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Voorwoord 

Na vijf jaren aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) gestudeerd 

te hebben komt er met dit onderzoek een eind aan een enerverende periode. Een periode die voor mij  

uit veel hoogtepunten heeft bestaan. In 2003 begon ik aan een toen nog jonge opleiding. Kleinschalig 

onderwijs, hoogleraren die niet met “u” maar met “je” en “jij” worden aangesproken en iedereen 

bekend is met de vrijdagmiddagaanbiedingen (en gevulde koeken) van Marcel. Maar bovenal een 

prettig leerklimaat die de oogkleppen van de student afzet en hem met een brede blik de wereld laat 

bekijken. Voor ons allemaal was het een zoektocht, die iedereen binnen de USBO herkent als de 

zoektocht van Alice in Wonderland. Vijf jaar geleden begon ik als student Bestuurs- en 

Organisatiewetenschappen. De drie daarop volgende jaren kenmerkten zich door interessante 

colleges, unieke onderzoeken bij AFC Ajax en FC Utrecht, bestuursfuncties binnen de 

faculteitbesturen en natuurlijk als hoogtepunt het afstuderen in 2006.  

 

In 2003 begon ik mijn studie aan de Universiteit Utrecht met de ambitie het Masterprogramma 

Sportmanagement en Sportbeleid te volgen. Na het afstuderen als Bachelor in 2006 loopt twee jaren 

later ook dit hoofdstuk op zijn eind. Een duale opleiding van twee jaar met een uniek stageproject in 

de vorm van de 29
e
 LEN Europese Kampioenschappen Zwemmen, Schoonspringen en 

Synchroonzwemmen Eindhoven 2008. In mijn optiek een setting waarin een fantastische basis is 

gelegd voor mijn (maatschappelijke) carrière en die mij absoluut rijker heeft gemaakt als mens. Een 

werkomgeving waarbij diverse mensen mij de kansen gaven om verantwoordelijkheden te pakken en 

me op te werken van een stagiair tot zeer gewaardeerde medewerker. Een kans is immers pas een 

kans als deze geboden wordt door mensen die vertrouwen in je hebben. Vanaf deze plaats wil ik de 

voor mij drie belangrijkste personen bedanken die gedurende twee jaar vertrouwen in mij hadden en 

me de kansen boden om mezelf te ontwikkelen.  

Henry, als stagebegeleider hebben we vooral het eerste jaar intensief met elkaar samengewerkt. Na 

het terugtrekken van de gemeente werd dit helaas minder. Onze samenwerking heb ik altijd als zeer 

prettig ervaren en het is mij volkomen duidelijk waarom jij een zeer gewaardeerde leidinggevende bent 

en een graag gezien persoon bij je collega’s. Ook als het contact wat minder was toonde je je 

interesse en betrokkenheid in mij. 

Henny, het was voor mij uniek om te ervaren dat jij veel jonge mensen binnen jouw organisatie een 

kans geeft. Ik heb de afgelopen twee jaar veel van je geleerd en ben je dankbaar voor de vele 

mogelijkheden die ik van je kreeg. Jouw waardering voor de jonge mensen om je heen en in het 

bijzonder mijn persoon heb ik beslist als uniek ervaren.  

Yvonne, jij hebt een speciale plek in mijn hart veroverd. Jouw passie voor de zwemsport en jouw 

belangstelling voor de “zaak” zijn ongeëvenaard. Zonder iemand te kort te doen, mag ik wel 

concluderen dat jij degene bent geweest die je het meest heeft hard gemaakt voor mij. Als er zich een 

kans voordeed waarvan jij dacht dat ik er een rol in kon spelen dan vroeg je mij en “sprongen we in 

het diepe”. Naast een gewaardeerde collega ben je bovenal ook een vriendin. Ik koester onze 

tribunegesprekken, onze “ouwe-wijven-zwem-baantjes” tijdens de lunch en de vele lachmomenten 

tijdens de late uurtjes.  
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In maart 2008 kwam aan de Europese Kampioenschappen een eind en was mijn blik gericht op het 

afstuderen in juni. Waar de collega studenten vanaf januari al fulltime aan het onderzoeken waren, 

moest in feite het grote onderzoek voor mij nog beginnen. De EK kostte veel tijd die ik overigens voor 

geen goud gemist had willen hebben. Consequentie was wel dat er niet “rustig” afgestudeerd kon 

worden, maar in de hoogste versnelling doorgewerkt moest worden om een gefundeerd onderzoek uit 

te kunnen voeren. Een inspanning die ik graag wilde leveren, maar niet zonder slag of stoot aan mij 

voorbij is gegaan. Michel, als scriptiebegeleider moet ik jou gedurende deze periode veel dank 

betuigen. Eerlijk is eerlijk, ik heb vaak gedacht: “Moet het weer scherper?” of “Is het nog niet goed?” 

Maar uiteindelijk ben ik je meer dan dankbaar dat jij me altijd met de neus op de feiten hebt gedrukt en 

me positief gemotiveerd hebt om een degelijk onderzoek af te leveren. Sta mij toe om deze grappige 

knipoog van Johan Cruijff te citeren: “Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter 

uitgelegd.”  

 

Mijn speciale dank gaat ook naar de respondenten die bruikbare input gaven voor de resultaten van 

dit onderzoek. Vanaf deze plaats wil ik jullie bedanken voor de leerzame ervaringen.  

 

Tijdens de afgelopen twee jaar zijn veel nieuwe vriendschappen ontstaan. Zowel bij mensen binnen 

de opleiding als bij de stageorganisatie. Een van hen wil ik ook hier bedanken omdat hij erg waardevol 

voor mij was tijdens mijn afstudeertraject. Frank, onze gesprekken op de golfcourse, de relativerende 

momenten tijdens het afstuderen en de humor die ons bij het schrijven van onze scripties door de late 

uurtjes heen sleepten, vergeet ik niet.  

 

Broertjes, ook jullie ben ik dankbaar. We hebben het nog altijd naar ons zin met z’n drieën thuis. Fijn 

als er zo’n basis is waar vanuit je je studie kan doen. Ik ga jullie missen als ik naar het zuiden verhuis. 

Kim ook jij verdient het om hier genoemd te worden. Vóór de EK kende ik je nog niet, maar daarna 

heb je tijdens een drukke onderzoeksperiode me vaak van de nodige afleiding voorzien. 

 

Tot slot wil ik langs deze weg misschien wel de belangrijkste personen, mijn ouders, bedanken. 23 

(bijna 24) jaar hebben jullie in mij geïnvesteerd en ik ben trots dat ik met deze scriptie en het afronden 

van deze opleiding, iets kan teruggeven voor het door jullie in mij gestelde vertrouwen. Bedankt voor 

jullie steun in de afgelopen jaren.  

 

Vanaf deze plek kan ik nog héél veel anderen mensen bedanken die me hebben bijgestaan tijdens de 

afgelopen jaren. Het gaat te ver om deze allemaal stuk voor stuk te bedanken. Vertrouw er echter op 

dat elk van jullie een bijzondere plaats in mijn hart toevertrouw.  

 

Niels Cannegieter 

Juni 2008 
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1 Inleiding 

Dit onderzoek gaat over sportevenementen en de rol/functie die de Gemeente Eindhoven daarin kan 

vervullen. Als enthousiast sportliefhebber spreekt de gemeente Eindhoven mij aan, die zich als 

sportminded stad presenteert. Met voetbalclub PSV, sportevenementen als de UEFA Cup Finale in 

2006 en de EK Zwemmen afgelopen maart, wil Eindhoven zich graag profileren als sportstad. Buiten 

het feit dat de prestaties van voetbalclub PSV zowel nationaal als internationaal erkend worden, zijn 

vooral ook de prestaties van de Eindhovense zwemmers opmerkelijk te noemen. Inge de Bruijn, 

Marleen Veldhuis, Inge Dekker en Pieter van den Hoogenband hebben als zwemmers van PSV 

buitengewone prestaties geleverd die Nederland tot zwemnatie omtoverde. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat 40 jaar na dato opnieuw Europese Kampioenschappen Zwemmen in Nederland 

werden georganiseerd en waar anders dan in Eindhoven. Van 13 tot en met 24 maart 2008 vonden de 

29
e
 LEN Europese Kampioenschappen Zwemmen, Schoonspringen en Synchroonzwemmen (kortweg 

de EK Zwemmen) plaats en was het Nationaal Zwemcentrum Eindhoven “de Tongelreep” het decor 

voor de Europese zwemtop om te strijden voor diverse Europese titels en tickets voor de Olympische 

Spelen in Beijing.  

 

De gemeente Eindhoven realiseerde vanaf 2000, op initiatief van toenmalig Staatsecretaris van Sport 

Margot Vliegenthart en met steun van de provincie, een nieuwe topsportaccommodatie: Nationaal 

Zwemcentrum Eindhoven “De Tongelreep”. In april 2007 werd het zwemcentrum officieel geopend en 

was het in maart 2008 het toneel voor de EK Zwemmen. Na de toewijzing van het evenement in 2005 

werd namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) een stichting in het leven geroepen: 

Stichting EK Zwemmen 2008. Onder aanvoering van een externe toernooidirecteur, diverse 

medewerkers en vrijwilligers uit de (zwem)sport werden voorbereidingen getroffen en een 

projectorganisatie ingericht. De gemeente Eindhoven was naast financier van het evenement ook met 

enkele medewerkers vertegenwoordigd in deze stichting. Vanaf dat moment kreeg het project EK 

Zwemmen vaste vorm en werden de contouren van het organisatiecomité steeds zichtbaarder.  

 

Gekozen werd voor een projectorganisatie, volgens Bos en Harting (2006, blz. 1) een tijdelijke 

werkorganisatie, gebaseerd op een flexibele inzet van mensen en middelen met het doel om een 

concreet resultaat te bereiken binnen scherpe afspraken over tijd, geld en kwaliteit.  

Bos en Harting (2006) geven kennis en inzicht over de opbouw van projecten, het toewijzen van 

verantwoordelijkheden aan verschillende personen, opdelen van het project in projectdelen, 

enzovoort. De projectmanagement aspecten welke Bos en Harting benoemen zijn ook te herkennen 

bij de Europese Kampioenschappen. Er werd een projectleider (de toernooidirecteur) aangewezen en 

de verschillende deelprojecten werden ondergebracht bij diverse personen en/of instanties. De 

gemeente Eindhoven was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de deelprojecten Public Affairs 

en Communicatie.  

 

Het projectmanagement volgens Bos en Harting stelt ook dat al de verschillende deelprojecten binnen 

een gestelde tijd, versmelten tot één geheel. In dit geval de EK Zwemmen. Na het instellen van een 
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(project)organisatiestructuur en het uitwerken van de diverse deelprojecten gedurende drie jaar is het 

eindresultaat een zwemevenement, waar alle stakeholders -waaronder de gemeente Eindhoven- met 

veel plezier en voldoening op terugkijken. De Europese Zwembond betitelde het zelfs als één van de 

beste EK’s ooit
1
.  

 

Het proces van vorming van de organisatie tot aan het uiteindelijke evenement is complexer dan hier 

boven is ingeleid. Vanaf september 2006 tot en met april 2008 ben ik als stagiair/medewerker 

verbonden geweest aan de gemeente Eindhoven en de Stichting EK Zwemmen. Gedurende deze 

periode heb ik inzichten gekregen omtrent de processen van het organiseren van een 

sportevenement, de spanningsvelden tussen de publieke partij en private partijen en de roldefiniëring 

(of -bepaling) van de gemeente binnen een sportevenementorganisatie. Een half jaar voor de start 

van de EK gaf de gemeente Eindhoven haar uitvoerende takenpakket terug aan de stichting. De 

werkzaamheden legde te veel druk op de eigen afdelingen en waren niet meer te combineren met de 

primaire overheidstaken (de dagelijkse werkzaamheden). Daarnaast ondervond zij hinder van mensen 

in en rond de projectorganisatie die vonden dat de gemeente niet efficiënt en effectief genoeg werkte. 

Het werd als niet snel en niet goed genoeg ervaren. De rol die de gemeente in het beginstadium had 

verworven (men was financier, was onderdeel van de projectorganisatie en gaf uitvoer aan een 

deelproject) bleek zonder grote opofferingen of nieuwe (personele) investeringen niet meer 

uitvoerbaar. Extra investeringen die de gemeente Eindhoven niet wilde doen.   

 

Als onderzoeker heeft deze ervaring me doen afvragen hoe belangrijk het voor de gemeente is om 

een rol in te nemen bij een sportevenement? Welk doel heeft de gemeente bij de invulling en welke 

overwegingen zijn belangrijk geweest bij het bepalen van de rol van de gemeente Eindhoven bij dit 

specifieke sportevenement? In een later stadium ben ik me ook gaan afvragen of er meer voorbeelden 

zijn waar de rol van de gemeente Eindhoven bij de organisatie van grote sportevenementen niet zijn 

uitwerking heeft gehad, zoals deze oorspronkelijk beoogd was.  

 

In maart is er op verzoek van de gemeenteraad een nieuwe aanzet gedaan tot evenementenbeleid. 

Dit resulteerde in de startnotitie: Citybranding, citymarketing en evenementen (20 maart 2008) waarin 

een eerste verduidelijking van het evenementenbeleid werd voorgesteld. Ambtenaren van de 

gemeente Eindhoven gaven in informele gesprekken aan dat de rol van de gemeente Eindhoven bij 

grote sportevenementen herzien moest worden. Het kritisch onderzoeken van de rol van de gemeente 

was dan ook een wens van deze lokale overheid.  

                                                      
1
 Bron: ANP, Europese bond: Een van beste EK’s ooit, 25 maart 2008: op de website 

www.ecswimming2008.nl  
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Daarnaast was het ook de publieke opinie en de media, die haar twijfels hadden bij de betrokkenheid 

van de gemeente Eindhoven bij enkele andere sportevenementen. Een voorbeeld
2
: 

De afgelopen 3 jaar hebben de gemeenten Eindhoven, Best en Helmond de UCI Pro Tour Team Time 

Trial Eindhoven (in deze studie kortweg: Pro Tour Eindhoven) georganiseerd. Een project dat vanaf 

het eerste jaar zeer verliesgevend bleek voor deze overheidsorganen. Bij de start van het project in 

2004 gingen er al geluiden
3
 op dat de gemeente niet meer verantwoordelijk zou moeten zijn voor de 

organisatie van het evenement. In 2008 is noodgedwongen besloten door de gemeente om de Pro 

Tour Eindhoven niet te organiseren, het is te verliesgevend, sloeg niet aan bij de bevolking (paste 

volgens de wethouder niet bij de stad), trok weinig sponsoren en was niet meer te verantwoorden aan 

de belastingbetaler. De rol van de gemeente Eindhoven als hoofdorganisator van dit evenement bleek 

hier op sportief en organisatorisch misschien een juiste, het evenement werd namelijk positief 

beoordeeld door de UCI
4
. Echter het paste niet binnen het financiële plaatje van Eindhoven, de 

beoogde bezoekersaantallen en het gevoel wat het opriep bij de burger van Eindhoven. De rol leek in 

deze te groot en de kosten wogen niet op tegen de (veelal immateriële) baten. 

 

In tegenstelling tot de EK Zwemmen, was bij de Pro Tour Eindhoven de gemeente Eindhoven niet 

verantwoordelijk voor een deel van het project, maar organisator van het totale evenement. Een 

andere rol, maar ook eentje die niet succesvol bleek. Met twee concrete voorbeelden uit de praktijk 

vroeg ik me als onderzoeker af in hoeverre het participeren binnen het projectmanagement wenselijk 

of mogelijk was voor gemeente Eindhoven? Beide voorbeelden werden namelijk projectmatig 

ingestoken en volgens aspecten van het projectmanagement ingericht. Tevens vroeg ik mij af hoe 

begrippen als bedrijfsmatigheid, effectiviteit en efficiëntie zich verhielden tot de rol van de gemeente 

Eindhoven. Bij de EK Zwemmen werd de gemeente niet als efficiënt en snel ervaren, terwijl bij de Pro 

Tour Eindhoven ook aspecten centraal stonden als een gebrek aan sponsoring en een tekort op de 

begroting. Al deze bedrijfsmatige aspecten stelde mij als onderzoeker de vraag of de overheid 

bedrijfsmatig of ondernemend genoeg is om dergelijke taken uit te voeren. Paste het ambtelijk 

apparaat wel binnen deze bedrijfsmatige (project)setting? 

 

De vragen en ervaringen stelde mij als onderzoeker het doel om inzicht te geven in de rol van de 

gemeente Eindhoven bij grote sportevenementen, te onderzoeken welke rollen de gemeente 

Eindhoven op zich zou kunnen nemen bij de organisatie van sportevenementen en hoe de gemeente 

Eindhoven zou kunnen leren van de rollen en ervaringen die zij in het verleden heeft gehad.  

 

 

                                                      
2
 Voorbeeld gebaseerd op diverse krantenartikelen zoals in het Eindhovens Dagblad dd. 13 april 2008: 

http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/2639222/Pro-Tour-had-geen-draagvlak.ece en lezersbrieven in 

dezelfde krant.  

3
 De eerste berichtgevingen in de (lokale) media waren negatief: De bezoekersaantallen vielen tegen 

en er was een begrotingstekort.  

4
 Volgens het juryrapport van de UCI waar enkele respondenten naar verwezen tijdens dit onderzoek. 
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Dit leidde tot de volgende centrale onderzoeksvraag: Welke betekenissen geven betrokkenen aan bij 

de totstandkoming van de rol van de gemeente Eindhoven bij de organisatie van grote 

sportevenementen en wat kan de gemeente hiervan leren met betrekking tot het bepalen van haar rol 

in de toekomst? 

