een enkelvoudig perspectief. Na de analyse worden doelen 
geformuleerd en oplossingen geïmplementeerd. Er wordt primair gekeken naar het 
centrale doel van de organisatie en de wijze waarop de doelstellingen kunnen worden 
bereikt. Deze benadering gaat uit van een ordelijke wereld die uitgaat van 
voorspelbaarheid en bestuurbaarheid. Wanneer men zich focust op meerdere problemen 
en een meervoudig perspectief is de aspectmatige benadering een weinig vruchtbare weg. 
Toch wordt deze benadering volgens Kuipers en van Amelsvoort (1993) vaak gekozen. 
Het sluit volgens hen aan bij het op gescheiden disciplines gebaseerde professionele 
denken. Wanneer er onvoldoende informatie beschikbaar is of geen prognoses mogelijk 
zijn vanwege onvoorspelbare situaties, dan is volgens Boonstra en de Caluwé (2006) een 
meervoudig en holistisch perspectief nodig waarin meerdere gezichtspunten samenkomen 
en een strategie gaandeweg vorm krijgt in een strategisch communicatief proces van 
betrokkenen. De holistische benadering gaat er volgens Pol (2003) van uit dat alles en 
iedereen met elkaar in verbinding staat. De mensheid en zijn omgeving moeten volgens 
Pol gezien worden zoals ze zijn: volledig onderling afhankelijk en verbonden. 

3.2.3 Aspectmatig en holistisch handelen 

 

Bij geplande verandering gaat het volgens Boonstra en de Caluwé (2006) om een proces 
van sturen en regelen gericht op het bereiken van veranderingsdoelen. Achter deze 
aanpak zit de veronderstelling dat een organisatie zich in een stabiele evenwichtstoestand 
bevindt. Als de omgeving verandert, dan moet de organisatie een beweging doormaken 
waarin de organisatie opnieuw in staat is te voldoen aan de omgevingseisen. Deze 
ordening verlangt het voorspellen, sturen en beheersen van ontwikkelingen. De aanpak 
van gepland veranderen voldoet volgens de auteurs in voorspelbare situaties als wordt 
gezocht naar eenvoudige oplossingen voor bekende problemen. Bij ambigue 
vraagstukken en slecht te definiëren problemen is een andere aanpak nodig. Het gaat dan 
om vernieuwingsprocessen waarin actoren uit diverse organisaties zijn betrokken. Waar 
nieuwe vormen van organiseren ontstaan en vernieuwingen in gang worden gezet, 
worden strategisch communicatieve oplossingsrichtingen gevraagd waarbij actoren met 
elkaar praten, betekenissen zoeken en nieuwe contexten creëren.  

3.2.4 Gepland veranderen en betekenis zoeken 

 
Deze paradox is te vergelijken met de door Wierdsma en Swieringa (2002) 
geïntroduceerde metafoor van de reis. Zij maken onderscheid tussen reizen en trekken. 
Bij reizen is de verandering een verzorgde reis. De reis is slechts een tijdelijke, 
vervelende overgang bedoeld om daarna op de nieuwe bestemming rust te krijgen. 
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Hiertegenover staat veranderen als trekken. Bij trekken gaat het om de tocht, waar de 
organisatie precies uitkomt, is het resultaat van de gewenste situatie, omstandigheden en 
voortschrijdend inzicht. Bij reizen is de bestemming het doel en voor trekkers is de reis 
het doel. Bij gepland veranderen gaat het om de reis, waarbij voorspellen, sturen en 
beheersen van ontwikkelingen centraal staat. Bij trekken zoekt men samen naar 
betekenissen en worden nieuwe contexten gecreëerd. Hierbij staat de oplossing niet van 
tevoren vast.  
 

Om een beter begrip te krijgen van de invloed die beslissingen in een maatschappelijke 
omgeving hebben op een organisatie wordt aan de hand van Bailey (1977), Verweel 
(1987) en Siebers, Verweel en de Ruijter (2002) de relatie besproken tussen de arena 
(organisatie) en de maatschappelijke omgeving (domein). Hoewel de focus bij de hier 
genoemde auteurs op microniveau ligt waarbij de nadruk wordt gelegd op strijd in de 
arena, ligt de focus in dit onderzoek op meso-niveau, op de relatie tussen de arena en de 
omgeving. Ter verduidelijking wordt eerst de arena toegelicht.  

3.3 Domein, veld en arena 

 

Bailey (1977) introduceert in zijn ‘Morality and Expediency’ de arena. De ‘arena’ 
refereert hier aan de ideeën die mensen hebben over hoe beslissingen in een organisatie 
gemaakt worden. Binnen de arena onderscheidt Bailey drie niveaus, ‘stages’: 
‘frontstage’, ‘backstage’ en ‘under the stage’. ‘Frontstage’ gaat over datgene wat ‘is said 
in the open’. Bij ‘backstage’ gaat het erom de discussie te richten op overeenkomsten 
waar men mee kan leven. ‘Under the stage’ worden de beide andere niveaus begeleid 
door uitingen van persoonlijke animositeit, roddel en achterklap. Deze niveaus zijn niet 
alleen een aanduiding voor de plaats van handeling, maar ze geven ook ieder apart de 
inhoud en vorm van de processen daarbinnen weer. Ondanks dat er drie niveaus worden 
beschreven benadrukt Bailey dat het om één geheel gaat, de verschillende ‘stages’ 
beïnvloeden elkaar en het is mogelijk om de grenzen tussen de ‘stages’ over te steken. 

3.3.1 De arena 

 
Verweel (1987) bekritiseert Bailey door te stellen dat Baileys aanduidingen voor de 
verschillende ‘stages’ niet erg scherp zijn en dienen volgens hem van andere accenten te 
worden voorzien. Bij de uiteenzetting van Baileys ideeën heeft Verweel de begrippen ‘op 
het podium’, (frontstage), ‘achter de coulissen’ (backstage) en ‘in de kleedkamers’ (under 
the stage) geïntroduceerd. Door de inhoud en codes van Bailey verder in te vullen geeft 
Verweel een meer specifieke omschrijving van de begrippen. Hij heeft dit in 
‘Management van diversiteit in arbeidsorganisaties’ samen met Siebers en de Ruijter 
(2002) verder uitgewerkt. Bij de bespreking van de theatermetafoor wordt gekeken naar 
de verhoudingen tussen de verschillende niveaus. Deze niveaus staan onder druk van 
verschillende krachten. Het gaat volgens Siebers et al. (2002) naar voorbeeld van 
Mintzberg om de sociale en institutionele en politieke en culturele verhoudingen.  
De arena is een open systeem dat beïnvloed kan worden door de omgeving. Verweel 
(1987) geeft de complexe afhankelijkheidsrelaties en machtsverhoudingen weer die 
bestaan tussen de arena en de omgeving. De arena wordt verder verkent en uitgewerkt 
aan de hand van de relatie met het veld en het domein.  
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De arena wordt door Verweel (1987) beschreven als een kleinere ruimte met daarbinnen 
een strijdperk. Het veld en het domein worden gebruikt als ruimere context. Verweel 
maakt voor de toelichting van het veld gebruik van de theorieën van Turner en Schwartz 
(1968). Het belangrijkste onderscheid tussen de arena en het veld wordt gemaakt op 
grond van de (in)directe participatie van personen en (in)directe waarden en 
belangenaspecten. De omgeving en de organisatie hebben ieder een eigen inhoud en 
ruimte, maar werken op elkaar in.  

3.3.2 Het veld 

 
De bredere context moet gezien worden in een historisch perspectief. Deze bredere 
context definieert volgens Verweel als het ware het sociaal-culturele ‘klimaat’ 
waarbinnen de arena geplaatst is. Hierdoor is deze context een referentiekader voor 
partijen in de arena. De externe praktijken verschijnen in de arena niet alleen als hulpbron 
of beperking voor de partijen, maar grijpen in de constitutie van de arena in. 
‘Rationalisering’ legt niet alleen extra gewicht in de schaal bij beslissingen over 
(beleids)processen, maar beïnvloedt op termijn de constitutie van de arena. 
 
Verweel definieert het veld vanuit de ideologietheorie als:  
 

“De specifieke articulatie van praktijken, die buiten de arena staat, 
maar wel direct betrokken is bij de praktijken in de arena.” 

 
Bate (1994) sluit aan bij Verweel door het belang van de historie van de 
cultuur/organisatie te kennen. Bij het ontwikkelen van een strategie voor culturele 
verandering moet men rekening houden met de contextuele dimensie, de 
omgevingscontext waarin de cultuur is gesitueerd. Managers zijn geneigd om altijd 
vooruit te willen kijken. Het cultuurperspectief dat door Bate wordt gepresenteerd zet het 
verleden terug op de agenda en maakt het belangrijk. Het huidige en de toekomst worden 
volgens hem alleen betekenisvol wanneer ze worden geplaatst in de context van het 
verleden. Ondanks de aparte labels: verleden, huidig en toekomst zijn dit geen aparte 
entiteiten, maar staan ze met elkaar in verband in een continue temporeel proces. Het is 
volgens Bate van belang om niet alleen de structuur van een cultuur te kennen, maar ook 
hoe deze kan veranderen en ontwikkelen – het proces.  
 
Volgens Bate is het ontwikkelen van een strategie hetzelfde als culturele ontwikkeling. 
Wanneer je een strategie ontwikkelt ben je volgens Bate bezig in een proces van culturele 
verandering. Het managen van strategische verandering moet volgens hem niet verklaard 
worden in termen van rationele planningsmodellen, maar in termen van cognitieve, 
culturele en politieke context met de beperkingen voor organisaties en 
managementpraktijk. Bate geeft aan dat het ‘succes’ van een gevoerde strategie niet een 
onderdeel van de strategie zelf is, maar ook van de tijd, plaats en de hele context waarin 
de verandering zich afspeelt. De context bepaalt de manier waarop mensen zien, 
begrijpen, betekenis geven, werken en zich organiseren. 
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Verweel (1987) introduceert het begrip ‘domein’ als aanduiding voor de omgeving 
waarin het veld en de arena verschijnen als steeds vast te stellen eenheden binnen een 
bepaalde ruimte van mogelijkheden. Het domein is geen gesloten geheel, binnen het 
domein bestaan veel soorten partijen en processen. Processen die gaande zijn en 
beslissingen die genomen worden in het domein, hebben invloed op de processen en het 
beleid in de arena. Wanneer je naar een bepaald proces kijkt, moet voor de constructie 
van een arena of veld telkens opnieuw vastgesteld worden welke aspecten vanuit het 
domein hierbij betrokken zijn. Het domein en het veld functioneren als omgeving van de 
arena. Domein, veld en arena brengen de ingewikkelde samenhang tussen organisatie en 
omgeving op een wederkerige, in elkaar grijpende en in elkaar overlopende wijze tot 
uiting. In Figuur 3. geeft Verweel de verhoudingen tussen de verschillende niveaus ten 
opzichte van elkaar schematisch weer. 

3.3.3 Domein 

 
Figuur 3: Verhoudingen tussen domein, veld en arena 

 
Bron: Paul Verweel, (1987), Universiteit: Verandering en Planning, Universiteit Utrecht 
 
Onder het domein valt de maatschappelijke omgeving. Deze is in te delen in het 
maatschappelijke stelsel en het maatschappelijke klimaat. Het maatschappelijke stelsel 
bestaat uit de juridische kant van de privatisering, de omslag van een overheidsdienst 
naar een commercieel bedrijf. Het maatschappelijk klimaat bestaat bijvoorbeeld uit het 
maatschappelijk belang van sport. Topsporters worden als voorbeeld genomen en sport 
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wordt belangrijk gevonden. Onder het maatschappelijke stelsel valt de taakomgeving, dit 
is het niveau van het veld. Hier bevinden zich alle partijen die betrokken zijn en hier 
liggen contracten en afspraken. De taakomgeving is te verdelen in een interne en externe 
taakomgeving. De interne taakomgeving bestaat uit verschillende arena’s waar gestreden 
wordt en machtsissues worden beslecht.  
 
Dit onderzoek bij Sportstad Heerenveen voegt vanuit de optiek van het ideologiebegrip 
iets toe aan het inzicht in de relatie tussen de omgeving en organisatie. Er is een bepaalde 
afhankelijkheid tussen arena, veld en domein.  
 

In deze paragraaf worden de verschillende thema’s kort samengevat en wordt de relatie 
tussen de concepten weergegeven. 

3.4 Samenvattend, de relaties tussen de verschillende concepten 

 
Privatisering 
Bovens et al. onderscheiden verschillende vormen van verzelfstandiging. Dit onderzoek 
richt zich op het thema privatisering. In vergelijking met eerder onderzoek rond dit thema 
van Nelson, Cooper en Jackson (1995) waarin zij kwantitatief onderzoek hebben gedaan 
naar een privatisering en reorganisatie op het gebied van ‘job satisfaction, mental and 
physical health’, gaat dit onderzoek dieper in op de relatie tussen de privatisering en 
managementinterventies aan de hand van de betekenissen die de medewerkers hier aan 
geven. Bij de privatisering gaat het om verantwoordelijkheden. Bovens (1998) 
onderscheidt passieve en actieve verantwoordelijkheid. Bij de passieve vorm gaat het om 
verantwoordelijkheid na de gebeurtenis. Bij de actieve vorm gaat het om acties in het 
huidige, op de preventie van ongewilde situaties en gebeurtenissen door je 
verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan zowel gelden voor een organisatie als een 
medewerker in een organisatie. Volgens Hoekstra en van Sluijs (2003) is het bij het 
geven en nemen van verantwoordelijkheden van belang dat medewerkers en 
coördinatoren elkaar serieus nemen en er commitment is, wat nodig is voor het welslagen 
van andere HRM-opgaven. 
 
Vanuit de optiek van de overheid zijn er verschillende manieren om zich aan te passen 
aan de omgeving. Bij de keuze voor een volledige afstoting vervallen de 
verantwoordelijkheden voor de publieke partij en hiermee is mogelijk de kous voor de 
gemeente Heerenveen af. In dit onderzoek ben ik geïnteresseerd in de 
managementpraktijk die volgt op de privatisering. Deze managementpraktijk bestaat uit 
interventies die de verhoudingen tussen management en medewerkers beïnvloeden. 
 
Managementinterventies 
Koeleman (2002) beschouwt een interventie als tussenkomst of actie om persoon of 
groep te bewegen in een bepaalde veranderrichting. Innovatie en beheersing, 
bedrijfsmatige en culturele sturing, aspectmatig en holistisch handelen en gepland 
veranderen en betekenis zoeken zijn volgens Boonstra en de Caluwé (2006) een aantal 
aspecten van de volgens hen paradoxale wereld, welke de context vormt voor 
interventies. Deze contexten worden gevormd door beslissingen en ontwikkelingen 
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buiten de organisatie om. Deze koppeling wordt gemaakt aan de hand van het domein, 
veld en arena. 
 
