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Voorwoord 
 
Een moment waar ik toch wel naar uitgekeken heb. Het moment van het schrijven van 
het voorwoord. Het is in feite een beetje dubbel, want je schrijft àchteraf een 
vóórwoord voor je onderzoek. In feite is de opluchting die door je heen gaat bij het 
afronden van je onderzoek ook enigszins dubbel. Je bent namelijk een lange periode 
bezig geweest met een onderwerp dat je na aan het hart ligt en toch ben je blij dat  het 
klaar is. 
 
Twee jaar geleden begon ik zonder enige kennis over het onderwerp sport en 
ontwikkelingssamenwerking aan een stage bij de internationale afdeling van de 
KNVB. “Want  zij deden iets met sport en ontwikkelingssamenwerking en dat leek 
mij wel een interessant werkgebied”. Een jaar geleden was ik mijn werkervaringsreis 
naar Kenia, Zambia en Mozambique aan het voorbereiden en gaf mijn stagebegeleider 
aan dat die reis waarschijnlijk het maak- of breekpunt zou gaan worden wat betreft die 
interesse. Óf ik zou vallen voor het continent Afrika, óf ik wilde er nooit, maar dan 
ook nooit meer naar terug. Het werd het eerste. Johan, ontzettend bedankt dat je me de 
kans hebt gegeven hier achter te komen! 
 
Ik heb tijdens mijn stage, soms tot vervelends toe, gelezen. Boeken, rapporten, 
evaluaties, tijdschriften en nog heel veel meer. En dat allemaal om mijn kennis ten 
aanzien van het onderwerp te vergroten. Achteraf gezien is dat zo verkeerd nog niet 
geweest, het heeft me een goede basis gegeven om nu te weten waar het over gaat. 
Om bijeenkomsten te kunnen volgen, kranten te kunnen begrijpen en zelfs zo nu en 
dan al een kritische houding aan te durven nemen als ik weer ergens iets lees over een 
of ander prachtig ontwikkelingsproject. “Zint eer ge begint”: zorg dat de mensen er 
daar echt iets aan hebben, niet alleen op de korte termijn. Zorg dat je van hun vraag 
uitgaat in plaats van zelf te bepalen wat hun vraag is. Probeer van Afrika geen Europa 
te maken! 
 
Het is tijd voor dankwoorden. Allereerst aan mijn vader, moeder, broer en zus, die mij 
allemaal op hun eigen prettige wijze hebben geholpen en gestimuleerd tijdens het 
proces. Bedankt! 
Johan, bedankt voor je kennisinput. Inge voor het meedenken en altijd weer vrijmaken 
van tijd, hoe regelmatig of onregelmatig ik daar ook om vroeg. En Gijs, tot slot, 
excuses aan jou voor het in de soep laten lopen van onze geplande reis naar Vietnam! 
 
Veel leesplezier! 
 
Niels Thijssen 
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1. Inleiding 
 
 

In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven wat de aanleiding is voor dit onderzoek. 
Daarna zal belicht worden hoe sport een rol is gaan spelen in ontwikkelings 
samenwerking en op welke wijze de KNVB hierbij betrokken is geraakt en de 
zogenaamde coach-de-coach programma’s heeft ontwikkeld. Vervolgens wordt de 
onderzoeksvraag en tevens de opzet van het onderzoek weergegeven, gevolgd door 
een beschrijving van de methodologie en de maatschappelijke relevantie van dit 
onderzoek . Tot slot wordt het onderzoeksperspectief beschreven. 
 
 
 

1.1 Aanleiding 
 
In 1993 kwam het merendeel van de nationale Zambiaanse voetbalploeg om het leven 
bij een vliegramp. Toenmalig minister van ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk 
financierde een trainingskamp in de wederopbouw fase van het Zambiaanse team.  
Deze gebeurtenis kan historisch gezien worden als een beginpunt voor de groeiende 
aandacht voor de rol van sport in ontwikkelingssamenwerking in Nederland. 
 
Ook de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) kent sindsdien een duidelijke 
ontwikkeling wat betreft aandacht voor de combinatie van ontwikkelingssamenwerking 
en voetbal. Na de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika in 1994 werd door de 
KNVB een begin gemaakt met het opleiden van trainers en coaches in  
ontwikkelingslanden. Nu, 15 jaar later, worden er coaches opgeleid in o.a. Kenia, 
Zambia, Mozambique, Rwanda en India.    
 
Maar wat is eigenlijk het doel van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond met al 
deze activiteiten in ontwikkelingslanden en wat is de impact van deze Nederlandse 
inbreng in bovengenoemde landen? 

 

1.2 Groeiende rol van sport in ontwikkelingssamenwerking 
 
Zowel vanuit nationale als internationale overheden is er de laatste jaren steeds meer 
aandacht voor ontwikkelingssamenwerking (OS) en met name voor de combinatie van 
ontwikkelingssamenwerking en sport. 
  
Coalter (2007) beschrijft in zijn boek “A Wider Social Role for Sport” hoe deze lijn 
internationaal werd ingezet en noemt daarin Kofi Annan als belangrijke trendzetter. 
Als Secretaris Generaal van de United Nations sprak Annan in 2002 de volgende 
woorden: 
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“Sport kan een rol spelen in het verbeteren van individuele 
leefomstandigheden, maar ook voor gehele gemeenschappen. Ik ben er van 
overtuigd dat het juiste moment is aangebroken om overheden, 
ontwikkelingsorganisaties en gemeenschappen te leren hoe ze sport kunnen 
gebruiken bij plannen om kinderen vooruit te helpen, met name degenen die 
leven in omstandigheden van armoede, ziekte en oorlog.” (Annan in Coalter, 
2007). 

 
Een jaar later nam de United Nations definitief een resolutie aan waarin het belang 
wordt genoemd van de rol van sport in het bereiken van de Millenium Development 
Goals. 
 
De eerste aanzet tot deze resolutie ontstond in het jaar 2000. In totaal 189 landen 
spraken af om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te hebben geboekt op het gebied 
van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu (NCDO, 2007). Nederland is één van 
die landen. De beleidsnotitie van de minister van ontwikkelingssamenwerking “Een 
kans voor open doel” daterend van februari 2008, toont een toename van aandacht van 
de zijde van de Nederlandse overheid. Voor de periode 2008-2011 wordt een bedrag 
van 16 miljoen euro uitgetrokken, om sport te gebruiken bij het realiseren van 
verschillende ontwikkelingsdoelen. 

 

1.3 KNVB en Ontwikkelingssamenwerking 
 
Na het door Nederland gewonnen Europees Kampioenschap in 1988 groeide de vraag 
naar de Nederlandse voetbalkennis.  
Deze groeiende vraag werd destijds door de KNVB niet structureel in nieuw beleid 
omgezet. In 1997 komt hier verandering in door het ontstaan van de KNVB-
Academie. (Academie, 2008).  
 
De KNVB-Academie werd en is het opleidingsinstituut van de bond.   
De Academie is actief op een verschillend aantal terreinen, waaronder dat van 
internationale projecten. Onder de afdeling internationale projecten vallen de 
maatschappelijke projecten. Deze projecten worden bekostigd door middel van 
overheidssubsidies voor voetbalontwikkeling en door subsidies voor sociaal 
maatschappelijke ontwikkeling door middel van voetbal. 
 
Burnett (2008) maakt als het gaat om maatschappelijke projecten een onderscheid 
tussen twee soorten projecten: 

1. “Sport-plusprojecten”, met als belangrijkste elementen sportpromotie 
             en sportervaring en met als doel toename van sportparticipatie binnen een  
             land. 

2. “Plus-sportprojecten”, waarin sport wordt gebruikt om sociaal 
             maatschappelijke doelen te bereiken. 

      Voorbeelden van sociaal maatschappelijke doelen zijn: vooruitgang ten aanzien van 
de reductie van armoede, beter onderwijs, gelijke kansen voor mannen en vrouwen.  
 
Hills (in Girginov, 2008) voegt daar nog de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten 
en de ontwikkeling van individuen op het gebied van sportiviteit en respect aan toe. 
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1.4 Coach-de-coach programma en de KNVB 
 
Een van de projecten binnen de KNVB-Academie is het coach-de-coach programma. 
Op dit programma richt dit onderzoek zich. Het coach-de-coach programma wordt 
lokaal uitgevoerd in verschillende ontwikkelingslanden zoals Kenia, Zambia, Rwanda 
en India. Met lokaal wordt in dit onderzoek het ontwikkelingsland bedoeld. Het 
coach-de-coach programma biedt trainers en coaches de kans zich verder te 
ontwikkelen op het gebied van voetbal.  
De KNVB is in zowel Kenia als Zambia vanaf het begin betrokken geweest bij 
verschillende “non-governmental organizations” (NGO’s) en daarnaast is zij 
betrokken bij de nationale voetbalbonden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in 
landen als Rwanda of India, waar de KNVB pas sinds enkele jaren actief is of pas in 
een latere fase tot samenwerking is gekomen. Om die reden is het in Kenia en Zambia 
mogelijk tot een completer beeld te komen van de verandering die het programma 
lokaal teweeg brengt dan in India of Rwanda. 
 
Samenwerkingsverbanden 
De KNVB heeft in Kenia samenwerkingsverbanden met de Mathare Youth Sports 
Organization (MYSA) in Nairobi en daarnaast met de Kisumu Youth Football 
Association (KYFA) in het zuiden van Kenia. In Zambia heeft de Academie een 
samenwerkingsverband met de Kalusha Bwalya Foundation Trust (KBFT). 
Een belangrijk uitgangspunt voor de KNVB in deze samenwerkingsverbanden is dat 
de lokale partnerorganisatie, zoals bijvoorbeeld MYSA, zelf in staat is om de 
organisatie van een coach-de-coach cursus op zich te nemen. In de praktijk levert de 
KNVB de kennis, in de vorm van een Nederlandse KNVB-docent. Daarnaast levert de 
KNVB materialen (bijvoorbeeld ballen, T-shirts en lesmateriaal) voor de cursus. Het 
is echter de lokale partner die er voor zorgt dat de cursus daadwerkelijk plaats kan 
vinden. Zij faciliteren niet alleen de lesruimte en eten en drinken voor de cursisten, 
maar zij zijn ook verantwoordelijk voor het toelaten van cursisten met het juiste 
niveau van coachen.  
 
Om de coach-de-coach programma’s een plaats te kunnen geven in de context van de 
internationale en nationale speerpunten van ontwikkelingssamenwerking volgt later  
in dit onderzoek (2.6) een uitgebreidere beschrijving van de coach-de-coach 
programma’s en de verschillende niveaus die de KNVB daarin hanteert. 

 

1.5 Doel en onderzoeksvraag 
 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de sociaal maatschappelijke 
impact van de KNVB projecten die de afgelopen jaren in Kenia en Zambia hebben 
plaatsgevonden. Welke maatschappelijke veranderingen zijn een gevolg van hetgeen 
de KNVB doet en met name welke betekenissen geven de Nederlandse en lokale 
KNVB-opgeleide coaches aan deze veranderingen. Uiteindelijk zal dit onderzoek 
tevens uitmonden in een aantal aanbevelingen aan de KNVB. 
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Uit bovenstaand doel vloeit de volgende onderzoeksvraag voort: 
 
Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches, opgeleid door de 
KNVB, aan de sociaal maatschappelijke impact van de “ coach-de-coach 
programma’s” in Kenia en Zambia in de periode 1997-2008 en hoe kunnen de 
programma’s worden verbeterd? 
 
 
Aan de hand van een viertal deelvragen zal in de volgende hoofdstukken een 
antwoord worden gegeven op bovengenoemde onderzoeksvraag: 

1) Waar bevindt zich het coach-de-coach programma in de context van nationale 
en internationale (sport &) ontwikkelingssamenwerking? 

2) Wat is er de afgelopen jaren verbeterd in het coach-de-coach programma? 
3) Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches aan het huidige 

coach-de-coach programma en het functioneren ervan? 
4) Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches aan de sociaal  
      maatschappelijke impact van het programma? 
 
 

1.6 Opzet onderzoek 
 
Er volgt in het kort een beschrijving van de hoofdstukken 2,3,4,5 en 6 
 
Hoofdstuk 2, coach-de-coach programma in context  
Allereerst zal in hoofdstuk 2 het begrip ontwikkelingssamenwerking worden 
afgebakend. Vervolgens wordt een historisch overzicht gepresenteerd, waarmee een 
beeld wordt geschetst van de ontwikkeling die de sector ontwikkelingssamenwerking 
heeft doorgemaakt sinds de jaren ’60. Daarna zal het Nederlands beleid m.b.t. 
ontwikkelingssamenwerking en de groei van de rol van de sport daarbinnen, worden 
geschetst. Tot slot zal de KNVB en het coach-de-coach programma binnen dit kader 
van (sport &) ontwikkelingssamenwerking geplaatst worden. Hiermee zal deelvraag 1 
zijn beantwoord. 
 
Hoofdstuk 3, documentenanalyse 
In hoofdstuk 3 zal gekeken worden naar de leermomenten van de KNVB in de 
periode 2000-2008 en hoe de organisatie daarop heeft gereageerd.  
 
Deelvraag 2 wordt beantwoord aan de hand van de volgende subvragen.: 

2.1 Hoe verhoudt in de praktijk de selectie en aanwezigheid van cursisten zich tot 
de kwalificatie richtlijnen zoals deze staan beschreven in de                 
opleidingspiramide (paragraaf 2.6.2) ? 

2.2 Welke doelstellingen worden vooraf gesteld door de KNVB voor 
verschillende cursussen en worden ze gehaald? 

2.3 Hoe verloopt de samenwerking met de lokale partners van de KNVB? 
 
Vanuit de thema’s cursisten, doelstellingen en lokale partners zal in dit hoofdstuk een 
analyse worden gemaakt van verschillende evaluatierapporten van coach-de-coach 
programma’s. Deze thema’s vloeien voort uit het in hoofdstuk 2 beschreven 
theoretisch kader. 
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Hoofdstuk 4, interviews 
Zowel deelvraag 3 als deelvraag 4 zullen in dit hoofdstuk worden beantwoord. 
Specifieke betekenissen van zowel lokale als Nederlandse coaches als het gaat om de 
coach-de-coach programma’s en de sociaal maatschappelijke impact daarvan, komen 
hier aan bod. De subvragen waarvan gebruik is gemaakt voor beantwoording van de 
deelvragen, zijn als volgt: 
 
Deelvraag 3 

3.1 Hoe zien de Nederlandse en lokale coaches het coach-de-coach programma 
en wat vinden ze ervan? 

3.2 Welke doelen stelt de KNVB ten aanzien van de programma’s? 
3.3 Welke individuele doelen stellen de coaches ten aanzien van de 

programma’s? 
3.4 Welke sterke punten en welke verbeterpunten zien de Nederlandse en 

lokale coaches?   
Op basis van de thema’s programma, (individuele) doelen en sterke en 
verbeterpunten, zal een analyse worden gemaakt van de data die voortgekomen zijn 
uit verschillende kwalitatieve interviews met Nederlandse en lokale trainers en 
coaches.  
 
Deelvraag 4 

4.1 Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches aan de sociaal 
maatschappelijke verandering? 

4.2 Wat is de directe bijdrage van het coach-de-coach programma aan de sociaal 
maatschappelijke verandering? 

4.3 Op welke van de verschillende niveaus (micro-meso-macro) vinden de 
veranderingen plaats? 

Op basis van de thema’s sociaal maatschappelijke verandering, directe bijdrage, 
niveaus zal een analyse worden gemaakt van de data die voortgekomen zijn uit 
verschillende kwalitatieve interviews met Nederlandse en lokale trainers en coaches.  
 
Hoofdstuk 5 en 6, conclusie en aanbevelingen  
Op basis van de vier deelvragen (1.5) wordt in hoofdstuk 5 een antwoord gegeven op 
de onderzoeksvraag, om vervolgens in hoofdstuk 6 een aantal aanbevelingen te doen 
richting de KNVB, op basis van de verbeterpunten.  
 
 

1.7 Methodologie 
 
Voor het beantwoorden van de verschillende deelvragen is in dit onderzoek gebruik 
gemaakt van literatuuronderzoek, documentenanalyse en semi-gestructureerde 
interviews. 

1.7.1 Literatuuronderzoek 
Voor het beantwoorden van deelvraag 1 in hoofdstuk 2 wordt gebruik gemaakt van 
een literatuurstudie. Hierin wordt van verschillende beleidsstukken en van 
wetenschappelijke literatuur een analyse gemaakt die de context vormt voor dit 
onderzoek.  
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Het coach-de-coach programma wordt in hoofdstuk 2 afgezet tegen verschillende 
nationale en internationale beleidsdoelen en een drietal verschillende 
wetenschappelijk aangeduide niveaus van sociale verandering.  