 

Dit onderzoek zal een aantal rollen definiëren op basis van ervaringen en kennis van de 

respondenten. De rollen die door de respondenten beschreven worden, kunnen enerzijds bestaan uit 

de ideeën die men hieromtrent heeft of op basis van de eigen ervaring die men zelf heeft gehad bij het 

innemen van een bepaalde rol. Tevens stel ik als doel om uit literatuur van Bos en Harting (2006) over 

projectmanagement rollen te onderscheiden, deze te spiegelen aan de onderzoeksbevindingen en 

mijn interpretatie als onderzoeker hieraan te geven. Naast een overzicht van de rollen, zullen ook de 

overwegingen om een rol te kiezen aan bod komen. Ik acht de overwegingen belangrijk, omdat deze 

ten grondslag liggen aan de keuze en iets zeggen over de belangen en doelen, die men heeft bij de 

invulling van een bepaalde rol. De overwegingen worden gebaseerd op basis van de ervaringen en 

kennis van de respondenten.   

 

Behalve de overwegingen en rollen, wordt ook de gemeentelijke organisatie in deze studie besproken. 

Hoe beleid wordt vormgegeven omtrent een in te vullen rol, wordt behalve door theoretische 

concepten omtrent de “strijd om beleid” en empirische bevindingen, door de onderzoeker aan een 

interpretatie worden onderworpen. Dit zal tevens leiden tot de beantwoording van de vraag in 

hoeverre de gemeentelijke doelen bij het organiseren van een groot sportevenement, aansluiten bij de 

invulling van een bepaalde rol van de gemeente Eindhoven. De aanleiding voor dit onderzoek heeft 

ook kenbaar gemaakt dat een thema als bedrijfsmatigheid ook een belangrijk onderdeel is van dit 

onderzoek en invloed kan hebben op de organisatievorm van de gemeente Eindhoven. Aan de hand 

van de onderzoeksbevindingen, interpretatie van de onderzoeker en theorie over de veranderende 

overheid, New Public Management en de integriteit van de bedrijfsmatige overheid, zal dit thema 

onderzocht worden.  

 

De gemeente Eindhoven kent met deze studie ook een belang. Dit onderzoek is interessant om de rol 

van de gemeente voor toekomstige sportevenementen te bepalen. Het innemen van een bepaalde rol 

heeft directe beleidsmatige en organisatorische consequenties. Dit onderzoek kan mogelijk inzicht 

geven en leiden tot nieuwe afwegingen in de toekomstige rol die de gemeente Eindhoven mogelijk 

zou kunnen innemen bij grote sportevenementen.  
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Voorgaande doelen resulteren in de volgende deelvragen. Bij elke deelvraag is aangegeven hoe deze 

onderzocht wordt: 

 Welke rol neemt de gemeente Eindhoven in bij de organisatie van grote sportevenementen?  

Op basis van de literatuur over projectmanagement volgens Bos en Harting, interviews en 

observaties zullen er rollen benoemd worden, welke de gemeente Eindhoven in zou kunnen 

nemen. In de analyse zal een overzicht geschetst worden welke rollen te onderscheiden zijn.  

 

 Welke overwegingen liggen ten grondslag aan het bepalen van de rol van de gemeente 

Eindhoven bij de organisatie van grote sportevenementen?  

Op basis van de interviews en observaties worden de overwegingen om een bepaalde rol aan te 

nemen, onderzocht. Op basis van literatuur omtrent strijd om beleid zullen deze overwegingen 

geduid worden.  

 

 Welke rollen zijn er binnen de verschillende fases van het projectmanagement (volgens Bos 

en Harting 2006) te onderscheiden en in hoeverre heeft dit invloed op het handelen van de 

projectleden?  

De literatuur van Bos en Harting zal gebruikt worden om diverse fases van het 

projectmanagement te onderscheiden en het handelen van de gemeente Eindhoven zal geduid 

worden aan deze bevindingen.  

 

 In hoeverre sluit de invulling van de rol van de gemeente Eindhoven aan bij de gemeentelijke 

doelen die men beoogd bij het organiseren van grote sportevenementen?  

Op basis van de gevonden roloverwegingen en het projectmanagement volgens Bos en Harting 

zal de interpretatie van de onderzoeker antwoord geven op de vraag in hoeverre de gemeentelijke 

doelen aansluiten bij de invulling van de rol.  

 

 In hoeverre is de gemeente Eindhoven in staat bedrijfsmatig te opereren en hoe ver mogen 

ambtenaren of mag de overheid gaan in haar bedrijfsmatige aanpak zonder dat de integriteit 

(van de lokale overheid) in gevaar komt? 

Op basis van de literatuur omtrent New Public Management en de bedrijfsmatige en integere 

overheid, zullen de onderzoeksbevindingen uit de interviews geduid worden. De interpretatie van 

de onderzoeker zal uiteindelijk antwoord geven op deze deelvraag.  

 

 Welke lering kan men trekken uit ervaringen die men uit het verleden heeft met betrekking tot 

de organisatie van grote sportevenementen?  

Op basis van bovenstaande deelvragen en ervaringen van de respondenten zal er inzicht 

gegeven worden in de leerpunten voor de gemeente Eindhoven. De interpretatie van de 

onderzoeker op basis van de eerder genoemde deelvragen en ervaringen is hierin leidend.  
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1.1 Operationalisatie van de onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van dit onderzoek is onder te verdelen in meerdere begrippen. De operationalisering 

van deze begrippen dient een scherper inzicht te geven in de te onderzoeken casuïstiek.  

Begrippen die nadere uitleg verdienen en geoperationaliseerd dienen te worden zijn: 

 Betekenissen; 

 Rol; 

 Gemeente Eindhoven; 

 Grote sportevenementen. 

 

Betekenissen: 

Met betekenissen wordt bedoeld de manier waarop de respondenten de totstandkoming van de rol 

van de gemeente begrijpen en uitleggen. Daarnaast acht ik het ook van belang welke waarde zij hier 

aan toekennen en hoe ze op de roldefiniëring reageren. 

 

Rol: 

Met rol wordt binnen dit onderzoek de handelingen, het gedrag of functie van de gemeente Eindhoven 

bedoeld, die van invloed zijn op de sociale omgeving. In dit onderzoek wordt deze omgeving 

gekenmerkt door aspecten die typerend zijn bij de organisatie van grote sportevenementen.  

 

Gemeente Eindhoven: 

Het begrip “gemeente Eindhoven” zal ik op twee manieren gebruiken: 

 Met de gemeente Eindhoven wordt het ambtelijk apparaat bedoeld dat zich bezig houdt met 

het organiseren van grote sportevenementen. Vanuit de afdeling Communicatie waren er drie 

medewerkers (communicatiemanager, -medewerker en -stagiair) verantwoordelijk voor een 

deelproject met uitvoerende taken binnen de EK en werden anderen van deze afdeling 

ingeschakeld waar nodig. Binnen de gemeente Eindhoven bestaat er ook een afdeling 

“Evenementen” die (sport)evenementen binnen de gemeentegrenzen oppakt; 

 De gemeente Eindhoven is tevens het orgaan dat de belangen van de burgers binnen haar 

gemeentegrenzen behartigt, activiteiten en voorzieningen treft die bijdragen aan de leefwereld 

van haar inwoners en bezoekers.  

 

Grote sportevenementen: 

Met grote sportevenementen worden in dit onderzoek evenementen bedoeld die officieel zijn 

geïnstitutionaliseerd door de (internationale) bond van de betreffende sport. Daarnaast dient een 

“groot” sportevenement minstens 10 000 bezoekers te kennen gedurende de periode dat het 

evenement plaatsvindt.  
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1.2 Beschrijving organisaties 

In dit hoofdstuk zal ik ingaan op de organisaties waar het onderzoek is verricht, namelijk de gemeente 

Eindhoven en de Stichting EK Zwemmen 2008. In deze studie zal de gemeente Eindhoven als 

belangrijkste onderzoeksorganisatie gezien worden, maar zullen persoonlijke inzichten van de 

onderzoeker –opgedaan als stagiair/medewerker- bij de Stichting EK Zwemmen als basis dienen voor 

dit onderzoek én ook onderdeel zijn van empirische onderzoeksresultaten. Paragraaf 1.3.1 zal een 

beschrijving geven van de gemeente Eindhoven, waarna paragraaf 1.3.2 een beschrijving zal geven 

over de Stichting EK Zwemmen.  

1.2.1 Gemeente Eindhoven  

Eindhoven, een stad in het zuiden van Nederland en de vijfde stad van het land, is de laatste jaren 

sterk in ontwikkeling
5
. De gemeentelijke organisatie bestaat uit de volgende diensten: 

 Algemene en Publiekszaken (DAPZ);  

 Brandweer en Crisisbeheersing (BCB);  

 Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (DSOB);  

 Van Abbemuseum;  

 Gezondheidsdienst (GGD);  

 Maatschappelijke Ontwikkeling (MO);  

 Werk, Zorg en Inkomen (WZI); 

 Concernstaf. 

 

Uit de organisatiebeschrijving van de gemeente Eindhoven blijkt dat de gemeente werkt volgens een 

concernmodel. De vertaling van de wensen van het stadsbestuur vinden plaats in de concerndirectie. 

Deelnemers aan deze directie zijn directeuren van de vakdiensten en de gemeentesecretaris. De 

afdelingen “Evenementen” en “Communicatie” vallen onder “Algemene en Publiekszaken”. Deze 

afdelingen hebben veelvuldig te maken met de organisatie van diverse evenementen. Op deze 

afdelingen zijn een kleine honderd mensen werkzaam.   

1.2.2 Stichting EK Zwemmen 2008 

De organisatie van de EK is door de Europese zwembond (LEN) overgedragen aan de Koninklijke 

Nederlandse Zwembond (KNZB). De KNZB is samen met haar partners, waaronder de gemeente 

Eindhoven vertegenwoordigd in de Stichting EK Zwemmen 2008. De stichting is onderverdeeld in een 

stichtingsbestuur, managementteam en haar medewerkers. De stichting geeft uitvoer aan de taken die 

nodig zijn om succesvolle Europese Kampioenschappen te organiseren. Op het EK kantoor in “de 

Tongelreep” in Eindhoven was men dagelijks bezig voorzieningen en faciliteiten te treffen voor de EK 

van afgelopen maart 2008. Naast het stichtingsbestuur, managementteam en medewerkers, is een 

belangrijk deel van de functies onder gebracht bij vrijwilligers uit de zwem- of sportwereld.  

                                                      
5
 Bron: www.eindhoven.nl, 17 juni 2008 



Veranderende overheidsrol bij grote sportevenementen 

 

15 

Bij de start van de stichting was het managementteam als volgt opgebouwd: 

 Tournament director – aangesteld vanuit BENS Sport (externe partij) 

 Manager Competitions & Accreditation – aangesteld vanuit de KNZB 

 Manager Communication – aangesteld door de gemeente Eindhoven 

 Manager Commercial affairs – aangesteld vanuit de KNZB 

 Manager Ticketing, accommodation & side events – aangesteld vanuit de KNZB 

 Manager HRM – aangesteld vanuit Nationaal Zweminstituut Eindhoven / PSV Zwemmen 

 Manager Events, hospitality & catering - aangesteld vanuit Nationaal Zweminstituut Eindhoven 

/ PSV Zwemmen 

 Manager Infrastructure - aangesteld vanuit Nationaal Zweminstituut Eindhoven / PSV 

Zwemmen, dezelfde persoon als manager infrastructure 

 Manager Planning & Control – aangesteld vanuit BENS Sport (externe partij) 

 Office manager – aangesteld vanuit de KNZB, zelfde persoon als Manager Ticketing, 

accommodation & side events 

Totaal 8 personen.  

 

Ten tijde van de EK Zwemmen zag het management team er als volgt uit: 

 Tournament director – aangesteld vanuit BENS Sport (externe partij) 

 Manager Competitions & Accreditation – aangesteld vanuit de KNZB 

 Manager Communication – extern geworven 

 Manager Security, guarding & transport – aangesteld vanuit BENS Sport (externe partij) 

 Manager Commercial affairs – aangesteld vanuit sportmarketingbureau House of Sports 

 Manager Ticketing, accommodation & side events – aangesteld vanuit de KNZB 

 Manager HRM – aangesteld vanuit Nationaal Zweminstituut Eindhoven / PSV Zwemmen 

 Manager Events, hospitality & catering - aangesteld vanuit Nationaal Zweminstituut Eindhoven 

/ PSV Zwemmen 

 Manager Infrastructure - aangesteld vanuit Nationaal Zweminstituut Eindhoven / PSV 

Zwemmen, niet meer zelfde persoon als manager HRM.  

 Manager Planning & Control – aangesteld vanuit BENS Sport (externe partij) 

 Office manager –  extern geworven, banden met NZE / PSV Zwemmen 

Totaal: 12 personen.  

 

In oktober 2007 gaf de gemeente Eindhoven haar uitvoerende taken terug aan de stichting EK 

Zwemmen, maar bleef nog wel (sporadisch) deelnemen aan de managementteamvergaderingen.  
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1.3 Opbouw van het rapport  

Het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de onderzoeksaanpak welke inzicht zal geven in de 

keuzes die vooraf en tijdens het onderzoek gemaakt zijn. De positiebepaling van de onderzoeker zal 

uitgebreid aan bod komen en verklaringen geven voor de keuzes die tijdens het onderzoekstraject zijn 

gemaakt. In dit hoofdstuk zullen tevens de onderzoeksmethoden beschreven worden. Hoofdstuk 3 zal 

een theoretisch kader schetsen welke dient ter ondersteuning van de onderzoeksbevindingen en de 

analyse. Er zal worden ingegaan op de strijd om beleid (3.1), het projectmanagement (3.2), het New 

Public Management (3.3) en de integriteit van de bedrijfsmatige overheid (3.4). In hoofdstuk 4 zullen 

de belangrijkste onderzoeksbevindingen behandeld worden. Dit hoofdstuk wordt aangevangen met 

een casus gebaseerd op de ervaringen die ik als medewerker van de gemeente Eindhoven en 

Stichting EK Zwemmen heb opgedaan (4.1). In paragraaf 4.2 zal de sturing van de overheid onder de 

loep worden genomen, waarna de bedrijfsmatige en handelingsvrije overheid in paragraaf 4.3 aan bod 

zal komen. In hoofdstuk 5 zullen de bevindingen aan een analyse op basis van de theoretische 

concepten uit hoofdstuk 3 en de interpretatie van de onderzoeker onderworpen worden. In paragraaf 

5.1 wordt een overzicht van de rollen gegeven welke de gemeente Eindhoven in zou kunnen nemen 

bij de organisatie van grote sportevenementen. 5.2 Zal inzicht geven in de overwegingen die 

voorafgaan bij het bepalen van de lokale overheidsrol. De doelen die men heeft bij de organisatie van 

sportevenementen wordt in paragraaf 5.3 behandeld. Welke gevolgen dit heeft op het beleid zal in 5.4 

aan de orde komen. De beantwoording van de onderzoeksvragen zal geschieden in hoofdstuk 6. 

Deze studie zal afgesloten worden met een discussie in hoofdstuk 7.   
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2 Onderzoeksaanpak 

Dit hoofdstuk zal de positie van de onderzoeker en de gehanteerde onderzoeksmethoden 

uiteenzetten. De keuzes die hierin gemaakt zijn bepalen de wijze waarop het onderzoek vorm heeft 

gekregen. Allereerst zal stilgestaan worden bij de (wetenschapfilosofische) positie van de onderzoeker 

in paragrafen 2.1 en 2.2. Vervolgens zullen de methodologische consequenties van het 

onderzoeksperspectief beschreven worden (2.3), waarna inzicht gegeven wordt in de gehanteerde 

onderzoeksmethoden (2.4). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de wetenschappelijke en praktische 

relevantie (2.5) van dit onderzoek.  

2.1 Positie als onderzoeker 

Keuzes die de onderzoeker maakt vooraf of tijdens het onderzoek hebben invloed op de uiteindelijke 

onderzoeksresultaten. Deze paragraaf zal daarom ingaan op de keuzes die voorafgaand en tijdens 

het onderzoek gemaakt zijn.  

 

Belangrijk om vooraf te realiseren is het feit dat sociaal wetenschappelijk onderzoek nooit geheel 

objectief kan zijn. De respondenten alsmede de onderzoeker kunnen een grote mate van objectiviteit 

nastreven, maar zullen altijd gekleurd blijven. Daar ik als onderzoeker de diepere betekenissen van de 

respondent bloot wilde leggen, is er gekozen voor een empirisch onderzoek. Een empirisch onderzoek 

beschrijft elke activiteit die directe of indirecte waarnemingen gebruikt om te kijken naar de praktijk. In 

dit onderzoek zijn de waarnemingen gefocust op de overwegingen die de gemeente Eindhoven heeft 

omtrent de invulling van de rol bij de organisatie van grote sportevenementen. Bij deze processen 

binnen het publiek management zijn diverse aspecten van mensen, instituties en omgangsvormen 

belangrijk. Het empirisch onderzoek biedt door middel van directe en indirecte waarnemingen van de 

onderzoeker, de mogelijkheid deze processen nader onder de loep te nemen en naar het beeld, 

ervaringen en beleving van de onderzochte te vragen. Het schept een beeld van de wereld (of 

praktijk) vanuit het gekozen perspectief en tracht op die manier antwoord te geven op de centrale 

vragen van het onderzoek. Aangezien het onderzoek een zoektocht is naar de belevingen, ervaringen 

en het (wereld)beeld van respondenten ten aanzien van overwegingen en rol van de gemeente 

Eindhoven bij het organiseren van grote sportevenementen, is het van belang om te kijken naar de 

perspectief van de onderzoeker. Het startpunt van dit onderzoek heeft als basis de visie die ik als 

onderzoeker heb op het totstandkomen van de rol van de gemeente bij de organisatie van 

sportevenementen. In dit onderzoek is de veronderstelling dat deze processen te maken hebben met 

de aspecten macht, relaties tussen personen, context en cultuur. Deze begrippen zijn gebruikt om de 

betekenissen die de respondenten geven omtrent het onderwerp beter te kunnen begrijpen. Ze 

hebben dan vooral gediend tijdens de interviews om de reacties van de respondenten in perspectief te 

plaatsen. De onderzoeker veronderstelt dat het onderwerp altijd te maken heeft met macht en relaties 

tussen bepaalde personen. De sleutelfiguren binnen het publiek management, sturen personen en/of 

groepen aan en er vind interactie plaats tussen diverse participanten waaronder private partijen. 