Het gevolg van de privatisering is dat de medewerkers van ambtenaar bij De Telle, 
commercieel medewerker bij Sportstad Heerenveen zijn geworden. Door de verschillen 
tussen publieke en private organisaties kunnen er problemen ontstaan. Verweel (1987) en 
Bate (1994) geven de rol die macht, omgeving en context bij verandering spelen weer. 
 
Domein, veld en arena 
Verweel (1987) koppelt domein, veld en arena aan elkaar. Beslissingen die in het domein 
worden genomen hebben invloed op zowel het veld als de arena (de organisatie). Het 
domein is de maatschappelijke omgeving, hieronder valt het maatschappelijk stelsel. Het 
veld is onderdeel van de taakomgeving en hieronder vallen de verschillende arena’s. De 
nadruk van het onderzoek bij Sportstad Heerenveen ligt op de invloed die beslissingen in 
het domein hebben op de arena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Privatisering en managementpraktijk in Sportstad Heerenveen 

 31 

4. Resultatenhoofdstuk 

 

In dit hoofdstuk wordt de privatisering van zwembad De Telle toegelicht. De situatie 
zoals deze in De Telle was, wordt besproken aan de hand van de quick scan 
‘Marktgericht vernieuwen’. Deze scan is uitgevoerd door de afdeling BMC- Sport & 
Leisure van adviesbureau BMC, in opdracht van Sportstad Heerenveen BV (BMC- Sport 
& Leisure, 2004). Door middel van deze quick scan is de destijds gevoerde en beoogde 
bedrijfsvoering geanalyseerd. In het rapport ‘Marktgericht vernieuwen’ staan de 
algemene sportgerelateerde trends en ontwikkelingen beschreven en de trends en 
ontwikkelingen in vraag en aanbod van sportaccommodaties. Daarnaast staan de 
demografische en ruimtelijke ontwikkeling van Heerenveen beschreven. Voor het huidige 
onderzoek zijn met name de beschrijving en analyse van het zwembad De Telle 
interessant.  

4.1 Privatisering 

  
Vervolgens komen het proces en de gevolgen van de privatisering aan bod. Aan de hand 
van interviews met de medewerkers, coördinatoren, algemeen manager en extern 
adviseur wordt beschreven welke betekenis zij geven aan de privatisering en het proces 
van de privatisering. Er wordt ingegaan op de invloed die de overgang heeft gehad op de 
medewerkers die van de ambtenaar bij De Telle, medewerker van een commerciële 
organisatie zijn geworden.  
 

Sportstad Heerenveen BV is een initiatief van het Friesland College, SC Heerenveen, De 
Friesland Zorgverzekeraar en de gemeente Heerenveen, de drie laatstgenoemden zijn 
aandeelhouder. De afzonderlijke plannen van SC Heerenveen, het Friesland College en 
het sportcomplex De Telle brachten gemeente Heerenveen er toe de krachten te bundelen. 
De motivatie voor gemeente Heerenveen was het vernieuwen en optimaliseren van haar 
sportaccommodaties en het herhuisvesten en optimaliseren van haar 
onderwijsinstellingen. Bovenal was er de wens om een impuls te geven aan de 
Heerenveense economie (Sportstad Heerenveen Masterplan 2002). Het gezamenlijke doel 
van de initiatiefnemers van ‘Heerenveen Sportstad’ is om een complex voor sport, 
onderwijs, gezondheidszorg en bedrijvigheid te realiseren dat op elk van deze aspecten 
een kwalitatieve versterking betekent ten opzichte van de bestaande voorzieningen in 
Noord-Nederland. Daarnaast is een centrale synergiedoelstelling het sterke sportieve 
imago van Heerenveen optimaal te benutten ter ondersteuning van de economische 
ontwikkeling in de A7-zone (Regiegroep Heerenveen Sportstad, Sportstad Heerenveen 
Masterplan, 2002). 

4.1.1 Aanleiding privatisering 

 
Dit onderzoek richt zich op het Sportcentrum van Sportstad Heerenveen. Onder het 
Sportcentrum vallen zwembad, sporthallen, squashbanen, dojo en het turncentrum. Het 
zwembad en de sporthal van De Telle zijn geprivatiseerd en maken nu onderdeel uit van 
Sportstad Heerenveen. Om een beeld te krijgen van de situatie zoals deze was voor de 
privatisering, wordt aan de hand van een in 2004 door BMC uitgevoerde quick scan een 
korte situatieschets van zwembad De Telle gegeven. 
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Sportstad Heerenveen heeft een organisatiestructuur waarin verschillende onderdelen zijn 
ondergebracht. In de gemeentelijke situatie waren zwembad en sporthal ook in één 
organisatiestructuur ondergebracht. De bedrijfsleider was een door de gemeente 
aangestelde interim-manager die de eindverantwoordelijkheid had en tevens de overgang 
naar de nieuwe accommodatie moest begeleiden. Het operationeel leiderschap vond 
plaats door twee teamleiders. Eén teamleider was verantwoordelijk voor het vrouwelijk 
personeel en de zwemlessen en de andere teamleider was verantwoordelijk voor het 
mannelijk personeel, de doelgroepen en de veiligheid. 

4.1.2 Situatieschets zwembad De Telle 

 
Uit de eerder genoemde quick scan komt naar voren dat de leiding als open en eerlijk 
werd ervaren. (Participatief) overleg kon altijd op basis van verantwoordelijkheden en 
vertrouwen. Beschreven wordt dat bovengenoemde openheid en gelijkwaardigheid bij 
bepaalde personen tot ontevredenheid leidde, zij ervoeren geen leiding. Er werden wel 
afspraken gemaakt maar indien deze niet werden opgevolgd werden deze personen hier 
niet op aangesproken. Aanspreken op gedrag en het geven van feedback bleek moeilijk te 
zijn. Verder bleek dat de coördinatoren inhoudelijk (te) druk waren om met werkelijke 
managementtaken c.q. aansturing bezig te zijn. De coördinatoren waren voornamelijk 
vanuit de inhoud in hun rol als teamleider gegroeid. Financiële kennis en 
managementervaring waren niet aanwezig. Het personeel ‘beleefde’ de twee teamleiders 
niet als coördinatoren. Opvallend is dat uit de quick scan naar voren komt dat het 
merendeel van het personeel structureel overwerkte, dit betrof voornamelijk de 
parttimers. De gemeente Heerenveen had zelf ten tijde van de quick scan geen 
oproepkrachten in dienst.  
 

De privatisering is mede begeleid door Monique van Klaveren. Als extern adviseur stond 
ze Sportstad Heerenveen ten dienst. Het was volgens haar cruciaal welke CAO de 
medewerkers zouden krijgen. Er is gekozen voor de CAO recreatie, Recron. De gemeente 
stond er op dat er een goede regeling werd getroffen met de medewerkers. In paragraaf 
4.1.5. wordt verder ingegaan op de financiële verandering voor de medewerkers als 
gevolg van de privatisering. 

4.1.3 Proces privatisering 

 
Ter begeleiding van de privatisering organiseerde de gemeente bijeenkomsten die geleid 
werden door de gemeentesecretaris. Volgens Monique van Klaveren wilde de 
gemeentesecretaris een bepaald beeld neerzetten om interne onrust in de 
ondernemingsraad te voorkomen. Volgens Monique van Klaveren wilde de 
gemeentesecretaris toezeggingen op het gebied van het gelijk blijven van de 
arbeidsvoorwaarden. De gemeentesecretaris wilde ervoor zorgen dat de medewerkers er 
niet op achteruit zouden gaan en er goed voor hen gezorgd zou worden. Directeur van 
Sportstad Heerenveen Tjisse Wallendal kon dat volgens Monique van Klaveren op dat 
moment niet toezeggen omdat nog niet bekend was welke CAO van toepassing zou zijn 
op de medewerkers. Naar aanleiding van de bijeenkomsten met de gemeentesecretaris 
zijn er individuele gesprekken gevoerd met de medewerkers. In gesprekken met de 
medewerkers is geprobeerd de werkzaamheden, posities en veranderingen in beeld te 
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brengen. In de functiebesprekingen zijn mensen enthousiast gemaakt door enkele 
coördinerende functies te ontwerpen met daarbij horende taken.  
 
In de eerder genoemde quick scan staat onder het kopje ambitie en inzetbaarheid van het 
personeel beschreven dat het personeel over het algemeen content was met de geplande 
verhuizing naar Sportstad Heerenveen. Het bood nieuwe uitdagingen en kansen voor de 
medewerkers om zich te ontplooien. Het zwembad De Telle bood in de periode dat de 
quick scan is uitgevoerd geen uitdaging meer, veel medewerkers deden hun werk op de 
zogenaamde ‘automatische piloot’. Echter niet iedereen deelde deze mening: 
 

“Nee, ik zat er niet op te wachten in ieder geval, ik had in De Telle de 
mooiste baan van de wereld.” 

 
Uit de quick scan blijkt dat het personeel over het algemeen de overgang naar Sportstad 
Heerenveen wel als positief zag. Met name de mogelijkheden die de nieuwe 
accommodatie bood en het Sportcentrum als onderdeel van een groter geheel werden als 
positief ervaren, een medewerker zegt hierover: 
 

‘Ja de overgang naar een heel ander gebouw, een complexere structuur, 
veel meer dingen, sporthallen, tennisbanen, squashbanen, fitness, alles 
eromheen. Dat is wel een overgang, maar ik vind dat op zich wel prettig. 
Je staat wat meer in het leven, je hebt wat meer leven om je heen.’ 

 

Uit de quick scan blijkt dat de communicatie met Sportstad Heerenveen over het 
algemeen als ‘koud’ ervaren is. Waar het zo goed en ‘warm’ was in het begin van het 
traject werd het steeds stiller. De informatie rondom de voortgang en de planning werd 
over het algemeen als onvoldoende ervaren. Een aanbeveling uit de quick scan was het 
betrekken en informeren van het zwembadpersoneel bij de voortgang en planning van 
Sportstad Heerenveen. Uit de interviews blijkt echter dat de medewerkers vinden dat er te 
weinig naar hen geluisterd is: 

4.1.4 “We zijn gestart zonder dat we er klaar voor waren” 

 
“We wisten wat er zou gebeuren, we mochten er over meepraten, maar 
het werd genegeerd. Een collega die er nu niet meer is, die mocht mee 
doen in vergaderingen, maar alles wat hij aandroeg, daar werd niets 
mee gedaan. Dus in die zin is hier niet goed geluisterd.” 

 
Eén medewerker van De Telle die ten tijde van dit onderzoek niet meer werkzaam is voor 
de organisatie, was bij de privatisering betrokken. Medewerkers konden via deze persoon 
ideeën inbrengen. Met deze ideeën is volgens de medewerkers echter te weinig gedaan. 
Zij hebben het gevoel dat er tijdens de privatisering onvoldoende geluisterd is. Volgens 
een vertegenwoordiger van Sportstad Heerenveen ligt dit echter genuanceerder. Volgens 
deze persoon communiceerde de afgevaardigde van De Telle niet met zijn collega’s, was 
hij niet altijd aanwezig en had hij tijdens de vergaderingen weinig inbreng. 
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Daarnaast vinden de medewerkers dat ze te weinig geïnformeerd werden rondom de 
voortgang van Sportstad Heerenveen: 
 

“Op een gegeven moment was er een heel dood moment in het traject. 
Toen hebben we met z’n allen geroepen van ja: wat dit wordt.”  
 

De coördinatoren van het Sportcentrum en het management van Sportstad zijn in de 
zomervakantie van 2006 aanwezig geweest op het Sportcentrum en zijn in tegenstelling 
tot de medewerkers betrokken geweest bij de voorbereidingen. Uit gesprekken met de 
coördinatoren komt naar voren dat zij werden voorbereid op hun rol als coördinator in 
een nieuw multifunctioneel en commercieel centrum. De medewerkers hebben allemaal 
een gesprek gehad met de manager van het Sportcentrum, Willem Veldman. Daarnaast 
hebben de medewerkers een korte rondleiding gehad en is er een bijeenkomst geweest 
met allerlei opdrachten. Als laatste is een bootreisje georganiseerd voor alle medewerkers 
van Sportstad Heerenveen. Ondanks deze initiatieven van het management ervoeren de 
medewerkers de informatie die ze destijds hadden als onvoldoende: 
 

“Toen we dat bootreisje gingen maken had iedereen ook zoiets van wel leuk 
en aardig, maar maandag moeten we wel werken en we weten nog niks. Dat 
feestje op die boot was wel leuk, maar negen van de tien had liever dat het 
hier (Sportcentrum) gehouden werd.” 
 
“We zijn wel in het gebouw geweest, we hebben een hele dag rondgelopen 
dus het zoeken naar dingen, ja in grote lijnen was het te doen, maar in het 
gebruik naar de klant toe was niet alles klaar en dat is zo jammer, eigenlijk 
hebben we daar nog steeds last van, want dat ebt heel lang na.” 

 
Het gebrek aan informatie en kennis over de nieuwe organisatie zorgde voor onzekerheid 
bij de medewerkers, maar ook richting de gebruiker. Medewerkers hebben het gevoel dat 
de organisatie gestart is zonder dat deze er klaar voor was. Veel benodigdheden moesten 
nog aangeschaft worden en dit had zijn weerslag op de klanten. Deze klaagden over 
attributen die er niet waren en men vergeleek Sportstad Heerenveen constant met De 
Telle. Deze klachten kwamen in eerste instantie op het bord van de medewerkers terecht. 
 

Naast de organisatorische verandering is met de privatisering ook op financieel vlak veel 
veranderd. Medewerkers van gemeentelijk zwembad De Telle die een vast contract 
hadden vielen onder de CAO van de gemeente en het ambtelijk pensioenfonds, het ABP. 
Onderdeel van de gemeentelijke CAO waren de eindejaarsuitkering, 
onregelmatigheidstoeslag, toeslag voor BHV en reiskostenvergoeding. De medewerkers 
van het Sportcentrum van Sportstad Heerenveen vallen onder de CAO recreatie, de 
Recron. Bij deze CAO krijgt men niet de uitkeringen en vergoedingen zoals men deze bij 
de CAO van de gemeente kreeg. Bij de privatisering hebben de gemeente Heerenveen en 
Sportstad Heerenveen ervoor gezorgd dat het verschil tussen de CAO’s gecompenseerd 
werd door een sociaal plan. Het vijfjarig sociaal plan bouwt ieder jaar de compensatie 

4.1.5 Financiële gevolgen van de overgang voor de medewerkers 
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voor de gemiste uitkeringen en vergoedingen af. Hierdoor is het verschil in inkomsten 
voor medewerkers die in De Telle veel op onregelmatige uren werkten groot. 
 