1.7.2 Documentenanalyse 
In de documentenanalyse zijn 12 evaluatierapporten van verschillende coach-de-
coach programma’s in Kenia en Zambia gebruikt, uit de periode 2000-2008. Centraal 
in deze documentenanalyse staan de verschillende thema’s uit de subvragen zoals 
beschreven in paragraaf 1.6. Op basis van deze thema’s, die voortvloeien uit het 
theoretisch kader, zal een analyse worden gemaakt van de verschillende 
evaluatierapporten. Door een analyse vanuit deze thema’s zullen de subvragen uit 
hoofdstuk 3 kunnen worden beantwoord. 

1.7.3 Semi-gestructureerde interviews  
Op basis van 11 semi-gestructureerde interviews wordt in hoofdstuk 4 een antwoord 
gegeven op de deelvragen 3 en 4:   
Welke betekenissen Nederlandse en lokale coaches geven aan: 

a) het huidige coach-de-coach programma  
b) de sociaal maatschappelijke impact van het programma.  

 
Door het afnemen van semi-gestructureerde interviews is het mogelijk ervaringen van 
anderen te begrijpen en bepaalde gebeurtenissen waar je zelf niet bij bent geweest,als 
het ware te laten reconstrueren. Je kunt via deze methode van interviews meer zicht 
krijgen in betekenissen die mensen geven aan bepaalde dingen, ongeacht leeftijd, 
etnische achtergrond, klasse enzovoorts. (Rubin & Rubin, 2005) 
 
De verschillende thema’s van waaruit de interviews zijn geanalyseerd zijn gebaseerd 
op het theoretisch kader uit hoofdstuk 2 en zijn terug te vinden in de subvragen zoals 
beschreven in paragraaf 1.6.  
 
Respondenten 
Om redenen zoals beschreven in 1.4, zijn de interviews afgenomen bij zes coaches uit 
de landen Kenia en Zambia en daarnaast bij vijf KNVB-coaches uit Nederland. De 
selectie van de lokale coaches heeft plaatsgevonden op basis van niveau. Er is in dit 
onderzoek gekozen voor coaches die al meerdere malen deel hebben genomen aan 
coach-de-coach programma’s van de KNVB, omdat verwacht werd dat deze coaches 
op basis van hun ervaringen met de cursussen het best in staat zouden zijn om de 
ontwikkeling te beschrijven van de weg die ze de afgelopen jaren bewandeld hebben. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het slechts bij 4 van de 6 coaches mogelijk was 
de interviews in een directe conversatie af te nemen. Deze 4 coaches waren in 
Nederland om een KNVB-cursus te volgen. In verband met  te hoog oplopende kosten 
zijn de andere 2 coaches, die niet in deze periode in Nederland waren, benaderd via 
internet. De Nederlandse coaches zijn geselecteerd op basis van hun aanwezigheid bij 
cursussen in Kenia en Zambia tijdens de onderzoeksperiode 2000-2008, zodat de 
betekenissen die zij gaven ook specifiek gerelateerd zouden kunnen worden aan de 
situatie in de onderzochte landen Kenia en Zambia. Na een vijftal interviews is 
gebleken dat er ten aanzien van de te bespreken topics verzadiging ontstond. Er 
kwamen vanuit de Nederlandse coaches geen nieuwe inzichten meer ten aanzien van 
de te bespreken topics.  
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1.7.4  Analysemethode van data  
De gebruikte methoden van documentenanalyse en kwalitatieve interviews leveren 
een grote hoeveelheid aan data op. Volgens Rubin & Rubin (2005) gaat het bij 
kwalitatief onderzoek niet om “tellen”, maar om de gegeven meningen en 
betekenissen. De verkregen data zullen echter wel op een structurele manier geordend 
moeten worden om tot een goede en zuivere analyse ervan te komen. Om die reden is 
gekozen voor codering van de data. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
analyseprogramma MAXADQ.  Door het indelen van de data in verschillende 
onderwerpen, de codes, ontstaat uiteindelijk een duidelijk overzicht waardoor hoofd  
en bijzaken van elkaar gescheiden kunnen worden.  
 
 

1.8 Maatschappelijke relevantie 
                                       
Dit onderzoek is gericht op de coach-de-coach programma’s van de KNVB. Het 
onderzoek is bruikbaar voor de sector sport en ontwikkelingssamenwerking,                           
omdat het betekenissen weergeeft van de invloed die sport gerelateerde 
ontwikkelingsprojecten hebben op veranderingen in de levens van individuen.  
Generaliseren van de uitkomsten naar de gehele sector lijkt echter niet mogelijk, 
omdat het een specifieke doelgroep betreft (voetbalcoaches) en gebaseerd is op 
slechts een tweetal landen (Kenia en Zambia). 
 
 

1.9 Door welke bril kijk ik zelf? 
 
Dit onderzoek benader ik vanuit een interpretatief perspectief. Ik heb hierbij gebruik 
gemaakt van de theorie van Gergen (1999) en Weick (1995)  
 
Gergen (1999) bespreekt in zijn “Inventation to Social Construction” o.a. de 
traditionele kijk op taal. Deze traditionele kijk houdt in dat taal een reflectie  is op de 
wereld waarin we leven. In feite is taal een soort plaatje of map van gebeurtenissen en 
objecten. Tevens gaat de traditionele kijk er vanuit dat “de waarheid” door de taal 
gedragen wordt en dat sommige talen (met name de wetenschappelijke) dichter bij 
“de waarheid” liggen dan andere talen. In feite heeft vanuit dit traditionele perspectief 
de wetenschap een hoger waarheidsgehalte dan de interpretatie van mensen zelf.  
Gergen (1999) zelf ziet echter deze relatie tussen het woord en de wereld niet. Naar 
zijn mening zijn er voor alle woorden meerdere betekenissen en heeft hij nergens 
bewijs kunnen vinden voor het feit dat de betekenis van het ene woord dichter bij “de 
waarheid” komt dan het andere. Gergen ziet zichzelf met deze conclusie wel voor een 
groot probleem staan, want als taal niet de wereld of werkelijkheid op een eenduidige 
manier weergeeft, wat is dan nog de status van bijvoorbeeld een weerbericht of een 
reisgids? Zover wil ik niet gaan.  
Ik sluit me graag aan bij Gergen als het gaat om het feit dat alle woorden meerdere 
betekenissen hebben en dat mensen allemaal hun eigen betekenis aan een gebeurtenis 
geven. En om me maar te houden bij het voorbeeld van Gergen, er zijn voldoende 
reisgidsen geweest die mij onder andere in Kenia en Zambia een aardig eind de weg 
hebben gewezen, zonder dat ik in twijfel heb getrokken of de markt waarop ik stond 
wel echt een markt was en of het ook wel de juíste markt was.Voor mij is op dat 
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moment de markt de markt. Er is dus, daarmee, voor mij nog een andere waarheid, 
namelijk de subjectieve waarheid. Ik zal dit illustreren aan de hand van een ander 
voorbeeld. 
De veelal gesproken woorden in iedere misdaadfilm, op het moment dat er een dader 
wordt voorgedragen aan het gerecht: “Speak nothing but the truth and only the truth” 
roepen bij mij de nodige vraagtekens op. Want ik ben van mening dat hetgeen voor 
mij waarheid is, dat voor een ander niet hoeft te zijn. Deze gedachte werd onlangs nog 
versterkt door de volgende gebeurtenis: Tijdens een netwerkbijeenkomst van NCDO1, 
beschreef  de Zimbabwaanse Professor Pamela Mbabazi in eerste instantie een 
voorbeeld van een ontwikkelingsproject, waarbij bij mij de indruk werd gewekt dat 
het om een goed en mooi project ging. Tevens zullen de betrokkenen bij het project 
het gevoel hebben gehad dat ze goed bezig waren tot het moment dat ze, zoals uit dit 
voorbeeld blijkt, de interpretatie hoorden van een lokale bewoonster. 
Deze deelneemster werd gevraagd of ze het een zinvol project vond en of het een 
positieve verandering had gebracht in haar leven.  
Haar antwoord was als volgt: 
 

“Ik vind het prachtig wat jullie doen, maar een echte gewenste verandering in 
mijn leven zou niet deze leuke dag zijn, maar een veilige leefomgeving voor 
mijn kinderen, die niet meer bang hoeven te zijn om thuis te komen.” 

 
Deze woorden maakten indruk en met name het besef dat mijn werkelijkheid niet 
“de” werkelijkheid is.  
  
Betekenisgeving 
Weick (1995) gaat nog een stapje verder dan interpretatie en spreekt over 
betekenisgeving. Betekenisgeving gaat volgens Weick niet alleen over hoe iets 
gelezen wordt (interpretatie) maar ook over hoe het geconstrueerd is. Hij beschrijft 
het begrip aan de hand van een illustratief voorbeeld over het ontstaan van 
kindermishandeling. Het was er altijd al, maar kreeg pas betekenis en een naam toen 
men ging geloven in het feit dat kneuzingen en verwondingen bij kinderen toch echt 
niet alleen het gevolg waren van huiselijke ongelukjes. De constructie en interpretatie 
van sport en ontwikkelingssamenwerking is in feite ook van de laatste jaren. Voor 
1993, toen minister Pronk het op de agenda zette, bestond het fenomeen in feite nog 
niet. 
 
Het besef van subjectieve werkelijkheid is niet nieuw, want het loopt ook al enige tijd 
als rode draad door mijn studieperiode. Maar juist ook aangaande dit onderzoek en het 
werkveld van ontwikkelingssamenwerking, is het een belangrijk uitgangspunt van dit 
onderzoek. Wat ik of wij vinden dat goed en juist is, wat ik of wij vinden dat een 
ander vooruit helpt of beter maakt, hoeft dat voor een ander niet  te zijn.  
 
Ik kijk vanuit mijn eigen ervaringen en opgedane kennis in het verleden door een 
bepaalde bril. En zo heeft iedereen zijn eigen bril. Ik denk dat het de kunst is de bril 
van een ander op te durven zetten en dan toch te beseffen dat je jouw eigen bril daar 
in feite nog steeds onder hebt zitten. 

                                                
1 Nationale Commissie voor Internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling 
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2. Coach-de-coach programma in context 
 
 

In dit hoofdstuk wordt  antwoord gegeven op deelvraag 1: 
Waar bevindt zich het coach-de-coach programma in de context van nationale en 
internationale ontwikkelingssamenwerking? 
Allereerst zal het begrip ontwikkelingssamenwerking voor dit onderzoek worden 
afgebakend.Vervolgens volgt een beschrijving van ontwikkelings-                            
samenwerking vanuit een historisch perspectief. Na deze historische beschrijving 
wordt de huidige nationale en internationale context van ontwikkelingssamenwerking  
weergegeven. Tot slot plaatsen we eerst de KNVB en vervolgens het coach-de-coach 
programma in deze context. 

 
 

2.1 Het begrip “Ontwikkelingssamenwerking” 
 
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat een eenduidige begripsomschrijving van 
ontwikkelingssamenwerking  erg lastig te geven is. Sumner &Tribe (2008) spreken 
over een oneindige discussie, eenduidigheid zal nooit gevonden worden, dat is een 
utopie. Zij citeren een aantal verschillende definities die wetenschappers geven aan 
ontwikkelingssamenwerking, waaruit blijkt dat er verschillende interpretaties 
mogelijk zijn: 
 

“Ontwikkelingssamenwerking heeft recent de vrij gelimiteerde betekenis 
gekregen van met name het laten afnemen van armoede en vooruitgang ten 
aanzien van de Millenium Development Goals.” (Thomas in Sumner&Tribe, 
2008) 

 
“Als ontwikkelingssamenwerking positieve verandering betekent, dan komen 
meteen vragen naar boven over wat positief is en welke soorten verandering 
er toe doen.” (Chambers in Sumner&Tribe, 2008) 

 
Ondanks de vele verschillende interpretaties van wetenschappers aangaande de 
definitie van ontwikkelingssamenwerking zal vanwege de duidelijkheid in dit 
onderzoek het begrip worden afgebakend. De Nationale Commissie voor 
Internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) is in Nederland 
een toonaangevende organisatie als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Met 
zowel adviezen als subsidies probeert NCDO particulieren en organisaties in 
Nederland te ondersteunen bij de opzet en uitvoering van ontwikkelingsprojecten.  
Deze veruit grootste draagvlakversterkende organisatie op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking geeft de volgende omschrijving van het begrip 
ontwikkelingssamenwerking:  
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“Ontwikkelingssamenwerking is gericht op het verbeteren van de 
leefomstandigheden in arme landen. Armoedebestrijding staat daarbij 
centraal. Maar het gaat niet alleen om economische ontwikkeling. Andere 
belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld onderwijs, gezondheid, mensenrechten 
en milieu. Deze thema’s hangen vaak wel samen met armoede. Want om de 
sociale, politieke en duurzame ontwikkeling van een land te bevorderen is veel 
geld nodig, wat arme landen zelf niet hebben.” (www.ncdo.nl) 

 
De definitie van deze toonaangevende organisatie (NCDO) wordt in dit onderzoek 
gebruikt als afbakening van het begrip ontwikkelingssamenwerking. 

 

2.2 Historisch perspectief 
 
In deze paragraaf wordt een historisch overzicht gegeven van de sector 
ontwikkelingssamenwerking. Op basis van drie verschillende perioden wordt de 
ontwikkeling van deze sector in het verleden beschreven. Achtereenvolgens komen de 
volgende perioden aan bod: 

 
1960-1980 - Projecten 
1980-1990 - Structurele aanpassingsprogramma’s 
1990-2000 - Van donormoeheid naar MDG’s 

2.2.1 Projecten   
In de periode 1960-1980 gebruikten donoren projecten als methode voor hun 
ontwikkelingshulp. Onder donoren worden zowel ontwikkelingsorganisaties als 
particuliere initiatieven verstaan die afkomstig zijn uit het zogenaamde “donorland”. 
Ter illustratie: in dit onderzoek is Nederland het donorland en de KNVB de 
donororganisatie.  
Het begrip “project” is af te bakenen door middel van tijd en geld, waarmee wordt 
gedoeld op het feit dat er een bepaald budget verbonden is aan de activiteit(en) en dat 
de tijdsduur van het project van te voren wordt vastgelegd.  
In deze periode ging het met name om projecten waarbij investeringen werden gedaan 
in de infrastructuur van een ontwikkelingsland. Onder infrastructuur verstaan 
Molenaers en Renard (2007) zowel fysiek kapitaal (bijvoorbeeld een haven) als 
menselijk kapitaal (bijvoorbeeld de opleiding van medisch personeel). 
Ontwikkelingshulp op basis van projecten laat toe dat de donor in grote mate de 
verantwoordelijkheid neemt voor het uiteindelijke resultaat. Dit werd  in deze periode 
als een groot voordeel beschouwd. Op die manier kon vanuit de eigen visie iets 
worden opgebouwd, waarvan werd aangenomen dat het goed zou zijn voor het 
desbetreffende land.  
 
Donoren gingen op den duur twijfelen aan de projectmatige aanpak. Uit vele 
evaluaties kwam naar voren dat deze projecten het vaak niet overleefden na 
overdracht aan de betreffende nationale overheden. Zo was het mogelijk dat na 5 jaar 
hard werken aan een irrigatieproject dit project in zeer goede staat werd overgedragen 
om vervolgens 5 jaar later tot de ontdekking te komen dat niets meer werkte en dat 
personeel vertrokken was omdat er slecht betaald werd door de afname van  
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donorgelden. Bij de zoektocht naar de oorzaak voor het mislukken van vele projecten 
bleek dat de redenen hiervoor niet zozeer op projectniveau lagen, maar dat niveau in 
feite overstegen. Met dit overstijgende niveau wordt dan bijvoorbeeld de overheid 
bedoeld. Molenaers en Renard geven een voorbeeld van een landbouwproject waarbij 
de overheid bij het leveren van meststoffen en krediet slecht werk leverde: te laat, te 
duur en slechte kwaliteit. En het was vervolgens diezelfde overheid die de oogsten 
wist te monopoliseren en vervolgens niet rendabele prijzen aan de boeren gaf.  
Doordat de oorzaak voor het mislukken op dit  overheidsniveau gevonden werd, 
ontstond  het idee dat er ook op dat niveau aan verbetering moest worden gewerkt. 
Om die reden werd er van projecten overgestapt op structurele aanpassings 
programma’s, en zo brak een nieuwe periode aan.     