Samenvattend kan dan ook gesteld worden dat groepsprocessen in deze belangrijk zijn. De context 

waarin deze processen zich afspelen is eveneens belangrijk als het gaat over publiek management en 
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de eerder genoemde processen. Elke organisatie zal beschikken over anderen waarden, normen, 

vanzelfsprekendheden, gedragsregels, beleidsbepalingen en dergelijke. Het onderzoek heeft dan ook 

vanuit verschillende invalshoeken respondenten bevraagd naar hun ideeën en ervaringen omtrent het 

onderwerp. 

 

De organisaties waar het onderzoek verricht is, zijn benaderd vanuit een insiders perspectief. Van 

binnenuit de organisaties zijn waarnemingen verricht en respondenten bevraagd naar ervaringen en 

meningen. De interpretatieve benadering heeft gediend als onderzoeksperspectief. Als onderzoeker 

ben ik op zoek gegaan naar de ervaringen, betekenissen en verklaringen van de respondenten. 

Volgens Deetz (2000, blz. 142) sluit dit aan op de interpretatieve benadering wanneer er getracht 

wordt naar de sociale context van een organisatie te kijken. Een sociale kijk op de 

organisatieactiviteiten met als voorwaarde om de onderzochten niet als objecten te beschouwen, maar 

als betekenisgevers (active sense makers) net als de onderzoeker zelf. De respondent is zelf instaat 

interpretaties of betekenissen toe te kennen aan zijn of haar ervaringen. Theorie die ten grondslag ligt 

aan het onderzoek dient als basis, wordt besproken met de respondenten, maar de onderzochten 

leveren de daadwerkelijke input voor het onderzoek. De onderzochten geven de belangrijkste 

ervaringen en betekenissen zoals zij de “wereld” zien. Net als in normatieve studies is de onderzoeker 

opzoek naar hoe de dingen daadwerkelijk in elkaar steken en tracht een uniforme weergave te geven 

van alle complexiteiten en tegenstellingen die de respondent beschrijft. De onderzoeker gaat het veld 

in om zijn bevindingen te doen en neemt een kijkje in de wereld van de respondent. Het doel is om te 

laten zien hoe bepaalde waarheden sociaal zijn onderbouwd en gestaafd door normen, waarden, 

rituelen en dagelijkse activiteiten (Deetz, 2000, blz. 143). Dit houdt wel in dat het onderzoek subjectief 

van aard is en het lastig is de bevindingen als één waarheid te presenteren. Binnen dit onderzoek zal 

ik dan ook af en toe afwijken van het interpretatieve onderzoeksperspectief. In dit onderzoek probeer 

ik in mijn conclusies ook tot enkele aanbevelingen te komen, wat mogelijk meer weg heeft van de 

normatieve benadering. Tevens omdat mijn interpretatie als onderzoeker hier ook een belangrijke rol 

in speelt. De dominante betekenissen zijn dan de voedingsbodem voor het advies, hoewel de 

individuele “waarheid” van de respondent niet uit het oog verloren wordt. Ook de rol van de literatuur is 

iets anders, daar ik de literatuur ook wil gebruiken als aanvulling op de onderzoeksbevindingen, net 

zozeer als het bijdraagt aan de aanleiding voor dit onderzoek. De interpretatieve benadering biedt 

echter de mogelijkheid om organisaties als sociaal fenomeen te onderzoeken en naar de diepere 

betekenissen te zoeken van de ondervraagden. Daarom acht ik dit perspectief voor het grootste deel 

als leidend. In dit onderzoek is zowel gekeken naar de verschillen (dissensus) die bestaan tussen de 

ervaringen en kennis waarover de respondenten beschikken, als de overeenkomsten (consensus). 

Consensus stel ik centraal als ik de herhaaldelijke en overeenkomende uitspraken probeer samen te 

vatten tot één bevinding of conclusie. Dissensus stel ik centraal bij het ter discussie stellen van deze 

bevindingen én voor het weergeven van betekenissen die wellicht niet door iedere respondent 

ondersteund worden, maar wel zeer belangrijke onderzoeksbevindingen zijn.  
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Om achter de betekenissen te komen beschouw ik de respondenten dan ook als experts. De kennis 

en ervaringen die zij hebben vergaard omtrent het onderzoeksonderwerp, moet inzicht verschaffen in 

de thema’s die spelen bij de gemeente Eindhoven. Als uitgangspunt worden de respondenten gezien 

als kennisexperts op hun eigen specifieke vakgebied en (eigen) ervaringen. De structuratietheorie van 

Giddens (1991, blz. 95-97) stelt dat actoren onderdeel zijn van de context. Als dat het geval is, 

ontwikkelen de actoren een bepaalde kennis over de context waar ze in zitten en vormen hier een 

mening of perceptie over. Giddens noemt dit Knowledgeability: Actoren bezitten over een zekere mate 

van kennis waar ze zich op kunnen beroepen. In dit onderzoek wordt verondersteld dat de 

onderzochte respondenten praktisch bewustzijn van de eigenschappen van en de kennis over, de 

overwegingen die ten grondslag liggen aan de rol van de gemeente Eindhoven bij grote 

sportevenementen. Dit betekent dat ze ‘onbewust’ weten wat ze belangrijke aspecten van deze 

thema’s vinden (en hier dus kennis over hebben). De mogelijkheid bestaat dat het opsommen van 

deze kennis niet direct gebeurt. De taak van de onderzoeker is dan om door middel van een scherpe 

onderzoekshouding dit praktisch bewustzijn, om te zetten naar verwoordbare of verwoorde kennis (het 

zogenaamde discursief bewustzijn). Deze vormen van bewustzijn zijn onderdeel van het 

handelingsbegrip welke Giddens beschrijft (1991, blz. 96-97). De discursieve uitingen zijn dus van 

belang in dit onderzoek. Deze uitingen worden volgens Giddens (1991, blz. 98-100) verwoord  in 

structurele eigenschappen. Deze structurele eigenschappen zorgen ervoor dat wij doormiddel van taal 

met elkaar kunnen communiceren (taalregels). Herhaalde georganiseerde regels (regels welke we 

naleven, maar niet (bewust) bij stilstaan) en hulpbronnen, noemen we samen  structurele 

eigenschappen. Daar we deze eigenschappen kunnen benoemen in de vorm van taal zijn we in staat 

om ons praktische bewustzijn te verwoorden. Wanneer de respondent door middel van taal, de 

onderzoeker zijn structuur of sociale constructie ten opzichte van de onderzoeksthematiek kenbaar 

maakt, zal er scherp gekeken moeten worden naar de structurele eigenschappen die hier aan ten 

grondslag liggen. Deze bevindingen zullen de voorwaarden zijn om de hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden. 
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2.2 Waarom belangrijk? 

Zoals eerder aangeven hebben de keuzes die de onderzoeker maakt vooraf of tijdens het onderzoek 

invloed op de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Het is in dit empirisch onderzoek vooral belangrijk 

om de gemaakte keuzes te expliciteren, daar de onderzoeker ook nadrukkelijk onderdeel is geweest 

van de organisaties. Als stagiair van de gemeente Eindhoven en stichting EK Zwemmen is de empirie 

van dichtbij meegemaakt. Directe waarnemingen, gesprekken, besluitvormingsprocessen en 

ervaringen hebben hierdoor bijgedragen aan de uiteindelijke bevindingen. Zo is het ook mogelijk 

geweest de verschillende lagen van de organisaties door te lichten (zie de volgende paragraaf voor 

meer uitleg omtrent gelaagdheid). De beschrijving omtrent de eigen ontologie, hoe er tegen 

respondenten wordt aangekeken, hoe de organisaties benaderd zijn en welke begrippen centraal 

staan, zijn daarom allemaal essentiële facetten. Vooral wanneer het de ervaringen betreft uit de 

observaties of situaties die zijn meegemaakt tijdens de stage. De EK casus (paragraaf 4.1) is 

gebaseerd op waarnemingen en ervaringen uit de periode waar de onderzoeker werkzaam was 

binnen de gemeente en de stichting. Bij het afnemen van de interviews is vooral afstand bewaard en 

is getracht zoveel mogelijk de respondent zijn of haar eigen verhaal te laten vertellen, zonder dat de 

eigen ervaringen van de onderzoeker zijn meegenomen in het gesprek. De onderzoeksbevindingen 

zijn hierdoor gebaseerd op de twee rollen die tijdens het onderzoek zijn ingenomen. De volgende 

paragraaf geeft inzicht in de methodologische consequenties die dit met zich meebracht.  

2.3 Methodologische consequenties 

De gemaakte keuzes hebben ook methodologische consequenties. Vooral de complexiteit van 

(actoren in) organisaties is hierin een belangrijk gegeven. Anthonissen en Boessenkool (1998, blz. 

207-239) beschrijven in hun proefschrift het Arenamodel. Het Arenamodel ziet (sport)organisaties als 

arena’s. Tevens kan het als leidraad dienen om de organisaties te ontleden. Het is bruikbaar om op 

verschillende niveaus binnen een organisatie verschijnselen of betekenissen bloot te leggen. Zo zijn 

binnen organisaties culturele en machtspolitieke verschijnselen aan de orde welke betekenis geven 

aan interacties binnen organisaties en die politieke keuzes tot gevolg kunnen hebben. Organisaties 

zijn volgens  Anthonissen en Boessenkool dan ook een verzameling van interacties. Op basis van 

interactie-uitgangspunten kan men een organisatie c.q. arena onder de loep nemen. Actoren (zowel 

groepen als individuen), regels, waarden en normen, posities en relaties, wapens en vaardigheden, 

betekenissen en strijdperken, kunnen als middel dienen om de organisaties te beschrijven. Om 

organisaties te beschrijven hanteren Anthonissen en Boessenkool het multiperspectief: integratie, 

differentiatie en fragmentatie.  

 

Daarnaast is een ander belangrijk aspect, namelijk: gelaagdheid (Verweel, P. in Anthonissen, A.  en 

Boessenkool, J.J., 1998, 207-239). Welke formele en informele processen zijn te herkennen? Welke 

aspecten gebeuren er frontstage (waar iedereen er kennis van kan nemen), backstage (achter 

gesloten deuren in de bespreekruimten) en under the stage (op weg naar huis, in de auto)? Het 

gelaagdheidprincipe is een niet te onderschatten eigenschap van een organisatie en zal dan ook 

invloed hebben op de betekenissen die men geeft voor verschillende situationele eigenschappen. Ik 
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vind het vooral een belangrijk gegeven, omdat ik als medewerker op alle lagen van de organisaties 

geacteerd heb en met mensen (informeel) gesprekken heb gevoerd. Mijn bevindingen en ervaringen, 

mijn eigen betekenisgeving omtrent het onderwerp, zijn daarom gebaseerd op diverse lagen binnen 

de gemeente Eindhoven en Stichting EK Zwemmen.  

 

Het Arenamodel geeft de complexiteit van organisaties weer. Om tussen alle verschillende 

verschijnselen en gelaagdheden informatie te verzamelen, is het voor de onderzoeker belangrijk uit de 

eerste hand en op basis van directe waarneming zijn informatie te verkrijgen. Welke dingen worden er 

gezegd en gedaan binnen de onderzoeksorganisatie(s)? De context waarin de waarnemingen gedaan 

worden is belangrijk en daarom is er gekozen om van ‘binnenuit’ de organisatie informatie te vergaren. 

Dit insiders perspectief tracht de onderzoeksthematiek te begrijpen en heeft zich in dit onderzoek 

gekenmerkt middels (diepte)interviews en observaties.  

2.4 Methode van onderzoek 

Trachtend de diepere betekenissen en processen binnen organisaties bloot te leggen is dit onderzoek 

opgebouwd uit drie verschillende methoden van onderzoek. 

2.4.1 Literatuurstudie 

Voorafgaand aan de empirische dataverzameling/analyse is een literatuurstudie ingezet, met als doel 

een conceptueel raamwerk te creëren waaraan de bevindingen uit dit onderzoek geduid worden. 

Tevens dient het als afbakening voor de onderzoeker om scherp en gedetailleerd onderzoek te 

kunnen doen. Aspecten verwerkt in deze studie zijn: het projectmanagement, New Public 

Management, de veranderende rol van de overheid en de integriteit van de bedrijfsmatige overheid. In 

hoofdstuk 4 zal ingegaan worden op deze theoretische concepten.  

2.4.2 Interviews 

De kern van dit onderzoek wordt gevormd door de semi-gestructureerde (diepte)interviews. Interviews 

zijn een goede manier om de verwachtingen, meningen en situatiedefinities van mensen te verkrijgen. 

Daarnaast is het een van de meest sterke manieren om elkaar te begrijpen (Punch, 1993). Binnen de 

kaders van het onderzoek is gekozen voor het afnemen van semi-gestructureerde interviews. Bij een 

semi-gestructureerd interview vormt in dit geval een vooraf opgestelde topiclijst
6
 de leidraad van het 

interview. Op deze topiclijst staan onderwerpen die in het interview besproken worden, maar niet in 

gestructureerde vragen uitgewerkt zijn. De voortgang van het gesprek bepaalt in grote mate de vragen 

die gesteld worden. De vragen worden veelal gevormd door de input van de respondent omtrent het 

onderwerp. Voor dit onderzoek heb ik naast de topics een aantal voorbeeldvragen opgenomen 

waarop teruggevallen kon worden. De opbouw van het interview staat voor een deel vast maar laat 

ook ruimte open om tijdens het interview bepaalde wegen in te slaan als dat van belang is voor het 

onderzoek. De samenstelling van de topiclijst is gebaseerd op de te beantwoorden deelvragen en de 

focus van het onderzoek.  

                                                      
6
 Bijlage I 



Veranderende overheidsrol bij grote sportevenementen 

 

22 

2.4.3 Observaties 

Dit onderzoek zal zich kenmerken door een relevante en interessante casus uit de praktijk. De 

onderzoeker is tijdens de tijdspanne van dit onderzoek werkzaam geweest binnen de gemeente 

Eindhoven en Stichting EK Zwemmen. Dit heeft geleidt tot interessante waarnemingen omtrent de 

onderzoekscasuïstiek en zal dienen als inleiding op de verschillende onderzoeksbevindingen.  

2.4.4 Methode van analyse van de interviews 

In deze paragraaf zal een verantwoording geven worden voor de wijze waarop de data zijn 

geanalyseerd. 

 

De interviews zijn direct na afname volledig getranscribeerd. Het uitwerken van deze interviews heeft 

er toe geleidt dat de data gelabeld en gecodeerd kon worden. De labels en codes zijn vertaald naar 

bruikbare onderzoeksgegevens volgens de coderingsregels van Boeije (2006, blz. 84-121). Om het 

verkregen onderzoeksmateriaal te analyseren, is de richtlijn van Morse en Field: Principals of data 

analysis (2003) gebruikt. Morse en Field onderscheiden het data analyseproces in vier stappen: 

begrijpen, samenvoegen, theoretiseren en veralgemeniseren. Morse en Field stellen dat het begrijpen, 

de eerste analysefase, is beëindigd wanneer er een complete, gedetailleerde en samenhangende 

beschrijving van het interview kan worden gegeven. In mijn analyseproces waren dit de transcripties 

van de interviews. De tweede fase is het samenvoegen, het generaliseren, van de gegevens. In deze 

fase zijn er twee verschillende soorten gegevensanalyses. Ten eerste de zogenaamde ‘interparticipant 

analyse’ waarbij de verschillende interviewtranscripties van de verschillende respondenten met elkaar 

worden vergeleken. En ten tweede de analyse van categorieën gesorteerd op overeenkomsten en 

verschillen die zijn gevonden in delen van de verschillende interviews. Centraal in deze fase staat het 

coderen van de interviews. De uitgewerkte transcripties worden stuk voor stuk doorgenomen en de 

belangrijke informatie wordt per topic geordend. Morse en Field noemen dit: Content analyse (analyse 

per topic). In de theoriefase wordt bekeken of de gemaakte vooronderstellingen uit de literatuur 

mogelijke verbanden kent met de onderzoeksbevindingen. Bij het weergeven van de 

onderzoeksresultaten zijn koppelingen gemaakt met de literatuur en proberen bepaalde theoretische 

aannames te bevestigen middels de vergaarde informatie en visa versa. Bij het veralgemeniseren 

gaat het erom dat men tot een formulering komt van een algemene theorie, welke op meerdere 

situaties toepasbaar is. In dit onderzoek zal ik conclusies en aanbevelingen doen, maar niet komen tot 

algemene theorievorming.    
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2.4.5 Onderzoekspopulatie 

Voor dit onderzoek zijn zeven diepte interviews afgenomen en hebben de ervaringen tijdens de EK 

Zwemmen bijgedragen aan de onderzoeksbevindingen. De interviews zijn afgenomen bij 

respondenten die allen vanuit hun functie binnen de gemeente Eindhoven werkzaam zijn geweest of 

werkzaamheden hebben verricht ten behoeve van de organisatie van grote sportevenementen. 