Daarnaast werkten bij De Telle medewerkers die een tijdelijk contract hadden. Zij zijn 
niet overgegaan op de voorwaarden van de gemeente. Deze medewerkers hebben de 
mogelijkheid gekregen te solliciteren bij Sportstad Heerenveen onder de voorwaarden 
van de Recron. Ook de sollicitanten die niet bij De Telle hebben gewerkt vallen onder de 
voorwaarden van de Recron. De regeling vanuit de gemeente zorgt voor ongelijkheid in 
inkomen tussen de verschillende medewerkers. Eén medewerker is bewust van deze 
ongelijkheid en zegt hierover: 
  

“Want je hebt een zweminstructeur en je hebt een zweminstructeur. De 
één is aangenomen door Sportstad op de CAO, op de loonschaal die hier 
heerst. Zo’n zelfde zweminstructeur is overgekomen uit de 
gemeentesituatie, die verdient nog steeds hetzelfde salaris als hij daar 
verdiende. Er zit behoorlijk verschil tussen en ze voeren exact dezelfde 
taken uit.” 

 

Naast de financiële gevolgen voor de medewerkers heeft de privatisering een belangrijk 
ander gevolg. Zwembad De Telle werd bekostigd door de gemeente en de medewerkers 
waren ambtenaar. Sportstad Heerenveen is daarentegen een besloten vennootschap (bv) 
en de medewerkers zijn actief binnen een commerciële organisatie. BMC heeft in de 
quick scan onder aanbevelingen de noodzaak voor een cultuuromslag beschreven. De 
dienstverlening in De Telle werd als (te) hoog ervaren. De medewerkers deden in De 
Telle zeer veel om de klant tevreden te stellen. De ouders hadden bij zwemlessen een 
leidende rol, ze kregen de kans om de regels te bepalen c.q. te beïnvloeden. Daarnaast 
komt uit de quick scan naar voren dat het personeel nog redelijk onbewust was van de 
kosten, de marktbenadering en de economische situatie. Het personeel had geen 
commercieel inzicht, het maakte niet uit wat het kostte als het maar aangeboden werd 
(BMC- Sport & Leisure, 2004). 

4.1.6 Van ‘ambtenaar’ naar medewerker in een commerciële organisatie 

 
Door de overgang van gemeentelijk zwembad De Telle naar een Sportcentrum als 
onderdeel van een commerciële organisatie, is een cultuuromslag noodzakelijk. Veel 
medewerkers beschrijven de zekerheid die ze bij de gemeente hadden: 
 

“…gemeente betaalt het, ja, zo dacht ik echt altijd, wat boeit er mij nou 
hoeveel geld er binnenkomt, ik krijg mijn salaris wel en de gemeente 
betaald het tekort, dat is ingecalculeerd, dat zit bij de begroting in, het 
zwembad draait verlies, standaard.” 

 
Deze zekerheid gaat niet op in een commercieel bedrijf als Sportstad Heerenveen. In een 
commerciële onderneming moeten de kosten minimaal gedekt worden door de 
inkomsten. Ook zal sprake zijn van een meer marktconforme bedrijfsvoering en dus ook 
een marktconforme werkwijze. Oude opvattingen zullen medewerkers op een aantal 
punten moeten inwisselen voor nieuwe inzichten. Bij het invoeren van een klantgerichte 
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werkwijze zal een goed evenwicht moeten bestaan tussen het serviceniveau en de 
efficiency van de bedrijfsvoering. Dit stelt eisen aan de effectiviteit,  houding en gedrag 
van het personeel. Adviesbureau BMC heeft Sportstad Heerenveen destijds geadviseerd 
om de overgang van een redelijke stand-alone accommodatie naar een vrijetijdscentrum 
te begeleiden met een vooraf besproken en vastgesteld traject, uitgaande van de 
opvattingen en eisen van het nieuwe bedrijf, waarbij marktconform, klantgericht, 
efficiënt, effectief, multifunctioneel en flexibel werken hoog in het vaandel staan:  
 

“Hierin moet het huidige personeel van meet af aan in worden 
meegenomen en indien nodig niet alleen teamtrainingen maar ook een 
training-on-the-job krijgen aangeboden. Dit vereist een tevoren 
deskundig opgezet traject waarin ook wordt aangesloten met alle 
gegevens en informatie die nu al omtrent het personeel beschikbaar is.” 
(BMC- Sport & Leisure, 2004) 

 
In mijn zoektocht naar gegevens door documentanalyse en interviews ben ik geen 
informatie tegen gekomen waaruit blijkt dat dit advies is opgevolgd. Nergens is een 
traject aangetroffen om het personeel van meet af aan te betrekken of teamtrainingen ten 
behoeve van het marktconform werken. Marlies van Steen, ten tijde van de privatisering 
secretaresse van Sportstad Heerenveen, geeft aan dat er geen trainingen zijn geweest met 
betrekking tot marktconform werken. Eén van de coördinatoren zegt over de 
commerciële instelling van de medewerkers: 
 

“…dat zit er echt nog lang niet in bij iedereen. Daar gaan we denk ik 
ook mee bezig om mensen duidelijk te maken dat dit wel een 
commercieel bedrijf is en dat het wel om geld gaat, daar moeten ze soms 
nog wel even van slikken.” 

 
Bovendien komt uit de quick scan naar voren dat de motivatie voor ‘marktgericht 
vernieuwen’ bij zowel de medewerkers van het zwembad als de sporthal aanwezig is. Uit 
de interviews met de medewerkers blijkt echter dat die motivatie zeker nog niet bij 
iedereen aanwezig is: 
 

“…dat commerciële dat vond ik niet leuk, dat was niet mijn ding, totaal 
niet… Als ik het zou draaien dan zou het ook hartstikke failliet gaan. Ik 
maak me er ook niet druk om, dat is eigenlijk geen goede inslag.” 

 
Uit bovenstaand citaat blijkt echter wel dat deze medewerker enigszins gewend is geraakt 
aan het werken in een commercieel bedrijf. De inhoud van het werk is voor veel 
medewerkers niet veranderd: 
 

“Om dan even te kijken naar de zwemles. Of ik nou zwemles geef voor 
werkgever A of werkgever B, dat maakt voor mij niet uit. De zwemles 
hoort hetzelfde te zijn en is voor mij ook hetzelfde. Het doel is het kind 
moet leren zwemmen, het moet z’n diploma halen, klaar.” 
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In dit hoofdstuk is de privatisering van zwembad De Telle beschreven. De motivatie voor 
de gemeente Heerenveen was het vernieuwen en optimaliseren van haar 
sportaccommodaties en om een impuls te geven aan de Heerenveense economie. De 
situatie in De Telle is beschreven aan de hand van een door adviesbureau BMC- Sport & 
Leisure uitgevoerde quick scan.  

4.1.7 Samenvatting 

 
De medewerkers zijn verdeeld over de verhuizing naar Sportstad Heerenveen. In De 
Telle had men veel vrijheden en was de sfeer gemoedelijker, men wilde en kon aan de 
wensen van de klanten voldoen. Daartegenover staat dat de nieuwe accommodatie en 
organisatie nieuwe kansen bood. De informatie rondom de voortgang van de privatisering 
is door de medewerkers als onvoldoende ervaren. Mede als gevolg van het tekort aan 
informatie wordt de start van Sportstad Heerenveen door enkele medewerkers als een 
‘valse’ omschreven. Het gebrek aan informatie en kennis over de nieuwe organisatie 
zorgden voor onzekerheid bij de medewerkers en dat had zijn weerslag op de gebruikers, 
de klanten klaagden. Veel situaties hadden volgens de medewerkers voorkomen kunnen 
worden als men tijdens het proces naar hen had geluisterd. De persoon die de 
medewerkers van De Telle vertegenwoordigde tijdens de vergaderingen communiceerde 
volgens een vertegenwoordiger van Sportstad Heerenveen echter slecht met zijn collega’s 
en hij had tijdens de vergaderingen weinig inbreng. 
 
De overgang van ambtenaar naar medewerker van een commercieel bedrijf heeft 
financiële gevolgen gehad voor de medewerkers. De verschillen met de gemeentelijke 
situatie zijn opgevangen met een sociaal plan. Dit sociaal plan geldt alleen voor de 
medewerkers van De Telle met een vast contract. De medewerkers met een tijdelijk 
contract en de mensen die nieuw aangenomen zijn hebben geen sociaal plan, hierdoor is 
ongelijkheid in salaris ontstaan.  
 
De overgang van De Telle naar Sportstad Heerenveen heeft voor de medewerkers 
vakinhoudelijk niet veel veranderd, de zwemles blijft gelijk. Om de zwemlessen heen 
merken zij wel degelijk verschil. Het grootste gedeelte van het personeel is niet 
commercieel ingesteld. Opvallend is dat het merendeel van het personeel structureel 
overwerkte.  
 
Het proces en de gevolgen van de privatisering hebben invloed gehad op de 
medewerkers. Zij zijn van een relatieve stand-alone accommodatie als De Telle, naar een 
multifunctionele organisatie als Sportstad Heerenveen gegaan. In het volgende hoofdstuk 
worden drie managementinterventies beschreven die (in)direct te maken hebben met de 
privatisering en de start van Sportstad Heerenveen. De eerste interventie die is gedaan 
betrof de kosten van het Sportcentrum te reduceren doormiddel van een nieuw 
rooster en de aanpak van overuren. De tweede interventie was gericht op het luisteren 
naar de medewerkers om de negatieve sfeer onder de medewerkers te veranderen. 
De laatste interventie beoogde meer verantwoordelijkheden te geven aan de 
coördinatoren van het Sportcentrum, door hun positie te formaliseren. Deze 
interventies zijn gedaan door de manager van het Sportcentrum, Chantal Balkestein. 
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Voor een beter begrip en ter introductie van de managementinterventies wordt hier kort 
de context beschreven waarin deze interventies hebben plaatsgevonden. Op het moment 
dat dit onderzoek werd uitgevoerd, was Deloitte bezig de organisatie van Sportstad 
Heerenveen door te lichten. 

4.2 Managementinterventies 

 
Sportvoorzieningen BV als onderdeel van Sportstad Heerenveen heeft vanaf de start in 
september 2006 voortdurend veranderingen en aanpassingen ondergaan. De unit 
Sportvoorzieningen heeft vanaf september 2008 een reorganisatie ondergaan in het kader 
van personeelsinzet, schoonmaak en roostering. Met betrekking tot deze onderdelen is 
vanaf het openingsjaar het bestaande beleid van het gemeentelijke sportbedrijf De Telle 
voortgezet. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat waardoor overschrijdingen 
plaatsvonden ten opzichte van de financiële begroting 2008 (Jaarplan Sportstad 
Heerenveen 2009). Deze overschrijdingen waren een terugkerend onderwerp tijdens de 
vergaderingen van het managementteam. Directeur Tjisse Wallendal heeft toen aan 
Chantal Balkenstein gevraagd of zij de oorzaken van de overschrijdingen wilde 
onderzoeken. Chantal heeft in samenwerking met manager P&O Marlies van Steen van 
mei tot en met juli 2008 gesprekken gevoerd met de medewerkers van het Sportcentrum. 
Zij hebben de resultaten aan de directeur aangeboden. Hij heeft Chantal toen gevraagd 
haar aanbevelingen uit te voeren als manager van het Sportcentrum. Chantal volgde 
Willem Veldman op die vanaf de start van Sportstad Heerenveen deze functie bekleedde. 
Geke Bekhof en Margo Bakker zijn de coördinatoren van het Sportcentrum. Per 1 juli 
2008 is Chantal als algemeen manager verantwoordelijk voor de unit Sportvoorzieningen 
BV. Naast het Sportcentrum vallen onder deze unit Contoura, Bizzyfit Club en 
Sportservice.  
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Zoals in de algemene introductie is beschreven is Chantal Balkestein per 1 juli aangesteld 
als manager van het Sportcentrum. Na gesprekken met de medewerkers heeft zij in 
samenwerking met Marlies van Steen het rooster aangepast en een strakker beleid 
opgesteld met betrekking tot de over- en meeruren. In deze paragraaf wordt de aanleiding 
van de interventie besproken en het doel dat het management hiermee heeft. Vervolgens 
wordt gekeken naar de gevolgen van de interventie voor de medewerkers. Als laatst is het 
in het kader van de onderzoeksvraag relevant om te kijken naar de betekenis die de 
medewerkers geven aan deze interventie. 

4.2.1 Managementinterventie kostenreductie Sportcentrum 

 

In het Jaarplan 2009 van Sportstad Heerenveen, opgesteld door de verschillende 
afdelingen en samengevoegd en herschreven door Chantal Balkestein, staan de 
ontwikkelingen en de stand van zaken betreffende de doelstellingen van 2008 beschreven 
(Sportstad Heerenveen Jaarplan 2009). Eén van de doelstellingen voor 2008 voor het 
Sportcentrum luidde: ‘het optimaliseren van de interne bedrijfsorganisatie qua personele 
bezetting.’ Hier is volgens de tekst uit het jaarplan uitwerking aan gegeven door de 
roostering van het personeel dat werkzaam is in het zwembad, beheer en de receptie te 
optimaliseren. De algemeen manager en de manager P&O hebben in de maanden mei tot 
en met juli gesprekken gevoerd met alle medewerkers van het Sportcentrum. Vervolgens 
is naar de zoals in het Jaarplan geduide ‘wensen’ van het personeel en de meest efficiënte 
roostering voor het bedrijf een nieuw rooster opgesteld en een strakker beleid vastgesteld. 

4.2.1.1 “We zijn een commercieel bedrijf dat winst moet maken” 

 
Dit verbeterde beleid geldt voor wat betreft de over- en meeruren, die vanaf september 
2008 slechts indien ze vooraf geaccordeerd zijn, kunnen worden geschreven. Dit geldt 
enkel in geval van ziekte of verlof. Het zwembad is in de zomer vier weken gesloten. De 
medewerkers hebben dan twee weken verlof en in de andere twee weken moeten zij 
verplicht hun overuren opmaken. Het is vanaf september 2008 alleen nog mogelijk om 
overuren op te nemen, waar eerder de uren ook werden uitbetaald. Chantal Balkestein 
zegt hierover: 
 

“We moeten bedrijfsmatiger werken. We zijn meer een seizoensbedrijf 
waarin je in de winter meer werkt dan in de zomer. We moeten niet meer 
alleen kijken vanuit de klant of medewerker, maar ook vanuit 
commercieel belang denken.’’  

 
De schoonmaakwerkzaamheden zijn voor het grootste gedeelte weggehaald bij de 
zweminstructeurs en ondergebracht bij een nieuwe, in eigen beheer zijnde 
schoonmaakploeg. Het doel van het management is de medewerkers taken te laten 
uitvoeren waar ze voor opgeleid zijn (Sportstad Heerenveen Jaarplan 2009). 
 