2.2.2 Structurele aanpassingsprogramma’s  
Vanaf 1980 verschuift de methode voor ontwikkelingshulp voor een gedeelte van 
projecten naar structurele aanpassingsprogramma’s. Zoals in 2.2.1. beschreven gaat 
het er bij projecten met name om dat het bedrag dat gemoeid is met een project euro 
per euro uitgegeven wordt en dat de donor precies weet waaraan het besteed wordt.  
Bij een structureel aanpassingsprogramma daarentegen gaat het volgens Molenaers en 
Renard (2007) eigenlijk totaal niet om de besteding van het geld, maar veeleer om te 
trachten een beleidsverandering tot stand te brengen. Molenaers en Renard (2007) 
geven hiervoor het voorbeeld van privatisering. De betreffende regering in dat 
voorbeeld ziet niet veel heil in privatisering, maar doordat de donor deze regering 
geld geeft dat zij in feite vrij kunnen besteden, dienen ze als beloning iets terug doen. 
In dit voorbeeld is dat dan privatiseren. De conclusie die Molenaers en Renard (2007) 
geven over deze methode van structurele aanpassingsprogramma’s is duidelijk: 
 

“Ingrijpende, noodzakelijke hervormingen, die ingaan tegen onmiddellijke 
belang van de machthebbers of hun politieke cliënten, kunnen niet 
afgedwongen worden door ontwikkelingshulp. Revoluties moeten van 
binnenuit komen, van buiten kun je ze wel steunen, maar ze niet maken, 
hoeveel geld je er ook tegenaan gooit.”(Molenaers en Renard, 2007) 

 
Ook over deze methode gingen donoren uiteindelijk anders denken, ze bereikten niet 
het gewenste resultaat.Daar lagen een tweetal elementen aan ten grondslag.  
Op de eerste plaats is achteraf de conclusie dat de meeste getroffen maatregelen de 
overheden, op zijn zachtst gezegd, zijn opgelegd en dat er meer dan eens 
veranderingen werden doorgevoerd waar overheden geheel niet achterstonden.  
Op de tweede plaats is er te weinig striktheid bij de donoren ten aanzien van gemaakte 
afspraken. Indien overheden zich niet houden aan gemaakte afspraken zouden er 
vanuit de donoren sancties moeten volgen. Maar, op dat punt worden de donoren voor 
een dilemma geplaatst, met altijd de armen uit het land als de grote verliezer.  
Want sancties uitvoeren, zoals het terugschroeven van de hulp, zal ten koste van de 
armen gaan, maar wanneer sancties uitblijven werkt de hulp niet zoals bedoeld en 
lijden de armen eveneens. Tussen 1960 en 1990 is er dus sprake geweest van een 
tweetal dominante instrumenten voor ontwikkelingshulp, maar beiden kennen hun 
beperkingen. In het begin van de jaren ’90 neemt het gevoel van die beperkingen zelfs 
dusdanige vormen aan dat er in deze periode de zogenaamde “donormoeheid” 
ontstaat. Donormoeheid wil zeggen dat zowel donororganisaties als particuliere 
donoren  twijfelen aan het nut van de investeringen die ze doen en hebben gedaan. 
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2.2.3 Van donormoeheid naar MDG’s  
Donormoeheid ontstaat in het begin van de jaren ’90, hetgeen op dat moment 
eigenlijk een dieptepunt is in de ontwikkelingshulp. Het gaat in deze periode met 
name om de schuldencrisis. In deze periode komt aan het licht dat veel 
ontwikkelingslanden gigantische schulden hebben opgebouwd in de jaren daarvoor. In 
de publieke opinie wordt schuldenverlichting voor deze landen enorm populair, 
waarmee de druk op donoren, om mee te werken aan deze schuldenverlichting 
gigantisch toeneemt.  
Na dit dieptepunt ontstaat weer een periode van bloei. Vanaf 1996 is er weer een 
duidelijke toename van ontwikkelingshulp zichtbaar (Molenaers en Renard, 2007). 
Een spectaculaire verspreiding van hiv/aids en een toenemende migratiedruk liggen 
hier onder andere aan ten grondslag. In deze nieuwe periode van bloei in de 
ontwikkelingshulp wordt de millenniumwissel door de wereldtop aangegrepen om in 
het jaar 2000 de Millenniumverklaring van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties te ondertekenen. Hierin werd beloofd om in 2015 het aantal armen 
in de wereld dat leeft met minder dan 1 dollar per dag en het aantal ondervoeden in de 
wereld, te halveren. Deze Millennium Development Goals zijn sinds de lancering in 
2000 het middelpunt van de internationale ontwikkelingssamenwerking. Hierin 
worden acht doelen gesteld voor ontwikkelingslanden die in 2015 bereikt moeten zijn. 
Het gaat hierbij om vooruitgang binnen een aantal verschillende economische en 
sociale indicatoren. Ze luiden als volgt: 
 
MDG1: Uitbannen van extreme armoede en honger 
MDG2: Bereiken van universeel basisonderwijs  
MDG3: Bevorderen van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen 
MDG4: Verminderen van kindersterfte 
MDG5: Verbeteren van de gezondheid van moeders  
MDG6: Bestrijding van HIV/AIDS, malaria en andere ziektes 
MDG7: Zorgen voor een duurzaam  milieu  
MDG8: Ontwikkeling van een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling  
 
Deze internationaal opgestelde beleidsdoelen zijn ook in het Nederlandse 
overheidsbeleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking duidelijk terug te 
vinden. In paragraaf  2.3 zal gekeken worden naar de Nederlandse context van de 
ontwikkelingssamenwerking.  
 
 

2.3 Ontwikkelingssamenwerking, de Nederlandse context 

2.3.1  Nederlands ontwikkelingsbeleid 
In de beleidsbrief  “een zaak van iedereen” (beleidsbrief aan 2e kamer 2007) vinden 
we de keuzes die de Nederlandse overheid maakt ten aanzien van 
ontwikkelingssamenwerking. Uit de doelstelling van deze beleidsbrief blijkt dat 
Nederland zich met zijn keuzes aansluit bij de MDG’s, die ook internationaal als “de 
norm” kunnen worden gezien: 
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 “het doel van deze beleidsbrief is om keuzes te beschrijven die de regering 
maakt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de millennium 
ontwikkelingsdoelen.” 

 
De Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking de heer Koenders opent 
zijn beleidsbrief aangaande ontwikkelingssamenwerking (2007) aan de Tweede 
Kamer, met het benoemen van de globalisering. Deze maakt de wereld kleiner en 
rijker, maar er zijn echter lang niet voor iedereen gelijke kansen of meer rijkdom. Tot 
op de dag van vandaag moeten nog 2,5 miljard mensen op de wereld rondkomen met 
minder dan twee dollar per dag, waarvan het merendeel vrouw is. Vervolgens wordt 
een directe link gemaakt naar de MDG’s, die in de huidige situatie in veel landen, niet 
gehaald worden. Nederland heeft deze MDG’s vanaf de implementatie op de agenda 
gezet en getracht hieraan een bijdrage te leveren. 
Naast deze mondiale ontwikkelingen noemt minister Koenders een aantal factoren die 
de ontwikkelingssamenwerking beïnvloeden dan wel veranderen. Met name de vraag 
naar resultaten en verantwoording is er een die de aandacht verdient. In het volgende 
gedeelte gaan we hier verder op in. 

2.3.2 Toegenomen vraag naar verantwoording en resultaten 
Van Eekeren (2006) bespreekt in zijn artikel mogelijkheden voor de sector sport en 
ontwikkelingssamenwerking om de capaciteit om te leren en daarmee de sector te 
verbeteren, te verhogen. Het verantwoorden van resultaten van 
ontwikkelingsprojecten en programma’s is volgens van Eekeren samengegaan met 
een proces van formalisatie. Vanaf het jaar 2000 kwamen er steeds meer fondsen vrij, 
waarop vele organisaties aanspraak wilden maken. Door de vele richtlijnen vanuit de 
overheid verschoven veel organisaties noodgedwongen hun aandacht naar het 
schrijven van projectvoorstellen en evaluatierapporten. Dit was namelijk nodig om 
aanspraak te kunnen maken op die vele vrijgekomen fondsen. Naast de 
verantwoording richting donoren is er echter ook nog de verantwoording naar de 
maatschappij. Hierbij gaat het om Nederlandse burgers die geld ter beschikking 
stellen aan zowel donororganisaties als particuliere donoren. Mensen willen weten 
waar hun geld aan besteed wordt en daar dient voldoende aandacht naar uit te gaan. 
Volgens de beleidsbrief van minister Koenders is ontwikkelingssamenwerking 
hiermee op de goede weg. Het belang wordt erkend om belangrijke investeringen 
inzichtelijk te maken.  
 
Dialoog 
Over het op de goede weg zijn wat betreft dit belangrijke punt binnen 
ontwikkelingssamenwerking, zijn de meningen verdeeld, zo blijkt ook uit de dialoog 
“ontwikkeling is verandering”(2007). Deze dialoog (op schrift) is het resultaat van 
een stuurgroep van verschillende vertegenwoordigers uit de ontwikkelingssector, in 
opdracht van het ministerie van buitenlandse zaken (minbuza). 
 
In de dialoog komt naar voren dat er grote behoefte is om de onzekerheid die veel 
maatschappelijke organisaties ondervinden door de huidige financieringsstelsels te 
beperken. De overheid hanteert korte looptijden en om een bestaand project te 
continueren moet telkens opnieuw subsidie worden aangevraagd. Zodoende ontstaat 
bij donororganisaties onzekerheid omtrent de continuïteit van de projecten.  
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Als antwoord op de kritiek wat betreft de verantwoording vanuit zowel de politiek als 
de samenleving hebben vele maatschappelijke organisaties voornamelijk geïnvesteerd 
in verbeteringen van hun verantwoording. Hierbij is de nadruk komen te liggen op 
tastbaar rendement en aansprekende resultaten, waarmee aldus werd voldaan aan de 
vraag vanuit de politiek en de maatschappij. Het lerend vermogen van de organisaties 
is hierdoor echter wellicht ondergesneeuwd, daar de ruimte om te communiceren over 
tegenslagen (en dus leermomenten) enorm werd verkleind (Van Eekeren, 2006). 
 
Van Eekeren (2006) beschrijft in de inleiding van zijn artikel de toegenomen rol van 
sport in de sector van ontwikkelingssamenwerking. In Nederland is diezelfde toename 
zichtbaar en daar wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan. Er wordt 
gekeken naar de rol die sport in ontwikkelingssamenwerking inneemt, als het gaat om 
het Nederlandse overheidsbeleid. 
 

2.4 Sport en Ontwikkelingssamenwerking, Nederlands beleid 

2.4.1 Groeiende aandacht voor sport en OS  
De Nederlandse toegenomen aandacht voor de rol van sport en 
ontwikkelingssamenwerking, zoals beschreven in paragraag 2.3 lijkt een antwoord te 
zijn op een internationale ontwikkeling: 
 

"Sport has the power to change the World. It has the power to inspire. It has 
the power to unite people in a way that little else does. Sport can awaken hope 
where there was previously only despair." (Nelson Mandela, 2000) 

 
De overtuiging die Nelson Mandela uitspreekt aangaande de belangrijke 
maatschappelijke betekenis van sport, wordt wereldwijd meer en meer erkend. Ook de 
Verenigde Naties (VN) spelen hierbij een belangrijke rol. Inmiddels worden 
overheden en lidorganisaties in meerdere VN resoluties opgeroepen om sport te 
integreren in de programma's en projecten die gericht zijn op het behalen van de 
MDG's. (NCDO, 2005)2 
 
In de volgende paragraaf wordt beschreven op welke wijze Nederland aan lijkt te 
haken bij deze internationale ontwikkeling om sport een maatschappelijke functie te 
laten vervullen. 

2.4.2 Nederland volgt de internationale ontwikkelingen  
In Nederland is de internationale oproep om de maatschappelijke betekenis van sport 
te erkennen beantwoord met een nieuwe impuls in sport en ontwikkelings 
samenwerking. In de "Schokland Akkoorden"3 kwamen 100-en bedrijven en  
instellingen bij elkaar en tekenden hun eigen of gezamenlijke akkoorden. In deze 
akkoorden wordt benoemd wat de rol is die zij gaan spelen in het behalen van de 

                                                
2 Het Doel voor Ogen, Resultaten VN Jaar sport en lichamelijke opvoeding 2005, publicatie op www.ncdo.nl 
3 “Uitgangspunt voor een Akkoord van Schokland is dat er sprake is van meerdere (onderling onderscheidende) 
deelnemende partners, die de samenwerking hebben vastgelegd in een getekende overeenkomst. De overheid kan 
hierbij ook partner zijn, maar dat hoeft niet. De partners brengen bijvoorbeeld specifieke kennis, middelen, 
netwerk en/of menskracht in om de gezamenlijk gestelde ontwikkelingsresultaten te behalen. De samenwerking 
moet bovendien concrete, aantoonbare meerwaarde hebben op wat al bestaat of al gebeurt 
(innovatief)”(www.hetakkoordvanschotland.nl) 
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MDG's. De erkenning voor de maatschappelijke betekenis van sport door de 
Nederlandse overheid blijkt uit de beleidsnotitie “een kans voor open doel”(2008):  
 

 "De waarde van sport internationaal beter te benutten en op een bescheiden 
maar katalyserende wijze bij te laten dragen aan armoedebestrijding, welzijn 
en vredesopbouw in ontwikkelingslanden, waarbij uiteindelijk overheden en 
organisaties in ontwikkelingslanden zelf in staat zijn de kracht van sport- en 
spelprogramma's optimaal en duurzaam te benutten." (Beleidsnotitie "een 
kans voor open doel", 2008). 

 
Uit deze beleidsnotitie (2008) blijkt dat sport wordt gezien als een potentiële  
katalysator voor internationale ontwikkeling. Zo is  het zelf bedrijven van sport 
ontspannend, het bevordert een gezonde leefstijl, het kan structuur bieden en 
stimuleert algemene vaardigheden zoals leidinggeven en samenwerken. Sport kan 
verder bijdragen aan zelfvertrouwen, moed en kracht. Ook sociale samenhang en 
integratie van specifieke groepen worden genoemd. Sport kan een structuur bieden 
voor het bereiken van de MDG's op het terrein van gezondheidszorg, onderwijs en 
gelijke behandeling voor mannen en vrouwen. Het moet echter niet gezien worden als 
een wondermiddel. Een doelmatige inzet is van belang om  sport daadwerkelijk een 
bijdrage te laten leveren aan het bereiken van MDG’s. Een aantal mogelijke gevaren 
bij een niet doelmatige inzet van sport worden in de volgende subparagraaf 
besproken.  

2.4.3 Valkuilen  
Indien men sport als katalysator voor ontwikkeling wilt gebruiken dient men zich 
bewust te zijn van mogelijke valkuilen. Een aantal van deze valkuilen zullen worden 
beschreven: 
• Lokaal sportbeleid                                                                                                        

Op de eerste plaats is er het belang van een eigen lokaal sportbeleid als kader. Er 
moet voorkomen worden dat organisaties in ontwikkelingslanden gretig gebruik 
maken van projectaanbod, maar verder niet zelf aan het roer staan of er geen 
vervolg aan kunnen dan wel willen geven. 

• Mensen opleiden                                                                                                           
Op de tweede plaats is het opleiden van mensen erg belangrijk. Een goed 
ontwikkeld kader is nodig om sport daadwerkelijk de positieve maatschappelijke 
functie te laten hebben die het in zich heeft. 

• Onafhankelijkheid                                                                                                              
Een derde valkuil is dat er puur en alleen enkele losse sportactiviteiten 
plaatsvinden. Er zal ook gedacht moeten worden aan zaken als materialen, 
accommodatie en de organisatie van sportinstellingen en scholen.  

      Op die manier ontstaat namelijk de mogelijkheid dat de lokale bevolking de     
      activiteiten kan herhalen, zonder afhankelijk te zijn van “hulp” van buitenaf.  
 
Om het risico van de genoemde valkuilen te beperken en een hogere efficiëntie van de 
projecten en programma’s te bereiken wordt in de beleidsnotitie nadrukkelijk 
gevraagd om meer afstemming en samenwerking. Dit noemt men in vakjargon ook 
wel een programmatische aanpak: verschillende organisaties in Nederland gaan 
samenwerken om tot een beter resultaat te komen. (beleidsnotitie “een kans voor open  
doel”, 2008). Het zogenaamd “Schokland Akkoord”, zoals beschreven in 2.4.2 is een 
goed voorbeeld van zo’n programmatische aanpak. In deze programmatische aanpak 
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is het uitgangspunt dat ontwikkelingslanden zelf in staat moeten zijn de kracht van 
sport- en spelprogramma’s optimaal en duurzaam te benutten.  
 
Nederland kan in de fase van programmatische hulp op verschillende manieren een 
bijdrage leveren. Een aantal erven zullen in de volgende paragraaf toegelicht zullen 
worden. 