Criterium hierbij was dat de respondent voor meerdere sportevenementen werkzaam is geweest en 

zodoende vanuit verschillende invalshoeken en rollen inzichten zou kunnen verschaffen. Naast de 

interviews hebben verscheidene langdurige informele gesprekken met diverse personen binnen de 

gemeente Eindhoven en stichting EK Zwemmen bijgedragen aan de onderzoeksbevindingen. Deze 

gesprekken zijn niet vastgelegd, maar ik acht ze als onderzoeksmateriaal zeer bruikbaar. Naast de 

verwerking in de EK casus hebben deze bevindingen gediend als aanleiding voor dit onderzoek.  

 

In bijlage 2 is een overzicht van de respondenten en een uitgebreide rolbeschrijving weergegeven.  

2.5 Relevantie 

Dit onderzoek heeft zich als doel gesteld inzicht te geven in de rol van de gemeente Eindhoven bij 

grote sportevenementen en tracht te onderzoeken welke rollen de gemeente Eindhoven op zich zou 

kunnen nemen en wat men kan leren van ervaringen uit het verleden. De gemeente Eindhoven heeft 

onlangs een commissienotitie in de gemeenteraad gebracht waar het huidige evenementenbeleid 

tegen het licht werd gehouden en de discussie op gang is gebracht om het beleid te vernieuwen en 

vorm te geven (Startnotitie: Citybranding, citymarketing en evenementen, 20 maart 2008). Daarnaast 

zijn er ambtenaren die tijdens de werkzaamheden van de onderzoeker bij de onderzoeksorganisatie, 

die aandacht vroegen om de rol van de gemeente te onderzoeken. Ook vraagt de negatieve publiciteit 

omtrent de Pro Tour Eindhoven in de media
7
 om een nader onderzoek naar de rol van de gemeente 

bij dergelijke evenementen. 

 

De wetenschappelijke relevantie is dat thema’s als strijd om beleid, New Public Management, de 

projectmatige, bedrijfmatige en integere (lokale) overheid vanuit de gemeentelijke praktijk onderzocht 

worden. Het omgaan met belangen van diverse partijen, het besluitvormingsproces bij het vormgeven 

van beleid en de moeilijkheid om een passend beleid voor iedereen te realiseren, wordt aangemerkt 

als de continue strijd om beleid. Wanneer er gekeken wordt naar de rol van de lokale overheid (in dit 

geval de gemeente Eindhoven), dan is deze rol voornamelijk gebaseerd op het beleid dat er omtrent 

het onderwerp is opgesteld. Het is daarom interessant om te onderzoeken of de manier waarop beleid 

wordt vormgegeven invloed heeft op de rol van de gemeente Eindhoven. Daarnaast zijn er diverse 

publicaties omtrent de veranderende rol van de overheid. Hierin wordt een verschuiving naar de 

overheid als regisseur in plaats van de bedenker én uitvoerder van overheidsbeleid beschreven. 

Publicaties over het New Public Management opperen daarbij dat de overheid bedrijfsmatig, 

resultaatgericht, efficiënt en effectief te werk zou moeten gaan. In hoeverre de overheid de 

                                                      
7
 Diverse publicaties op internet en (lokale) media 
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handelingsvrijheid heeft om ook volgens deze wijze aan de slag te kunnen gaan en in hoeverre dit 

past bij de integriteit en legitimiteit van de overheid zijn thema’s die door diverse onderzoekers ook 

aan studies zijn onderworpen. Deze aspecten zijn belangrijk wanneer de rol van de overheid 

onderzocht wordt.  

 

Verondersteld wordt dat veel evenementenorganisaties zijn ingericht volgens de principe van het 

projectmanagement. Daarom is het ook van belang, in het kader van de wetenschappelijke relevantie, 

het projectmanagement van sportevenementen onder de loep te nemen en te onderzoeken in 

hoeverre deze ideeën passen binnen het overheidsapparaat. Dit onderzoek tracht omtrent 

sportevenementen deze thema’s te behandelen en inzicht te geven in de toepasbaarheden, 

bereidwilligheden en mogelijkheden om overheidshandelen op een bepaalde manier vorm te geven. 

Dit onderzoek kan tevens bijdragen aan de eerder genoemde commissienotitie en mogelijk 

interessante inzichten verschaffen omtrent evenementenbeleid.  
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3 Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk zal het conceptueel kader schetsen waarbinnen het onderzoek zich afspeelt. 

Voorafgaand aan dit onderzoek heeft dit kader de scherpte verschaft om tot de 

onderzoeksbevindingen te komen, daarnaast heeft het tijdens de analyse gediend als duidingmiddel 

aan de praktijk. Allereerst zal gekeken worden welke theorie er bestaat omtrent het vormgeven van 

beleid binnen het openbaar bestuur. Dit zal betiteld worden als de strijd om beleid (3.1). Alvorens 

wordt er gekeken hoe projectmanagement als zodanig past binnen een overheidsorganisatie, maar 

vooral bij het invulling geven aan sportevenementen (3.2) en komen theorieën over de veranderende 

rol van de overheid en New Public Management ter sprake (3.3). Dit hoofdstuk zal afgesloten worden 

met de theoretische concepten omtrent de integriteit van de bedrijfsmatige overheid (3.4).  

3.1 Strijd om sportbeleid 

Daar overheidshandelen altijd aan beleid onderhevig is acht ik, in het belang van het bepalen van de 

rol van de gemeente Eindhoven en de invulling die men hier aan geeft bij de organisatie van grote 

sportevenementen, theorie over het vormen van beleid als zeer belangrijk. Deze paragraaf heeft dan 

ook als doel inzichten te geven in de vorming van beleid en de mogelijke spanningen en vraagstukken 

die dit met zich meebrengt. Tevens zullen in de analyse beleidsconsequenties naar voren komen die 

onderhevig zijn aan de concepten die in deze paragraaf behandeld worden.  

 

Wanneer er gesproken wordt over het aannemen of toegewezen krijgen van rollen en men spreekt 

over een ambtelijke organisatie zoals de gemeente Eindhoven, is er op meerdere lagen binnen deze 

organisatie een strijd gaande. De wethouder vindt het bijvoorbeeld essentieel dat er actief 

geparticipeerd moet worden in de evenementorganisatie, terwijl de concerndirectie binnen de 

gemeente juist een monitorrol geschikter acht met het oog op de gemeentelijke portemonnee. 

Anderzijds kan deze strijd ook zeer ordelijk verlopen en is het goed mogelijk dat er dankzij een 

rationeel besluitvormingsproces een zeer bruikbaar en gefaseerd beleid opgesteld wordt. Deze 

controverses uit zich in de zogenaamde: strijd om beleid. Daar we spreken over sportevenementen en 

specifiek op sport(evenementen)beleid, zal het in dit onderzoek gaan over de strijd om sportbeleid. 

Welk beleid wordt er gevoerd binnen de gemeente met het oog op de organisatie van een groot 

sportevenement en hoe komt dit beleid tot stand?  

 

Beleid kan worden gedefinieerd als de voornemens, keuzes en acties van een of meer bestuurlijke 

instanties gericht op de sturing van een bepaalde maatschappelijke ontwikkeling (Bovens, et al., 

2001). Tevens geven politieke beslissingen antwoord op de vraag: Wie krijgt wat, wanneer en hoe? 

(Laswell, 1936 in: Noordegraaf, 2004, blz. 211). Er bestaan twee bestuurkundige visies op beleid en 

beleidsprocessen. Aan de ene kant bestaat de analytische visie en aan de andere kant de politieke 

visie (Bovens, et al., 2001, blz. 85-86). Bij de analytische visie is het beleid een product van 

doelbewuste keuzes, is het beleid gericht op het oplossen van problemen en wordt er doelgericht en 

weloverwogen gehandeld door de beleidsuitvoerders. De analytische visie kenmerkt zich door 

rationele afwegingen te maken van voor- en nadelen van alternatieve handelswijzen met als doel 
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gedragingen van burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties doelgericht te 

beïnvloeden.  

 

Bij de politieke visie is niet de kennis en de rationele afweging het belangrijkste bij de totstandkoming 

en uitvoering van beleid, maar zijn macht en draagvlak kernbegrippen. Beleid en beleidsvorming is 

een continue strijd en de bestaande procedures voor de totstandkoming van beleid zijn op te vatten 

als mechanismen voor het beslechten van conflicten en het tot stand brengen van werkbare 

compromissen (Bovens, et al., 2001, blz. 86). 

 

Noordegraaf (2004, blz. 211-212) onderschrijft deze begrippen door te spreken over het rationalistisch 

en realistisch perspectief omtrent beleidsvorming en –uitvoering. Deze sluiten aan op de 

benaderingen die hierboven zijn beschreven. Het rationalistisch perspectief gaat uit van een 

sequentiële benadering en is beleid weg te zetten in een beleidscyclus. Het realistisch perspectief 

kent meer een grillig verloop, waarbij logische fases niet meer herkenbaar zijn en de beleidsuitvoering 

en beleidspraktijken afwijken van beleidsvorming en beleidsplannen (Lipsky, 1980 in: Noordegraaf, 

2004, blz. 211). Daarnaast erkent Noordegraaf nog een derde perspectief: het constructivistische 

perspectief waar de strijd om beleid veel minder strakke regels kent dan de andere perspectieven. 

Besluiten worden dan anders en op andere momenten genomen; de rol van de politiek is bovendien 

steeds een andere (2004, blz. 211).  De analytische visie kent binnen het beleidsproces structuur en 

orde. Beleid wordt vormgegeven in opeenvolgende fases. De politieke visie is een scheiding van fases 

vaak niet mogelijk en is het beleid een relatief chaotisch en opportunistisch proces.  

 

Bij het vormen van beleid zijn er ook verschillen te benoemen tussen de verschillende visies. De 

analytische visie past de kennis van de mensen binnen en buiten de ambtelijke organisatie toe om 

beleid vorm te kunnen geven. De politieke visie kenmerkt zich door een proces van onderhandeling en 

er is meer aandacht voor de besluitvormingsprocessen en minder op de stappen die genomen 

worden. Bij de analytische visie is beleidsvorming het analyseren van de oorzaken van het probleem, 

het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het kiezen van de best bruikbare oplossing. 

Daarnaast worden beleidsproblemen geanalyseerd in termen van oorzaak en gevolg. De politieke 

visie houdt zich bezig met de vraag hoe standpunten omgezet kunnen worden in bindende 

beslissingen. Door het grote aantal compromissen is meestal het resultaat niet sterk afgeweken van 

de bestaande situatie. De vorming van beleid vindt meestal plaats in een sterk politiek krachtenveld 

(Bovens, et al., 2001, blz. 88-91).De uitvoering van het beleid is in de analytische visie een strak 

geordend proces met als doel de gestelde doelen te realiseren. Bij de politieke visie duurt de strijd 

voort. Kenmerkend is de ambtelijke strijd die niet lijkt op te houden en de mogelijkheden om het 

geformuleerde beleid alsnog te ontwijken (Bovens, et al., 2001, blz. 93-94). 

 

De laatste stap in het beleidsvormingsproces, de evaluatie, verschilt ook sterk. De analytische visie 

ziet vooral leerkansen voor nieuwe uitdagingen, binnen de politieke visie hoeft men niet zo nodig te 
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evalueren. De evaluaties zouden wel eens tegen kunnen vallen, terwijl er wel hard gewerkt is (Bovens, 

et al., 2001, blz. 94-95). 

 

Tijdens de vorming van beleid lopen politici en ambtenaren vaak tegen beleidscontroversen aan. Niet 

alles is mogelijk en er bestaan grenzen die het overheidshandelen en beleidsvorming bemoeilijken. 

Aspecten die grenzen aan beleid stellen zijn volgens Noordegraaf (2004, blz. 213): Schaarse 

middelen, schaarse ruimte, exclusiviteit en menswaardigheid. Schaarse middelen hebben betrekking 

op het ontbreken van geld om te blijven investeren in beleidsectoren. Schaarse ruimte geeft 

beperkingen als er bijvoorbeeld niet genoeg voorzieningen zijn om iedereen er van te laten profiteren. 

Exclusiviteit houdt in dat bepaalde opties ten kosten kunnen gaan van elkaar; op eenzelfde plek 

kunnen geen groenvoorzieningen én bedrijventerreinen gerealiseerd worden. Om een menswaardige 

samenleving te garanderen zijn sommige makkelijke tot uitvoering te brengen opties, niet mogelijk. Dit 

wordt geschaard onder de noemer menswaardigheid. Deze kaders hebben tot gevolg dat er keuzes 

gemaakt moeten worden die vaak controversieel zijn. Het is namelijk niet altijd helder waarom, 

waarover en welke keuzes er gemaakt worden. Ook wordt de noodzaak van bepaalde keuzes ter 

discussie gesteld. Deze controverses kunnen alleen bestaan als er meerdere pluriforme partijen zijn 

en daar het volgens Noordegraaf (2004, blz. 219-224) gaat om zowel keuzeprocessen als om de 

inhoud ervan, zijn de partijen toch tot elkaar veroordeeld en is er sprake van een wederzijdse 

afhankelijkheid.  

 

Kijkend naar de organisatiestructuren van sportevenementen, kenmerkt deze zich door het inrichten 

van een projectorganisatie volgens het projectmanagement. Wanneer de lokale overheid wil 

participeren in deze evenementen komen beleidsvraagstukken, zoals hierboven beschreven terug bij 

de keuzes die zij moeten maken omtrent haar rol en betrokkenheid. Het is daarom in deze studie 

belangrijk de aspecten van het projectmanagement toe te lichten.  

3.2 Projectmanagement 

Het doel van deze paragraaf is om inzicht te geven in de aspecten van projectmanagement en de 

rollen die hierin onderscheden kunnen worden. Met name de mogelijkheid om verschillende rollen 

binnen de diverse fases van het projectmanagement in te nemen, wordt in deze paragraaf 

beschreven. Zoals eerder verondersteld zijn de eigenschappen van een sportevenement als project 

belangrijk bij het vaststellen van de rol van de lokale overheid en/of de vorming van overheidsbeleid. 

De veronderstelling dat grote sportevenementen ingericht zijn volgens het projectmanagement ligt in 

deze aanname ingesloten. Het gaat hier nadrukkelijk niet om het toepassen van projectmanagement 

binnen de overheidsorganisatie, maar het beschrijven van het projectmanagement binnen een 

sportevenementenorganisatie volgens Bos en Harting (2006) met in het analysehoofdstuk als doel op 

basis van de onderzoeksbevindingen te kijken in hoeverre de institutionele eigenschappen van de 

gemeente Eindhoven hierin passen. In paragraaf 3.2.1 zullen de diverse fases van het 

projectmanagement beschreven worden en wordt in 3.2.2 de invloed die verschillende rollen in deze 

fases hebben op de participanten ter discussie gesteld.  
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3.2.1 Fases van het projectmanagement 

Het projectmanagement is opgebouwd uit vier fases die een rol spelen bij het tot uitvoer brengen van 

een project. Naast dat elke fase zijn eigen karakteristieken heeft, is ook het moment (of fase) waarop 

een bepaalde rol wordt ingenomen belangrijk. Elke fase verdient zijn eigen afwegingen en heeft 

consequenties voor het te voeren beleid. In het projectmanagement zijn de volgende fases door Bos 

en Harting (2006, blz. 38 e.v.) gedefinieerd: 

 De initiatieffase; 

 De definitiefase; 

 De ontwikkelingsfase; 

 De nazorgfase. 

 

In de initiatieffase is er veelvuldig overleg tussen de diverse actoren binnen en buiten het project. 

Deze actoren kunnen gezien worden als de pluriforme partijen die Noordegraaf beschrijft. In deze fase 

wordt een eerste beeld van het beoogde projectresultaat geschetst en worden eventuele obstakels in 

kaart gebracht.  

 

In de definitiefase wordt het voorlopige projectteam ingericht en werkt men aan het collectieve 

projectplan, welke als basis zal dienen voor het beoogde eindresultaat. In deze fase zal onder andere 

de uitdaging, de aanleiding, de doelstelling, het projectresultaat, de afbakening van het project, de 

effecten van het project, de relaties met reeds bestaande projecten en de randvoorwaarden van het 

project weergegeven worden. Een belangrijke fase omdat hier in grote lijnen het project weergeven 

wordt. Tijdens de ontwikkelingsfase is de projectorganisatie bezig met het uitvoeren van het 

opgestelde projectplan met als doel het beoogde projectresultaat te realiseren. Deze fase is meestal 

de fase welke het meest kostbaar en tijdrovend is. De uitvoer van het project vindt hier plaats. In de 

nazorgfase wordt gezorgd dat ook na afloop van het project opvolging wordt gegeven aan aspecten 

van het project die dit nog nodig hebben. Daarbij zorgt men ervoor dat er geen open eindjes meer 

bestaan of dat er voedingsbodem is om deze (door anderen) verder op te pakken. Een correcte 

afsluiting van een project is essentieel, omdat de indruk die hier wordt achter gelaten vaak bepalend is 

voor de perceptie van mensen over het project. Evaluatie van het project is ook in deze fase voorzien.  

 

Bos en Harting beschrijven naast de bovengenoemde fases, ook enkele activiteiten die belangrijk zijn 

als het gaat om tijdsbeheersing, geldbeheersing en kwaliteitsbeheersing. Binnen projectorganisaties is 

er vaak een of zijn er meerdere personen verantwoordelijk voor de beheersbaarheid van het project. 

De drie aspecten die absoluut beheerst moeten worden zijn volgens Bos en Harting: Tijd, geld en 

kwaliteit. Om deze drie aspecten te beheersen is een monitorrol essentieel. Wanneer er gesproken 

wordt over de beheersing van de tijd worden vaak mijlpalen gesteld. Er wordt onderscheidt gemaakt 

tussen een beslissingsmijlpaal en een gebeurtenis die als mijlpaal dient (Bos en Harting, 2006, blz. 