Eén van de opvallende punten uit de quick scan van BMC- Sport & Leisure was dat het 
merendeel van het personeel in De Telle structureel overwerkte. BMC laat in een nadere 
analyse van de uitgaven over 2003 zien dat met name de personeelskosten uit de pas 
lopen. De personeelskosten zijn per fte zeer hoog. De oorzaken hiervan zijn volgens 

4.2.1.2 Voortzetting beleid van De Telle 
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BMC de ambtelijke inschaling, de gelijke inschaling van kassapersoneel en 
zweminstructeurs en langdurige dienstverbanden van de medewerkers waardoor de 
meeste medewerkers het maximum van de loonschaal hebben bereikt. De laatste oorzaak 
die werd geconstateerd is het structurele overwerk en de daarmee samenhangende kosten 
(BMC- Sport & Leisure, 2004). Doordat Sportstad Heerenveen vanaf de start in 
september 2006 het bestaande beleid van het gemeentelijk sportbedrijf De Telle heeft 
voortgezet, werd het budget voor het Sportcentrum overschreden (Sportstad Heerenveen 
Jaarplan 2009). Door de voortzetting van het beleid uit De Telle is de overschrijding van 
het budget voor het Sportcentrum van Sportstad Heerenveen te verklaren aan de hand van 
het structurele overwerk vanuit De Telle.  
 
Tijdens het privatiseringsproces waren de directie van Sportstad Heerenveen en de 
betrokken adviseurs voor informatie over De Telle afhankelijk van de gemeente. Uit het 
gesprek met extern adviseur Monique van Klaveren komt naar voren dat de gemeente 
foutieve informatie gaf en informatie achterhield: 
 

“De gemeente had een vertekend beeld gegeven over het aantal fte’s. De 
gemeente had een plaatje neergelegd dat niet klopte. Het kostenplaatje 
bleek veel hoger uit te komen.” 

 
Uit de informatie die de gemeente gaf was volgens Monique van Klaveren niet af te 
leiden dat bovenop de vaste fte’s structureel werd overgewerkt. Directeur Tjisse 
Wallendal die door Chantal Balkestein en Monique van Klaveren beschreven wordt als 
visionair, besloot in plaats van aan het kostenplaatje te sleutelen, een poging te doen om 
de inkomsten op te krikken. Tjisse Wallendal was volgens Monique van Klaveren van 
mening dat in het nieuwe complex in vergelijking met De Telle veel meer mogelijkheden 
waren. Door creatieve mensen aan te nemen wilde hij volgens Monique van Klaveren de 
nieuwe mogelijkheden benutten om de inkomsten op te krikken. Door niets te veranderen 
aan de gemeentelijke bedrijfsvoering bleven de kosten hoog, dit zorgde voor 
overschrijding van het budget. Deze overschrijding was mogelijk omdat men vrij was 
overuren te schrijven. Daarnaast werd gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Als laatste 
was de schoonmaak onderdeel van het takenpakket van een zweminstructeur. Een 
schoonmaker wordt echter lager ingeschaald dan een zweminstructeur. 
 

De medewerkers kunnen door deze interventie minder overuren schrijven. Ze kunnen 
alleen overuren schrijven als ze van te voren geaccordeerd zijn. Daarnaast zijn zij 
verplicht gemaakte overuren op te maken in de weken dat het Sportcentrum gesloten is. 
Men kan geen overuren meer laten uitkeren, hierdoor verdienen zij minder. Het personeel 
is niet tevreden met het wegnemen van de mogelijkheden om over je eigen overuren te 
beslissen: 

4.2.1.3 “Overwerken uit collegialiteit” 

 
“Als je al een parttime baan hebt, wat heb je er dan aan om vrije tijd 
daarvoor in de plaats te krijgen, wat heb je daar aan, je hebt al vrije 
tijd. Je komt om geld te verdienen en niet om vrije tijd te verdienen, dus 
dat vind ik jammer dat ze dat gedaan hebben.” 
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Door vanuit bedrijfseconomisch oogpunt te redeneren, oude principes los te laten en de 
medewerkers in te zetten op hun vakgebied is een geheel nieuw rooster ontstaan 
(Sportstad Heerenveen Jaarplan 2009). Dit rooster is aan de medewerkers voorgelegd en 
zij hebben hier kritiek op gegeven. Aan de hand van de kritiek is het rooster meerdere 
keren aangepast tot de uiteindelijk versie is vastgesteld. Rond 1 september 2008 is het 
nieuwe rooster ingegaan. Dit had de nodige spanningen tot gevolg. Een enkeling ziet het 
nut van de aanpassing van het rooster in: 
 

“Chantal en Marlies hebben het hele schema’s overhoop gegooid, de 
poppetjes op een betere plaats gezet. Dat je niet om 1300 uur drie man 
in dienst hebt, terwijl je er maar werk is voor één persoon. Het is wat 
beter verdeeld qua tijd, dat is kostenbesparend. Op een gegeven moment 
had je een man of vijf in dienst, terwijl er maar één aan het werk was.” 

 
Voor de meeste medewerkers betekent de verandering in het rooster dat men voor minder 
uren vaker op het werk moet komen. De meeste mensen hebben liever een lange dienst. 
Dit is volgens één van de coördinatoren echter niet mogelijk. Bij de zwemlessen zijn de 
meeste instructeurs nodig, die kun je dan niet een lange dienst aanbieden. Met name de 
coördinatoren zien het nut van deze interventie in: 
 

“Toen hebben Chantal en Marlies een nieuw rooster gemaakt…Ik vond 
dat zeer positief en ook dat als mensen ziek zijn dat er dan misschien 
mensen in dienst zijn die dat op kunnen vangen, geen oproepkrachten 
geen mensen van het uitzendbureau, gewoon intern. Je merkt het nu al, 
ik denk dat het al meer dan de helft verbeterd is dan dat het was… en ik 
denk dat daardoor ook Chantal op die plaats gezet is, van er moet nu 
wat gebeuren anders komt het niet goed.” 

 
De coördinatoren zijn intensief betrokken geweest bij de overgang naar de nieuwe 
accommodatie. Zij hebben sinds de interventies nauwer contact met de algemeen 
manager en de manager P&O dan de medewerkers. Geke Bekhof is als coördinator 
verantwoordelijk voor de roostering van het personeel van het Sportcentrum. Zij is 
betrokken geweest bij het vormgeven van het nieuwe rooster.  
 
Een deel van de medewerkers vindt de kortere werktijden echter een probleem. Een 
belangrijke oorzaak hiervan is dat reiskosten niet vallen onder de CAO Recron. Wanneer 
een medewerker verlof opneemt of ziek is regelt coördinator Geke Bekhof een vervanger. 
De bereidheid om over te werken is afgenomen door de korte werkuren en het voor het 
grootste gedeelte wegnemen van de mogelijkheid om overuren uit te laten betalen. Toch 
blijkt het in de praktijk altijd wel te lukken om een vervanger te regelen. Dit is volgens de 
medewerkers toe te schrijven aan de onderlinge relatie tussen de mensen in het 
Sportcentrum: 
 

“De collega’s gaan onderling heel goed met elkaar om. De sfeer is 
goed. We ondersteunen en helpen elkaar waar nodig. Dat was in De 
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Telle ook zo. Ondanks dat het soms niet leuk is wil men nog wel voor 
elkaar werken, niet meer voor het bedrijf.” 
 
“Ja kijk, het gaat niet om de bereidheid om voor elkaar te werken. Dan 
denk ik ja, je verdient er ook weinig mee. Het gaat niet om de persoon.” 

 
Volgens een vertegenwoordiger van Sportstad Heerenveen wordt er tegenwoordig weinig 
overgewerkt. Dit heeft volgens haar mede te maken met het feit dat overuren van te voren 
geaccordeerd moeten worden. Voorheen konden medewerkers extra salaris creëren door 
langer te blijven. Indien het overwerken volgens haar noodzakelijk was, dan was dit in de 
huidige situatie na de interventie ook geconstateerd, waarmee eventuele onderbezetting 
zou worden aangetoond.  
 

In deze paragraaf is de managementinterventie besproken van algemeen manager Chantal 
Balkestein. De doelstelling was de roostering van het personeel dat werkzaam is in het 
zwembad, beheer en de receptie te optimaliseren en efficiënter in te richten om de kosten 
te reduceren. Door vanuit bedrijfseconomisch oogpunt te redeneren en medewerkers in te 
zetten op hun vakgebied is een nieuw rooster ontstaan. De aanleiding voor deze 
interventie was het structurele overwerk en de daarmee samenhangende kosten die 
resulteerden in de overschrijding van het budget. Deze overschrijding is terug te leiden op 
het structurele overwerk in De Telle, waar de gemeente dit tekort nog dekte. Door het 
beleid van De Telle voort te zetten leidde dit niet tot het gewenste resultaat voor 
Sportstad Heerenveen. Dit is de aanleiding geweest voor de directeur van Sportstad 
Heerenveen om Chantal Balkestein aan te stellen als manager van het Sportcentrum. Zij 
heeft in samenwerking met manager P&O Marlies van Steen gesprekken gevoerd met de 
medewerkers. Op basis van deze gesprekken en vanuit de wens van de algemeen manager 
om meer bedrijfsmatig te werken is het rooster aangepast. Daarnaast is het alleen nog 
mogelijk overuren te schrijven indien deze vooraf geaccordeerd zijn door de 
coördinatoren van het Sportcentrum. Verder zijn de schoonmaakwerkzaamheden 
weggenomen bij het zwembadpersoneel en ondergebracht bij een in eigen beheer zijnde 
schoonmaakploeg. 

4.2.1.4 Samenvatting 

 
Door de nieuwe roostering werkt een gedeelte van de medewerkers kortere diensten dan 
voorheen. Daarnaast is men verplicht twee weken overuren op te nemen in de 
zomervakantie. Deze maatregelen hebben de bereidheid om voor Sportstad Heerenveen 
extra uren in te vullen doen afnemen. Men is op basis van collegialiteit nog wel bereid 
om voor elkaar te werken, zo lukt het in de praktijk wel om een vervanger te vinden.  
 
In de volgende paragraaf wordt gekeken naar de interventie die Chantal Balkestein heeft 
gedaan om meer aandacht te geven aan en meer te luisteren naar de medewerkers. Deze 
interventie heeft zij gedaan naar aanleiding van de onvrede die onder de medewerkers 
heerste.  
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In deze paragraaf wordt ingegaan op de managementinterventie om meer aandacht te 
besteden aan en meer te luisteren naar de medewerkers. Volgens de algemeen manager 
heerste er onder een gedeelte van de medewerkers een negatieve sfeer. Door meer 
aandacht te besteden aan de medewerkers en door goed naar hen te luisteren, hoopt de 
algemeen manager de sfeer te verbeteren. Eerst wordt de situatie besproken zoals deze in 
De Telle was en ten tijde van de privatisering. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de 
periode van de start van Sportstad Heerenveen tot het aantreden van Chantal Balkestein 
als manager van het Sportcentrum. Als laatste wordt in het kader van de onderzoeksvraag 
aandacht besteed aan de interventie en de betekenis die medewerkers hieraan geven. 

4.2.2 Managementinterventie ‘luisteren naar de medewerkers’ 

 

De medewerkers van het Sportcentrum werden door één persoon vertegenwoordigd 
tijdens de vergaderingen over de overgang van De Telle naar Sportstad Heerenveen. 
Voor het gevoel van de medewerkers is er echter te weinig naar hen geluisterd. 

4.2.2.1 Luisteren tijdens de privatisering 

 
“Er is een boel wel besproken van tevoren met mensen van het 
zwembad, maar er is niet echt geluisterd, zoals hier in het zwembad 
geen opbergruimte, geen wc’s. Langzamerhand is het wel beter 
geworden, het is allemaal later aangepast. Als ze in het begin geluisterd 
hadden waren al die aanpassingen niet nodig geweest. Dat hebben ze 
hier in Sportstad niet gedaan.” 
 
“Er zijn ook een heel aantal praktische zaken geventileerd naar de 
directie en naar mijn idee is daar te weinig mee gedaan… Met name de 
inrichting van de accommodatie en de toegankelijkheid.’’  

 
Wanneer de directie tijdens het privatiseringsproces meer naar de medewerkers had 
geluisterd, had men volgens de medewerkers veel problemen kunnen voorkomen. Bij de 
bouwtekeningen en kleedkamerindeling zijn de medewerkers van het beheer naar hun 
mening gevraagd. Zij hebben hun zorgen geuit over het tekort aan kleedkamers, hier is 
volgens hen echter niet naar geluisterd. Tijdens ieder groot evenement blijkt volgens de 
medewerkers dat er te weinig kleedkamers zijn.  
 
Volgens een vertegenwoordiger van Sportstad Heerenveen ligt dit beeld echter veel 
genuanceerder. Tijdens de bouwvergaderingen was een vertegenwoordiging van De Telle 
aanwezig. De communicatie met de eigen collega’s was echter minimaal en de 
vertegenwoordigers van De Telle lieten zich tijdens de vergaderingen bijna nooit horen.  
 

Uit de quick scan van BMC blijkt dat de medewerkers van zwembad en sporthal De Telle 
buitengewoon betrokken waren bij hun werk, hetgeen ook tot uiting kwam in een relatief 
platte organisatie. Er heerste een overlegcultuur waarin iedereen zijn of haar inbreng kon 
hebben, maar waar nauwelijks knopen werden doorgehakt. De leiding werd als open en 
eerlijk ervaren. Deze openheid en gelijkwaardigheid leidden bij sommige personen ook 
tot ontevredenheid, zij ervoeren geen leiding. Er werden wel afspraken gemaakt maar 

4.2.2.2 Luisteren vanaf de start 
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indien deze niet opgevolgd werden door vaak dezelfde medewerkers, werden deze 
personen hier niet op aangesproken. Aanspreken op gedrag en het geven van feedback 
bleek moeilijk te zijn. De coördinatoren waren inhoudelijk (te) druk om met werkelijke 
managementtaken c.q. aansturing bezig te zijn (BMC- Sport & Leisure, 2004).  
 
Zoals in de introductie van de managementinterventies is beschreven, was Willem 
Veldman tot 1 juli 2008 manager van het Sportcentrum. Willem Veldman had zijn 
kantoor boven het Sportcentrum. Geke Bekhof en Margo Bakker hebben hun kantoor in 
het Sportcentrum. De coördinatoren zijn vanuit de inhoud in hun rol als coördinator 
gegroeid. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de rol van de coördinatoren. 
Uit de interviews met de medewerkers komt naar voren dat, ondanks dat Willem 
Veldman alleen verantwoordelijk was voor het Sportcentrum, hij te weinig zichtbaar was 
op de werkvloer. Door de ‘valse start’ zoals beschreven in het hoofdstuk Privatisering, 
bestonden er veel ergernissen over attributen en voorzieningen die niet aanwezig waren. 
In de toezichtruimte lagen A4’tjes waar iedereen zijn of haar op- of aanmerkingen op in 
kon vullen. Eén van de medewerkers zegt hierover: 
 

“Volgens mij liggen die papieren daar nog ongelezen, daar had men 
veel eerder op kunnen reageren.” 

 
Een deel van de medewerkers had het gevoel dat de interesse van Willem Veldman met 
name uitging naar het turngedeelte. Eén medewerker zegt hierover: 
 

“…als er een doos van Janssen en Fritsen stond dan werd die wel door 
hem onder de arm meegenomen, maar stond er een ander product van 
een ander gebied dan liet hij die gewoon staan.” 