2.4.4 Hoe kan Nederland een bijdrage leveren?  
Om tot een hogere effectiviteit en efficiëntie van ontwikkelingsprogramma’s en 
projecten te komen biedt  het Nederlandse overheidsbeleid een aantal mogelijkheden. 
 
• Minderheidsgroepen 

Op de eerste plaats is er de mogelijkheid tot het steunen van projecten en 
programma's waarin  minderheidsgroepen zich kunnen ontwikkelen wat betreft 
sociale vaardigheden en educatie. Een voorbeeld hiervan is een 
samenwerkingsverband zoals de KNVB dat heeft met de Mathare Youth Sport 
Association in Kenia. In dit samenwerkingsverband worden onder andere 
jongeren met een beperking geholpen weer een plekje te vinden in de 
maatschappij, met behulp van onder meer sport en spelactiviteiten. 

• Bundeling van krachten                                                                                                                    
Ten tweede is er de mogelijkheid om te proberen sportprogramma's onderdeel te 
laten worden van niet-sportgerelateerde programma's, zoals  programma’s gericht 
op gezondheidsbevordering of vredesopbouw. Een voorbeeld hiervan zou een 
HIV/Aids project of programma kunnen zijn waaraan een sportprogramma 
gekoppeld wordt, waardoor een bundeling van krachten ontstaat. 

• Ambassadeurs                                                                                                                     
De sport en ontwikkelingsorganisatie “Right to Play”4 is verder een goed 
voorbeeld van een derde mogelijkheid: topsporters die geliefd zijn worden ingezet 
als ambassadeurs en rolmodel in "publiciteitsgevoelige" sportactiviteiten. Deze 
ambassadeurs worden in feite gebruikt als een soort marketing tool om fondsen te 
werven. Een bekende en geliefde topsporter trekt immers de aandacht van het 
grote publiek , waarmee vervolgens geld kan worden binnengehaald voor de 
verschillende projecten en programma’s in ontwikkelingslanden. 

• Draagvlakvergroting                                                                                                    
De laatste mogelijkheid die terug te vinden is in de beleidsnotitie (2008) is de 
draagvlakvergroting. Hiermee wordt bedoeld dat zoveel mogelijk mensen in 
Nederland bewust moeten worden gemaakt van de problemen die andere mensen 
ondervinden in hun dagelijkse leven, elders in de wereld. En naast het bewust 
maken van het probleem valt onder draagvlakvergroting ook het bekendheid 
geven aan de mogelijkheid die zowel organisaties als particulieren hebben, om 
zelf een steentje bij te dragen. 

                                                
4 “Right To Play traint lokale coaches in de speciaal ontwikkelde sport- en spelmodules. De coaches gaan 
uiteindelijk aan de slag met de kinderen en zij zetten zich ook helemaal vrijwillig in voor Right To Play. Zo 
kunnen we duurzaam project bieden. Wij zijn trots op onze coaches die elke dag weer een rolmodel zijn voor vele 
kinderen over de hele wereld” (www.righttoplay.nl) 
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Een van de organisaties die al een actieve rol speelt als het gaat om sport en 
ontwikkelingssamenwerking, is de KNVB. In de volgende paragraaf zal deze rol 
verder worden toegelicht. 
 
 

2.5 Positie KNVB in de sector ontwikkelingssamenwerking  

2.5.1 Positie van ontwikkelingsprojecten binnen de KNVB                                                                                                           
De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is een maatschappelijke organisatie waarbij 
alle Nederlandse amateur en betaald voetbal clubs, lid zijn. 
Binnen de KNVB is een duidelijke scheiding gemaakt tussen het betaald voetbal en 
het amateur voetbal. Het zijn twee gescheiden afdelingen binnen de organisatie.  
De KNVB-Academie is het opleidingsinstituut van de bond en valt onder de afdeling 
amateurvoetbal. De Academie is actief op een aantal verschillende terreinen: 
 

1. voetbaltechnische opleidingen 
2. vrijwilligers opleidingen 
3. arbitrage opleidingen 
4. masterclass management BV 
5. onderzoek en ontwikkeling 
6. innovatie opleidingen (online leren, leermiddelen) 
7. educatieve uitgaven, oude en nieuwe media 
8. internationale projecten (maatschappelijk en commercieel) 

 
Onder de laatst genoemde afdeling (8) vallen ook de internationale projecten die 
onder ontwikkelingssamenwerking vallen. De core-business van de KNVB is het 
verbeteren van de kwaliteit van voetbal in Nederland. De internationale projecten zijn  
slechts een klein onderdeel van deze grote organisatie.  

2.5.2 Positie KNVB binnen ontwikkelingssamenwerking 
In vergelijking met andere organisaties, die zich dagelijks puur en alleen richten op 
ontwikkelingssamenwerking, zouden we kunnen stellen dat de KNVB in deze gehele 
sector slechts een marginale rol speelt. Een wereldwijd bekende organisatie als Unicef 
heeft alleen in Nederland al 86 betaalde medewerkers die zich dagelijks inzetten voor 
de rechten van kinderen op gebied van gezondheidszorg, onderwijs en voeding. Dit 
staat in schril contrast met de 2 betaalde medewerkers die zich binnen de KNVB 
kunnen bezig houden met dit onderwerp. Als het echter gaat om kennis, speelt de 
KNVB als organisatie met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van sport en 
ontwikkelingssamenwerking, een belangrijke rol. Binnen het netwerk van de NCDO 
is de KNVB een van de organisaties die op het gebied van sport en ontwikkelings 
samenwerking, een vooraanstaande rol inneemt (www.knvb-academie.nl). 
 
 

2.6 Coach-de-coach programma’s 
 
Om de coach-de-coach programma’s een plaats te kunnen geven in de context van de 
internationale en nationale speerpunten van ontwikkelingssamenwerking, zal in deze  
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paragraaf een uitgebreide beschrijving worden gegeven van de opzet van het 
programma. 

2.6.1 Wat is een coach-de-coach programma? 
Basisgedachte van de coach-de-coach programma’s van de Academie is dat lokale 
coaches uiteindelijk in staat zijn zelf  enthousiaste trainers en coaches op te leiden in 
hun eigen land. Door middel van cursussen, die gegeven worden door Nederlandse 
coaches, vaak in samenwerking met lokale coaches in opleiding, wordt getracht dit 
doel te bereiken. Lokale NGO’s hebben de organisatie in handen, de Academie 
faciliteert de kennis. Organisaties zoals MYSA en KBFT (paragraaf 1.4) hebben 
echter een breder doel dan alleen maar het opleiden van voetbalcoaches en trainers. 
Maatschappelijk issues, zoals gender of HIV-Aids problematiek, spelen naast voetbal 
een belangrijke rol. Sinds 1996 is de KNVB actief als het gaat om het ontwikkelen 
van voetbal ontwikkelings-projecten in ontwikkelingslanden. In Zuid-Afrika werd 
gestart met een coach-the-coach project en deze vorm is door de jaren heen steeds 
verder ontwikkeld. Met het op deze manier in praktijk brengen van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen wil de KNVB laten zien dat een sportorganisatie de 
aanwezige expertise kan gebruiken voor de ontwikkeling van de sport elders in de 
wereld. 

2.6.2 De basis voor het coach-de coach-programma  
De “trainingspiramide” zoals die is ontwikkeld door de KNVB, bestaat uit vier 
verschillende niveaus en vormt de basis van het programma (figuur 1). 
 

 
                                                                                                                            Figuur 1 
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De lokale coaches worden via het programma op vier verschillende niveaus opgeleid: 
 
Stap 1 Coach-the-coach programma 
KNVB-coaches bezoeken een bepaald gebied voor 14 tot 16 dagen waarin ze een 
tweetal cursussen verzorgen met ieder 10 praktijk- en 10 theorielessen. Aan iedere 
cursus kunnen 20 tot 25 personen deelnemen. Belangrijkste kwalificatie richtlijn voor 
deelname is dat de deelnemers werken met jeugd. Het gaat hierbij dan om coaches 
van jeugd op voetbal clubs, in wijken, of op scholen, die open staan om de jeugd te 
helpen in hun ontwikkeling, met voetbal als middel. Aan het einde van een cursus 
ontvangen de deelnemers een certificaat en informeren de KNVB-coaches de lokale 
partners over de vaardigheden, kwaliteiten en mogelijkheden van de deelnemers. 
 
Stap 2 Indentificeer coach-de-coach programma 
Aan het einde van dit programma ontvangen de deelnemers eveneens een certificaat, 
maar gaat er tevens een examen aan vooraf waarin de kandidaten worden getest op 
hun kennis en vaardigheden. 
Tijdens deze tweede fase gaan KNVB-coaches voor 14 dagen naar een bepaald gebied 
en geven ze 1 cursus voor maximaal 24 deelnemers. Het doel van de cursus is coaches 
op te leiden om werkzaam te kunnen zijn op lokaal, districts en eventueel nationaal 
niveau. In de ideale situatie komen de deelnemers voort uit de coach-de-coach 
programma’s en zijn het de uitblinkers van die eerste fase. Daarnaast kunnen er in 
deze fase oud-spelers instromen die op aantoonbaar hoog niveau hebben gespeeld. 
 
Stap 3 Advanced niveau 
Voormalig nationaal elftal spelers kunnen deelnemen aan deze cursus. Maar de 
grootste instroom komt met name uit het “indentificeer-de-coach” programma. Ook 
deze cursus kent een maximum van 24 deelnemers. Het doel van deze cursus is 
coaches op te leiden die gaan werken met teams op prestatie niveau, zowel prestatieve 
clubteams als nationale elftallen van zowel jeugd als senioren. Ook in deze fase (net 
als fase2) ligt de nadruk bij selectie van deelnemers op voetbal kennis, didactische 
vaardigheden en betrokkenheid bij sociale projecten in combinatie met voetbal of 
lesgeven. 
 
Stap 4 Coach instructor and talent identification programma 
In deze laatste fase komen lokale coaches naar Nederland voor een periode van 10 tot 
14 dagen voor het volgen van speciale coach workshops en samenwerking met 
Nederlandse KNVB regio coaches. Het doel van deze fase is dat de cursisten zelf de 
basis van het lesgeven op het niveau van stap1 onder de knie krijgen en daarnaast in 
staat zijn om in hun eigen land bij te dragen aan talentherkenning van zowel spelers 
als trainers.  
Cursisten worden geselecteerd uit de “advanced” cursus en belangrijke voorwaarde is 
dat ze echt de vaardigheden hebben zelf goede coachinstructeurs te worden. In 
sommige gevallen is het niveau van een cursist dermate hoog dat hem of haar de 
mogelijkheid wordt geboden de Europese licentie te behalen waarmee ze ook in eigen 
land professioneel coach kunnen worden. 
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Doel 
Aan het einde van de piramide heeft de KNVB bijgedragen aan het verbeteren van de 
lokale sportcapaciteit door trainers op te leiden en te leren hoe ze zelf nieuwe trainers 
kunnen opleiden. Na completering van de piramide is de hulp van de KNVB 
overbodig of slechts beperkt tot het capaciteitsopbouw proces. Op lange termijn kan 
de ene lokale organisatie samen met de KNVB een andere lokale organisatie ook weer 
voorzien van capaciteitsopbouw. Deze “zuid-zuid” hulp, zoals de onderlinge 
samenwerking tussen twee lokale organisaties ook wel wordt genoemd, heeft als grote 
voordeel de lokale kennis van de context vanuit de lokale partners. 
 
Het uitgangspunt van het coach-de-coach programma, zoals ook beschreven in de 
verschillende niveaus in deze paragraaf, is het verhogen van het niveau van trainers en 
coaches en daarmee het verhogen van het niveau van voetbal, in een land als Kenia of 
Zambia. Het onderliggend doel en de achterliggende gedachte, zoals duidelijk in de 
piramide weergegeven, zijn om bijdragen te leveren aan ontwikkelingssamenwerking.   
 
In dit onderzoek wordt met name gekeken naar de sociaal maatschappelijke impact 
die het coach-de-coach programma heeft op het leven van de trainers en coaches die 
het programma doorlopen. In de volgende paragraaf zal derhalve worden ingegaan op 
verschillende niveaus in de samenleving, waarop het programma invloed kan hebben.  
 
 

2.7 Sociale verandering 

2.7.1 Niveaus  
Als het gaat om sociale verandering kan gesproken worden van verschillende niveaus, 
waarop die sociale verandering plaats kan vinden. In dit onderzoek wordt een 
onderscheid gemaakt tussen sociale verandering op drie verschillende niveaus. 
Evenals o.a. Lauer (1982) in “Perspectives on social change” maakt Burnett (2008) in 
een onderzoek naar sociale verandering in een Australisch-Zuid Afrikaans 
samenwerkingsverband aangaande sportprogramma’s, een onderscheid tussen: 
a) macro-niveau  
b) meso-niveau  
c) micro-niveau   
Deze drie niveaus worden een voor een beschreven.  
 
Macro 
Als het gaat om veranderingen op macro-niveau gaat het om zogenaamde socio-
economische en omgevingsfactoren. Zijn er bijvoorbeeld scholen aanwezig, of andere 
publieke faciliteiten zoals wellicht een bibliotheek? Maar het kan ook gaan om 
financiële middelen die het voor zo’n aanwezige school mogelijk maken om hun 
leraren en/of leraressen verder op te leiden. Outputs of opportunities noemt Coalter 
(2007) de veranderingen op dit niveau, waarbij hij het voorbeeld noemt van de 
aanwezigheid van sportfaciliteiten (is er een veldje om te voetballen?) die het 
mogelijk maakt om ook daadwerkelijk sport te bedrijven. Door de aanwezigheid van 
deze faciliteiten krijgen mensen dus allemaal de kans om te sporten. Coalter noemt dit 
insluiting en gelijke kansen voor iedereen. 
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Meso 
Bij het meso-niveau gaat het met name om veranderingen in sociaal kapitaal of 
cohesie in de leefgemeenschap. Bij cohesie moet gedacht worden aan een groeiend 
gevoel van saamhorigheid in wijken of buurten. Deze cohesie zou kunnen ontstaan of 
toenemen wanneer mensen vaker samen activiteiten ontplooien of aan activiteiten 
deelnemen. Dit kunnen sportactiviteiten zijn, maar het kunnen ook activiteiten zijn 
zonder enige raakvlakken met sport die van positieve invloed zijn op het 
saamhorigheidsgevoel. Onder sociaal kapitaal wordt bijvoorbeeld verstaan het 
functioneren van sociale netwerken, de vraag of iedereen mee mag doen, of dat er 
mensen worden buitengesloten omdat ze vrouw zijn of een beperking hebben? 
(Coalter, 2007) 
 
Micro 
De individuele perceptie, dat is volgens Burnett (2008) waar het om gaat op micro-
niveau. Een persoon die zich ontwikkelt op bijvoorbeeld fysiek vlak, of psychologisch 
vlak, is daarvan een goed voorbeeld. Verandering op dit niveau kun je bij mensen 
terug zien in hun gedrag zoals bijvoorbeeld in een betere toepassing van waarden en 
normen en in een verbeterde sociale omgang met anderen. 
Coalter (2007) ziet de verschillende niveaus niet los van elkaar: aangebrachte 
infrastructuur zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van twee voetbalvelden, scheppen 
voor individuen de mogelijkheid om zich op micro-niveau verder te ontwikkelen. En 
“indien personen individueel veranderen”, zegt Coalter, “verandert daarmee ook hun 
leefgemeenschap”. 
 
 

2.8 Beantwoording deelvraag 1 
 
Waar bevindt zich het coach-de-coach programma in de context van nationale en 
internationale (sport &) ontwikkelingssamenwerking? Deze vraag wordt in deze 
paragraaf beantwoord, aan de hand van de in de vorige paragrafen besproken 
onderwerpen.   
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Het coach-de-coach programma zal eerst zijn plek krijgen in het huidige nationale en 
internationale beleid (sport &) ontwikkelingssamenwerking. Daarna wordt het coach-
de-coach programma beschreven vanuit het perspectief van Burnett (2008) aangaande 
de verschillende niveaus van sociale verandering.  
 

2.8.1 Nederlands beleid en het coach-de-coach programma 
In het Nederlandse beleid ten aanzien van (sport&) ontwikkelingssamenwerking 
(Beleidsnotitie “een kans voor open doel”,2008) is de strijd tegen de negatieve 
effecten van de toegenomen globalisering, een belangrijk uitgangspunt.  
Daarnaast worden er in het beleid een aantal mogelijkheden aangedragen die tot een 
effectievere en efficiëntere ontwikkelingssamenwerking kunnen leiden en worden er  
een aantal mogelijke valkuilen besproken. In deze paragraaf worden voorgaande 
punten een voor een besproken in het licht van de coach-de-coach programma’s. 
 