127-129). Een overzicht van alle mijlpalen zorgt voor een planning op basis het project uitgevoerd kan 

worden. Een inschatting van de tijdsplanning is belangrijk om te zorgen dat de mijlpalen succesvol 

uitgevoerd worden. Teamleden maken dan onderscheidt tussen de bewerkingstijd (het aantal 
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mensuren/dagen wat met de activiteit gepaard gaat) en doorlooptijd (het aantal kalander dagen waarin 

de activiteit wordt uitgevoerd). Om tot een goede uitvoering van het project te komen is naast 

tijdsbeheersing, ook geldbeheersing zeer essentieel. Geld binnen een project is bijzonder, omdat met 

geld andere beheersfactoren beïnvloed kunnen worden. Met geld koopt het team kwaliteit, verkort 

men de doorlooptijd, wordt het team uitgebreid, verschaft het team toegang tot waardevolle informatie, 

et cetera.  

 

In de eerder genoemde projectfases worden diverse controlemiddelen ingezet om binnen een project 

de inkomsten en (vooral) uitgaven beheersbaar te houden. In de initiatieffase wordt een raming 

gemaakt van de inkomsten en uitgaven. In de definitiefase wordt er een strakke, uitgebreide en 

specifieke begroting opgesteld. De ontwikkelingsfase wordt gekenmerkt door het controleren van de 

kosten en in de nazorgfase wordt de financiële evaluatie uitgevoerd (Bos en Harting, 2006, blz. 145-

149). De derde beheersfase is het beheersen van de kwaliteit van het project. Kwaliteitszorg moet 

minimaal uit de volgende onderdelen bestaan: Kwaliteit van het projectresultaat, projectproces en de 

projectorganisatie. Het vaststellen van een kwaliteitsplan is belangrijk om de kwaliteit van het 

bovenstaande te garanderen (Bos en Harting, 2006, blz. 160 ev.). 

3.2.2 Welke rol in welke fase? 

Belangrijk is om af te vragen of diverse fases van het projectmanagement ook een andere invulling 

van de rol van de participanten vragen. Het is vanzelfsprekend om aan te nemen dat elke fase van 

een project een andere insteek vraagt van de participanten. Een van de centrale thema’s in de 

analyse zal daarom ook zijn, in hoeverre de overheid, als participant binnen een projectorganisatie, 

haar rol zou moeten aanpassen op de verschillende projectfases?  

 

De aspecten die zijn behandeld omtrent projectmanagement hebben een bedrijfsmatig karakter. Een 

karakter welke eerder in de inleiding van dit onderzoek ook al is beschreven. In hoeverre een overheid 

bedrijfsmatig kan handelen en welke veranderingen de overheid omtrent deze bedrijfsmatigheid de 

afgelopen decennia heeft ondergaan zullen beantwoord worden in de volgende paragrafen. Paragraaf 

3.3 zal inzicht geven in de stroming New Public Management welke de veranderende rol en het begrip 

bedrijfsmatigheid van de lokale overheid beschrijft. Paragraaf 3.4 zal ingaan op de 

integriteitvraagstukken die de bedrijfsmatige overheid met zich meebrengt.  

3.3 New Public Management 

De laatste jaren is bij publieke organisaties, zoals de lokale overheid, de stroming New Public 

Management bekend geraakt. Deze stroming verondersteld dat er bedrijfsmatiger, ondernemender, 

output- en prestatiegericht en kostenbewust geopereerd moet worden door publieke organisaties 

(Noordegraaf, 2004). Anderen vinden dat de publieke organisaties juist de publieke waarden als 

legaliteit, rechtszekerheid en rechtsgeleerdheid moet beschermen en termen als efficiëntie en 

resultaatgerichtheid niet per definitie de eerste prioriteit van de publieke sector moet zijn. Daar 

projectmanagement verondersteld dat bedrijfsmatigheid en ondernemerschap belangrijke aspecten 

zijn en de aanleiding van dit onderzoek ook deze bedrijfsmatige kant beschrijft is het belangrijk inzicht 
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te geven in het bedrijfsmatige handelen van de lokale overheid. De stroming New Public Management 

en de bedrijfsmatige overheid zullen in het analysehoofdstuk gespiegeld worden aan de empirische 

bevindingen.  

 

Aspecten als privatisering, outsourcing, prestatiemanagement en decentralisatie zijn nog steeds aan 

de orde van de dag en komen mede voort uit deze stroming (van de Maat, 2003). Ter Bogt (2006, blz. 

2) geeft de volgende definitie van NPM: Fitting in with the rise of New Public Management (NPM) in 

the Netherlands and other countries, attention was focused on more ‘businesslike and 

professionalized’ management of these organizations. Door de jaren heen heeft de Nederlandse 

overheid veel van haar publieke organisaties getracht bedrijfsmatiger in te kleden. Soms onder de 

invloed van nieuwe stromingen om maar niet ouderwets over te komen (Ter Bogt, 2006, blz. 2-3), 

anderzijds bewuster en nadrukkelijker om bedrijfsmatiger en professioneler de organisatie(s) te 

kunnen inrichten. Het introduceren en hanteren van (nieuwe) managementstijlen en –instrumenten uit 

de profit sector zijn aspecten die de laatste jaren binnen overheidsorganisaties in Nederland 

herkenbaar zijn geworden. Deze veranderingen hadden allen ten doel te focussen op een rationeel 

management met een toenemende efficiency, het streven naar excellentie van overheidsorganisaties 

en het stimuleren van een ondernemende geest binnen de overheidsbureaucratie (Ferlie et al 1996 in: 

Noordegraaf 2004, blz. 88-89). Volgens van de Maat (2003) is tevens bij NPM aandacht voor 

transformatieprocessen van overheidsorganisaties en de introductie van marktwerking op allerlei 

terreinen van overheidsbeleid. Dit impliceert dat in het eerder genoemde strijd om sportbeleid ook de 

rol van NPM niet onderschat mag worden.  

 

Wanneer gekeken wordt naar het handelen van de overheid zijn er twee verschijningsvormen te 

herkennen binnen NPM. Een meer radicale stroming die privatisering en deregulering beschrijft en 

een meer gematigde stroming die de oplossingen binnen de overheidsorganisatie of –bureaucratie 

zoekt (De Vries 1998 in: Van de Maat, 2003). De oplossingen die NPM beoogt worden ingesteld om 

de overheidsorganisatie klantgerichter te installeren in een markt waar de vraag van de klant centraal 

wordt gesteld. De overheid ziet de klant steeds meer als koning en het NPM zou als doel moeten 

hebben om publieke diensten op een adequate en efficiënte wijze in te richten (volgens Bouckaert, 

Pollit, 2000 in Van de Maat 2003). Ondanks dat veel auteurs getracht hebben een definitie van NPM 

te geven, is het lastig om op basis van bovengenoemde kenmerken één heldere en scherpe definitie 

van dit begrip te geven. Getuige ook de diffuse, abstracte, maar vooral uiteenlopende aspecten zoals 

hiervoor genoemd. Volgens Noordegraaf (2004, blz. 88-89) is NPM dan ook een warrige managerial 

beweging die ondanks dat ze zelf beoogt systematisch te zijn, dit zeker niet is. Volgens Noordegraaf is 

de praktijk met meer structuur vormgegeven. In de jaren tachtig werd NPM vooral inzet met als doel 

efficiënter te zijn, de eerste helft van de jaren negentig neigde de stroming meer naar het 

entrepreneurschap en kwamen aspecten als het publiek ondernemerschap en decentralisatie aan 

bod. In de tweede helft van de jaren negentig lag meer de nadruk op het streven naar excellentie en 

kwaliteit, door middel van kwaliteitsinstrumenten en nieuwe verantwoordingsmechanismen.  
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New Public Management kan gezien worden als een ideologische stroming die bepaalde 

management- of beleidsinstrumenten met zich meebrengt. Dit brengt ook spanningen met zich mee. 

Zoals eerder gesteld zijn er wetenschappers die vraagtekens zetten bij een sterk bedrijfsmatig 

karakter van de lokale overheid en vragen zich hardop af of aspecten als legaliteit, rechtszekerheid, 

betrouwbaarheid en gelijkheid niet in gevaar komen. Anders gezegd zijn het de gepolitiseerde 

overtuigingen van de overheid, zoals integriteit en zorgvuldigheid die mogelijk onder druk kunnen 

komen te staan. Er zijn instrumentele en ideologische spanningen die volgens Noordegraaf (2004) 

belangrijk zijn om rekening mee te houden. Onderdelen van de analyse zullen dan ook zijn: In 

hoeverre is de gemeente Eindhoven in staat bedrijfsmatig te opereren en hoe ver mogen ambtenaren 

of mag de overheid gaan in haar bedrijfsmatige aanpak zonder dat de integriteit (van de overheid) in 

gevaar komt?  

 

Zoals in paragraaf 3.1 beschreven, is het niet altijd helder waarom, waarover en welke keuzes er 

gemaakt worden omtrent het overheidsbeleid. Tevens wordt de noodzaak van bepaalde keuzes ter 

discussie gesteld. Dit heeft te maken met het feit dat de overheid soms inefficiënte keuzes maakt, om 

ideologische doelen te bereiken. Een bedrijfsmatige aanpak werkt dan vaak niet. De strijd om welk 

(sport)beleid er gevoerd wordt, is tevens hier aan de orde. Waarom worden welke keuzes gemaakt? 

En welke afwegingen zijn hier aan vooraf gegaan? Het heeft te maken met vraagstukken omtrent de 

integriteit van de bedrijfsmatige overheid welke niet uit het oog verloren mogen worden. In de 

volgende paragraaf komen aspecten van de integriteit van de bedrijfsmatige overheid aan bod.  Ik 

acht dit noodzakelijk, daar een bedrijfsmatige overheid integriteit- en legitimiteitvraagstukken met zich 

meebrengt en de volgende concepten inzicht kunnen verschaffen, omtrent welke invloed dit kan 

hebben op de invulling van de rol van de gemeente Eindhoven bij grote sportevenementen.  

3.4 Integriteit van de bedrijfsmatige overheid 

De laatste decennia is in het openbaar bestuur een trend ontstaan om steeds bedrijfsmatiger te gaan 

werken. Niet alleen in Nederland, maar in de meeste westerse landen. Zoals beschreven is NPM één 

van de stromingen die op betrekkelijk grote schaal commerciële activiteiten en bedrijfsmatige 

technieken in het openbaar bestuur geïntroduceerd heeft (Bovens, Hemerijck, 1996, blz. 158).  

Bovens en Hemerijck zien een trend dat de klassieke, bestuursmatige overheid wordt vervangen door 

een bedrijfsmatige overheid. 
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De volgende tabel geeft de verschillende tussen deze twee benaderingen van de overheid weer
8
: 

 

Bedrijfskundige benadering Bestuurskundige benadering 

Resultaten Regels 

Efficiëntie Behoorlijkheid 

Aanpassing Anticipatie 

Leiderschap Verantwoording 

Innovatie Zorgvuldigheid 

Geheimhouding Openbaarheid 

Exit Voice 

Effectiviteit Rechtmatigheid 

Eigen belang Roeping 

Winst Algemeen belang 

Tabel 1 

 

De verschillen tussen benaderingen geven al aan dat er een spanningsveld zit in het vormen van 

beleid of het handelen van de overheid. Enerzijds een benadering waar de arbeidsethos gekenmerkt 

wordt door stabiliteit en rechtvaardigheid. Het bestuur concentreert zich op de afbakening en 

uitoefening van rechten, plichten en bevoegdheden. Anderzijds een benadering waar de uitkomst 

centraal staat en efficiëntie en effectiviteit kernwoorden zijn. Ook het mensbeeld is anders; men gaat 

er van uit dat eigen belang uiteindelijk de belangrijkste drijfveer is voor ambtenaren, bestuurders en 

burgers (Bovens, Hemerijck, 1996, blz. 159).  

 

Daar de overheid aan het veranderen is en er een fundamentele transformatie plaatsvindt, ontstaat er 

ook een zekere institutionele onzekerheid. Wanneer er een verschuiving waargenomen wordt van de 

bestuurskundige naar de bedrijfsmatige overheid, zullen ambtenaren en bestuurders ook anders gaan 

handelen. Deze onzekerheid is volgens Bovens en Hemerijck (1996, blz. 160) een van de redenen 

waarom de integriteit soms in gevaar kan komen: Ambtenaren en bestuurders zijn thans bezig hun 

weg te vinden in de kwesties die door de bedrijfsmatige overheid worden opgeroepen. De 

onzekerheid die dan ontstaat bij het herontdekken van de grenzen, roept de vraag op of de integriteit 

van de overheid niet in gevaar komt. Je kunt je afvragen hoever de overheid kan en mag gaan bij het 

privatiseren, decentraliseren en handelen naar of met bedrijfsmatige technieken. Wat is geoorloofd en 

wat niet?  

 

Deze vraag heeft alles te maken met waarden en normen die de overheid kan nastreven. Jacobs 

(1993 in: Bovens en Hemerijck, 1996, blz. 161) stelt dat er twee stelsels zijn die de meeste ethische 

normen en waarden categoriseren. Enerzijds de commerciële ethos die de klassieke burgerlijke 

deugden en de waarden en normen van het handeldrijven herbergt. Anderzijds de martiale ethos die 

                                                      
8
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de klassieke heroïsche deugden en de normen en waarden van het veroveren, beschermen, beheren, 

exploiteren en besturen van territoria weergeeft. De volgende tabel geeft deze stelsels weer
9
: 

 

Commerciële deugden Martiale deugden 

Zie af van geweld Zie af van koehandel 

Kom tot vrijwillige overeenstemming Toon daadkracht 

Sta open voor inventiviteit en vernieuwing Wees gehoorzaam en gedisciplineerd 

Concurreer Wees loyaal 

Respecteer contracten Respecteer gezag 

Wees ondernemend Neem wraak 

Wees kritisch in het belang van de taak Misleid in het belang van de taak 

Wees zuinig Zorg voor uiterlijk vertoon 

Tabel 2  

 

De twee deugdenstelsels hebben veel gelijkenissen met de bedrijfsmatige en de bestuurskundige 

benaderingen. De bedrijfsmatige benadering past binnen de commerciële deugden, terwijl de 

bestuursmatige benadering de martiale deugden kenmerkt. Volgens Bovens en Hemerijck (1996, blz. 

162) is er door de overheid niet voor een van de twee vormen te kiezen. Volgens hen kan de overheid 

nooit helemaal bedrijfsmatig ingekleed worden omdat ze altijd een aantal taken hebben die een 

martiaal ethos vereisen. Denk hierbij aan wetgeving, rechtspraak, bestuursdwang, et cetera. De 

bedrijfsmatige overheid zal daarom op haar best altijd een hybride overheidsorganisatie zijn: Een 

mengvorm van commerciële en martiale principes en praktijken.  

 

Het ethos van de bedrijfsmatige overheid is volgens Jacobs tegenstrijdig, omdat het een mengeling 

van onverenigbare waardensystemen met zich meebrengt. Dit brengt integriteitvraagstukken met zich 

mee die door Bovens en Hemerijck niet allemaal erkent worden, maar in sommige gevallen wel 

permanente onzekerheden kunnen oproepen. Sommige private deugden zijn bijvoorbeeld publieke 

zonden. Het volgende voorbeeld illustreert hoe integriteit dan in het geding kan komen (Bovens, 

Hemerijck, 1996, blz. 165): 

“Op de markt is het meestal geen probleem wanneer een ondernemer zijn familie 

inschakelt bij de bedrijfsvoering of wanneer hij een contract sluit met een oude 

zakenrelatie. (…) Een overheidsmanager die datzelfde doet komt echter in grote 

problemen, hoe voordelig de hulp misschien ook is. Wat op de markt een 

vriendendienst is, heet corruptie in de publieke sector.(…) Overheidshandelen dient 

niet alleen op rentabiliteit beoordeeld te worden of te handelen, maar ook op 

rechtvaardigheid, rechtmatigheid en rechtsgelijkheid.” 
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Het spanningsveld brengt met zich mee dat het omgekeerde ook een wrange bijsmaak kan hebben bij 

het bedrijfsleven. Immers, sommige publieke deugden zijn commerciële zonden. Het volgende 

voorbeeld probeert dit spanningsveld weer te geven (Bovens, Hemerijck, 1996, blz. 166): 

“Op de markt zijn contracten heilig; een man een man, een woord een woord. Binnen 

het openbaar bestuur kan het jawoord van de overheidsmanager echter overstemd 

worden door het primaat van de politiek. (..) Strikte loyaliteit aan de regering van de 

dag is de hoogste ambtelijke deugd in westerse democratieën. Overheidsmanagers 

zullen daarom niet altijd hun beloften gestand kunnen doen. Dit geeft 

overheidsmanagers en de bedrijfsmatige overheid als geheel altijd een odium van 

onbetrouwbaarheid in de ogen van de ondernemers.” 

 

Bovens en Hemerijck stellen dat deze spanningsvelden en vragen omtrent loyaliteit en 

betrouwbaarheid waarschijnlijk het meest de kop op steken als overheidsinstellingen en/of individuele 

ambtenaren tegelijkertijd en in een en dezelfde sector zowel publieke taken uitvoeren als commerciële 

activiteiten ondernemen. Projectorganisaties kenmerken zich als een arena waar verschillende spelers 

inclusief de lokale overheid strijden, waardoor spanningsvelden omtrent integriteit kunnen ontstaan.   

 

Het is interessant om te onderzoeken of een lokale overheid als de gemeente Eindhoven ook tegen 

deze spanningen aanloopt wanneer zij werken in een sector met publieke en commerciële taken. 