 
Ook de coördinatoren hadden het gevoel dat er niet naar hen geluisterd werd: 
 

“Bij Willem was het heel vaak van dat doe ik wel en dan kwam er niets 
van terecht. We hadden altijd een werkoverleg met zo’n lijst en die lijst 
werd eigenlijk alleen maar langer omdat er niets gebeurde.” 

 
Het in De Telle gevoerde beleid zoals dat in de quick scan van BMC is beschreven lijkt 
voort te zijn gezet bij de start van Sportstad Heerenveen. Afspraken werden vaak niet 
nagekomen en er werden veel opmerkingen geplaatst maar hier werd weinig mee gedaan, 
er werden geen knopen doorgehakt. Willem Veldman bemoeide zich in de ogen van de 
medewerkers te weinig met het zwembad. 
 
Daarnaast hadden de medewerkers het gevoel dat er vanuit de directie ook niet naar hen 
geluisterd werd. In het zwembad werken mensen met meer dan twintig jaar ervaring maar 
volgens de medewerkers wordt hier geen gebruik gemaakt. Eén van de medewerkers zegt 
hierover: 
 

“Ik vind ook dat ze veel dingen weer opnieuw willen uitvinden hier 
terwijl wij zoveel ervaring hebben…Bijvoorbeeld met de temperatuur 
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van het water. Wij hebben daar in De Telle al zoveel mee 
geëxperimenteerd van wat de goede temperatuur is en dan gaat Tjisse 
(Wallendal) nog een keer de boel naar beneden doen. Als de mensen 
beginnen te piepen dan weet je dat het te laag is. Dat stadium hebben 
wij in De Telle al lang gehad. Dat gaan ze hier opnieuw doen, terwijl 
het water dan te koud wordt voor het BPK (Baby, Peuter, Kleuter) 
zwemmen, dus je hebt heel veel gezeur en ontevredenheid bij klanten 
omdat ze eigenlijk weer opnieuw gaan proberen wat wij in De Telle al 
lang gedaan hebben.” 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk naar voren is gekomen heeft de privatisering verschillende 
gevolgen gehad voor de medewerkers. Naast de financiële gevolgen voor de individuele 
medewerker heeft men zich ook in moeten passen in een nieuwe organisatie. Sportstad 
Heerenveen was volgens de medewerkers nog niet klaar om te starten. De medewerkers 
waren niet goed voorbereid, er werd hen weinig gevraagd en onvoldoende naar hen 
geluisterd. Dit had zijn weerslag op de klant. De klant klaagde en vergeleek alles met de 
situatie zoals deze in De Telle was. De klachten kwamen het eerst op het bord van de 
medewerkers terecht. Hierdoor ontstond een negatieve sfeer.  

4.2.2.3 Medewerkers serieus nemen 

 
Chantal Balkestein is per 1 juli 2008 als algemeen manager verantwoordelijk voor het 
Sportcentrum. Uit de gesprekken die zij samen met Marlies van Steen heeft gevoerd met 
de medewerkers van het Sportcentrum kwam deze negatieve sfeer naar boven. Uit de 
gesprekken bleek dat de grootste onvrede van de medewerkers was dat ze zich niet 
serieus genomen voelden. Volgens Chantal Balkestein voelden de medewerkers zich 
roepende in de woestijn en werden volgens hen afspraken niet nagekomen.  
 
Door meer aandacht te besteden aan de medewerkers en door goed naar hen te luisteren 
hoopt de algemeen manager een positieve sfeer te ontwikkelen. Chantal Balkestein zegt 
hierover: 
 

“Mensen zijn het belangrijkste, het personeel. Mensen serieus nemen is 
het minste wat je kan doen, ze respecteren.” 

  
De algemeen manager heeft invulling aan deze interventie gegeven door met iedereen in 
gesprek te gaan zo nodig voor een tweede gesprek uit te nodigen. Vanaf haar aantreden in 
juli heeft zij zich regelmatig op de werkvloer laten zien. Verder geeft ze aan waar 
mogelijk direct te handelen en zo snel mogelijk ontvangen e-mails te beantwoorden. 
 
De coördinatoren hebben tweewekelijks een overleg met de algemeen manager. 
Daarnaast kunnen zij voor vragen bij haar terecht en Chantal Balkestein is hun directe 
leidinggevende. Zij beschouwen bovengenoemde interventie als zeer positief: 
 

“Die (Chantal) heeft met iedereen gesprekken gevoerd, is hier in het 
begin heel veel op de werkvloer geweest zodat ze weet waar ze over 
praat, dat is natuurlijk al heel goed. Dan weet je gewoon oké, dan weet 
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je waar ze het over hebben…Er wordt beter geluisterd en nu worden er 
ook gewoon acties uitgevoerd, wat eerst niet zo was. Als wij met dingen 
komen van dit is niet goed of dat is niet goed, worden we serieus 
genomen en wordt direct geprobeerd om actie te ondernemen.” 

 
In de eerste maanden na haar aanstelling voerde de algemeen manager gesprekken met de 
medewerkers en was zij regelmatig op de werkvloer aanwezig. De medewerkers 
waardeerden de aandacht en de mogelijkheid om hun wensen neer te leggen. Eén van de 
medewerkers zegt hierover: 
 

“…we hebben ook individuele gesprekken gehad met Chantal en 
Marlies. Daar kun je best zeggen wat je vindt en wat je denkt…daar 
werd ook wat mee gedaan. Dan hebben mensen ook van oké er wordt 
geluisterd en er wordt ook echt iets mee gedaan. Dat is wel een 
motivatie van hup, van die kant is er goodwill.” 

 
De aanwezigheid van Chantal Balkestein is gewaardeerd door de medewerkers. Ondanks 
deze investering in de medewerkers bestaan er nog steeds ergernissen bij de medewerkers 
over het niet vragen aan of luisteren naar de werknemers. Op het moment dat dit 
onderzoek heeft plaatsgevonden wordt een nieuwe ruimte gebouwd aan de sporthal. 
Volgens twee beheerders zijn zij pas in een te laat stadium gevraagd wat zij er van 
vonden: 

 
“Ja, maar dan zijn we eigenlijk te laat want er is eigenlijk qua 
bouwkunde maar ook financieel geen weg terug. De ruimte staat er al, 
de verbouwing in de accommodatie is al geweest. Het laatste stukje moet 
er nog even door, maar het gaat wel gebeuren, het is al klaar. Dus dan 
zit je al met het stukje we zitten er al, het kan niet meer anders.” 
 
‘Dan denk ik vraag het dan eerst aan de mensen op de werkvloer. Dat is 
toen ook niet gebeurd met een heleboel dingen. Dat snap ik ook wel, het 
zijn ook allemaal mensen die zijn ook nieuw. Die hebben ook allemaal 
geen kennis van een zwembad of van een sporthal.’ 

 
In het tweede citaat komt een beeld naar voren dat breder gedragen wordt binnen het 
Sportcentrum. De mensen die de beslissingen nemen over het Sportcentrum zitten 
letterlijk boven op kantoor en hebben volgens de medewerkers onvoldoende ‘feeling’ met 
zwembaden of sporthallen. 
 

In deze paragraaf is ingegaan op de managementinterventie van de algemeen manager om 
de stem van de medewerkers meer te laten horen en gelden binnen de organisatie. De 
medewerkers voelden zich volgens de algemeen manager niet serieus genoeg genomen. 
Deze interventie had als doel een positieve sfeer te creëren. De quick scan van BMC laat 
zien dat de bedrijfsvoering zoals deze was in De Telle voor een gedeelte terug te vinden 

4.2.2.4 Samenvatting 
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is in de eerste twee jaar van Sportstad Heerenveen, waar afspraken niet altijd werden 
nagekomen.  
 
Daarnaast blijkt dat tijdens de privatisering nauwelijks geluisterd is naar de medewerkers. 
Eén persoon uit de groep medewerkers mocht aanschuiven bij vergaderingen over 
Sportstad Heerenveen. Naar de mening van de medewerkers is volgens hen onvoldoende 
gevraagd. Volgens een vertegenwoordiger van Sportstad was de afgevaardigde uit De 
Telle regelmatig afwezig bij vergaderingen, had hij tijdens de vergaderingen weinig 
inbreng en communiceerde hij slecht met zijn collega’s. 
 
Vanaf de start van Sportstad Heerenveen hebben de medewerkers het gevoel gehad dat er 
onvoldoende naar hen geluisterd is. Uit de gesprekken van Chantal Balkestein en Marlies 
van Steen met de medewerkers bleek dat de grootste onvrede van de medewerkers was 
dat zij zich niet serieus genomen voelden, dit zorgde voor een negatieve sfeer. Dit is de 
aanleiding voor de interventie om meer aandacht te besteden aan en meer te luisteren naar 
de medewerkers. Haar initiatief is gewaardeerd door de medewerkers en daarmee heeft ze 
‘goodwill’ gecreëerd. Ondanks de positievere sfeer geven de medewerkers aan dat er nog 
ruimte is voor verbeteringen. Als hen wat gevraagd wordt, dan is dit vaak pas achteraf. 
De medewerkers hebben het gevoel dat de mensen die beslissingen over hen nemen 
minder verstand hebben van zwembaden of sporthallen.  
 
Per 1 juli 2008 is Chantal verantwoordelijk voor de unit Sportvoorzieningen. Door de 
verbreding van taken heeft zij minder tijd te besteden voor het Sportcentrum. Na deze 
interventie waarbij zij extra aandacht heeft geschonken aan het Sportcentrum, heeft zij 
besloten zich meer terug te trekken en minder mensen direct aan te sturen. Om dit te 
bereiken heeft ze meer verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden neergelegd 
bij de coördinatoren van het Sportcentrum. In de volgende paragraaf wordt verder op 
deze interventie ingegaan. 
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In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de managementinterventie van de 
algemeen manager om de positie van de coördinatoren van het Sportcentrum te 
formaliseren. Deze interventie krijgt vorm door Margo Bakker en Geke Bekhof meer 
verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden te geven en de 
verantwoordelijkheden te leggen bij de mensen met knowhow over het zwembad. Eerst 
wordt de aanleiding van deze interventie besproken. Vervolgens wordt gekeken naar de 
intentie van de interventie. En als laatste wordt in het kader van de onderzoeksvraag 
gekeken naar de betekenis die de medewerkers aan deze interventie geven.  

4.2.3 Managementinterventie verantwoordelijkheidsoverdracht 

 

Voor de positie van coördinator van het Sportcentrum zijn Margo Bakker en Geke 
Bekhof aangesteld. Beiden werkten al in De Telle en Geke Bekhof had daar ook een 
coördinerende functie. Bij Sportstad Heerenveen is Geke Bekhof coördinator roostering 
en V-concyst. Daarnaast verzorgd zij de contacten met verenigingen en is ze hoofd van 
de receptie. Margo Bakker is coördinator leszwemmen en doelgroepen. Daarnaast zijn in 
het bad twee PP’ers (voorheen poepen- en plassen) aangesteld. Zij bewaken de swimsafe-
methode (methode van zwemles geven), zijn aanspreekpunt voor de ouders en verzorgen 
voor een deel de groepsindeling. 

4.2.3.1 Verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden delegeren 

 
Volgens de algemeen manager was door de snelle groei van Sportstad Heerenveen de 
structuur onduidelijk geworden. De taken en bevoegdheden van het management en de 
coördinatoren van het Sportcentrum waren onduidelijk. Door het ontbreken van een 
duidelijke structuur kwamen alle vragen en opmerkingen van de 
Sportcentrummedewerkers op het bordje van de algemeen manager terecht. Zoals in de 
vorige paragraaf is beschreven was de algemeen manager regelmatig op de werkvloer 
aanwezig geweest. Hierdoor werd zij het aanspreekpunt voor de medewerkers van het 
Sportcentrum. De interventie is ingezet in december 2008 / januari 2009 en ontwikkelt 
zich nog steeds. De algemeen manager heeft met deze interventie beoogd de 
coördinatoren meer zelfverantwoordelijk maken. Door meer verantwoordelijkheden bij 
de coördinatoren neer te leggen en zelf niet meer rechtstreeks als aanspreekpunt te 
fungeren, wil zij zichzelf ontlasten. 
 
Geke Bekhof en Margo Bakker zijn als coördinator betrokken geweest bij de 
voorbereidingen op de start van Sportstad Heerenveen. De eerste twee jaar 
functioneerden Geke en Margo onder de manager van het Sportcentrum Willem 
Veldman. Willem Veldman was sinds de start van Sportstad Heerenveen manager van het 
Sportcentrum. Doordat Willem Veldman alleen verantwoordelijk was voor het 
Sportcentrum hield hij zich voornamelijk bezig met de werkvloer. Toch is uit de vorige 
paragraaf gebleken dat ondanks dat hij wel toegankelijk was, hij niet al zijn afspraken 
nakwam. Geke Bekhof en Margo Bakker waren onder hem ook coördinator van het 
Sportcentrum. Zij zaten wel in dezelfde positie echter ze hadden minder 
verantwoordelijkheden. Sinds het aantreden van Chantal Balkestein heeft het grootste 
deel van de medewerkers het idee dat er meer naar hen geluisterd wordt en dat afspraken 
na worden gekomen. Chantal Balkestein is niet alleen eindverantwoordelijke voor het 
Sportcentrum, maar voor de unit Sportvoorzieningen. Dit houdt in dat zij naast 
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eindverantwoordelijke voor het Sportcentrum ook verantwoordelijk is voor Contoura, 
Bizzyfit Club en Sportservice. Om te zorgen dat zij niet het rechtstreekse aanspreekpunt 
wordt voor meer dan zestig werknemers heeft zij langzamerhand meer 
verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden doorgegeven aan de coördinatoren 
van het Sportcentrum.  
 

Voor de coördinatoren betekent deze interventie dat zij meer zelf mogen beslissen en 
minder frequent hoeven te overleggen met de algemeen manager. Zij zijn voor het 
grootste gedeelte verantwoordelijk voor het Sportcentrum.  

4.2.3.2 Formalisering taken en bevoegdheden coördinatoren 

 
“Wij moeten het hier gewoon doen, zorgen dat het draait” 

 
“Wij moeten inderdaad het personeel meer aansturen…gesprekjes 
voeren met het personeel, binnenkort op cursus 
functioneringsgesprekken en dan deze voeren. Chantal is minder op de 
werkvloer, dus vragen en problemen moeten eerst door ons behandeld 
worden.” 

 
De algemeen manager houdt zich nog met name met de exploitatie bezig. Het wekelijkse 
overleg tussen de coördinatoren en de algemeen manager is sinds de interventie 
teruggebracht tot een tweewekelijks overleg waarin een door de coördinatoren opgestelde 
actielijst wordt besproken. De algemeen manager geeft de coördinatoren vertrouwen door 
dit uit te spreken, ze te betrekken bij grotere beslissingen en hen meer 
verantwoordelijkheden te geven.  
 
De interventie is overgebracht middels gesprekken tussen de coördinatoren en de 
medewerkers. In deze gesprekken is de functie van Chantal Balkestein als manager van 
Sportvoorzieningen verder toegelicht.  
 