Globalisering en de coach-de-coach programma’s                                                                                                              
Een van de belangrijke speerpunten in het Nederlandse beleid is de strijd aan te gaan 
met de negatieve effecten  van globalisering: een kleinere en rijkere wereld, maar ook 
een wereld met een groeiende ongelijkheid.  
De KNVB is als grote en goed georganiseerde nationale bond een voorbeeld voor vele 
andere landen. Zeker als het gaat om het opleiden van spelers en kader, geniet de 
KNVB internationaal veel aanzien. Als lid van de FIFA, de wereldvoetbalbond, heeft 
de KNVB bovendien de plicht om een steentje bij te dragen aan de 
voetbalontwikkeling in minder welvarende en/of georganiseerde landen. Met de 
coach-de-coach programma’s voldoet de KNVB aan deze vraag. Het programma 
levert een bijdrage aan het bereiken van o.a. de MDGs 3,6 en 8. 
                                                                                                                                               
Het coach-de-coach programma maakt gebruik  van de geboden mogelijkheden om de 
efficiëntie van het programma te verhogen door: 
• Het steunen van kwetsbare groepen                                                                                                                          

De KNVB richt zich met de coach-de-coach programma’s specifiek op de 
doelgroep vrouwen, waarmee het werkt met een van de door minister Koenders 
aangedragen mogelijkheden voor het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie 
van ontwikkelingssamenwerking: het steunen van kwetsbare groepen. In 
ontwikkelingslanden zijn vrouwen immers nog in veel mindere mate 
gelijkwaardig aan de man, dan in de westerse wereld. 

• Rolmodellen of ambassadeurs                                                                                                                           
Een andere mogelijkheid waarvan de KNVB ook met de coach-de-coach 
programma’s gebruik maakt, is het inzetten van rolmodellen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan Frank Rijkaard die als zeer bekende Nederlandse oud-
topvoetballer in 2009 nog een coaching cursus heeft gegeven in Zuid-Afrika, in 
naam van de KNVB. 

 
Het coach-de-coach programma vermijdt mogelijke valkuilen                                                                                                                    
Indien men sport als katalysator voor ontwikkeling wilt gebruiken dient men zich 
bewust te zijn van eventuele valkuilen. Een doelmatige inzet van de sport is immers 
een voorwaarde voor succes. 
Door de manier waarop de coach-de-coach programma’s zijn opgezet worden een  
drietal valkuilen vermeden. Te weten: 
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• Lokaal sportbeleid 
Een eigen lokaal sportbeleid en de mogelijkheid zelf aan het roer te kunnen staan 
zijn voor de KNVB een voorwaarde voor samenwerking met een lokale partner. 
Op deze wijze wordt getracht te voorkomen dat er gretig gebruik gemaakt wordt 
van de geboden materialen en kennis, maar er vervolgens geen vervolg aan kan 
worden gegeven.  

• Mensen opleiden 
Door het opleiden van mensen, dus door kennisoverdracht, wordt er daadwerkelijk 
voor gezorgd dat de maatschappelijk positieve functie van sport wordt 
overgedragen. Hierdoor kan de maatschappelijke functie van sport door lokale 
bewoners worden overgebracht op anderen. 

• Onafhankelijkheid 
Het programma leidt op tot coach instructeurs. Deze hoogopgeleide coaches 
kunnen zelfstandig lokale coaches opleiden. Na completering van de opleidings 
piramide is de hulp van de KNVB overbodig of slechts beperkt tot het capaciteits  
opbouw proces. 

 
Ondanks het waakzaam oog van de KNVB, blijft het feit bestaan dat men alert moet 
zijn dat er niet enkel en alleen sportactiviteiten plaatsvinden zonder structureel 
vervolg. Dit blijft een struikelblok. Het is en blijft immers de verantwoordelijkheid 
van de lokale organisatie om daadwerkelijk een vervolg te geven aan bepaalde 
activiteiten, ook als de Nederlandse hulp weer terug gaat naar eigen land. 

2.8.2 Internationaal beleid en het coach-de-coach programma  
De Millenium Development Goals zijn sinds 2000 het middelpunt van internationale 
ontwikkelingssamenwerking. De kwaliteit van het bestuur is naast vele externe 
factoren een belangrijke reden voor het niet halen van vele MDG’s.  
Het zijn in ontwikkelingslanden politieke en economische elites die bepalen wat er 
wel en niet gebeurt in een organisatie of een gemeenschap. 
Een aantal van bovengenoemde  MDG’s zijn duidelijk terug te vinden in het coach-
de-coach programma. De KNVB werkt in het kader van de coach-de-coach 
programma’s vaak samen met lokale partners of lokale overheden. Dit kan zijn direct, 
met bijvoorbeeld het ministerie van onderwijs, maar ook indirect via een lokale 
partner. Op deze wijze probeert de KNVB het niveau van bestuurlijke organen zowel 
direct als indirect te helpen in zijn ontwikkeling en werken zij aldus aan het 
bevorderen van  MDG 8, ontwikkeling van een mondiaal partnerschap voor 
ontwikkeling. 
Het is voor arme mensen en met name vrouwen uiterst moeizaam om invloed uit te 
oefen op het politieke proces en dus een stem te krijgen in de verdeling van 
economische groei, welvaart en de dienstverlening van de overheid. Het coach-de-
coach programma zich eveneens op MDG 3, gericht op het bevorderen van 
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. En hoewel niet structureel, richt het 
programma zich daarnaast ook op het bestrijding van hiv/aids, malaria en andere 
ziekten zoals benoemd in MDG6. 

2.8.3 Sociale verandering 
Met de coach-de-coach programma’s richt de KNVB zich op humanitaire 
ontwikkeling en ontwikkeling van leefgemeenschappen, het meso-niveau. In dit 
onderzoek wordt gekeken of en met name welke veranderingen er zichtbaar zijn op 
micro-niveau en of er van hieruit ook veranderingen plaats hebben op de andere 
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niveaus. Er wordt gezocht naar de betekenissen die mensen zelf geven aan 
veranderingen die wel/niet plaatsvinden in hun leven en op welke wijze de coach- de-
coach programma’s daar op van invloed zijn. Het is echter denkbaar dat verandering 
in iemands persoonlijke leven ook invloed heeft op bijvoorbeeld de leefgemeenschap 
waarin iemand leeft, het meso niveau. 
De theorie van Coalter (2007) stelt dat veranderingen op micro-niveau uiteindelijk 
ook veranderingen op bijvoorbeeld meso-niveau kunnen hebben. De verschillende 
niveaus staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
Nu het coach-de-coach programma is gekoppeld aan de verschillende onderwerpen uit 
het literatuuronderzoek is daarmee een antwoord gegeven op de eerste deelvraag en 
heeft het coach-de-coach programma zijn plaats gekregen in de context van de 
ontwikkelingssamenwerking. 
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3.  Documentenanalyse 
 
 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de tweede deelvraag in dit 
onderzoek:  
Wat is er de afgelopen jaren verbeterd in het coach-de-coach programma?  
Een analyse van verschillende evaluatierapporten uit de periode 2000-2008 moet tot  
een antwoord op deze vraag leiden.  

 
Op basis van de thema’s cursisten, doelstellingen en lokale partner, die ook terug te 
vinden zijn in onderstaande subvragen zullen in dit hoofdstuk deze subvragen worden 
beantwoord, om van daaruit over te gaan tot het beantwoorden van  deelvraag 2.  
 

2.1  Hoe verhoudt in de praktijk de selectie en aanwezigheid van cursisten zich  
       tot de kwalificatie richtlijnen zoals deze staan beschreven in de  
       opleidingspiramide (paragraaf 2.6.2) ? 
2.2  Welke doelstellingen worden vooraf gesteld door de KNVB voor 
       verschillende cursussen en worden ze gehaald? 
2.3  Hoe verloopt de samenwerking met de lokale partners van de KNVB? 

 
      

3.1 Cursisten 
 
Wat betreft de deelnemers aan de coach-de-coach programma’s is er een tweetal 
zaken die herhaaldelijk terugkomen in de evaluatierapporten, te weten het niveau van 
de deelnemers, maar ook de aanwezigheid van die deelnemers. Beiden komen in deze 
paragraaf aan bod. 

3.1.1 Niveau 
In paragraaf 2.6.2 is het niveau van de coach-de-coach programma’s weergegeven in 
de verschillende fasen in de opleidingspiramide. Ondanks de heldere structuur wat 
betreft de niveaus van de cursisten blijkt dit in de praktijk toch vaak nog een lastig te 
controleren gegeven te zijn. Uit een evaluatie van een cursus in het jaar 2000 werd 
zowel de volgende conclusie als aanbeveling gehaald: 
  

“Het blijkt dat cursisten in het buitenland toch de nodige problemen hebben 
met de verwerking van de wijze waarop wij omgaan met het 
voetballeerproces. Er dient veel interactie te zijn in het leren en de totale 
integratie van techniek, tactiek, conditie en mentale aspecten in onze manier 
van denken en werken levert zoveel verwarring op, dat dit de nodige tijd kost. 
Een aanbeveling is om in ieder geval vooraf een deelnemende lijst van 
cursisten op te vragen.” (Evaluatierapport coach-de-coach cursus Zambia, 
2000) 
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Uit een rapport in 2002 blijkt dat over het niveau van de cursisten nog steeds teveel 
onduidelijkheid bestaat, getuige ook de volgende aanvulling op bovenstaande 
aanbeveling die in het rapport van 2002 gegeven wordt: 
 

“Lijst van deelnemende cursisten opvragen met als toevoeging welke 
achtergrond ze hebben.” (evaluatierapport coach-de-coach cursus Zambia, 
2002) 

 
Bestudering van de rapporten toont aan dat de terugkerende onduidelijkheid en 
onzekerheid ten aanzien van het niveau van de cursisten alleen geldt voor cursussen 
van het “basic level”. Bij cursussen op hoger niveau komt het probleem te vervallen, 
omdat er dan op basis van eerdere cursussen meer duidelijkheid is over het niveau van 
de cursist. Het getoonde niveau in de vorige cursus bepaalt namelijk of een coach 
door kan naar een volgend niveau. 

3.1.2 Aanwezigheid 
Het wel of niet aanwezig zijn van cursisten op de cursus is een terugkerend thema in 
de evaluatierapporten. Het gaat hierbij met name om de informatievoorziening op 
lokaal niveau en om de beschikking over financiële middelen van de cursisten. Weten 
de cursisten op tijd voor aanvangstijd van de cursus wanneer ze waar moeten zijn en 
zijn de financiële middelen, nodig voor vervoer over soms lange afstanden, op tijd 
beschikbaar voor de cursisten? 
Uit een rapport uit 2000 komt een pakkend citaat van een Nederlandse coach die 
achteraf terugblikt op de gegeven cursus: 
 

“In de middagsessie komen de cursisten opeens overal vandaan, sommigen   
 waren zelfs drie dagen onderweg en ook nog eens op blote voeten!”  
(evaluatierapport coach-de-coach cursus Zambia, 2000) 

 
Twee jaar later, in hetzelfde Zambia, spelen de problemen van aanwezigheid van de 
cursisten nog steeds. 
 

“Een cursist had veel te laat het bericht gekregen dat er een cursus was en de 
ander had geen geld ontvangen waardoor hij problemen had ondervonden met 
het vervoer richting de locatie van bestemming.” (evaluatierapport coach-de-
coach cursus Zambia, 2002) 

 
In rapporten na 2003 worden als het gaat om aanwezigheid van de cursisten niet of 
nauwelijks meer opmerkingen gemaakt. In 2005 is er zelfs sprake van een cursus die 
een dag eerder van start gegaan is, doordat alle cursisten al vroegtijdig aanwezig 
waren. Er is op basis van het rapport geen enkele aanwijzing die erop kan duiden dat 
hier verkeerde informatie voorziening aan ten grondslag lag. 
 

“Het programma is 1 dag eerder gestart door het feit dat nagenoeg alle 
cursisten vroegtijdig aanwezig waren.” (evaluatierapport coach-de-coach 
cursus Zambia 2005) 

 
 



Verandering door Voetbal 

 31 

3.2 Doelstellingen 
 
Zoals ook in het volgende hoofdstuk nog aan de orde zal komen hebben de cursisten 
over de coach-de-coach programma’s inhoudelijk en voetbalinhoudelijk weinig op- of 
aanmerkingen. De vanaf het begin gekozen opzet blijkt goed aan te slaan bij de 
cursisten. Het gaat hierbij zowel om het feit dat theorie veel afgewisseld wordt met 
praktijk als om de “Dutch vision”. Deze “Dutch vision” betreft de Nederlandse 
inhoudelijke visie op voetbal en de Nederlandse kijk op hoe jeugd beter te leren 
voetballen. 
 
In een inhoudelijk voorbeeld van de doelen komt het overbrengen van de Nederlandse 
manier van trainen en coachen, “the Dutch vision”, ook duidelijk naar voren. 
Voor een 5-daagse cursus van het “basic level” in januari 2004 werden de volgende 
doelen gesteld: 

1. Zambiaanse coaches kennis laten nemen van de Nederlandse visie met 
betrekking tot opleiden jeugdvoetballers, het voetballeerproces en het 
coachleerproces. 

      2.   De Nederlandse visie t.a.v. de genoemde aspecten begrijpen. 
3. De Nederlandse visie t.a.v. de genoemde aspecten actief vertalen naar de 
      Zambiaanse situatie en toe te passen bij de opleiding van jeugdvoetballers. 

Over de resultaten ten aanzien van deze gestelde doelen kwam in hetzelfde rapport het 
volgende terug: 
 

“Tijdens de praktijk van de cursus kwam zeer duidelijk aan het licht dat de 
meeste coaches weinig inzicht hebben in het voetballeerproces van 
jeugdspelers. De manier van coachen volgens het Nederlandse model was een 
openbaring voor ze. Ze raakten dan ook zeer snel razend enthousiast. Vandaar 
dat we besloten om meer praktijksessies in te voeren. Er was in de loop van de 
cursus duidelijk sprake van een leerrendement. De meeste cursisten 
verhoogden hun inzicht in zowel het leerproces van de jeugdvoetballer als het 
coachingsproces. Bij de evaluatie op de laatste dag gaven ze dat zelf aan. De 
resultaten van het theorie examen ondersteunden deze zelfevaluatie zeker niet 
in theoretische zin bij iedereen.” 

 
De vooraf gestelde doelen worden dus in ieder geval aan het einde van de cursus 
gemeten aan de hand van een theoretisch examen bij de cursisten. De praktische 
kwaliteiten, het geven van training, coaching en didactische vaardigheden, hebben de 
coaches gedurende de cursus al kunnen laten zien.  
 
Een vast format voor gestelde doelen en het meten van resultaten lijkt er op basis van 
de geanalyseerde evaluatierapporten niet te zijn. Getuige bijvoorbeeld het feit dat de 
bovengenoemde doelen uit een cursus van hetzelfde niveau afwijken van de gestelde 
doelen in Kenia in 2007. In deze laatste cursus staat het doel omschreven als volgt: 
 

“To improve coaches required competencies in practicing the Dutch way of 
coaching and teaching.” (evaluatierapport coach-de-coach cursus “basic 
level” Kenia 2007) 

 
Hierbij moet vermeld worden dat het rapport verder inhoudelijk wel dezelfde 
cursusopzet toont als de hierboven genoemde cursus in Zambia en er tevens na afloop 
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een theoretische toets van dezelfde orde heeft plaatsgevonden. Conclusie die hieruit 
getrokken wordt, is dat er op het niveau van rapportage geen gebruik wordt gemaakt 
van een vaste structuur. 
 
 

3.3 Lokale partner 

3.3.1 Betrouwbaarheid 
Omdat, zoals al eerder in paragraaf 1.4 genoemd werd, de KNVB samenwerkt met 
lokale partners, is de keuze van deze partner van groot belang. De betrouwbaarheid 
van deze partner lijkt hierbij het sleutelwoord om een geplande cursus goed te laten 
verlopen. 
 
Uit de rapporten van cursussen in de periode 2000-2003 komen nog vele relatief 
kleine problemen naar voren die te maken hebben met de partner waarmee de KNVB 
vanuit Nederland een cursus organiseert. Volgende korte citaten geven een helder 
beeld van wat wordt bedoeld met “kleine problemen”.  
 