Wellicht zijn aspecten als loyaliteit en betrouwbaarheid niet of minder aan de orde als een evenement 

door de gemeente Eindhoven zelf georganiseerd wordt en de commerciële taken mogelijk minder 

aanwezig zijn. In de analyse van de onderzoeksbevindingen zal daarom de vraag gesteld worden in 

hoeverre ontstaan er spanningen omtrent loyaliteit, integriteit en betrouwbaarheid wanneer de 

gemeente Eindhoven zowel publieke taken uitvoeren en commerciële activiteiten ondernemen en hoe 

verhoudt dit zich tot de gekozen rol of organisatievorm? 

 

3.5 Tot besluit 

Het theoretisch kader heeft inzichten verschaft en een theoretische basis gelegd waarop in hoofdstuk 

5 de onderzoeksbevindingen worden afgezet. Belangrijke vragen die de literatuur op basis van de 

aanleiding van dit onderzoek naar voren heeft gebracht, zijn tijdens het afnemen van de interviews 

aan de respondenten direct of indirect bevraagd. De empirische bevindingen zullen getoetst worden 

aan de hand van deze theoretische concepten en daarnaast aan de interpretatie van de onderzoeker 

beschreven worden. Het volgende hoofdstuk zal ingaan op de bevindingen die uit de interviews naar 

voren zijn gekomen. Hoofdstuk 4 zal ingeleid worden met de bevindingen van de onderzoeker tijdens 

de werkzaamheden voor de EK Zwemmen.  
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4 Onderzoeksbevindingen 

Deze onderzoeksbevindingen zijn verzameld op basis van de afgenomen interviews en worden 

ingeleid door een casus, gebaseerd op de observaties en ervaringen van de onderzoeker tijdens de 

EK Zwemmen.  

 

De interviews en observaties verschafte de onderzoeker een ruime dataverzameling. Op basis van de 

gestelde doelen, de aanleiding van dit onderzoek en onderzoeksvragen zullen de volgende aspecten 

uit de empirie beschreven worden::  

 Sturing van de gemeente Eindhoven op (de organisatie van) sportevenementen;  

 Handelingsvrijheid, bedrijfsmatigheid en legitimiteit van de gemeente Eindhoven. 

 

De EK Zwemmen casus (4.1) zal inzicht geven in elk van deze begrippen op basis van de ervaringen 

en bevindingen van de onderzoeker zelf. Paragraaf 4.2 zal ingaan op de sturingsvraag binnen de 

gemeente Eindhoven, waarna in paragraaf 4.3 de aspecten handelingsvrijheid, bedrijfsmatigheid en 

legitimiteit aan de orde komen. Deze onderzoeksbevindingen zullen in hoofdstuk 5 onderworpen 

worden aan een analyse. 

4.1 Casus EK Zwemmen  

Van 13 tot en met 24 maart vonden de 29
e
 LEN Europese Kampioenschappen Zwemmen, 

Schoonspringen en Synchroonzwemmen Eindhoven 2008 (kortweg: de EK Zwemmen) plaats in 

Nationaal Zwemcentrum Eindhoven “De Tongelreep”. De eerste vijf dagen stonden in het teken van 

series en finales synchroonzwemmen waar zowel teams, duetten en solo zwemsters streden om 

Europese titels. De zeven dagen die hierop volgden gaven de wedstrijdzwemmer(ster)s en 

schoonspring(st)ers acte de présence. In series en finales werd er gestreden om eremetaal, titels en 

Olympische startbewijzen voor Peking.  

Enkele feiten en cijfers van het toernooi leveren het volgende overzicht op
10

: 

 Aan het evenement hebben ruim 1200 deelnemers uit 42 landen deelgenomen; 

 Er is 12 dagen lang competitie geleverd, verdeeld over 11 synchroonzwemsessies, 22 

schoonspringsessies en 14 zwemsessies; 

 Er zijn 6 Wereldrecords, 18 Europese Records en 279 Nationale Records gebroken met het 

zwemmen; 

 Ruim 31.000 mensen bezochten de wedstrijden in Eindhoven; 

 Ruim 800 enthousiaste, vriendelijke vrijwilligers werkte mee aan het evenement. 

 

Organisator van dit evenement is de Stichting EK Zwemmen 2008 in opdracht van de KNZB, in 

samenwerking met de Gemeente Eindhoven en met de steun van het ministerie van VWS en de 

provincie Noord-Brabant.  
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In de periode september 2006 tot en met april 2008 is de onderzoeker werkzaam geweest als 

communicatiestagiair van de gemeente Eindhoven en stichting EK Zwemmen. Van september 2006 

tot en met oktober 2007 was de stage specifiek vanuit de gemeente Eindhoven gericht op de EK 

Zwemmen. Samen met een communicatiemanager en communicatiemedewerker van de gemeente 

Eindhoven werd er gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het communicatieplan voor de EK. 

De drie personen vanuit de gemeente waren verantwoordelijk voor dit deel van het project. De 

communicatiemanager had vooral de rol om de stagiair en de medewerker aan te sturen en 

managementteam vergaderingen bij te wonen. Indien nodig werden andere 

communicatiemedewerkers van de gemeente Eindhoven ingeschakeld om werkzaamheden voor het 

EK project te doen. In augustus en september 2007 was het echter ook de communicatiemanager die 

héél veel uitvoerende taken op zich nam.  

 

In oktober 2007 besloot de gemeente Eindhoven haar uitvoerende taken voor het deelproject “Public 

Affairs / Communicatie”  terug te geven aan de stichting. Enerzijds doordat er niet voldoende 

personeel vrijgemaakt kon worden en de communicatiemanager zich meer op zijn afdeling moest 

focussen dan aan de EK kon werken. Anderzijds waren er ook personen binnen en rond de EK 

organisatie die zeer kritisch waren op de gemeente Eindhoven en het werken eigenlijk onmogelijk 

maakte. Niets leek goed genoeg. Vanaf dat moment werd er door de communicatiemedewerkers van 

de gemeente Eindhoven geen bijdrage meer geleverd aan de EK. Als stagiair werd mij de 

mogelijkheid geboden wel werkzaam te blijven voor dit evenement. Vanaf oktober 2007 tot en met 

april 2008 werd hierdoor mijn rol iets anders. De rol als communicatiestagiair bleef dezelfde, maar was 

ik –ondanks dat ik gedetacheerd was door de gemeente Eindhoven- vooral ook onderdeel van de 

stichting EK Zwemmen. Werkzaamheden werden vooral vanuit het hoofdkantoor van de stichting 

uitgevoerd, terwijl in de periode daarvoor zowel op het Stadskantoor van de gemeente Eindhoven als 

het hoofdkantoor van de stichting gewerkt werd.  

 

Gedurende de hele periode (september 2006 – april 2008) heb ik als stagiair kunnen proeven aan alle 

lagen van de projectorganisatie. In het begin bestonden de werkzaamheden vooral uit uitvoerende 

taken, later in het project mocht ik managementteam vergaderingen bijwonen en behoorden ook 

strategische en beleidsmatige taken tot mijn werkzaamheden. Tijdens de EK (13 tot en met 24 maart) 

waren ook leidinggevende en coördinerende taken onderdeel van mijn rol. Het hele traject heeft zich 

dus gekenmerkt door verschillende rollen voor mij als stagiair, maar ook voor de gemeente 

Eindhoven. Nadat in oktober 2007 werd besloten terug te treden en niet meer de uitvoerende taken op 

te pakken, werd de rol van de gemeente kleiner. In het begin werd er nog deelgenomen aan de 

managementteam vergaderingen om de belangen van de gemeente te behartigen, maar steeds 

minder vaak waren zij daarbij aanwezig. De persoon die deelnam aan deze vergadering kon door haar 

andere taken binnen de gemeente, de vergaderingen niet bijwonen. Op initiatief van de gemeente in 

juni 2007 werd er communicatieoverleg geïnstitutionaliseerd waar diverse partijen, voorafgaand aan 

de MT vergaderingen, bij elkaar kwamen. Na het terugtreden van de gemeente in oktober van dat 

jaar, waren ook niet altijd gemeentevertegenwoordigers aanwezig bij deze contactmomenten. 
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Naarmate het EK naderde werd wel weer deelgenomen aan het communicatieoverleg, maar bleef de 

stoel tijdens de MT vergaderingen leeg. Vanuit de gemeente werd in de maanden vóór de EK, 

ongeveer vanaf januari 2008, een enigszins andere rol ingenomen. Zo bedacht zij en gaf uitvoering 

aan zogenaamde ‘side events’ die rondom het hoofdevenement (de EK Zwemmen) werden 

georganiseerd. Vooral met het doel om de gemeentelijke betrokkenheid te tonen en bekendheid te 

geven aan het evenement en de stad. Daarnaast waren er twee personen van de gemeente 

contactpersonen voor de organisatie als het ging om vergunningverlening, orde en handhaving. 

Veelvuldig werden met hen afspraken ingepland. Deze rol van de overheid als vergunningverlener 

bleef gedurende het hele proces ongewijzigd. Het terugtrekken van de gemeente als partner van het 

project, had hierop geen invloed.  

 

Het innemen van een bepaalde rol en het terugtrekken van de gemeente Eindhoven uit het EK 

project, biedt interessante aanknopingspunten omtrent de onderzoeksthematiek van dit paper. De EK 

casus kent een aantal voorbeelden die belangrijk zijn om a) inzicht te krijgen in de organisatie van 

sportevenementen, b) de rol van de gemeente Eindhoven bij dit specifieke sportevenement en wellicht 

bij sportevenementen in het algemeen en c) kent overeenkomsten met de andere 

onderzoeksbevindingen en het theoretisch kader. Voor de analyse van de onderzoeksbevindingen is 

het daarom belangrijk twee voorbeelden uit de praktijk weer te geven.  

4.1.1 Budgetten labelen 

In de aanloopperiode naar de EK Zwemmen heeft de gemeente Eindhoven toegezegd de EK 

organisatie financieel te steunen. Een bedrag van 350 000 euro werd geïnvesteerd namens de 

gemeente om het toernooi tot een succes te maken. Daarnaast bood de gemeente aan om partner in 

communicatie en communicatie te zijn. Dit resulteerde in personele steun van de gemeente 

Eindhoven op het deelproject communicatie, met als meest concrete voorbeeld een aantal 

communicatiemedewerkers die invulling en uitvoering gaven aan het communicatieplan van de EK 

Zwemmen.  

 

Daar het in een begin stadium nog onduidelijk was of er genoeg sponsoren gevonden konden worden 

om het evenement financieel dekkend te krijgen, eiste men dat de posten die gedekt werden met het 

geld van de gemeente gelabeld werden. Dit hield in dat de EK organisatie aan zou geven welke 

uitgaven er gedaan zouden worden met het geld dat de gemeente in het evenement zou investeren. 

Doel van deze eis was om zekerheid te krijgen dat de financiële inbreng niet gebruikt werd voor 

tekorten, maar uitgegeven werd aan communicatiedoeleinden, met uiteindelijk als doel ook de 

(promotionele/communicatie) belangen van de gemeente Eindhoven te behartigen. Op aandringen 

van de citycoördinator moest de toernooidirecteur aangeven waar het geld van de gemeente voor 

gebruikt zou worden. De ervaringen en gesprekken die ik tijdens mijn werkzaamheden aan dit proces 

overhield, lieten twee dingen zien. Enerzijds dat de gemeente nadrukkelijk regie wilde voeren op de 

gedane investeringen en tevens de investeringen terugvertaald wilde zien in middelen die zij voor haar 

vakgebied kon aanwenden, met als doel de eigen communicatiedoelen te verwezenlijken. Anderzijds 

was de doortastendheid van deze actie, in mijn ogen, minder aanwezig. Uit gesprekken bleek dat de 
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citycoördinator meerdere malen de organisatie had gevraagd de middelen te labelen. Echter in de 

praktijk gebeurde dit niet of ging er een lange tijd overheen. Bij mijn weten heeft het labelen nooit 

plaatsgevonden en heeft de gemeente hierop dus weinig regie kunnen voeren. Althans niet met het 

beoogde doel.  

 

Het voorgaande is een treffend voorbeeld hoe sturing op een project gevoerd kan worden en in 

hoeverre de gemaakte keuzes en manier van handelen het voeren van regie kunnen beïnvloeden. 

Een tweede voorbeeld omtrent sturing is de rol van de gemeente tijdens het uitvoeren van de 

communicatietaken.  

4.1.2 Aanwezigheid 

Vooraf was voorzien dat de communicatiemanager samen met een communicatiestagiair de 

uitvoerende taken in aanloop naar de EK wel zou kunnen invullen. Met de beschikbaarheid van beide 

die, naarmate het toernooi zou naderen, langzaam opliep, zou dit voldoende zijn om de taken te 

kunnen uitvoeren. Het bleek echter al snel dat dit niet het geval was en er werd besloten een derde 

persoon aan dit rijtje toe te voegen. In de praktijk kwam het erop neer dat de communicatiemanager 

de medewerker en stagiair op afstand aanstuurde en zelf minder “hands-on” activiteiten hoefde uit te 

voeren. Het bijwonen van de MT vergaderingen was nog wel een primaire taak van de 

communicatiemanager en behalve een incidenteel bezoek aan het hoofdkantoor, was er enkel 

telefonisch en per email contact met de andere managers en medewerkers van de stichting.  

 

Ook de communicatiemedewerker was vaker te vinden op het stadskantoor dan op het EK kantoor, 

terwijl ik als stagiair wel veelvuldig aanwezig was op het EK kantoor. Het werd mij duidelijk dat 

naarmate je dichter op de organisatie zit, je meer kennis neemt van de aspecten die belangrijk zijn 

voor de organisatie van een evenement van dergelijke grootte, je meer invloed uit kan oefenen op 

bepaalde processen en er veel makkelijker onderling gecommuniceerd kon worden. Je zit simpelweg 

dichter op het vuur. Dit signaal is meerdere malen afgegeven aan de communicatiemanager en –

medewerker. De manager kon, in verband met zijn drukke werkzaamheden en runnen van zijn 

afdeling op het stadskantoor, eigenlijk niet meer tijd vrijmaken om op het EK kantoor aanwezig te zijn 

dan de eerder genoemde MT vergaderingen. De communicatiemedewerker vond het niet noodzakelijk 

om aanwezig te zijn en besloot daarom niet vaker naar het EK kantoor af te reizen. Mijn aanwezigheid 

bij verschillende MT vergaderingen, deed mij concluderen dat belangrijke besluiten lang niet altijd in 

het MT –welke één keer in de zes weken samenkwam- werden besloten. Vaak werden ook 

mededelingen gedaan tijdens deze vergaderingen over besluiten die tijdens de dagelijkse 

werkzaamheden werden beklonken. Op basis hiervan lijkt aanwezigheid in de organisatie daarom 

essentieel en het biedt ruimte voor onderzoek of de rol die je wilt innemen of invloed die je wilt 

uitoefenen, afhankelijk is van de momenten dat je fysiek aanwezig kan zijn. 

 

In het MT werden ook vaak besluiten genomen, waarmee de communicatiemanager terug moest naar 

het sectorhoofd of de wethouder. Dit had een vertragende werking op het besluitvormingsproces, 

terwijl “de EK trein” leek door te denderen. De volgende paragraaf schetst hier twee voorbeelden van. 



Veranderende overheidsrol bij grote sportevenementen 

 

39 

4.1.3 De MT vergadering en het selecteren van partners 

Eén keer in de zes weken kwamen de managers samen tijdens de MT vergaderingen. Besluiten die 

hier genomen werden of afspraken die hier gemaakt werden, lagen soms buiten de 

beslissingsbevoegdheid van de communicatiemanager. Voordat bepaalde beslissingen genomen 

konden worden, moest de manager eerst ruggespraak voeren met zijn sectorhoofd of zelfs de 

wethouder van sport. Daar het MT één keer in de zes weken samenkwam, kon het voorkomen dat zes 

weken naar dato pas teruggekomen kon worden op gemaakte besluiten. Zeker wanneer het ook 

andere managers aanging. Contact met de toernooidirecteur was er namelijk wel regelmatig. Dit 

zorgde ervoor dat sommige besluiten niet meer teruggedraaid konden worden of er weken voorbij 

gingen voor er een nieuwe stap genomen kon worden. In urgente gevallen werd er sneller dan de 

genoemde zes weken teruggekoppeld naar de managers, maar gingen er wel enkele dagen overheen 

voor de communicatiemanager met een antwoord van (bijvoorbeeld) de wethouder terugmoest naar 

de EK organisatie.  

 

Met het oog op een transparante overheid, die gelijkmatig en rechtmatig moet handelen op basis van 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, was ruggespraak erg belangrijk, maar had dit wel 

invloed op de snelheid van de bedrijfsvoering. Vooral omdat er niet genoeg beslissingsbevoegdheid 

leek te zijn bij deze ene persoon. Een ander voorbeeld wat hierbij aansluit was het selecteren van 

partners. Op een gegeven ogenblik werden er partners geselecteerd die hielpen bij het uitvoeren van 

diverse taken. Zo werden er bijvoorbeeld bedrijven gezocht die voor de afdeling communicatie de 

vormgeving en drukwerk verzorgden voor de EK. Diverse bedrijven werden gevraagd een offerte uit te 

brengen voor dit onderdeel. De regelgeving van de lokale overheid schreef voor dat er minimaal drie 

offertes aangevraagd moesten worden om een eerlijke en legitieme beslissing te kunnen forceren. 

Daarbij moest ook rekening met de Europese aanbestedingsregels en procedures
11

 worden 

gehouden.Dit tijdrovende proces leidde tot een afname van de snelheid waarmee de lokale overheid 

kon handelen, in vergelijking met andere partners binnen de stichting die niet aan deze regelgeving 

hoefden te voldoen. Aangezien men binnen de gemeente Eindhoven bekend is met deze regelgeving 

en rekening gehouden kan worden met een trager proces, kan men zich afvragen of dit een grote rol 

heeft gespeeld op de handelingssnelheid van de overheid. Als het gegeven namelijk bekend is, kan 

hierop ingespeeld worden. Echter zal de beslissing en het proces nooit zo snel zijn als de andere 

partijen dit zouden kunnen verwezenlijken, wat invloed heeft op de uitvoerende taken van (in dit geval 

de communicatieafdeling van) de gemeente Eindhoven en dus de stichting EK Zwemmen.  