Voor de algemeen manager is het resultaat van deze interventie merkbaar: 
 

“Ik krijg steeds minder mailtjes en ik sta nog amper op de actielijst” 
 
Voor een groot gedeelte van de medewerkers is na deze interventie weinig veranderd. 
Geke Bekhof en Margo Bakker zaten voor deze interventie al in deze positie en veel 
medewerkers kwamen met problemen of vragen al bij hen. De medewerkers vinden Geke 
Bekhof en Margo Bakker ook toegankelijker dan de mensen die op kantoor zitten. Twee 
medewerkers zeggen hierover: 
 

“Kijk we krijgen nu toch een beetje een andere aansturing van mensen 
die er wat directer opzitten zoals Geke en Margo. Ja, dat verandert want 
die komen uit dezelfde pot waar we allemaal uitkomen… Daarmee 
bedoel ik dan die oude groep die geprivatiseerd is hier naar toe.” 
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“Het is in ieder geval dichter bij de kern. Ik heb ook zoiets van mensen 
die daarboven zitten, die niets van zwemmen weten en die moeten 
beslissen over van alles en nog wat, zo’n gevoel heb je. Er worden 
dingen opgelegd die je niet ziet zitten, die al lang achterhaald zijn. Geke 
en Margo weten wel meer waar ze over praten.” 

 
Deze interventie is stapsgewijs doorgevoerd. Het was ten tijde van dit onderzoek nog niet 
duidelijk of Geke en Margo de nieuwe verantwoordelijkheden hebben opgepakt en hier 
uitwerking aan hebben gegeven. Zoals hierboven is beschreven heeft één van de 
coördinatoren wel het gevoel meer te moeten sturen. De andere coördinator merkt nog 
niet veel van deze interventie en heeft zich de laatste maanden gericht op het geven van 
verantwoordelijkheden aan de hieronder beschreven PP’ers. 
 

Door de coördinatoren meer verantwoordelijk te maken voor het Sportcentrum geeft de 
algemeen manager verantwoordelijkheden aan mensen die kennis hebben van het reilen 
en zeilen in een zwembad. In het kader daarvan past de nieuwe invulling van het 
PP’erschap. Voorheen bestond de functie van PP’er voornamelijk uit het begeleiden van 
het ‘poepen en plassen’. Uit de gesprekken die de algemeen manager en de manager 
P&O met de medewerkers gevoerd hebben bleek dat er vraag was naar een eenduidige 
manier van lesgeven, zodat de kwaliteit gewaarborgd zou worden. In de gesprekken zijn 
de medewerkers gevraagd wie zij als meest geschikt zagen voor de functie van PP’er. 
Deze personen zijn vervolgens aangesteld. De PP’er is naast het bewaken van de 
zwemlesmethode ook het aanspreekpunt voor ouders. Dit heeft als voordeel dat de 
instructeurs bij het bad zich kunnen richten op de zwemles. Eén van de PP’ers zegt 
hierover: 

4.2.3.3 PP’er: een andere invulling 

 
“In het begin was het meer ieder voor zich, je deed het op je eigen 
manier. Nu komt er meer eenduidigheid in, meer één lijn en meer het 
idee dat je met z’n allen aan één product werkt. Dat zou eigenlijk nog 
meer moeten. Dat je met z’n allen aan een goede kwaliteit werkt, daar 
zou wel wat verbetering in kunnen op dat gebied. Maar in zoverre vind 
ik dat het al een stuk beter gaat dan in het begin.” 

 
Door dezelfde PP’er wordt aangegeven dat ondanks dat het beter gaat dan in het begin, er 
nog wel verbeteringen aan te brengen zijn:  
 

“In die zin denk ik dat, vooral de individuele aandacht voor kinderen, 
individueel verbeteren van dingen ik denk dat daar nog heel veel in 
verbeterd kan worden. Ook het volgen van de leerlingen, hoe lang zijn 
ze dus bezig met zwemles, hoe lang zitten ze er al op Dat die individuele 
aandacht nog beter kan.” 
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Voor de PP’ers voegt hun functie iets toe aan hun werkplezier, ze zien het als een stuk 
waardering. De onderlinge afstemming tussen de twee PP’ers kan volgens een van de 
coördinatoren nog beter: 
 

“Die moeten nog even wat meer op één lijn komen… als de één dit goed 
vindt en de ander niet, krijg je wrijving.” 

 
Als laatste bestaat er nog een verschil in perceptie over de inhoud van de functie tussen 
de algemeen manager, de coördinator en één van de PP’ers. De algemeen manager vindt 
dat de PP’er meer de leidinggevende in het zwembad moet worden. De PP’er staat tussen 
de coördinator doelgroepen en leszwemmen en de zweminstructeurs in. Eén PP’er zegt 
over zijn/haar functie: 
 

“ik ben ook niet chef bij het bad ofzo… Als ik die functie heb en ik word 
er voor betaald, dan denk ik het is mijn functie, dan moet ik dat doen. 
Maar ik ga dat dus niet doen. Ik ga niet zeggen dat mensen hun werk 
niet goed doen. Ik spreek wel mensen aan op dingen waarvan ik denk 
dat gaat niet goed, maar verder ga ik niet. Ik ga wel dingen zeggen van 
dat is methodisch niet goed, of er zitten fouten in de technische 
uitvoering, dan ga ik het zeggen. Daar waren wij ook voor bedoeld, 
maar ik vind dat verder ook iedereen is gediplomeerd lesgever. Ik ga 
mensen niet corrigeren op hun lesgeven.”  

 

In de vorige paragraaf is de interventie van Chantal Balkestein om meer aandacht te 
schenken aan de medewerkers en meer naar hen te luisteren beschreven. Dit had als 
resultaat dat de medewerkers van het Sportcentrum met vragen of problemen naar haar 
toekwamen. Doordat Chantal Balkestein als algemeen manager verantwoordelijk is 
geworden voor de unit Sportvoorzieningen heeft zij meerdere afdelingen waar zij zich op 
moet richten. Na haar luisterinterventie heeft zij besloten meer beslissingsbevoegdheden 
te geven aan de coördinatoren van het Sportcentrum Geke Bekhof en Margo Bakker en 
verantwoordelijkheden te leggen bij de mensen met knowhow over het zwembad. Door 
deze interventie is zij niet meer het eerste aanspreekpunt van de medewerkers en hoeft zij 
minder mensen direct aan te sturen. 

4.2.3.4 Samenvatting 

 
Naast bovengenoemde interventie heeft men de rol van PP’er een andere inhoud gegeven. 
Voorheen bestond de functie van PP’er voornamelijk uit het begeleiden van het ‘poepen 
en plassen’. De PP’er is naast het bewaken van de zwemlesmethode het aanspreekpunt 
voor ouders. Dit heeft als groot voordeel dat de instructeurs bij het bad zich kunnen 
richten op de zwemles. De nieuwe invulling van het PP’erschap komt voort uit de wens 
van de medewerkers voor meer eenduidigheid in het lesgeven. 
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5. Analyse 

 
In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de resultaten, de onderzoeksvraag en de 
besproken literatuur beschreven. 
 
In het resultatenhoofdstuk is naar voren gekomen dat de privatisering van zwembad De 
Telle gevolgen heeft gehad voor de medewerkers. Naast de financiële gevolgen is de 
medewerker van ambtenaar bij een gemeentelijk sportbedrijf, medewerker van een 
commercieel bedrijf geworden. Verantwoordelijkheid voor het werkt ligt organisatorisch 
gezien in een private onderneming bij de medewerker zelf. 
 
Naast de privatisering zijn drie managementinterventies onderzocht. Tot het aantreden 
van Chantal Balkestein als algemeen manager is het bestaande beleid van gemeentelijk 
sportbedrijf De Telle voortgezet. Omdat het budget voor het Sportcentrum werd 
overschreden en de medewerkers zich niet serieus genomen voelden heeft Chantal 
Balkestein drie interventies ingezet.  
 

De privatisering van zwembad De Telle in Sportstad Heerenveen is in de theorie van 
Bovens et al. (2001) te duiden als een externe verzelfstandiging door volledige afstoting 
naar de markt. Hierbij vervalt voor de overheid de verantwoordelijkheid om deze taak uit 
te voeren. De publieke taak, het aanbieden van faciliteiten om te sporten, wordt omgezet 
in een private taak, een voormalig overheidsbedrijf wordt op de markt gezet. Sportstad 
Heerenveen BV heeft een privaatrechtelijke rechtsvorm. Sportstad Heerenveen BV is een 
initiatief van het Friesland College, SC Heerenveen, De Friesland Zorgverzekeraar en de 
gemeente Heerenveen, de drie laatstgenoemden zijn aandeelhouder (Sportstad 
Heerenveen Jaarplan 2009). De gemeente Heerenveen blijft na de privatisering een 
belangrijke actor, zij heeft als één van de drie aandeelhouders een aandeel in Sportstad 
van 50.0 %. De aandeelhouders komen reeds sinds de oprichting in 2003 twee keer per 
jaar bij elkaar. 

5.1 Privatisering door volledige afstoting: gemeente laat zwembad los 

 
Brinkhorst en van Zwieten (2009) hebben de rol bestudeerd die de gemeente heeft in 
Sportstad Heerenveen: ‘Rol gemeente Heerenveen: slechts aandeelhouder?’ Zij zien de 
rol van de gemeente Heerenveen als vrij uitzonderlijk. Het beleid rondom deze tak van 
sport is namelijk uitbesteed aan Sportstad, de gemeente is aandeelhouder. De wethouder 
ziet het bij elkaar brengen van alle faciliteiten en voorzieningen als groot voordeel. Een 
aantal verenigingsbestuurders waarvan de vereniging gebruik maakt van de faciliteiten 
van Sportstad Heerenveen, is bang dat de gemeente geen zeggenschap meer heeft.  
 
De gemeente zelf probeert via het aandeelhoudersschap wel invloed te blijven uitoefenen. 
Via een gesloten convenant probeert de gemeente als aandeelhouder de prijs “wat te 
bewaken”. De wethouder van de gemeente Heerenveen zegt hierover: “Maar je zit er niet 
bovenop natuurlijk, de grote lijn bewaak je dan, maar je hebt er niet altijd zicht op.” 
Volgens de respondenten in het onderzoek van Brinkhorst en van Zwieten heeft de 
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gemeente de volledige zeggenschap uit handen gegeven, deze ligt volgens hen nu bij 
Sportstad Heerenveen. 
 

Bij zwembad De Telle was de gemeente verantwoordelijk voor de kosten en opbrengsten 
en het verlies dat het zwembad leed. Bij Sportstad Heerenveen is het management 
verantwoordelijk voor de financiële situatie. Een commercieel bedrijf kan zich geen 
structureel verlies veroorloven. Het management van Sportstad Heerenveen richt zich op 
de afnemers en baseert de strategie op basis van marktmogelijkheden. Volgens één van 
de coördinatoren in het zwembad heeft deze verandering van strategie grote gevolgen 
gehad voor de bedrijfsvoering: 

5.2 Sportstad Heerenveen: commerciële organisatie 

 
“Als je coördinator bent dan krijg je gewoon van dit willen we, dat 
willen we en dat moet je dan maar proberen te realiseren. Dan word je 
heel erg met de neus op de feiten gedrukt, het gaat om cijfers, dat was in 
De Telle nooit. Als je het maar het maar aanbood aan de mensen dan 
was het goed.” 

 
De privatisering is een verandering in verantwoordelijkheden. Bij een gemeente is het 
van belang dat het aanbod zo divers mogelijk is. Een commerciële organisatie moet 
kijken of een activiteit, les of evenement rendabel is. Bij het merendeel van de 
medewerkers van het Sportcentrum is dit besef er nog niet. Extern adviesbureau BMC- 
Sport & Leisure heeft in de quick scan van 2004 een aanbeveling gedaan om de 
medewerkers te begeleiden in de overgang naar een commerciële organisatie, waarin 
marktconform, klantgericht, efficiënt, effectief, multifunctioneel en flexibel werken hoog 
in het vaandel zouden moeten staan. Op het gebied van de overgang van gemeentelijk 
sportbedrijf naar een commerciële organisatie is geen begeleiding geweest om een 
commerciële werkwijze over te brengen op de medewerkers. Eén van de coördinatoren 
ziet in dat een aanzienlijk gedeelte van de medewerkers niet commercieel ingesteld is: 
 

“…dat zit er echt nog lang niet in bij iedereen. Daar gaan we denk ik 
ook mee bezig om mensen duidelijk te maken dat dit wel een 
commercieel bedrijf is en dat het wel om geld gaat, daar moeten ze soms 
nog wel even van slikken.” 

 

Het proces van privatisering is volgens de medewerkers onvoldoende gecommuniceerd. 
De coördinatoren zijn betrokken geweest bij de overgang van De Telle naar Sportstad 
Heerenveen. In de zomer hebben zij voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zij 
hadden hierdoor wel kennis van zaken en wisten wat er stond te gebeuren. De 
medewerkers hebben de informatie rondom de privatisering echter als tekortkomend 
ervaren. Ook bij de start van Sportstad waren ze onvoldoende geïnformeerd over de 
nieuwe accommodatie en werkwijze.  

5.2.1 Onzekerheid bij uitvoerenden heeft invloed op klant 

 
Het gebrek aan kennis en informatie zorgde voor onzekerheid bij de medewerkers. Dit 
had zijn weerslag op de klanten die klaagden over de faciliteiten. Deze bevindingen 
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sluiten aan bij eerder onderzoek van Nelson, Cooper en Jackson (1995). In dit onderzoek 
ondervinden medewerkers met de minste controle en meeste onzekerheid (uitvoerenden) 
de meest negatieve effecten (op het gebied van ‘job satisfaction, mental and physical 
health’) van de organisatieverandering. Dit effect wordt versterkt wanneer de verandering 
buiten de controle van de medewerker plaatsvindt en de consequenties van de 
verandering minder duidelijk zijn zoals het geval is bij de privatisering. Uit het onderzoek 
naar de privatisering van De Telle komt naar voren dat de medewerkers naar eigen 
zeggen te weinig geïnformeerd werden en de organisatie nog niet klaar was om te starten. 
De medewerkers werden vertegenwoordigd door een afgevaardigde bij de vergaderingen 
rondom de privatisering. Volgens de medewerkers is echter te weinig geluisterd naar 
deze persoon. De medewerkers in het De Telle hadden de minste controle over de 
privatisering. Het niet luisteren naar de medewerkers en de rommelige start van Sportstad 
zorgden voor ontevreden medewerkers: 
 

“Ik vond het walgelijk, ik heb zelfs gedacht om hier weg te gaan omdat 
het nog helemaal niet klaar was, het was een zooitje”…“er kwam veel 
op je af, het was gewoon omdat het niet draaide, niet in orde was. Het 
was het walgelijk, ik vond het heel walgelijk die periode.”… “Je wilt het 
niet weten, het was echt ellende hoor toen we hier begonnen.” 