“Materiaal was er gewoon niet. Pas na enige druk onzerzijds kwam het 
materiaal er pas, overigens moest daar wel 125 Dollar voor betaald worden.” 
(evaluatierapport coach-de-coach cursus Zambia 2000) 
 
“De equipment staat niet klaar zoals heilig beloofd was. Dus improvisatie” 
(evaluatierapport coach-de-coach cursus Zambia 2003) 

 
Zoals bovenstaande voorbeelden zijn er met name in de jaren 2000-2003 talloze te 
noemen. Gegeven is wel dat het puur en alleen gegevens uit cursussen in Zambia 
betreft. In de rapporten van de jaren na 2003 neemt met name het aantal vermeldingen 
van kleine problemen en ergernissen op organisatorisch gebied af. Dit duidt op betere 
samenwerking met de lokale partner waardoor de betrouwbaarheid in die partner 
stijgt. Hoe meer gemaakte afspraken er nagekomen worden, hoe hoger de 
betrouwbaarheid. 
 
De reden dat er in evaluatierapporten van cursussen in Kenia geen voorbeelden 
gevonden zijn ten aanzien van bovenstaand onderwerp lijkt zijn oorzaak te kennen in 
de samenwerking met de partner MYSA in Kenia. In een evaluatierapport uit het jaar 
2001 wordt namelijk al notitie gemaakt van het feit dat organisatorisch alles perfect 
verloopt. 
 

“Wetende dat er vaak veel kritiek is op de begeleiding (en ook de 
randvoorwaarden) van een cursus in Afrika wil ik van de gelegenheid gebruik 
maken dat alles tot in de puntjes geregeld was.” (evaluatieverslag voor 
NOCNSF van coach-de-coach cursus in Kenia 2001) 

3.3.2 Monitoren 
In Kenia werd in 2007 een cursus verzorgd, waarna in het evaluatierapport een twee 
aanbevelingen worden gedaan die betrekking hebben op de betrouwbaarheid van de 
lokale partner. Het gaat hierbij om de voortgang van ontwikkeling van de cursisten 
nadat de Nederlandse coach weer terug gaat naar zijn/haar eigen land. De lokale 
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partner moet kwalitatief in staat zijn om te monitoren of en hoe de cursisten aan de 
slag gaan met de opgedane kennis tijdens de cursus. 
 
 

3.4  Beantwoording deelvraag 2 
 
Wat is er de afgelopen jaren verbeterd in het coach-de-coach programma? Die vraag 
wordt in deze paragraaf beantwoord, aan de hand van de in de vorige paragrafen 
besproken thema’s.  
 
De kwalificatie richtlijnen zijn voor de opleidingsniveaus duidelijk en gestructureerd 
vastgelegd. In de praktijk is deze duidelijkheid er nog in mindere mate, maar 
vooruitgang is zichtbaar. 
Wat betreft de cursisten, zowel aangaande het niveau als de aanwezigheid kan worden 
gezegd dat hier door de jaren heen door de KNVB in samenwerking met de lokale 
partner wel positieve stappen in zijn gezet. Wat betreft het niveau van de cursisten 
lijkt er steeds vaker vooraf al enige duidelijkheid te bestaan over wie de cursisten zijn 
en wat hun achtergrond is. Ondanks de zichtbaar geboekte vooruitgang in deze, blijft 
het een punt van aandacht en wellicht ook een punt waar niet alle grip op te krijgen is, 
gezien de afhankelijkheid van de partner in Afrika. 
 
Zowel de gestelde doelen als de bereikte resultaten zijn soms wel en soms niet 
vernoemd in de rapporten. Indien de doelen wel vernoemd worden zijn deze doelen  
voor de ene “basic level” cursus soms anders geformuleerd dan voor de andere “basic 
level” cursus. Hierbij dient vernoemd te worden dat de cursus inhoudelijk dezelfde 
doelen lijkt na te streven, maar dat een formele structuur in de rapporten ontbreekt. 
 
Uit de evaluatierapporten valt te herleiden dat er wat betreft de doelen vanuit het 
oogpunt van de cursisten veelal lof is. De “Dutch vision” slaat aan bij de cursisten. De 
waardering voor de “Dutch vision” is echter moeilijk naar waarde in te schatten, 
aangezien er geen vergelijkingsmateriaal is. Zou er net zo veel lof zijn voor de 
“German vision” wanneer de Duitse voetbalbond enige tijd later een soortgelijke 
cursus zou verzorgen? En zou daarmee het aangeleerde vanuit de Nederlandse kant 
zijn waarde weer (gedeeltelijk) verliezen? 
Of de cursisten de gestelde doelen halen wordt praktisch tijdens de cursus bekeken en 
theoretisch getoetst middels een examen aan het einde van de cursus. De resultaten 
voor het praktisch en het theoretisch gedeelte lopen niet altijd parallel. 
 
Er is een duidelijk contrast tussen cursussen die plaats hebben in samenwerking met 
de organisatie MYSA uit Kenia en cursussen die plaats hebben gevonden in Zambia. 
Op basis van de verschillen die zichtbaar zijn in vermelde voorgedane problemen 
blijkt de partnerkeuze een belangrijke rol te spelen in het wel of niet zonder 
problemen verlopen van de cursus. Met betrekking tot deelname en niveau van 
cursisten is in de eerste subvraag van deze paragraaf al naar voren gekomen dat er 
verbetering zichtbaar was in de samenwerking met de lokale partner. 
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 4. Interviews 
 
 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op respectievelijk de derde en vierde 
deelvraag van het onderzoek:  
Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches aan het coach-de-coach 
programma en het functioneren ervan? 
Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches aan de sociaal 
maatschappelijke impact van het programma? 
 
In alle paragrafen zal gebruikt gemaakt worden van citaten uit semi-gestructureerde 
interviews. Hierbij zal worden aangegeven tot welke groep actoren de respondent 
behoort: de Nederlandse coaches of de lokale coaches5. 

 
 
 

4.1 Betekenissen coach-de-coach programma 
 
Op basis van de thema’s programma, doelen, individuele doelen en sterke en 
verbeterpunten, die ook terug te vinden zijn in onderstaande subvragen zullen in deze 
paragraaf deze subvragen worden beantwoord. Uiteindelijk zullen aan het einde van 
dit hoofdstuk de deelvragen 3 en 4 worden beantwoord. 
 

3.1  Hoe zien de Nederlandse en lokale coaches het coach-de-coach programma   
             en wat vinden ze ervan? 

3.2  Welke doelen stelt de KNVB ten aanzien van de programma’s? 
3.3  Welke individuele doelen stellen de coaches ten aanzien van de   

              programma’s? 
3.4  Welke sterke punten en welke verbeterpunten zien de Nederlandse en 

lokale coaches?   

4.1.1 Programma 
Praktisch 
Het gaat in de coach-de-coach programma’s in eerste instantie om voetbal, dat is het 
uitgangspunt. De insteek die hierbij door de KNVB is gekozen, namelijk die van de 
praktijk, blijkt door alle lokale coaches erkend en herkend te worden. 
 

“Ja, het is echt fantastisch, het programma zit zeer goed in elkaar. Er is een 
stukje theorie, maar het grootste gedeelte is praktisch, dat is sterk, dat hebben 
we nodig. Voetbal is praktisch tenslotte.”(lokale coach) 

 

                                                
5 Onder Nederlandse coaches worden verstaan de voetbaldocenten die de KNVB uitzendt naar Kenia en Zambia voor het leiden 
van de programma’s.  
Onder de lokale coaches worden verstaan de Keniaanse en Zambiaanse voetbalcoaches die allen minimaal het “advanced level” 
van het coach-de-coach programma hebben doorlopen. 
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De kern die de Nederlandse coaches aangeven als het gaat om de opzet van het 
programma van een cursus, sluit goed aan bij de praktische aard van een cursus. 
 

“Wat je ze vooral probeert duidelijk te maken is dat je voetbal leert door te 
gaan voetballen. Je gaat vanaf dag 1 gelijk met de bal aan de gang. Dat klinkt 
heel simpel, maar is voor hun al een hele revolutie. Waar ze heel goed in zijn 
is midden op het veld gaan staan als coach en de groep rondjes laten rennen.” 
(Nederlandse coach) 

 
Niveau cursisten 
De lokale partner van de KNVB is zelf verantwoordelijk voor het niveau van de groep 
cursisten. In samenspraak met de KNVB wordt het niveau van de cursus bepaald, 
waarna het aan de lokale organisatie is te zorgen dat de cursisten dat niveau ook 
hebben. In de praktijk levert dit nog al eens problemen op. 
 

“De manier waarop het niveau van de groep geregeld is, is nog al 
verschillend. Soms is het goed geregeld, maar soms ook gewoon slecht en 
corrupt.” (Nederlandse coach) 

 
Het niveau van de cursisten blijkt een lastig gegeven in de praktijk. Er wordt door de 
Nederlandse coaches meerdere malen aangegeven dat corruptie hierin een rol lijkt te 
spelen. Dat bijvoorbeeld geld niet op de juiste plaats terecht komt, waardoor cursisten 
hun vervoer niet kunnen bekostigen en moeilijk op de cursus locatie terechtkomen. 
Het belang van een goede en met name betrouwbare partner in Kenia of Zambia is 
hierbij essentieel. 
 

“Bij Mysa in Kenia was het perfect geregeld, daar lijkt veel meer structuur in 
te zitten dan op andere plaatsen.” (Nederlandse coach) 
 

4.1.2 Doelen  
Vanuit de lokale kant, de lokale coaches, is het niet verrassend te noemen dat zij het 
lastig vinden om concrete doelen te benoemen van de KNVB, als het gaat om de 
coach-de-coach programma’s. De Nederlandse coaches daarentegen zouden vanuit 
hun achtergrond als werknemer van de KNVB, daarvan op de hoogte moeten zijn. De 
algemene tendens onder de Nederlandse coaches is dat de KNVB de coach-de-coach 
cursussen met name als ontwikkelingswerk geeft en vanuit de morele gedachte de 
“minder bedeelden” te helpen met onze kennis.  
 

“We vinden dat we een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om de 
ontwikkeling van voetbal mondiaal gezien. Ik vind ook dat we die rol moeten 
nemen en het voetbal daar op een hoger niveau moeten krijgen en de 
verplichting hebben ze daarbij te helpen. Want ze hebben de structuur niet, de 
organisatie niet, de kennis niet, om dat te gaan doen. Ik vind dat wij als 
welvarende bond, welvarend land, een bijdrage aan moeten doen. Een morele 
verplichting misschien.” (Nederlandse coach) 
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4.1.3 Individuele doelen  
Zo onbekend als de doelen van de KNVB zijn voor veel coaches, dit betreft zowel  
lokale als Nederlandse coaches, zo duidelijk hebben zij hun eigen doel voor ogen ten 
aanzien van de coach-de-coach programma’s. 
Er is een duidelijk contrast zichtbaar tussen de doelen die de lokale coaches zichzelf 
stellen en de doelen die de Nederlandse coaches zichzelf stellen. Bij de lokale coaches 
gaat het op de eerste plaats te om het bereiken van het hoogst haalbare voor zichzelf, 
als coach. Maar daarnaast is het unaniem hun hoogste doel om zoveel mogelijk andere 
jongeren daar ook toe aan te zetten. Het slagen van dit laatste is voor zowel de 
Nederlandse als de lokale coaches uiteindelijk het belangrijkst. 
 

“Ik denk dat ik zeer veel potentie heb, de tijd zal het leren. Ik wil uiteindelijk 
op alle niveaus training geven en coaches beter maken. Het is mooi om 
jongens vanuit ellende te zien groeien naar iets moois. Dat is prachtig, niet 
alleen in het voetbal, maar ook daarbuiten. Ik denk dat het me plezier geeft. Ik 
voel me er ook veiliger door, veiligheid is belangrijk. Als je anderen niet helpt 
een beter leven te krijgen ben je niet altijd veilig, je moet degenen helpen die 
onder aan de ladder staan, daar geloof ik in, dat is mijn doel.” (lokale coach) 

 
Ook de Nederlandse coaches krijgen een zogenaamd “goed gevoel” van hun bijdrage 
aan de coach-de-coach programma’s. Het doel dat ze zichzelf stellen is voor alle 
Nederlandse coaches van dezelfde aard, namelijk het helpen van een medemens die 
het minder goed heeft. 
 

“Je krijgt zoveel dankbaarheid terug. Ik heb wel het idee als je in die landen 
op voetbal ontwikkelingsgebied aan de slag gaat, dat je veel deuren zou 
kunnen openen. Veel meer meisjes die mee kunnen gaan doen bijvoorbeeld, of 
via onderwijs in projecten terechtkomen. Dan wordt het voetbal echt een 
middel.” (Nederlandse coach) 

 
“Van binnenuit zijn ze heel hard bezig dingen te ontwikkelen en in hun land 
iets te betekenen. Ja, dan kun je mij ‘s nachts wakker maken, voor dit soort 
mensen. Dan kan ik iets voor ze betekenen, dat is mijn drive.” (Nederlandse 
coach) 

 
Lokale coaches willen niets liever dan anderen helpen ook doelen in hun leven te 
krijgen, ze uit een armoedige levenssituatie te halen en een toekomstperspectief te 
bieden. Nederlandse coaches willen de lokale coaches helpen zich verder te 
ontwikkelen, waardoor ze een beter toekomstperspectief krijgen. Helpen lijkt de 
boodschap en voor zowel de Nederlandse als lokale coaches het gezamenlijke doel. 
En toch lijkt er een verschil te zijn. Het verschil zit in het feit dat lokale coaches hun 
eigen situatie willen verbeteren  en daarnaast willen zij ook dolgraag hun 
medemensen uit hun eigen leefwereld vooruit helpen. Zij weten als geen ander hoe 
het is onder zulke omstandigheden te moeten leven. Zij hebben emotionele 
betrokkenheid bij het veranderproces. Nederlandse coaches helpen vanuit riantere 
positie. Hun doel is niet hun leefomstandigheden te verbeteren door het programma. 
Zij doen het vanuit de (luxe) positie van naastenliefde. 
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4.1.4 Sterke punten en verbeterpunten  
Sterke punten 
Het enthousiasme waarmee zowel de lokale als de Nederlandse coaches spreken over 
de coach-de-coach programma’s lijkt een tweetal zaken als fundament te hebben.  
Op de eerste plaats is er de onvoorwaardelijke liefde voor het voetbalspelletje. Het 
bezig zijn met deze sport levert de coaches veel energie en plezier op. 
Ten tweede is er bij beide groepen coaches de drang om andere mensen te helpen, hun 
leefomstandigheden te verbeteren. Met name bij de lokale coaches is deze drang 
bijzonder sterk. 
 

“Ja, mijn focus is om er in mijn eigen land iets mee te doen. Ik wil die kennis 
delen, het niet voor mezelf houden. Mezelf ontwikkelen is belangrijk, maar er 
moeten in mijn land nog 100.000 anderen ook opgeleid worden. Ik moet dus 
geconcentreerd zijn en kennis opdoen, die ik in mijn eigen land zal delen. Dat 
is mijn belangrijkste drijfveer, andere coaches door heel het land beter maken. 
Als ik bijvoorbeeld kennis deel met 30 coaches en zij doen dat ook weer, 
bereiken we heel veel mensen.” (lokale coach) 

 
De kracht van de coach-de-coach programma’s ligt voor een groot gedeelte in de 
mensen die er mee werken. Zowel de Nederlandse als de lokale coaches hebben, ieder 
vanuit hun eigen perspectief, hetzelfde doel voor ogen. Namelijk anderen die leven in 
mindere omstandigheden dan zijzelf, helpen een beter leven te krijgen.  
 
Inhoudelijk wordt door de meeste coaches de opzet van de cursus als zeer sterk 
ervaren. De belangrijkste elementen die daarbij genoemd worden als basis voor 
succes zijn achtereenvolgens de focus puur en alleen op voetbal, de veelal praktische 
invulling van de cursusdagen (paragraaf 4.1.1) en met name de lokale coaches 
noemen de bruikbaarheid van de overgedragen kennis.  
 
De focus op voetbal: 

“Mijn doel tijdens zo’n cursus is vooral om ze meer in structuur en 
organisatie te laten denken en van daaruit trainingen beter in te richten en 
kinderen beter te leren voetballen” (Nederlandse coach) 

 
Overgedragen kennis: 
 “Hetgeen ze aandragen, daar heb je echt iets aan” (lokale coach) 
 
 
Verbeterpunten 
Een toename van het aantal hoog opgeleide lokale coaches, meer financiële middelen, 
een hogere frequentie van het cursusaanbod en een toegevoegde sociale component 
zijn de vier verbeterpunten voor het coach-de-coach programma. 
 