                                                      
11

 Europees aanbesteden is een georganiseerde manier van inkopen. Van aanbesteding is sprake als 

meer partijen de gelegenheid krijgen een offerte voor een opdracht uit te brengen. Als een van deze 

diensten een opdracht uitschrijft die boven een bepaald bedrag (drempelbedrag) uitkomt, dan moet 

men verplicht Europees aanbesteden 

(http://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding, 8 juni 

2008). 
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4.1.4 Tot besluit 

De EK casus kent diverse aanknopingspunten om te toetsen aan de andere onderzoeksbevindingen. 

Daarnaast is het voor de analyse belangrijk om enkele interviewbevindingen direct te spiegelen aan 

de praktijk. Niet onbelangrijk is ook deze achtergronden mee te nemen in de verdere beantwoording 

van de hoofdvraag van dit onderzoek. De volgende paragrafen zullen in het teken staan van de 

bevindingen die uit de afgenomen interviews naar voren zijn gekomen.  

4.2 Sturing van de lokale overheid: “We moeten regie willen voeren” 

Zoals in hoofdstuk 3 besproken is er bij de lokale overheid sprake van een continue strijd om beleid. 

Wanneer we kijken naar overheidshandelen bij grote sportevenementen is een belangrijk aspect van 

de overheid het geven van sturing aan deze projecten. Sturingsvraagstukken waren belangrijke 

aspecten die terugkwamen uit de afgenomen interviews. 

 

Voordat een sportevenement georganiseerd kan worden moet de gemeente Eindhoven zich afvragen 

of participatie in een dergelijk evenement tot de mogelijkheden behoort. Van belang is dan ook op 

basis van welke criteria een evenement richting Eindhoven komt. Paragraaf 4.2.1 zal hierop ingaan. 

Daarnaast is ook de rol die men inneemt belangrijk in hoeverre men zou kunnen sturen op het 

sportevenement (4.2.2). De afwegingen, het waarom en hoe (4.2.3) er met evenementen wordt 

omgegaan, op basis van de onderzoeksbevindingen worden toegelicht.  

4.2.1 “Er is niet echt een duidelijk uitgezet evenementenbeleid” 

Het evenementenbeleid van Eindhoven is op dit moment aan veranderingen onderhevig
12

. Op verzoek 

van het college is er een start gemaakt om een beleid te formuleren dat de komende jaren gehanteerd 

zal worden. Op de vraag in hoeverre er een evenementenbeleid in Eindhoven aanwezig is, zijn er 

diverse percepties bij de verschillende respondenten te ontdekken.  

 

Zo zegt de directeur van het Indoor Sportcentrum Eindhoven:  

Er is niet echt een duidelijk uitgezet evenementenbeleid. Nu gaat het te veel hap snap. Er 

komt een WK Honkbal voorbij en we stappen er in. Terwijl we het jaar ervoor de honkbalclub 

om zeep geholpen hebben. Ik wil niet zeggen dat je dat nooit moet doen, maar het moet wel 

bij je stad passen. 

 

De coördinator evenementen en perswoordvoerster lijken de stellinginname onderschrijven, de 

coördinator: 

Het ontbreekt aan beleid en organisatorische inbedding omtrent het organiseren van 

evenementen. Ik bedoel het niet negatief, echt niet, maar ik zeg altijd: ‘Iedereen doet maar 

wat’. 

 

                                                      
12

 De Startnotitie: Citybranding, citymarketing en evenementen, 20 maart 2008 is hiervoor de eerste 

concrete aanzet. 
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Perswoordvoerster: 

In de toekomst moet de rol van de gemeente duidelijker gedefinieerd worden. Daar zijn nu 

nauwelijks nog richtlijnen voor. Evenementen worden met verschillende doelen ingezet. Ene 

keer voor stadspromotie, andere keer voor de inwoners van Eindhoven. 

 

Toch kan het evenementenbeleid van de gemeente Eindhoven niet geheel als doelloos betiteld 

worden. Zo stelt de directeur van de stichting Citydynamiek: 

Ons evenementenbeleid is vastgesteld op basis van een aantal programmalijnen, gekoppeld 

aan de kernthema’s van de stad en is constant in ontwikkeling. (..) Dat heeft een aantal jaren 

prima gewerkt, maar vraag je: ‘is het bestuurlijk geborgd?’ Nee dat niet. Dat is ook gelijk de 

zwakte. 

 

Deze constatering doet vermoeden dat er binnen de gemeente Eindhoven bepaalde programmalijnen 

of ideeën zijn, die echter niet voor iedereen herkenbaar zijn. Het sectorhoofd sport: 

Iedereen roept dat er regie gevoerd moet worden. In Eindhoven hebben we dat uitgewerkt in 

een vijftal peilers en is de basis voor ons sportbeleid. De eerste peiler is dat het college van 

Burgemeester en Wethouders wil sturen op strategie en beleid. Tweede is dat de lokale 

overheid wil sturen op infrastructuur. Derde peiler waar het college regie op wil voeren is het 

activiteitenaanbod, waar sportevenementen ondervallen. Het vierde aspect is dat de overheid 

wil sturen op personeelsbeleid en de vijfde peiler is dat de overheid wil sturen op goede 

bedrijfsvoering. 

 

Het hoofd evenementenbeleid vult aan dat er gehandeld wordt op basis van de kernthema’s van de 

stad Eindhoven en geeft ook aan dat er al keuzes zijn gemaakt waarop wordt ingezet: 

De thema’s waar we op willen sturen zijn: Sport, Technologie, Licht, Design en tegenwoordig 

ook Talent. (..) Binnen het segment van sport hebben we duidelijke keuzes gemaakt waar we 

in willen investeren. Creëren van accommodaties, talentencentra, contacten met bonden. 

Netwerk is daarin heel belangrijk. 

Thema’s die bij meerdere respondenten bekend zijn. Zo bevestigd onder andere de directeur van het 

Indoor Sportcentrum: 

Bij de evenementen zal in de toekomst ook gekeken worden hoe ze gekoppeld kunnen 

worden aan de unique selling points van de gemeente eindhoven: Technologie, Licht, Sport, 

Design. 

 

Wel zijn alle respondenten het over één ding eens: Het moet bij de Eindhoven passen. 

Het hoofd evenementenbeleid: De eerste afweging die we maken bij sportevenementen organiseren 

is, of het past bij Eindhoven. Past de sport, past het bij de kernwaarden. 

 

Toch lijkt het erop dat het beleid omtrent sportevenementen niet voldoende ingebed is in de 

organisatie. Verschillende personen geven aan dat er raakvlakken moeten zijn met de kernthema’s of 
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unique selling points van de gemeente Eindhoven, maar wanneer gevraagd wordt hoe deze 

organisatorisch zijn ingebed moeten de meeste respondenten het antwoord schuldig blijven. Deze 

organisatorische inbedding lijkt de discussie hoe er omgegaan wordt met evenementen een nieuwe 

dimensie te geven. De constatering van de coördinator evenementen geeft hier misschien wel de 

beste aanzet voor: 

Wat je merkt in Eindhoven is dat iedereen met alle goede bedoelingen wil bijspringen, maar 

dat de coördinatie in het algemeen ontbreekt. Neem zo’n EK Zwemmen. Het is gewoon heel 

belangrijk dat je daar van begin af aan goed in zit en op kan sturen. Niet omdat ik overal 

vooraan wil zitten, maar als een organisatie komt met een pasklaar plan, dan kan je alleen 

maar zeggen: ‘Dit kan niet, dat kan niet.’ Je voorkomt gewoon een hele loop ellende door 

vroegtijdig bij elkaar te zitten. 

 

Resumerend in hoeverre er overheidsbeleid omtrent evenementen aanwezig is, lijkt het erop dat op dit 

moment te weinig houvast is binnen de ambtelijke organisatie op basis waarvan evenementen 

geselecteerd worden. Wel oordelen alle respondenten dat het bij de stad moet passen. Maar de 

criteria hiervoor zijn, behoudens de kernthema’s, niet expliciet vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat over de 

organisatorische inbedding, hoe er wordt ingestoken in sportevenementen en hoe er sturing 

aangegeven wordt, nog veel onduidelijkheid bestaat. De volgende paragraaf zal hier dieper op ingaan.  

4.2.2 “Partner in organisatie en communicatie” 

Het lijkt erop dat de keuze voor een bepaald sportevenement nog niet vastomlijnd is. Eerder is 

aangegeven dat hier een notitie voor is geschreven die onder andere op dit thema in de toekomst 

ingaat. Toch is het interessant hoe sportevenementen nu benaderd worden en hoe deze 

organisatorisch ingebed zijn binnen de gemeente. De wethouder van sport: 

We ontwikkelen een stuk visie en beleid. De gemeente kent daarin bepaalde rollen. Deze 

rollen zijn per evenement of per doel wat je er mee hebt, verschillend. Zo is er een rol bij het 

faciliteren van evenementen, bijvoorbeeld bij het ondersteunen of professionaliseren van de 

organisatie. Faciliteren doen we bijvoorbeeld bij de marathon of de EK Zwemmen, waar veel 

vrijwilligers achter zitten en het handig is als je daar een vast contactpersoon hebt. Daarnaast 

geven we natuurlijk als gemeente vergunningen af voor al dit soort zaken. Die vergunningen 

uitgifte zou je eigenlijk moeten toetsen aan het evenementenbeleid, zodat je kan kijken of het 

past bij je stad. De gemeente heeft daarnaast een rol bij de handhaving van evenementen. 

De wethouder vervolgt: 

Faciliteren kan je op verschillende niveaus. Dit varieert van het toezeggen: ‘Het mag’ en het 

investeren van geld tot een bijdrage leveren aan de organisatie. Maar er zijn ook 

evenementen waar het faciliteren veel verder gaat, omdat we het voor de stad en citybranding 

belangrijk is. We zijn dan partner in organisatie en communicatie. 

 

Directeur van sportbedrijf de Karpen onderstreept het verhaal van de wethouder: 

Als je als gemeente een evenement naar je toe haalt, moet je weten wat je rol is. Je kunt je rol 

heel operationeel invullen, wat ik gedaan heb bij het WK Honkbal, dat je zegt we gaan de hele 
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organisatie aansturen. Je had ook kunnen kiezen voor een honkbalvereniging die leading is. 

Maar dat hebben we niet gedaan omdat de vereniging niet sterk genoeg was. 

De gemeente heeft bijna altijd een faciliterende rol, maar wanneer je mensen hebt binnen je 

organisatie die in het evenementen kunnen organiseren, dan kun je die aanbieden. Maar dat 

moet je er wel structuur in aanbrengen en structureel invulling aangeven. 

 

Het hoofd evenementenbeleid vult het verhaal verder aan: 

Wat ook typisch voor Eindhoven is dat wij eigenlijk automatisch kiezen voor de rol van partner 

in organisatie en communicatie. Soms zijn wij financier, soms zijn wij veel meer, dan zijn we 

zelfs de eigenaar van het evenement. Maar heel vaak zeggen we: ‘Prima, maar we doen mee 

in de organisatie en in de communicatie.’ Dat heeft enerzijds iets te maken met de 

mogelijkheden in de stad. Denk maar aan de accommodaties en faciliteiten die we hebben. En 

meestal zegt een organisatie dan van: ‘We huren die accommodatie en klaar’. Maar wij 

zeggen dan meestal: ‘Wij kennen de accommodatie laat ons een rol daarin spelen om daarbij 

jullie te helpen.’ Partner in communicatie willen we graag zijn omdat we de kansen zien die 

een sportevenement met zich meebrengt voor de stad. En wil je daarvan profiteren dan moet 

je er boven op zitten. 

 

Dit wordt onder andere door het sectorhoofd sport bevestigd: 

Wij willen graag voor evenementorganisaties, partner in organisatie en communicatie zijn. Wat 

wij kunnen bieden is een stuk ondersteuning in de organisatie en in de logistiek. 

 

De respondenten geven aan dat er grofweg drie rollen zijn te onderscheiden. Deze zijn: enkel 

financier, het actief participeren in de projectorganisatie en het volledig organiseren van een 

evenement. Binnen deze rollen worden ook nog andere aspecten herkend door de respondenten. De 

coördinator evenementen geeft aan dat welke rol er ook wordt ingenomen de gemeente tegen zo’n 

organisatie aan moet zitten, zeg een helikopterview.  

 

Directeur van sportbedrijf de Karpen voegt hier een controlerende en monitorrol aan toe: 

Je moet wel altijd regie willen voeren denk ik. Dat kan variëren tussen puur monitoren, 

faciliteren of controleren. 

 

De keuze voor een bepaalde rol heeft te maken met een aantal aspecten. Zoals in de vorige paragraaf 

aangegeven is de keuze of een evenement bij de stad past essentieel.  

 

Daarnaast wordt er ook gekeken wat men met het evenement wil bereiken en in hoeverre je daar als 

gemeente zelf op wilt sturen. Het hoofd evenementenbeleid: 

De rol van de gemeente kan je onderscheiden in drie categorieën. Eerste categorie is: wij zijn 

vergunningverlener. We verlenen de vergunning, we handhaven, willen best hier en daar wat 

adviezen geven, maar that’s it. De tweede rol is: Partner in organisatie en communicatie. Dat 
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doen we op het moment dat het nadrukkelijk past binnen het profiel van de stad en bij de 

evenementen waar we voor kiezen om ons als stad te profileren. Vaak ook als we een 

accommodatie in beheer hebben die bij het evenement past en het dus logisch is dat we iets 

meer doen. Derde categorie, het zelf organiseren, dat doen we in twee gevallen. Eén als je je 

als stad gastheer voelt. Bijvoorbeeld het kampioenschap van PSV. Dat doen we omdat we 

dan als overheid, als gemeente Eindhoven, PSV uitnodigen en wij dus gastheer zijn en het 

initiatief nemen. Bijvoorbeeld bij de Pro Tour Eindhoven hadden we dit eigenlijk nooit moeten 

doen. Daar werd het evenement teruggegeven door de stichting Citydynamiek en konden we 

niet anders dan het zelf organiseren. Eigenlijk nemen we die rol alleen vanuit de gastheer rol 

en als we denken: ‘het is ons feestje’. 

 

Een belangrijk ander aandachtspunt bij het bepalen van de rol is de keuze van de partners (in de 

stad). Directeur van sportbedrijf de Karpen geeft aan dat sommige partners minder sturing nodig 

hebben en toch hetzelfde (doel) kunnen verwezenlijken: 

De gemeente moet binnen de afgegeven vergunning weten wat haar rol moet zijn. Je kunt 

helemaal organisatorisch meegaan, faciliterend of misschien controlerend. Dat ligt ook aan het 

evenement en wie dat doet. Bijvoorbeeld bij een muziekevenement, Mojo hoef je echt niet te 

vertellen hoe het moet. Dat moeten wij niet willen. Dan ben je faciliterend. Zorg je dat mensen 

hun werk kunnen doen, dat werkt veel beter. 

 

De perswoordvoerster geeft ook aan dat het zeer belangrijk is bij het bepalen van je rol, hoe goed je je 

partners kent:  

Als je als de gemeente in een organisatie stapt, zeker als je te maken hebt met commerciële 

organisaties, moet je weten wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat was bij de EK Zwemmen te 

weinig helder. Als je kijkt naar de toekomstige rollen van de gemeente moeten ze daar echt op 

letten. 

 

En vervolgens: 

De commerciële rakkers zoeken constant de marges op en dat zijn wij gewoon niet gewend. 

(..) Het ligt aan het evenement of je alles in eigen beheer doet of dat je kiest voor een vorm 

waarbij je participeert. Dat ligt ook vooral aan de partner. 

 

De wethouder onderstreept het belang van een echte partner zijn: 

Als we partner zijn, zijn we vaak een gewaardeerde partner. Ik heb het gevoel dat we elkaar 

ondersteunen en verder helpen. Waar je als gemeente waakzaam voor moet zijn is dat je niet 

alle verantwoordelijkheid en financiering in je schoenen geschoven krijgt en de organisatie 

lekker achterover leunt. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de gemeente Eindhoven verschillende rollen kan innemen bij 

het organiseren van sportevenementen, maar dat de keuze voor een rol van diverse factoren 
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afhankelijk is. Behalve de betrouwbaarheid van een partner, is het doel wat er met een evenement 

bereikt wil worden belangrijk. Op de vraag of deze huidige insteek werkt, zijn de reacties verschillend. 

Met name omtrent het aspect hoe er sturing wordt gegeven aan sportevenementen of –organisaties 

lijkt een braakliggend terrein. Dit door de respondenten ervaren en/of gezien wordt, zal in de volgende 

paragraaf uiteengezet worden.  

4.2.3 “Er moet iemand zijn die de lijnen bewaakt” 

Belangrijk omtrent sturing is het aspect verantwoordelijkheid. Wil je sturen moet je bepalen wie 

verantwoordelijkheid draagt binnen de organisatie. Uiteindelijk is het College van Burgemeester en 

Wethouders degene die samen met de Gemeenteraad verantwoordelijk is voor het gevoerde 

gemeentebeleid. In de praktijk komt het er op neer dat de wethouder met de portefeuille sport degene 

is die sturing geeft aan bijvoorbeeld de sector sport. De beslissingsbevoegdheid ligt ook voor een 

belangrijk deel bij haar. Wat overigens niet inhoudt dat aanbevelingen vanuit die sector niet worden 

overgenomen. Integendeel. Er wordt zelfs gesteld dat negen van de tien voorstellen overgenomen 

wordt, op basis van de expertise van de mensen op de werkvloer.  