 
Van onzekerheid in de zin van baanverlies zoals in het onderzoek van Nelson, Cooper en 
Jackson (1995) was bij de privatisering van De Telle geen sprake. De medewerkers met 
een vast contract werden overgenomen door Sportstad Heerenveen. Degenen met een 
tijdelijk contract konden solliciteren bij de nieuwe organisatie. Zij zijn onder de 
voorwaarden van Sportstad aangenomen.  
 

In het Sportcentrum is vanaf het openingsjaar het bestaande beleid van het gemeentelijk 
sportbedrijf De Telle voortgezet, maar dit leidde niet tot het gewenste resultaat waardoor 
overschrijdingen plaatsvonden ten opzichte van de financiële begroting 2008. Na 
gesprekken met de medewerkers en een analyse van de situatie heeft Chantal Balkestein 
in samenwerking met Marlies van Steen de drie interventies gedaan. Eerst worden de 
managementinterventies als geheel besproken en vervolgens ieder apart. 

5.3 Managementinterventies 

 

De managementinterventies in het Sportcentrum zijn vanuit de benadering van Klein en 
Rorink (2005, 180-183)te benoemen als innovatie op het gebied van de structurering en 
inrichting van procesuitvoering (waarin flexibiliteit, efficiëntie en de taken en 
werktevredenheid van de medewerkers en het management centraal staan). De interventie 
om kosten te reduceren is gedaan door een nieuw rooster op te stellen en een strakker 
beleid te voeren voor wat betreft de over- en meeruren. Overuren kunnen slechts indien 
ze vooraf geaccordeerd zijn worden geschreven, dit geldt in geval van ziekte of verlof. 
De luisterinterventie is een innovatie op het gebied van werktevredenheid van de 
medewerkers. Door meer naar hen te luisteren wil de algemeen manager dat de 
medewerkers zich meer gerespecteerd voelen. De overdracht van verantwoordelijkheden 

5.3.1 Innovatie door beheersing 
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van de algemeen manager naar de coördinatoren en van de coördinatoren naar de PP’ers 
is een innovatie waar de taken van medewerkers centraal staan.  
 
Tegelijkertijd zijn twee van deze interventies beheersactiviteiten. Broen, de Jong en 
Kooijmans (1995, 9-11) beschrijven beheersen als het planmatig beïnvloeden van het 
reilen en zeilen van de onderneming. Een strakker beleid betreffende de over- en 
meeruren en het formaliseren van de verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden 
van de coördinatoren zijn beheersactiviteiten om het functioneren van de onderneming te 
beïnvloeden. Dit valt voor een gedeelte samen met de door Boonstra en de Caluwé 
beschreven bedrijfsmatige sturing. Aandachtspunten zijn volgens hen onder andere een 
efficiënte ordening van bedrijfsprocessen, een heldere interne structurering van 
activiteiten en een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 
Volgens Boonstra en de Caluwé (2006) is er sprake van een paradoxale situatie waarin 
behoefte is aan controle en beheersing die conflicteert met innovatie en vernieuwing. 
Hierin staan het uitzetten van een heldere koers en daadkrachtige sturing op gespannen 
voet met verkennen, experimenteren en zelfsturing. In het ‘Competing Values 
Framework’ in Cameron et al. (2006) conflicteert de dimensie flexibiliteit met de 
dimensie beheersing. Een hoge waardering voor de één gaat volgens Quinn (in 
Dusschooten-de Maat, 2004, 25-27) per definitie ten koste van de ander.  
 
Dit onderzoek laat zien dat beheersing niet ten koste hoeft te gaan van innovatie en 
andersom. In dit onderzoek komt naar voren dat door te beheersen, acties in de specifieke 
omstandigheden leiden tot innovaties. Zij heeft interventies gedaan die negatief waren 
voor de medewerkers maar zij is er tegelijk in geslaagd toenadering te krijgen tot het 
personeel door hen serieus te nemen.  
 

Bij de analyse van de interventie kostenreductie wordt gekeken naar de voorwaarden die 
veranderen. Door overschrijding van het budget van het Sportcentrum en met het 
aantreden van Chantal Balkestein zijn de voorwaarden veranderd. Het Sportcentrum mag 
geen verlies meer draaien. Deze interventie is een proces van sturen en regelen gericht op 
het bereiken van veranderingsdoelen. Deze verandering verlangt volgens Boonstra en de 
Caluwé (2006) het voorspellen, sturen en beheersen van ontwikkelingen. De algemeen 
manager heeft dit gedaan door het opstellen van een nieuw rooster en een strakker beleid 
betreffende de over- en meeruren. Dit zijn zoals eerder beschreven, 
beheersingsinstrumenten. De consequentie voor de medewerkers is dat zij minder 
overwerken waardoor zij minder salaris krijgen. 

5.3.2 Overwerken lust of last? 

 
De medewerkers gaan anders naar hun werk kijken, ze geven er een andere betekenis aan. 
In opvoedingstermen is dit te verklaren. Wanneer de algemeen manager aangeeft dat 
overuren minder beloond worden, is het niet te verwachten dat de medewerkers graag 
overuren maken. Vanuit human resource management is salaris één van de belangrijkste 
motivaties (Hampsen, 2005, 80). Wanneer het minder aantrekkelijk wordt om over te 
werken, wordt de bereidheid om over te werken minder.  
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Deze interventie is zoals Bate (1994) het noemt een transformationele verandering. Het 
doel van deze verandering is een verandering van de cultuur te bewerkstelligen. De 
cultuur van uren schrijven en overwerken is passé en past in de oude situatie. Het nieuwe 
beleid past bij een bedrijf dat rendabel moet zijn. Overuren mogen in de nieuwe situatie 
pas worden geschreven indien deze vooraf geaccordeerd zijn. Daarnaast is men verplicht 
twee weken overuren op te nemen in de zomervakantie. Het nieuwe beleid heeft de 
bereidheid onder de medewerkers om voor Sportstad Heerenveen extra uren in te vullen 
doen afnemen.  
 

“Die bereidheid was heel groot en die is wel minder geworden, om dus 
in te vallen. Het gaat er niet om dat ze niet voor de collega, iedereen wil 
voor de collega invallen, maar het gaat erom hoe het er hier aan toe 
gaat.” 

 
Hieruit blijkt dat de medewerkers zich nog wel gecommitteerd voelen aan elkaar, maar 
minder aan het bedrijf. Dit is het gevolg van de interventie kostenreductie Sportcentrum. 
De vraag voor het management moet zijn hoe lang de medewerkers nog bereid zijn voor 
elkaar uren in te vullen. Een organisatie mag niet afhankelijk zijn van de relatie die 
medewerkers met elkaar hebben. Bij personeelswisselingen kunnen relaties veranderen 
en mogelijk ook de bereidheid van de medewerkers om voor elkaar te willen invallen. 
 
Ten tijde van het onderzoek werd nog maar weinig overgewerkt. Dit heeft mede te maken 
met het feit dat overuren van te voren geaccordeerd moeten worden. Hierdoor vervallen 
de hoge salariskosten. Het doel van de interventie wordt hierdoor bereikt, de kosten zijn 
gereduceerd. 
 

Uit de gesprekken van Chantal Balkestein en Marlies van Steen met de medewerkers 
bleek dat de grootste onvrede van de medewerkers was dat zij zich niet serieus genoeg 
genomen voelden en dit zorgde voor een negatieve sfeer. Dit is de aanleiding voor de 
interventie om meer aandacht te besteden aan en meer te luisteren naar de medewerkers. 

5.3.3 Betrokken management 

 
Hoekstra en van Sluijs (2003) onderschrijven het belang van open relaties tussen de 
betrokkenen doormiddel van goede, open en tijdige communicatie. Het is volgens hen 
belangrijk dat de actoren elkaar daarbij serieus nemen. Deze interventie is ingezet om de 
medewerkers serieus te nemen en om het vertrouwen te herstellen. Zoals eerder 
beschreven is voor het gevoel van de medewerkers tijdens de privatisering onvoldoende 
naar hen geluisterd. Dit gevoel bleef tijdens de eerste tweeënhalf van Sportstad 
Heerenveen. De toenmalige manager kwam ondanks zijn bereidwilligheid veel afspraken 
niet na. Als gevolg hiervan werd door de medewerkers een duidelijke scheiding tussen 
‘boven’ (het management) en ‘beneden’ (werkvloer) ervaren. Aan de andere kant is het 
ook van belang dat de medewerkers vertrouwen hebben in en respect hebben voor het 
management. Naar mijn mening is dit een wisselwerking, wanneer medewerkers zich 
serieus genomen en gerespecteerd voelen, zullen zij meer respect hebben voor het 
management. 
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Uit dit onderzoek blijkt dat met de komst van Chantal Balkestein veel in positieve zin is 
veranderd. Er is volgens de medewerkers ruimte voor ideeën, afspraken worden 
nagekomen en er wordt sneller gehandeld door het management. Eén van de 
medewerkers zegt hierover: 
 

“Chantal, dat vind ik wel belangrijk die doet het beter dan eerst… als 
Chantal wat zegt gaat ze er ook voor, dat is een belangrijke 
verandering.” 

 
Volgens Hoekstra en van Sluijs (2003) is commitment van de medewerkers aan de 
organisatie vereist om de interventies te laten slagen. Ik ben het in deze met Hoekstra en 
van Sluijs eens dat dit een moeilijke opgave is. Waar commitment ontbreekt wordt het 
voor alle HRM-opgaven een complexe opdracht om deze te realiseren. Een interventie 
die ondersteund wordt door de medewerkers heeft een goede kans om te slagen. De 
algemeen manager is fysiek in het Sportcentrum aanwezig geweest en kwam haar 
afspraken na. De sfeer is ten positieve veranderd doordat er beter naar de medewerkers 
geluisterd wordt. Eén van de medewerkers hierover: 
 

“Ja dat merk ik wel bij veel collega’s dat er nu een veel positievere sfeer 
hangt. Op zich qua organisatie en hoe dingen besproken en geregeld 
worden is de sfeer wel positief.” 
 

De algemeen manager is naar de mensen toegegaan, ze heeft ze uitgenodigd voor een 
gesprek en is regelmatig op de werkvloer aanwezig geweest. Ze verbindt afspraken met 
handelen. Haar leiderschap heeft ervoor gezorgd dat de relatie tussen de medewerkers en 
het management is verbeterd. 
 

Na de luisterinterventie heeft de algemeen manager besloten meer 
beslissingsbevoegdheden te geven aan de coördinatoren van het Sportcentrum Geke 
Bekhof en Margo Bakker en verantwoordelijkheden te leggen bij de mensen met 
knowhow over het zwembad. Door deze interventie is zij niet meer het eerste 
aanspreekpunt van de medewerkers. De vraag rijst hoe de algemeen manager haar 
luisterinterventie wil voortzetten en tegelijkertijd meer afstand neemt van het 
Sportcentrum. De algemeen manager geeft ook deze verantwoordelijkheid door aan de 
coördinatoren. Eén medewerker zegt hierover: 

5.3.4 Delegeren van verantwoordelijkheden 

 
“We hebben nu ook gesprekken met Geke en Margo met name van wat 
vind je dat beter moet, wat is niet goed. Nu kun je dus in dat opzicht je ei 
een beetje kwijt.” 

 
Herremans (2005, 61) beschrijft de verplaatsing van verantwoordelijkheid in de 
hiërarchie van boven naar beneden toe. Het voordeel is dat door verantwoordelijkheden 
en mogelijkheden tot het nemen van beslissingen bij de coördinatoren neer te leggen 
sneller gereageerd kan worden. Hierdoor hebben medewerkers meer het gevoel dat naar 
hen geluisterd wordt. Doordat mensen het gevoel hebben dat ze aangesproken kunnen 
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worden op situaties die verkeerd kunnen gaan, de passieve kant, zullen mensen eerder 
geneigd zijn om zich verantwoordelijk te gedragen, de actieve kant. Bij 
verantwoordelijkheden horen ook aansturing en beslissingen durven nemen. De vraag is 
dan ook hoe de coördinatoren betekenis geven aan deze nieuwe verantwoordelijkheden.  
 
Uit dit onderzoek is gebleken dat het nu nog te vroeg is om te stellen of de coördinatoren 
deze verantwoordelijkheden op zich hebben genomen. Deze interventie is stapsgewijs 
doorgevoerd door de coördinatoren telkens meer verantwoordelijkheden te geven. Voor 
de medewerkers is dit niet direct zichtbaar omdat kleinere stappen niet direct opvallen. 
Dit is volgens Bate (1994) een vorm van culturele ontwikkeling waarbij verandering 
gezien wordt als aanpassen, corrigeren en conformeren. De uitwerking van deze 
interventie blijkt uit het feit dat de algemeen manager minder wordt opgezocht door de 
medewerkers. Voor de coördinatoren betekent de interventie dat zij gesprekken moeten 
voeren met het personeel. Zij zullen binnenkort de functioneringsgesprekken voeren. 
Hiermee krijgt hun nieuwe rol meer vorm.  
 
Naast de verantwoordelijkheden voor de coördinatoren schuift de coördinator 
verantwoordelijkheden door naar de PP’ers. Zij bewaken de swimsafe-methode (methode 
van zwemles geven), zijn aanspreekpunt voor de ouders en verzorgen voor een deel de 
groepsindeling. Door de verantwoording neer te leggen bij medewerkers met kennis van 
de uitvoering wil de coördinator dat de PP’ers actief verantwoordelijk worden. De 
algemeen manager vindt dat de PP’er meer de leidinggevende in het zwembad moet 
worden. De PP’ers vatten hun rol puur als bewaker van de methode op en niet zoals één 
van de PP’ers aangeeft als “chef zwembad”. 
 
Door meer aandacht te geven aan het Sportcentrum en de coördinatoren meer 
verantwoordelijkheden te geven, geeft de algemeen manager aandacht aan deze plaats in 
de organisatie, ze legt het zwaartepunt bij de uitvoerenden. 
 