Aantallen coaches en frequentie van cursussen 
Een veel terugkomend verbeterpunt ten aanzien van het coach-de-coach programma, 
dat met name erg breed gedragen wordt binnen de groep van Nederlandse coaches, is 
het aantal van goede lokale coaches. Dit moet in de toekomst groter worden waardoor 
minder afhankelijkheid van een klein aantal hoog opgeleide coaches ontstaat. 
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“We hebben nu kort geleden natuurlijk het zeer tragische geval van een 
overleden coach meegemaakt. Hij was een zeer belangrijke persoon voor de 
coach-de-coach programma’s. Maar daar zit ook wel een risico aan 
verbonden. We moeten breder mensen gaan inzetten en opleiden en niet 
afhankelijk worden van 1 of 2 personen.” (Nederlandse coach) 

 
Ondanks het feit dat alle coaches benadrukken dat in hun ogen de grote winst voor de 
toekomst zit in de aantallen goede coaches die de KNVB op gaat leiden, erkennen en 
herkennen zij ook dat met name financiële middelen essentieel zijn om dit te kunnen 
bereiken. 
 

“We zullen meer middelen moeten creëren, zodat er meer mensen op een 
hoger niveau komen, die zelf ook weer meer mensen kunnen gaan opleiden, 
want dat moet volgens mij wel het model worden.” (Nederlandse coach) 

 
Met name vanuit de lokale coaches komt in feite een toevoeging vanuit hun eigen 
gezichtsveld naar voren, die wel de zelfde kern lijkt te raken: meer coaches met een 
hoger niveau creëren. Alleen zien zij de oplossing vooral in frequentie van cursussen. 
  

“We weten soms niet wanneer er weer een cursus komt, maar het zou beter 
zijn als we voor ieder jaar weten wat er gaat gebeuren. De overheid moet dit 
dan samen met de KNVB per jaar vastleggen, zodat er meer structuur in de 
frequentie zit.” (lokale coach)  

 
 
Sociale component 
Over het feit of er in het coach-de-coach programma structureel ruimte moet worden 
gemaakt voor een sociale component, zijn de meningen tussen de Nederlandse en 
lokale coaches, sterk verdeeld. Bij zo’n sociale component kan gedacht worden aan 
een presentatie of workshop los van het voetbal, bijvoorbeeld gericht op 
gendergelijkheid of  HIV/Aids voorlichting. 
De Nederlandse coaches vinden dat de cursus in principe voetbalinhoudelijk moet 
blijven, de lokale coaches zien wel degelijk het nut in van het structureel toevoegen 
van een sociale component. Voetbal is het doel, daarvoor zijn de coaches bij elkaar, 
maar ze geven aan dat het wel ook een geschikt moment kan zijn om gebruik te 
maken van het feit dat iedereen bij elkaar zit. 
  

“Er moet genoeg ruimte zijn voor sociale thema’s, dat vind ik belangrijk. We 
kregen bijvoorbeeld een presentatie van de Kalusha Foundation over het 
bereiken van kwetsbare kinderen en proberen ze hoop te geven in hun leven. 
Daarnaast werden thema’s als sex en alcohol besproken.” (lokale coach) 

 
 
Aanvullende verbeterpunten 
De verbeterpunten zoals genoemd in voorgaande alinea’s zijn breed gedragen binnen 
de groepen van lokale en Nederlandse coaches, of in ieder geval in een van beide 
groepen. Er zijn door de individuele coaches ook nog een aantal verbeterpunten 
genoemd die wat minder breed gedragen werden, althans niet door anderen genoemd 
zijn, maar wellicht wel van waarde kunnen zijn: 
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• Naast een coach opleidingsmodel zou er ook een docent opleidingsmodel moeten 
komen. 

• 10 dagen voor een cursus is qua tijd wel erg minimaal. Hetgeen je in die 10 dagen 
van mensen vraagt is enorm veel en wellicht wel te veel. Er zou hierin eens naar 
de effectiviteit en vermoeidheid van cursisten gekeken kunnen worden. 

• Er zouden meer Nederlandse docenten moeten komen met voldoende kennis om 
internationale cursussen te verzorgen. Specifiek meer vrouwen. 

• De internationale cursus in Nederland is lastig voor Afrikaanse deelnemers 
vanwege het taalprobleem. Als andere cursisten zaken vertalen in het engels 
missen zij vervolgens zelf weer de nodige aandacht voor de cursus. 

 
 

4.2 Verandering 
 
In deze paragraaf zal vanuit een drietal subvragen antwoord worden gegeven op 
deelvraag 4:  
Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches aan de sociaal 
maatschappelijke impact van het programma? 
Op basis van de thema’s sociaal maatschappelijke verandering, directe bijdrage en 
niveaus, die ook terug te vinden zijn in onderstaande subvragen zullen in deze 
paragraaf deze subvragen worden beantwoord. 
 

3.1  Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches aan de sociaal  
              maatschappelijke verandering? 

3.2  Wat is de directe bijdrage van het coach-de-coach programma aan de sociaal  
             maatschappelijke verandering? 

3.3 Op welke van de verschillende niveaus (micro-meso-macro) vinden de 
veranderingen plaats? 

4.2.1 Sociaal maatschappelijke verandering  
Sociaal maatschappelijke verandering is voor lokale coaches niet afwijkend van 
hetgeen sociaal maatschappelijke verandering voor Nederlandse coaches is. Het gaat 
hierbij om zaken als: meer kinderen kans op scholing, betere voorlichting over sex-
drugs-alcohol, meer discipline, betere waarden en normen, goede HIV/Aids 
voorlichting, minder corruptie, ontwikkelen van leiderschap en het creëren van meer 
rolmodellen.  
 
Nederlandse coaches geven hun betekenissen als het gaat over sociaal 
maatschappelijke verandering voornamelijk op basis van ervaringen die ze hebben 
opgedaan uit verhalen van lokale cursisten. De omschrijvingen zijn oppervlakkiger 
dan die van lokale coaches. Belangrijke reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit 
dat zaken als alcohol en drugs misbruik en armoede zoals die heerst in landen als 
Kenia en Zambia, voor de Nederlandse coaches vaak toch een “ver van mijn bed 
show” zijn. 
 
Lokale coaches noemen dezelfde aspecten als het gaat om sociaal maatschappelijke 
verandering, maar kunnen op basis van eigen ervaringen toch dieper ingaan op wat 
verandering voor hen nu echt betekent. Onderstaande citaten van zowel een 
Nederlandse als lokale coach, illustreren het verschil van verandering vanuit een 



Verandering door Voetbal 

 40 

westers perspectief waardoor op afstand en vanuit een lokaal perspectief en zodoende 
uit de dagelijkse realiteit. 
 

“De Aids problematiek is natuurlijk vreselijk. Als ik kijk hoe voorlichting 
hierover ontvangen wordt is dat toch wat lacherig, maar het is wel een heel 
serieus onderdeel. In de slums krijgen meisjes met name weinig kans om 
huiswerk te maken, dus om daarvoor bibliotheken te introduceren vond ik ook 
wel een aardige poging om meisjes betere kansen te bieden op 
onderwijs.”(Nederlandse coach) 

 
“Meestal gaat het over relaties, meisjes, of over drank bijvoorbeeld. In zo’n 
gesprek kunnen we door advies sommige problemen oplossen. Ik leg niets op, 
maar geef wel mijn mening, gewoon tijdens het wandelen. Ze hebben allemaal 
zo hun problemen, maar door er samen over te lachen en praten, is er wat 
minder spanning. Op het veld presteren ze vaak ook beter! Het helpt echt. We 
hebben niet de tijd om echt met ze te gaan zitten, de enige tijd die ik echt met 
ze doorbreng is door met ze naar huis te lopen. Ik weet wel waar ze wonen, als 
ik dan vrij ben gedurende de dag, ik heb niet echt een vaste baan, dan kan ik 
bijvoorbeeld twee of drie spelers bezoeken. Ik ga kijken wat ze doen, zit en 
praat met ze en lach met ze. Je realiseert dat hij een probleem heeft, dat 
vertellen ze dan vaak zelf wel. Op de lange termijn leer je ze dus echt goed 
kennen en je begrijpt ze beter. Daardoor kan ik als coach ook met iedereen 
specifiek omgaan. Ze hebben zoveel problemen dat kan ik niet allemaal 
oplossen, maar ik kan ze wel helpen, leren kennen en daardoor ontdekken hoe 
ik met ze om moet gaan.” (lokale coach) 

 

4.2.2 Directe bijdrage  
Bijdrage KNVB 
In paragraaf 2.6.2 wordt de opleidings piramide van de KNVB weergegeven, waarbij 
de onderste laag van deze piramide, opleiden op grassroots niveau, als 
ontwikkelingssamenwerking wordt aangeduid. De KNVB geeft hiermee in feite aan 
dat dit het niveau is waarop invloed wordt uitgeoefend op het proces van sociaal 
maatschappelijke verandering. Maar die invloed is op de meeste terreinen in ieder 
geval niet direct, getuige ook de core-business van het programma: het gaat om het 
verbeteren van het voetbal. 
 

“Als ik daar een cursus geef, is dat echt gericht op beter maken in het coachen 
van voetballen. Dat sociale aspect speelt misschien wel in je achterhoofd, 
maar je geeft er geen aandacht aan, focust op het onderwerp. Dat willen ze 
ook, ze komen voor voetbal, ze willen leren.” (Nederlandse coach) 

 
Er wordt in een cursus wel eens ruimte gemaakt voor bijvoorbeeld een presentatie 
over HIV/Aids, of een ander sociaal aspect. Maar dat is geen structureel onderdeel 
van het coach-de-coach programma. De invloed op het proces van sociaal 
maatschappelijke verandering lijkt dan ook van indirecte aard te zijn. Zo getuigen ook 
de volgende uitspraken van zowel een Nederlandse als een lokale coach. 
 

“Het is indirect. Dat je samen dingen doet, het feit dat ik daar ben, dat is in 
feite ook al een betrokkenheid op sociaal maatschappelijk gebied. Maar het 
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gaat er in eerste instantie om, dat is ook de vraag en behoefte, dat ze alles te 
weten komen over voetbal. Voor andere zaken kunnen ze misschien bij andere 
organisaties terecht.” (Nederlandse coach) 

 
“Voetbal is slechts een activiteit, want sommigen komen op hoog niveau in het 
voetbal terecht, maar vele anderen worden ook leiders op andere gebieden, in 
totaal andere sectoren” (lokale coach) 

 
 
Individuele bijdrage 
Buiten de bijdrage van de KNVB is er ook nog de individuele bijdrage van de coaches 
aan het proces van sociaal maatschappelijke verandering. Hoe zien zij dit zelf en 
kijken Nederlandse coaches hier anders tegen aan dan lokale coaches?  
De verschillen in betekenisgeving over de eigen individuele bijdrage aan verandering 
tussen lokale en Nederlandse coaches, zijn aanzienlijk. Binnen de groep van 
Nederlandse coaches zijn er met name verschillen als het gaat om de mate waarin ze 
denken invloed te hebben of dat zouden willen hebben, maar ze denken in ieder geval 
unaniem dat ze op een bepaalde manier van invloed zijn en willen dat ook graag. De 
bijdrage aan de sociaal maatschappelijke verandering blijkt per individu verschillend. 
 

“Nou ik wil op een bepaalde manier gewoon een stimulans zijn. Dat je de 
kennis die je hebt gewoon overdraagt, er liggen kansen. Je kunt er anderen 
mee helpen, jezelf verrijken. Verantwoordelijkheid nemen om er iets mee te 
doen. Ze zijn te bescheiden vind ik. Ze zouden wat meer kracht en 
zelfvertrouwen mogen uitstralen, maar daar is het vaak ook op gericht 
natuurlijk” (Nederlandse coach) 

 
Binnen de groep van lokale coaches komt juist de drive om invloed te hebben op die 
sociaal maatschappelijke verandering erg sterk naar voren. Daar waar de Nederlandse 
coaches benadrukken dat het om het voetbal gaat, benadrukken de lokale coaches dat 
het voetbal en de cursussen zeer belangrijk zijn, maar krijgt het belang van de invloed 
die ze door dat voetbal kunnen uitoefenen op jongeren, minstens net zoveel gewicht. 
 

“Het is iets dat je als coach gewoon doet. Bijvoorbeeld in “peptalks”. Je bent 
manager, je moet hun leven managen. Ze do’s en dont’s meegeven. Als speler 
moet je dit wel en dit niet doen, maar ook als mens. Als je er beter van wilt 
worden moet je discipline tonen en in je leven in deze richting leiden.” (lokale 
coach) 

 

4.2.3 Niveaus 
Veranderingen die door zowel de lokale als de Nederlandse coaches worden 
aangeduid vallen zowel binnen het micro-niveau, het meso-niveau als het macro-
niveau.  
Op de eerste plaats wordt er veelal gesproken over de veranderingen die een individu 
ondergaat door een of meerdere malen deel te nemen aan de coach-de-coach 
programma’s. Een aantal voorbeelden van zowel Nederlandse als lokale coaches, die 
duiden op veranderingen op micro-niveau: 
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“Het belangrijkste is mensen “deep down” bereiken. Ik kom uit de slums, als 
dat zoveel mogelijk kan gebeuren, mensen daar bereiken, is dat zeer goed. 
Dan krijgen ze namelijk iets om trots op te zijn. Als je de mensen helemaal 
beneden kunt bereiken, die verdienen het, de arme mensen, om ook hun 
talenten te onwikkelen.” (lokale coach) 

 
“Het is lastig, maar ik pas mijn programma aan, iedereen mag meedoen. Dit 
is namelijk misschien wel hun enige kans om zichzelf te ontwikkelen.” (lokale 
coach) 
 
“Een jaar later kom je terug en dan mis je een cursist. Dan ga je in gesprek, 
en vertellen ze dat ze om 5uur opstaan en naar school gaan en tot in de avond 
bezig zijn. Dat vind ik belangrijk, willen ze uit de goot blijven moeten ze een 
opleiding volgen. Dan staat voetbal even op de 2e plaats, maar het wordt wel 
gestimuleerd door het voetbal.” (Nederlandse coach) 
 

Uit bovenstaande citaten blijkt allemaal dat het gaat om individuele ontwikkeling, 
zowel op basis van voetbal als op basis van scholing.  
 
Op de tweede plaats worden er voorbeelden gegeven van veranderingen die plaats 
vinden op meso-niveau. Een voorbeeld hiervan is een lokale coach die het over 
invloed van een coach-de-coach programma op een leefgemeenschap heeft: 
 

“Wat belangrijk is in het leven, in de samenleving, is dat iemand een positieve 
stap maakt, dat een magneet kan zijn voor anderen in die genereatie. Vb, de 
jongens die mij voor t eerst zagen onder de KNVB basic courses, waarin we 
echt middenin the communitie starten, we kregen echt vele positieve stappen 
om als persoon vooruit te komen.” (lokale coach) 

 
Op de derde plaats zijn er veranderingen op macro-niveau zichtbaar. Het gaat hierbij 
echter wel om veranderingen die wellicht in de toekomst plaats kunnen vinden indien 
het coach-de-coach programma samen zou gaan werken met bijvoorbeeld scholen. 
Belangrijk hierbij te vermelden is dat het om een op zich staande opmerking van een 
lokale coach gaat. Door de meeste andere coaches zijn weinig tot geen veranderingen 
op macro-niveau benoemd.  
 

“Als we mensen kunnen bereiken in scholen. En zet de programma’s daar op, 
dan is het voor ons veel makkelijker te monitoren. In scholen zitten ze 
ongeveer 80% van hun tijd! Scholen hebben vaak ook ruimte, ze hebben de 
mogelijkheid om een goed veld te hebben, daarnaast hebben ze vaak ook 
middelen als ballen etc.” (lokale coach) 

 
 
 

4.3 Beantwoording deelvragen 3 en 4 
 
Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches aan het coach-de-coach 
programma en het functioneren ervan (deelvraag 3) en welke betekenissen geven 
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Nederlandse en lokale coaches aan de sociaal maatschappelijke impact van het 
programma (deelvraag 4)? Deze twee vragen worden in deze paragraaf beantwoord. 
 
 
Deelvraag 3 
Een terugblik op de cursussen zelf leert dat de praktische aard van de cursus, veel 
bezig zijn op het veld om theorie en praktijk te combineren, door alle respondenten 
als zeer positief wordt ervaren. Ten aanzien van het niveau van cursisten kan gesteld 
worden dat dit een terugkerend issue is en dat betrouwbaarheid van de lokale partner 
hierin cruciaal is. Zij zijn verantwoordelijk voor het niveau van de cursisten en 
corruptie is hierbij een risico. Als het gaat om de doelen van de KNVB blijkt hier bij 
de coaches weinig over bekend te zijn. Het ontwikkelen van het voetbal en een stukje 
morele verplichting als westers land (organisatie) worden door de Nederlandse 
coaches veelal aangehaald. De lokale coaches daarentegen noemen verbetering van 
hun persoonlijke situatie naast het doel om de leefwereld van de mensen uit hun 
omgeving te verbeteren. Bij het gezamenlijke doel om de leefwereld van de minder 
bedeelde medemens te verbeteren wordt een onderscheid zichtbaar tussen de 
Nederlandse en lokale coaches. Nederlandse coaches spreken veel over dankbaarheid 
en een goed gevoel dat ze krijgen van het werk dat ze doen terwijl de lokale coaches 
diezelfde hulp meer als vanzelfsprekend lijken te beschouwen en als onderdeel van 
hun rol als coach. Toch lijken ook zij duidelijk winst of een goed gevoel te halen uit 
hun begeleiding. 
 
Zowel sterke punten als verbeterpunten van de coach-de-coach programma’s zijn in 
dit hoofdstuk besproken, zowel vanuit het perspectief van de Nederlandse als van de 
lokale coaches.  
De kracht van het programma zit naast de sterke structuur en de goede combinatie  
van theorie en praktijk ook in de passie en ambitie van de coaches die er mee werken. 
Zij houden van voetbal en hebben tevens het doel jongeren die in moeilijke 
omstandigheden leven weer toekomstperspectief te bieden. 
 
Vanuit de Nederlandse coaches wordt sterk uitgedragen dat het voor de toekomst van 
belang is dat het aantal coaches dat hoog opgeleid wordt, sterk zal moeten toenemen, 
om niet afhankelijk te worden van een te kleine groep. Een te grote afhankelijkheid 
ontstaat van een enkeling die wel al de top van de opleidingspiramide heeft bereikt. 
Hierdoor ontstaat het risico dat door ziekte of sterfte de kennis verdwijnt. De lokale 
coaches spreken meer over de frequentie van de cursussen, die onzeker is en de nog te 
weinig aanwezige structuur in deze frequentie. Meer duidelijkheid hierover op een 
langere termijn zou wenselijk zijn. 
 
Deelvraag 4 
Sociaal maatschappelijke verandering is het tweede besproken onderwerp. Wat die 
verandering nu precies inhoudt wordt eigenlijk door zowel de Nederlandse als de 
lokale coaches omschreven in vrij algemene benamingen als het ontwikkelen van 
leiderschap, het mee laten sporten van achtergestelde groepen zoals bijvoorbeeld 
meisjes, of goede HIV/Aids voorlichting. Door het feit dat de lokale coaches 
onderdeel zijn van de leefwereld waarop de veranderingen zijn gericht, kunnen zij 
met krachtige voorbeelden uit hun dagelijkse bestaan beter dan de Nederlandse 
coaches duiden waar het bij de gewenste veranderingen om gaat. 
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De lokale coaches spreken met name van veranderingen die vallen binnen het micro-
niveau (bijvoorbeeld een betere coach worden) en veranderingen op meso-niveau 
(bijvoorbeeld het een stijgend aanzien vanuit de leefgemeenschap).  
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5. Conclusie 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek:  
 
Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches, opgeleid door de 
KNVB, aan de sociaal maatschappelijke impact van de coach-de-coach 
programma’s in Kenia en Zambia in de periode 2000-2008 en hoe kunnen de 
programma’s worden verbeterd? 
 
Het antwoord wordt gegeven op basis van de volgende vier deelvragen die zijn 
opgeworpen in de inleiding: 

1. Waar bevindt zich het coach-de-coach programma in de context van 
nationale en internationale (sport &) ontwikkelingssamenwerking? 

2. Wat is er de afgelopen jaren verbeterd in het coach-de-coach programma?  
3. Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches aan het huidige 

coach-de-coach programma en het functioneren ervan? 
4. Welke betekenissen geven Nederlandse en lokale coaches aan de sociaal 

maatschappelijke impact van het programma? 
 
 
Het coach-de-coach programma van de KNVB volgt de nationale en internationale 
ontwikkelingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Sport wordt nationaal 
en internationaal gezien als een mogelijke katalysator voor internationale 
ontwikkeling. Voetbal en het opleiden tot voetbalcoaches wordt in de coach-de-coach 
programma’s gebruikt als middel om de ontwikkelingsdoelen te bereiken.  
Door de manier waarop het coach-de-coach programma is opgezet wordt zorg 
gedragen voor een doelmatige inzet, hetgeen een voorwaarde is om de 
ontwikkelingsdoelen te bereiken. Het uitgangspunt van het programma is dat 
ontwikkelingslanden zelf in staat moeten zijn de kracht van sport- en 
spelprogramma’s duurzaam te benutten sluit aan bij nationaal en internationaal 
ontwikkelingsbeleid ten aanzien van het streven naar onafhankelijkheid van de 
donorlanden. 
Er wordt gebruik gemaakt van de door overheidswege aanbevolen programmatische 
aanpak. Er zijn samenwerkingsverbanden (partnerships) met lokale organisaties zoals 
in het Millennium Development Goal 8 staat beschreven. De betrouwbaarheid van de 
lokale partners blijkt hierbij van essentieel belang voor het al dan niet slagen van het 
programma. 
Eveneens is er aansluiting bij de MDG’s 3 en 6, het bevorderen van gendergelijkheid 
en empowerment van vrouwen en de bestrijding van Hiv / malaria.  
 
 
De afgelopen jaren zijn er waar nodig verbeteringen aangebracht in het programma. 
Ten aanzien van het niveau en de aanwezigheid van de cursisten heerste 
ontevredenheid. Zowel het niveau als de aanwezigheid van de cursisten vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de lokale partner. Gezamenlijk werd hier verbetering in 
aangebracht, hetgeen duidt op een toegenomen effectiviteit binnen de samenwerking 
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tussen de KNVB en de betreffende lokale partner. Het goed functioneren van de 
lokale partner is en blijft gezien de eigen verantwoordelijkheid van wezenlijk belang.  
Hoewel er altijd kritisch gekeken wordt naar het functioneren van het programma na 
afloop van een cursus en er ook actief naar gehandeld wordt ontbreekt een format 
voor doelbepaling en evaluatie waardoor objectieve meting lastig is. Structuur in de 
wijze van doelbepaling en evaluatie zou dit proces kunnen vereenvoudigen.  
 
 
De KNVB-Academie die het programma levert is een voetbalkenniscentrum en de 
kennis over voetbal wordt gebruikt om mensen in ontwikkelingslanden te bereiken. 
De keuze voor voetbal als middel blijkt een juiste keuze. Voetbal trekt potentiële 
cursisten die betere spelers, trainers en coaches willen worden en die vervolgens dit 
en andere opgedane kennis weer willen doorgeven in eigen land om de leefwereld 
waarin zij leven te verbeteren. Over de inhoud en de didactische aanpak is alom lof. 
Als het gaat om de doelen van het coach-de-coach programma van de KNVB blijkt 
hier bij zowel Nederlandse als lokale coaches weinig over bekend te zijn. Zij hebben 
hun eigen individuele doelen. Hierbij valt op dat voor de lokale coaches naast het doel 
om de medemens te helpen betere leefomstandigheden te verkrijgen ook hun eigen 
individuele ontwikkeling en verbetering een belangrijk doel is. 
Zowel Nederlandse als lokale coaches vinden dat er momenteel te weinig mensen de 
top van de opleidingspiramide bereiken. Daardoor ontstaat een te grote 
afhankelijkheid van een enkeling die de top van de piramide heeft bereikt om 
vervolgens zelfstandig lokale mensen op te kunnen leiden. 
Door de sterke focus op voetbal in het programma krijgt de sociale component 
onvoldoende aandacht. Met name de lokale coaches geven aan dat niet alleen voor 
henzelf, maar zeker ook voor anderen uit hun leefwereld deze sociale component 
enorm belangrijk is en zij achten een structurele sociale component als aanvulling op 
het coach-de-coach programma niet alleen mogelijk, maar ook wenselijk.  
 
 
De betekenissen die zowel Nederlandse als lokale coaches hebben gegeven aan de 
sociaal maatschappelijke impact van de coach-de-coach programma’s vallen binnen 
de term, ontwikkelingssamenwerking zoals gehanteerd door de NCDO. Genoemd 
worden ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten, het leren van normen en waarden, 
het insluiten van minderheidsgroepen in de samenleving zoals vrouwen of mensen 
met een beperking of goede voorlichting voor jongeren op gebied van sex, drugs, 
alcohol of HIV/Aids. Allemaal voorbeelden van aanduidingen van sociale 
verandering, maar ook allemaal voorbeelden die zonder twijfel te linken zijn aan 
nationale en internationale beleidsdoelen als het gaat om 
ontwikkelingssamenwerking. 
In feite heeft een coach die op het gebied van voetbal de top van de 
opleidingspiramide weet te bereiken ook een top bereikt van sociale veranderingen. 
Zoals met name de lokale coaches op basis van ervaringen kunnen vertellen, zijn ze  
door zich te hebben ontwikkeld op micro-niveau, een rolmodel in hun leefomgeving 
geworden. Die leefomgeving valt te scharen onder het meso-niveau.  
Als rolmodel ben je een voorbeeld voor je leefomgeving. Het gevoel van 
saamhorigheid in een gemeenschap kan stijgen, omdat “een van hen” dingen heeft 
bereikt waar men samen trots op is. Een toename van saamhorigheid kan leiden tot 
bijvoorbeeld een toename aan gezamenlijke activiteiten in een leefgemeenschap.  
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Deze verandering op meso-niveau zou echter ook in bepaalde mate weer van invloed 
kunnen zijn op het micro-niveau. Maar het lijkt erop dat het micro- en meso niveau 
hierbij erg dicht bij elkaar komen en een duidelijke scheiding niet bestaat. 
Van de ene kant kan namelijk bijvoorbeeld een toename in die saamhorigheid en 
gezamenlijke activiteiten leiden tot de gedachte dat men als leefgemeenschap een 
voorbeeld moet nemen aan het individu en zich als zijnde leefgemeenschap ook 
verder moet gaan ontwikkelen. Van de andere kant kunnen ook individuen vanuit dat 
gevoel van saamhorigheid een individuele drang ontwikkelen om zelf ook te willen 
veranderen. Micro- en meso-niveau zijn daarbij in feite zeer nauw met elkaar 
verbonden. 
 
Micro-Meso-Macro 
Uit het onderzoek blijkt niet dat door veranderingen op micro- en meso-niveau tevens 
verandering plaats zal vinden op macro-niveau. Dat een individu zich ontwikkelt en 
daarmee invloed uitoefent op zijn of haar leefomgeving (micro-meso) zou dus niet 
direct als gevolg hebben dat er bijvoorbeeld meer faciliteiten ontstaan op scholen of 
dat het aantal sportvelden in een leefomgeving toeneemt. Maar het lijkt echter ook 
niet ondenkbaar dat het wél zo is. Indien een individu zich ontwikkelt en daarmee 
invloed uitoefent op de leefomgeving, vindt er een toename van sociaal kapitaal 
plaats. Meer kennis en een groter netwerk zijn voorbeelden van sociaal kapitaal. Een 
toename hiervan zou kunnen betekenen dat zowel een individu als een 
leefgemeenschap meer mogelijkheden ziet en gaat ontwikkelen, om ook 
daadwerkelijk op macro-niveau voorwaarden te scheppen om individuen op micro 
niveau verder te laten ontwikkelen. 
 
 
Verbeteringen 
Een aantal verbeterpunten in het programma wordt hieronder kort benoemd. In 
hoofdstuk 6 worden een aantal suggesties besproken om tot de gewenste verbetering 
te komen in de vorm van een aantal aanbevelingen. 
Het aantal coaches dat hoog opgeleid is, wordt als te laag aangeduid. Er ontstaat op 
die manier een te grote afhankelijkheid  van een enkeling die wel al de top van de 
opleidingspiramide heeft bereikt. Er worden momenteel onvoldoende lokale coaches 
opgeleid die in eigen land de taak van opleiden op zich kunnen nemen om het doel 
van onafhankelijkheid te bereiken.  
Een toegevoegde sociale component op het gebied van de MDGs zou met name in de 
ogen van de  lokale coaches structureel aan de coach-de-coach programma’s 
toegevoegd moeten worden. Het zou nog meer mogelijkheden bieden om hun 
leefwereld te verbeteren.   
Hoewel er altijd kritisch gekeken wordt naar het functioneren van het programma na 
afloop van een cursus en er ook actief naar gehandeld wordt, ontbreekt een format 
voor doelbepaling en evaluatie waardoor objectieve meeting lastig is. Structuur in de 
wijze van doelbepaling en evaluatie zou dit proces kunnen vereenvoudigen. Knelpunt 
hierin voor de organisatie, de KNVB, kan echter wel zijn dat verschillende 
subsidieverstrekkers en/of overheidsinstanties, om verschillende structuren van 
rapportage vragen. 
 



Verandering door Voetbal 

 48 

 

6. Aanbevelingen 
 
 
 
1) Ten aanzien van de opleidingspiramide van de KNVB (2.6.2), zou een uitbreiding 
van deze piramide, aan te bevelen zijn. Deze uitbreiding doet niets af aan de legitieme 
core-business van het verbeteren van voetbal, maar zal wel de sociale impact 
duidelijker naar voren brengen. Het schept de mogelijkheid om zowel intern (binnen 
de KNVB) als extern te laten zien dat het coach-de-coach programma’s een sterke 
indirecte component bevat. De vernieuwde piramide zou voor draagvlakvergroting  
kunnen zorgen zoals aangegeven in de Nederlandse beleidsnotitie “een kans voor 
open doel”,2008. Onder draagvlakvergroting valt immers ook bekendheid geven aan 
de mogelijkheid die organisaties hebben om zelf een steentje bij te dragen. De 
vernieuwde piramide zou de volgende vorm kunnen aannemen: 
 

 

 
De uitbreiding is te vinden in de toevoeging van de verticale pijl met in het blauw de 
woorden “social impact”. Er vindt voortdurend, gedurende het gehele proces, sociale 
verandering plaats. De tweede toevoeging aan de oorspronkelijke piramide is dat deze 
pijl van “social impact” uiteindelijk in de top van de piramide uitkomt. Daarmee is 
ook de top van het veranderingsproces bereikt. Behalve de ontwikkeling tot coach op 
het hoogst mogelijke niveau binnen de piramide is een individu daarmee ook een 
rolmodel in zijn of haar leefomgeving. 
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2) Met name vanuit de vraagkant is er behoefte aan meer aandacht voor de sociale 
component. In samenwerking met bestaande en/of andere partners zou structureel een 
sociale component aan het coach-de-coach programma toegevoegd kunnen worden. 
Dit zou kunnen in de vorm van workshops of presentaties met onderwerpen uit de 
MDG’s 3 en 6. Een dergelijke aanvulling zou het programma nog rijker maken dan 
het nu al is.  
 
 
3) Het aantal coaches dat hoog opgeleid is, wordt als te laag aangeduid. Er ontstaat op 
die manier een te grote afhankelijkheid van een enkeling die de top van de 
opleidingspiramide heeft bereikt. De reden waarom het aantal coaches aan de top zo 
laag is, ligt niet aan de kwaliteit van het programma. Een drietal redenen worden 
genoemd, elk gevolgd door een aanbeveling: 
 

a) Tekort aan financiële middelen  
Een duidelijkere verwijzing naar de indirecte kracht van het coach-de-coach 
programma zou richting overheidsinstanties of andere mogelijke 
subsidieverstrekkers of donoren, een positieve rol kunnen spelen. De 
vernieuwde piramide zoals beschreven onder punt 1 kan voor dit doel worden 
gebruikt. 

b) Ontbreken structureel aanbod van aantal cursussen 
Er zou gekeken kunnen worden of  het aantal coaches aan de top zo laag is 
omdat een structureel aanbod ontbreekt. In dit geval zou een meer structureel 
jaarlijks terugkerend aanbod een oplossing zijn. 

      c)   Spreiding van de programma’s over meerdere landen of gebieden zou 
mogelijk naast het tekort aan financiële middelen een oorzaak kunnen zijn van 
het ontbreken van een structureel aanbod in een bepaald land of gebied. Op 
basis van dit onderzoek is over de spreiding van het programma over meerdere 
landen en de invloed daarvan op de aantallen van hoog opgeleide coaches 
geen uitspraak mogelijk en is vervolgonderzoek wenselijk. 
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Bijlage 
 
Bijlage 1 Lijst Evaluatierapporten Documentenanalyse 
 

1) Verslag Zambia Project 2000 
2) Coach the Coach Courses Kisumu/Nairobi 2000 
3) Coach the Coach verslag voor het Ministerie van VWS, Zambia 2001 
4) Verslag voor NOC*NSF Mysa 2001 
5) Coach the Coach verslag Zambia 2002 
6) Verslag voor het Ministerie van VWS Zambia 2003 
7) KNVB en FAZ Zambia 2003 
8) Verslag Coach instructor course Zambia 2003 
9) Verslag Zambia project 2004 
10) Verslag Zambia project 2005 
11) Coach the coach Kisumu Kenia 2006-2007 
12) Report Basic Course Kenia 2007 

 