Als gekeken wordt naar de betekenis die medewerkers en coördinatoren geven aan de 
privatisering kan gezegd worden dat de medewerkers onvoldoende begeleid zijn in de 
overgang van een ambtelijke naar een commerciële organisatie. Verantwoordelijkheid is 
een doorsnijdend thema in dit onderzoek. Verantwoordelijkheid voor werk ligt 
organisatorisch gezien in een private organisatie bij medewerkers zelf. Voor een 
ambtenaar in een overheidsorganisatie is dat minder expliciet. Dat zegt iets over hoe 
verantwoordelijkheden worden genomen. Het merendeel van de medewerkers werkte 
meer dan tien jaar voor de gemeente. Zij zijn tijdens het privatiseringsproces niet 
voldoende op de hoogte gehouden en zij hebben het gevoel dat men onvoldoende naar 
hun ideeën heeft geluisterd en te weinig gebruik heeft gemaakt van hun ervaring. Door 
het ontbreken van voldoende begeleiding in de overgang van een ambtelijke naar een 
commerciële organisatie werkt een gedeelte van hen nog steeds vanuit de werkwijze die 
werd gevoerd in De Telle, met de daaruit voorvloeiende consequenties. In het 
Sportcentrum is volgens het management vanaf het openingsjaar het bestaande beleid van 
het gemeentelijke sportbedrijf De Telle voortgezet, maar dit leidde niet tot het gewenste 

5.4 Privatisering vraagt om managementpraktijk 
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resultaat, waardoor overschrijdingen plaatsvonden ten opzichte van de financiële 
begroting 2008 (Jaarplan Sportstad Heerenveen 2009). 
Als je kijkt naar bovenstaande bevindingen kun je het volgende vaststellen. Sportstad 
Heerenveen BV is een private onderneming die zich door volledige taakafstoting door de 
gemeente op de markt beweegt. Dit vereist een andere werkwijze dan bij de gemeente. 
Het management moet erkennen dat de medewerkers uit een ‘ambtelijke cultuur’ komen 
en in een ‘commerciële cultuur’ terecht zijn gekomen. De medewerkers hadden meer 
begeleid moeten worden in het proces van de overgang. Door tijdens het proces de 
medewerkers onvoldoende te informeren en naar hen te luisteren ontstaat er onzekerheid. 
Uit het onderzoek van Nelson, Cooper en Jackson (1995) blijkt dat deze onzekerheid van 
negatieve invloed is op de werktevredenheid van de medewerkers. Tegelijkertijd 
klaagden de klanten over de faciliteiten en konden de medewerkers geen antwoorden 
geven op vragen van klanten door een gebrek aan kennis. Organisaties kunnen hiervan 
leren door de medewerkers te betrekken bij het privatiseringsproces. Door medewerkers 
meer informatie en zeggenschap te geven verkleint de onzekerheid en wordt de controle 
die de medewerkers hebben op het proces vergroot. Dit zal positief bijdragen aan de 
werktevredenheid. 
 
Zoals hier beschreven veranderen bij een privatisering de verantwoordelijkheden van 
zowel de organisatie als van de medewerkers. De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid gegeven aan Sportstad Heerenveen, hiermee houdt de 
verantwoordelijkheid van de gemeente op en begint deze voor Sportstad Heerenveen. 
Deze nieuwe verantwoordelijkheden moet je structureren. Een privatisering heeft 
organisatorische consequenties en vraagt veel managementpraktijk. Deze 
managementpraktijk bevat verschillende interventies die in dit onderzoek zijn toegelicht.  
 

Verweel (1987) en Siebers, Verweel en de Ruijter (2002) bespreken de relatie tussen de 
arena (organisatie) en de maatschappelijke omgeving (domein). Hoewel de auteurs op 
microniveau de nadruk leggen op de strijd in de arena, wordt in dit hoofdstuk op meso-
niveau de relatie tussen de arena en de omgeving geanalyseerd. De maatschappelijke 
omgeving is in te delen in het maatschappelijke stelsel en het maatschappelijke klimaat. 
Het stelsel bestaat uit de juridische kant: de privatisering en de overgang van ambtenarij 
naar een commercieel bedrijf. Het domein duidt met betrekking tot Sportstad Heerenveen 
zowel op het geheel van processen tussen de organisatie, omgeving en binnen de 
organisatie als op de maatschappelijke beoordeling daarvan door overheden, instituties, 
groepen en subjecten. 

5.4 Interventies in relatie met de privatisering 

 
Het veld is de taakomgeving. Hier bevinden zich alle partijen die betrokken zijn bij de 
organisatie. Hier liggen de contracten en worden de afspraken gemaakt die betrekking 
hebben tot de arena. De arena is in dit onderzoek het Sportcentrum. Het management 
verschijnt in de arena niet alleen als hulpbron of beperking, maar grijpt in, in de 
constitutie van de arena. Dit betekent dat zij van duidelijke invloed op de arena zijn, zij 
bepalen de grenzen van de arena en wat daarbinnen mogelijk is.  
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De grens tussen het veld en de arena is soms lastig te trekken. Partijen in het veld hebben 
invloed op de arena, maar maken geen deel uit van de arena. De positie van de algemeen 
manager is complex. Enerzijds is zij niet direct op de werkvloer aanwezig en heeft zij 
geen directe controle. Anderzijds is ze bij haar aantreden en dus voor de interventie in 
gesprek gegaan met de medewerkers op de werkvloer en zijn de interventies gericht op de 
medewerkers. Zonder in de arena te treden had zij de interventies niet kunnen doen. Het 
is belangrijk om de arena te kennen en daarin te bewegen. Door zich te verdiepen in de 
arena en tijdelijk positie er in te nemen heeft de algemeen manager controle over de arena 
genomen. Zij heeft de interventies deels laten aansluiten bij de wensen van het personeel 
waardoor de interventie een grotere kans van slagen heeft.  
 
De bredere context moet gezien worden in een historisch perspectief. Deze bredere 
context definieert volgens Verweel (1987) als het ware het sociaal-culturele ‘klimaat’ 
waarbinnen de arena geplaatst is. De privatisering vormt deze context en bepaald dus het 
sociaal-culturele ‘klimaat’. Deze context vormt een referentiekader voor partijen in de 
arena. De historie bepaalt de context waarbinnen de interventies plaats hebben gevonden. 
Aan de hand van Bate (1994) wordt de privatisering verklaard in termen van cognitieve, 
culturele en politieke context. Deze context geeft beperkingen voor organisaties en 
managementpraktijk. De algemeen manager moet bij de analyse van de situatie en de 
interventies rekening houden met de ambtelijke cultuur waarin de medewerkers gewerkt 
hebben en waardoor zij zijn gevormd. 
 
De ideologie achter de interventies komt voort uit de wens van de algemeen manager om 
meer bedrijfsmatig te werken. De algemeen manager erkend dat het voor Sportstad 
Heerenveen noodzakelijk is dat er winst gemaakt moet worden om te kunnen blijven 
bestaan. Zij erkent tevens de noodzaak dat er bij de medewerkers een omslag gemaakt 
moet worden naar een meer commerciële instelling. Zij heeft de privatisering echter niet 
meegemaakt. Door zich meer te verdiepen in de historie van de medewerkers kan zij de 
interventies beter laten aansluiten bij de belevingswereld van de medewerkers. 
 
Een privatisering betekent niet alleen dat een organisatie in de maatschappelijke 
omgeving een ander label krijgt. De privatisering heeft zodanige invloed op de 
taakomgeving en op de arena dat een nieuwe manier van werken nodig is die past bij een 
commerciële organisatie. Zoals in het eerste deel van deze analyse is beschreven is geen 
aandacht besteedt aan wat een verandering in het domein, voor invloed heeft op de 
medewerkers in de arena. De privatisering is de aanleiding. De privatisering verandert de 
maatschappelijke omgeving en daarmee ook de taakomgeving. De medewerkers ‘zijn’ 
nog steeds ambtenaar, dus de algemeen manager is nog steeds aan het interveniëren in het 
werkproces van de ambtenaar, ook al wil je dat niet. De privatisering van ambtenaar naar 
medewerkers bij een commercieel bedrijf heeft nog steeds veel invloed op de organisatie.  
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6. Conclusie 

 
In dit onderzoek is antwoord gegeven op de vraag welke betekenissen de medewerkers, 
coördinatoren en de algemeen manager toekennen aan de privatisering en 
managementinterventies betreffende de ontwikkeling van Sportstad Heerenveen. 
 
Bij de privatisering van zwembad De Telle heeft de gemeente de verantwoordelijkheden 
die bij deze voorzieningen horen afgestoten en overgedragen aan Sportstad Heerenveen. 
De gemeente Heerenveen was verantwoordelijk voor het aanbod van sportvoorzieningen 
in de gemeente. Sportstad Heerenveen als commerciële organisatie heeft deze 
verantwoordelijkheid niet, zij moeten zorgen dat de uitvoering rendabel is. De 
medewerkers van Sportstad Heerenveen die overgekomen zijn van De Telle zijn van 
ambtenaar, medewerker van een commerciële organisatie geworden.  
 
De gemeente Heerenveen heeft met de privatisering de verantwoordelijkheid gegeven aan 
Sportstad Heerenveen, hiermee houdt de verantwoordelijkheid van de gemeente op en 
begint deze voor Sportstad Heerenveen. Zo beschouwd zijn de gemeentelijke situatie en 
de huidige commerciële organisatie twee losstaande delen. In dit onderzoek worden deze 
delen echter als één geheel beschouwd waarbij het verleden het heden beïnvloed. Bate 
(1994) geeft aan dat het heden en de toekomst slechts betekenis krijgen als je ze plaatst in 
de context van het verleden. Door te kijken naar het verleden van de organisatie (in de 
gemeentelijke situatie) is het gedrag van de medewerkers in de huidige (commerciële) 
situatie te verklaren. Door je als organisatie te verdiepen in het verleden van de 
medewerkers is de organisatie beter in staat de interventies te laten aansluiten bij de 
belevingswereld van de medewerkers. 
 
Naar aanleiding van onderzoek naar de interventies komt naar voren dat de interventies 
gedaan zijn vanuit de wens van de algemeen manager om meer bedrijfsmatig te werken. 
Uit dit onderzoek blijken de interventies nodig omdat een deel van de medewerkers nog 
vanuit de cultuur van De Telle werkt. Het is een valkuil om te denken dat ondanks dat het 
werk (een zwemles) niet veranderd, de organisatie en de klant hetzelfde blijven. De 
ontevredenheid onder de medewerkers is ontstaan tijdens het proces van de privatisering 
en de daarop volgende tweeënhalf jaar. De ontevredenheid kwam voort uit de minimale 
informatieverstrekking rondom de privatisering, het ontbreken van begeleiding in de 
overgang van ambtenaar naar medewerker in een commerciële organisatie en de start van 
Sportstad Heerenveen. De medewerkers zijn begeleid op financieel gebied met een 
sociaal plan. Zij zijn echter niet begeleid in de overgang van een ambtelijke cultuur naar 
een meer commerciële cultuur. Door de bedrijfsvoering vanuit De Telle niet te 
veranderen bleven de medewerkers werken en denken vanuit de ‘ambtelijke cultuur’ in 
een commerciële organisatie met de financiële beperkingen die niet aanwezig waren in de 
gemeentelijke situatie.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat het niet betrekken van de medewerkers in de manier van 
werken in de situatie bij de overheid en in de nieuwe situatie bij Sportstad Heerenveen 
heeft geleid tot een aantal innovatieve managementinterventies. De interventies zijn 
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innovatief in de zin van kostenbeheersing en structurering. Tegelijkertijd is de algemeen 
manager er in geslaagd om de relatie tussen het management en de medewerkers te 
verbeteren. De interventie van het strakke beleid rond over- en meeruren wordt niet door 
iedereen ondersteund, omdat dit ten koste gaat van het inkomen van de medewerkers. 
Interventies die negatieve gevolgen hebben voor de medewerkers gaan ten koste van de 
arbeidstevredenheid. De luisterinterventie heeft een positieve uitwerking gehad en de 
sfeer is verbeterd. Het is volgens Hoekstra en van Sluijs (2003) belangrijk dat de relatie 
tussen de medewerkers gebaseerd is op wederzijds respect. Respect creëert commitment 
en dat is nodig voor het slagen van de interventies. De algemeen manager is er in 
geslaagd om te innoveren door te beheersen en hierdoor de kosten te reduceren en het 
contact met de medewerkers te verbeteren. 
 

Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de betekenis die de medewerkers, coördinatoren 
en algemeen manager toekennen aan de privatisering en managementinterventies. Om 
een verdere bijdrage te leveren aan het toekomstige beleid van Sportstad Heerenveen zal 
ik hier enkele implicaties geven voor beleid en praktijk. 

6.1 Implicaties voor beleid en praktijk 

 
Uit het onderzoek blijkt dat de medewerkers die de privatisering mee hebben gemaakt 
voor een deel nog denken vanuit de ‘ambtelijke cultuur’. Zij zijn zich nog niet bewust 
van de eisen die aan medewerkers gesteld worden in een commercieel bedrijf. Dit is te 
verklaren doordat zij in het privatiseringsproces en tijdens de start van Sportstad 
Heerenveen hier onvoldoende in begeleid zijn. Het is aan te bevelen de medewerkers 
alsnog te helpen de omslag te maken van een ambtelijke cultuur, die overgenomen is 
uit De Telle, naar een commerciële cultuur die past bij Sportstad Heerenveen.  
 
De interventies die de algemeen manager heeft doorgevoerd vanuit de wens om meer 
bedrijfsmatig te werken komen voort uit het ontbreken van begeleiding tijdens de 
privatisering en de start van Sportstad Heerenveen. Bij de interventies moet wel rekening 
gehouden worden met het verleden van de medewerkers. Verweel (1987) en Bate (1994) 
geven het belang van de historie aan. De toekomst krijgt alleen betekenis wanneer deze 
geplaatst wordt in de context van het verleden. De medewerkers duiden volgens Weick 
(1995) informatie met name op basis van ervaringen uit het verleden. Deze interpretatie is 
van invloed op de manier waarop men de omgeving benadert en nieuwe informatie duidt. 
Het is dus belangrijk te realiseren dat betekenissen die de medewerkers toekennen 
aan de interventies mede voortkomen uit ervaringen die ze hebben gehad in De 
Telle.  
 
Managers zijn volgens Bate (1994) geneigd om vooruit te willen kijken. Door te kijken 
naar de gedane interventies zien we dat de algemeen manager er in is geslaagd 
tegelijkertijd de kosten te reduceren en de relatie met de medewerkers te verbeteren. De 
toekomstige interventies kunnen in deze lijn worden voortgezet. Enerzijds staat de 
algemeen manager duidelijk boven de medewerkers en anderzijds is zij bereid te luisteren 
en met medewerkers in gesprek te gaan. Vanuit Bate die verleden, huidig en toekomst 
met elkaar in verband stelt, moet de algemeen manager de toekomstige interventies 
verbinden met de gedane interventies.  
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Dit onderzoek is grotendeels verlopen zoals ik gehoopt en verwacht had. Toch blijven er 
altijd zaken die ik de volgende keer anders zou aanpakken. Nadat ik mijn data in de 
organisatie had verkregen ben ik min of meer van de één op de andere dag uit de 
organisatie vertrokken. Tijdens het schrijven van mijn scriptie ben ik het contact met de 
respondenten uit mijn onderzoek verloren. Via email heb ik nog wel contact gehouden 
met Chantal Balkestein en Marlies van Steen, toch was dit naar mijn gevoel minimaal 
terwijl de contactpersonen hier wel voor open stonden. De volgende keer wil ik tijdens 
het schrijven van mijn scriptie meer betrokken blijven bij de organisatie zodat ik beter op 
de hoogte ben van de ontwikkelingen zodat ik deze eventueel kan meenemen bij het 
schrijven. Maar de belangrijkste reden voor mij dat ik de volgende keer meer betrokken 
wil blijven is het menselijke aspect. De medewerkers en contactpersonen van Sportstad 
Heerenveen zijn tijdens het onderzoek zeer behulpzaam en betrokken geweest.  

6.2 Wat zou ik anders doen? 
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