Het sectorhoofd sport stelt dan ook: 

De wethouder wil graag weten wat ze moet beslissen, maar ze wil wel zélf beslissen. Ze wil 

het uitgelegd krijgen, wil het snappen en als ze het gevoel heeft dat we goeie dingen 

voorstellen mogen we die uitvoeren. 

 

Op de vraag of de lijnen tussen het ambtelijk apparaat en het bestuur kort zijn, is zijn reactie: 

Absoluut korte lijnen, ik loop even naar de overkant, naar de wethouder en binnen een 

kwartier was het geregeld. 

 

Omgekeerd wordt dit door de wethouder ook onderschreven: 

De lijnen zijn kort tussen het bestuur en de rest van de organisatie. Vaak op basis van 

vertrouwen. 

 

Eindhoven hecht volgens de respondenten belang aan deze korte lijnen. Een beschrijving van dit 

contactmanagement model geeft het sectorhoofd sport:  

De kracht van dit model is dat we bestuur, beleid en uitvoering heel dicht bij elkaar hebben 

liggen. Bij veel gemeentes hebben ze bestuur en beleid uit elkaar getrokken. En hebben ze 

beleid en uitvoering uit elkaar getrokken. Het zijn allemaal overdrachtsmomenten, allemaal 

afstand, allemaal weinig betrokkenheid. Het leuke van dit model is dat je met veel betrokken 

collega’s werkt. 

 

De voorgaande beschrijvingen geven aan dat er een goede wisselwerking is tussen de beleidsmakers 

en het bestuur. Bij de invulling van de rol is vooral ook de uitvoering van belang. Met name bij het 

uitvoerende aspect zijn de meningen verdeeld. Vooral diegene die het evenementenbeleid uitvoeren, 

hebben meestal het idee dat er nadrukkelijker naar hen geluisterd mag worden. 

 



Veranderende overheidsrol bij grote sportevenementen 

 

46 

De coördinator evenementen: 

Waarom nou niet gewoon eens met de mensen aan de voorkant aan tafel? Niet dat ik me zin 

wil hebben, maar luister nou eens naar de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. 

 

Perswoordvoerster sluit hierbij aan: 

Het college wil graag alles, maar de ambtelijke organisatie kan niet alles. 

  

Toch komen deze reacties niet uit onvrede, maar vooral omdat er hart is voor de organisatie. De 

respondenten willen graag dat de gemeente serieus genomen wordt als partner en dat er met hart en 

passie voor de zaak gestreden wordt.  

 

Deze respondenten kunnen opgevat worden in de categorie die de directeur van sportbedrijf de 

Karpen beschrijft als betrokken en snelle ambtenaren: 

Er zijn ambtenaren die wel betrokken zijn en snel, maar de beleidsmedewerker die boven op 

zijn kamer beleid zit te maken, die heeft daar veel minder feeling voor. Dat botst. Er zal veel 

meer gewerkt worden zoals de sector sport het doet, dus het beleid direct koppelen aan 

uitvoering en taken stellen. 

 

Maar ook hij constateert dat niet de gehele ambtelijke organisatie zo is ingesteld. In paragraaf 4.2.3 

zal hier dieper op ingegaan worden.  

 

Reflecterend op de wijze waarop er sturing geven wordt aan sportevenementen, wordt er hardop 

afgevraagd of de gemaakte keuzes, de manier hoe een evenement wordt ingestoken en hoe de 

ambtelijke organisatie is ingericht, passen bij sportevenementen. Het gevoel wat ontstaat is dat de 

gemeente maar al te graag wil, misschien wel té graag. Hierdoor lijkt het alsof er vaak niet lang 

genoeg is nagedacht over de kaders die gesteld zijn. De respondenten krijgen daardoor vaak het 

gevoel dat de gemeente gebruikt wordt als speelbal van evenementorganisaties en niet als de partij 

die bepaalt wat er gebeurt.  

Directeur van stichting Citydynamiek stelt: 

Wij willen graag het beste jongetje van de klas zijn. Wij willen te graag. Wij willen het te graag 

goed doen voor een sportbond. Op het moment dat bijvoorbeeld zo’n EK Zwemmen komt, dan 

steken wij niet zuiver genoeg in. (..) Er worden te veel open eindjes gelaten, waardoor de 

afrekening uiteindelijk weer bij de gemeente terechtkomt. 

 

De coördinator evenementen geeft ook het belang van deze kaders aan.  

De gemeente moet het kader scheppen waarbinnen de evenementorganisatie kan handelen. 

Stap niet voorbij de club mensen die er voor verantwoordelijk gemaakt is, want dan doen we 

geen zaken meer. Het kader moet helder zijn. 
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Hij vervolgt met de aanname dat je er aan het begin bij moet zijn, anders kan je niet meer sturen op de 

organisatie. En dat wanneer wel duidelijk een rol ingestoken werd, de uitvoering van het evenement of 

project zonder aanmerkelijke problemen verliep: Bij Euro 2000 pakte we ook veel nadrukkelijker onze 

eigen rol. Dan gebeurde het ook zo. 

 

De aanname dat de kaders duidelijk gesteld moeten worden en een ambtelijke organisatie die 

ingericht moet zijn op het goed kunnen organiseren van een sportevenement, leidt tot diverse ideeën 

van ambtenaren. Zo stellen enkele ambtenaren voor om alles zelf te organiseren, anderen vinden dat 

het juist uitbesteed moet worden. De ideeën lopen we hieronder langs.  

 

Directeur van sportbedrijf de Karpen stelt dat duidelijke keuzes, investeren in en verantwoorden van 

beleid, de oplossing kan zijn hoe je als organisatie evenementen zou kunnen benaderen: 

Geld voor kwaliteit en mensen op de juiste plek. Altijd regie willen voeren. Je moet 

projectmatig werken, projectmatig insteken. Met mensen die snel kunnen schakelen. Maar het 

moet ook helder zijn in je beleid waarom je investeert in evenementen. Je moet het kunnen 

uitleggen aan de bevolking. De verantwoording van hoe je omgaat met je geld moet je goed 

kunnen uitleggen, wat ook niet altijd gebeurt. 

 

Directeur van het Indoor Sportcentrum Eindhoven geeft aan dat een overheidsorganisatie hier 

helemaal niet op is ingesteld en er naar vormen gezocht moet worden die óf beter aansluiten bij de 

cultuur óf die beter passen bij het organiseren van evenementen:  

De overheid heeft een bureaucratische cultuur, van verantwoording en indekken. En dat past 

niet bij het organiseren van een evenement. 

 

Het sectorhoofd sport ziet vooral een rol voor de ondernemende overheid die als doel heeft een 

serieuze partner gevonden te worden: 

Wij zouden veel meer de ondernemende overheid moeten zijn. We zouden iets harder moeten 

zijn om als een serieuzere partner gezien te worden. 

De coördinator evenementen onderstreept dit en ziet vooral kansen wanneer er intern een vaste club 

komt die de taken en beleid van de overheid bewaken: 

Er moet een vaste kern zijn bij gemeente Eindhoven, op marketing, communicatie, 

citybranding, evenementen en stadspromotie. Zo willen wij het neerzetten. Wij moeten veel 

meer coördineren en controleren. Zo willen we het, zo moet het en dit pakken we zelf. 

 

Directeur van de stichting Citydynamiek geeft aan dat alles zelf willen organiseren niet meer van deze 

tijd is:  

Organisaties gaan steeds meer als netwerkorganisaties acteren en niet meer zelf service en 

full supporting. 
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De perswoordvoerster oordeelt op basis van haar eigen ervaring, dat de gemeente moet besluiten 

projecten meer bij een externe partij onder te brengen. Daar moeten dan wél gemeenteambtenaren 

volledig onderdeel van zijn: 

Mijn voorstel zou zijn om in de toekomst dergelijke sportevenementen uit te besteden, maar 

waar je als gemeente wel participeert en/of mensen uitbesteedt. Er moeten mensen 

vrijgemaakt worden die zich volledig richten op het project en waarvan je het vertrouwen hebt 

dat die mensen gezien worden als deel van de organisatie en niet als ‘die van de gemeente’. 

Ik vind zoals het tegenwoordig gaat niet goed. Een paar jaar terug ging het veel gemoedelijker 

nu is het veel commerciëler geworden, nu vind ik dat je je er helemaal uit moet terug trekken 

als lokale overheid. Beleidsmatig moet je er nog wel inzitten, maar dat belang zal je beter in 

een stichtingsvorm moeten gieten waar een aantal mensen vanuit de gemeente werkzaam in 

zijn. 

 

Volgens de directeur van stichting Citydynamiek moet de gemeente af van alles maar in eigen beheer 

houden. Hij vind dat de juiste argumenten om het zelf te doen en alles maar willen sturen, niet zuiver 

zijn: 

Bij sport zie je bijvoorbeeld bij de gemeente: ‘Dat willen we graag zelf doen!’ Want daar is nog 

eer te behalen. Als het wordt weggezet op afstand is dat vervelend, want dan kan je als 

wethouder geen ‘cadeautjes’ meer geven aan de stad. 

 

Het verhaal van deze directeur doet lijken of de gemeente alles zelf wil doen. In een eerder stadium is 

al uiteengezet dat dat niet altijd het geval is. Echter het geeft wel aan dat de rol, de sturing op het 

evenement of de taken van de gemeente niet altijd door iedereen als prettig wordt ervaren. Hij ziet 

vooral de explicitering van het beleid en een zuivere organisatorische inbedding als belangrijk aspect 

van de gemeente om een goede rol te kunnen vervullen: 

Je kunt helemaal in de organisatie zitten of als een soort sponsor van de zijkant het proces 

gadeslaan. Beide kan, ligt ook aan hoe je organisatie in elkaar zit. Maar er wordt nu niet zuiver 

ingestoken. Dat heeft te maken met een zuiver beleid of zuivere organisatorische insteek. Of 

eigenlijk het ontbreken ervan. 

 

De coördinator evenementen daarentegen vind juist dat de eigen organisatie de kar moet trekken. 

Vooral met het oog op stadspromotie: 

Ik vind eigenlijk dat er een evenementenbureau binnen de gemeente weggezet zou moeten 

worden, omdat we dat gewoon goed kunnen. Maar als je kijkt naar de markt, zou je het 

misschien beter in een stichting kunnen wegzetten. Dat hebben we eigenlijk al met de 

stichting Citydynamiek. Maar dat werkt dus niet helemaal. Er is nu een beleidstuk geschreven 

over een publiek privaat partnership constructie, maar daar wordt ook citybranding en 

citymarketing meegenomen. Maar daar ben ik geen voorstander van, omdat je er dan als 

gemeente niks meer over te vertellen hebt. De politieke verantwoordelijkheid, die ligt bij 

stadspromotie bij de burgemeester, moet binnen de gemeente blijven. 
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De organisatorische inbedding is vooral een aspect dat leeft onder de respondenten. Vaak wordt 

gezegd dat de onderdelen binnen de gemeente niet altijd even goed of efficiënt met elkaar 

samenwerken of zijn er verschillende percepties over hoe het binnen de eigen organisatie opgetuigd 

zou moeten worden. Uit elk interview komt echter wel naar voren dat de gemeente een eenheid moet 

vormen, dat er samengewerkt moet worden aan een gemeenschappelijk doel. De coördinator 

evenementen heeft hier een duidelijk idee over: 

Er moet iemand zijn die de lijnen bewaakt. Maar wel weet wat er aan de voorkant speelt en 

aan de achterkant is afgesproken. Het zijn nu allemaal eilandjes, allemaal goed bedoeld hoor, 

maar het is geen eenheid. 

4.2.4 Discussie  

De voorgaande paragrafen hebben inzicht gegeven in de complexe materie omtrent sturing en de rol 

van de gemeente Eindhoven bij grote sportevenementen. De discussie die ontstaat, maar nog niet 

beantwoord is op basis van deze bevindingen, is in welke organisatievorm de gemeente het beste 

sturing kan geven aan sportevenementen? Of in welke rol zij zich het beste kan schikken of juist moet 

toe-eigenen, om het maximale belang voor de stad te behartigen? Paragraaf 4.3 zal ingaan op de 

voorwaarden die nodig zijn om gewenste rollen in te kunnen nemen. We hebben het hier dan over de 

handelingssnelheid, bedrijfsmatigheid en legitimiteit van het overheidsorgaan.  

 

De sturingsvraag is echter een belangrijk aspect om bij stil te staan. Het is namelijk niet geheel 

duidelijk geworden welke sturingselementen er nodig zijn om een bepaalde rol in te nemen. Er wordt 

vaak gesproken over “er nadrukkelijk bijhoren” en “onderdeel zijn van een project en daardoor voor 

het Eindhovense belang opkomen”, maar hoe je dit precies kan sturen blijft onduidelijk. Het lijkt erop 

dat criteria of handelswijzen hier niet specifiek op zijn afgesteld of ingericht, hoewel een rol als partner 

in organisatie en communicatie wel als zodanig uitgelegd kan worden.  

 

De hamvraag die voor de onderzoeker omtrent sturing lijkt open staan is: Hoe kunnen de belangen 

van Eindhoven bij de organisatie van sportevenementen ten allen tijden volledig behartigd worden? 

Op basis van voorgaande bevindingen lijken het vooral de eigen belangen van de gemeente 

Eindhoven te zijn, waardoor zij graag de regie wil voeren.  

Om die vraag te beantwoorden zal een goede inschatting gemaakt moeten worden, welke doelen het 

sportevenement voor de gemeente Eindhoven heeft en hoe dit mogelijk zijn plaats vindt in het 

gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie.  

 

De volgende paragraaf zal ingaan in hoeverre dit in de gemeentelijke organisatie ingebed kan worden.  

4.3 De bedrijfsmatige en handelingsvrije overheid 

Bedrijfsmatigheid is een belangrijk aspect welke in de aanleiding van het onderzoek en de theorie 

omtrent projectmanagement naar voren kwam. Ook uit voorgaande bevindingen kwamen 

uitgesproken meningen en ervaringen omtrent deze thematiek naar voren. De veranderende rol van 

de lokale overheid, welke beschreven is in hoofdstuk 3, gaf inzichten en de transformatie van de 
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bestuurskundige overheid naar de bedrijfskundige overheid weer. Volgens deze theorie zijn er diverse 

verschijningsvormen waarbij de gemeente Eindhoven bedrijfsmatiger, maar ook handelingsvrijer zou 

kunnen opereren. In de voorgaande paragraaf zijn er reeds organisatorische inbeddingmogelijkheden 

of handelswijzen van de gemeentelijke organisatie beschreven, om sportevenementen te kunnen 

organiseren. Deze volgende paragrafen zullen de ideeën, ervaringen en beschrijvingen van de 

respondenten hieromtrent beschrijven.  

4.3.1 “We moeten slagkracht organiseren” 

Het ambtenarenapparaat wordt vaak gezien als een “log apparaat”. Een eindeloze molen van 

verantwoording en wachten op besluitvorming. De lijnen worden als lang ervaren en de 

beslissingsbevoegdheden van mensen onder aan die lijn zijn meestal summier. Deze constatering 

werd opgedaan op basis van meerdere gesprekken die de onderzoeker voerden tijdens de 

werkzaamheden voor de EK Zwemmen. 

 

Is dit een beeld van de overheid dat herkent wordt bij het organiseren van sportevenementen? Het is 

een vraag die is voorgelegd aan de respondenten, waar diverse bevindingen uit voort zijn gekomen. 

Directeur van het Indoor Sportcentrum Eindhoven: 

De overheid is een bureaucratisch ingesteld geheel. In organisatieland is dat een heel ander 

verhaal. Als je vanuit de overheid erin stapt is dat toch lastig omdat er bij ons een cultuur 

heerst van verantwoording afleggen. Het kan wel, maar het zou mooier zijn om het buiten de 

gemeentelijke organisatie te brengen. Daarom zou een bureau buiten de gemeente veel 

makkelijker kunnen opereren. Je hebt toch je taken, je verantwoordelijkheden en je 

verantwoording, maar het geheel maakt het toch iets makkelijker. 

 

Hieruit lijkt de assumptie te bestaan dat de lokale overheid op dit moment niet dermate is ingericht dat 

het adequaat de organisatie van sportevenementen op zich zou kunnen nemen of er een bruikbare rol 

in zou kunnen vervullen.  Toch lijkt de werkelijkheid iets genuanceerder, zo oordeelt het hoofd 

evenementenbeleid: 

Ik herken dat (de overheid als log apparaat, red.)wel. Ik denk dat er echter een heel groot 

verschil zit tussen de mensen die werkzaam zijn binnen de sport- en de evenementensector in 

vergelijking tot andere sectoren. Dat zijn mensen die snel kunnen schakelen en snel 

handelen. Dat geldt ook voor de club die evenementen vergunningen afgeeft, dat zijn ook 

mensen die vanavond om 21.00 uur nog wat regelen als het fout dreigt te gaan. Aan de 

andere kant zie je dat afdelingen waar je binnen de gemeente afhankelijk van bent, maar die 

direct veel minder betrokken zijn, vaak nog de hele traditionele overheidsrol vervullen. En dan 

ligt jouw aanvraag gewoon onderop de stapel. Het ligt gevoelig, maar als ik kijk naar het 

proces rondom de locatie van het ijssculpturen festival. Daar schakelden het bestuur en de 

betrokkenen razendsnel. Maar ging het over een bouwvergunning en dan zie je dat er niks 

gebeurt. ‘Ja er moet nog een formulier bij!’ Helaas herken ik dat wel. Ons facilitair bedrijf heeft 

soms ook nog wel eens een duwtje nodig. ‘Ik heb geen formulier in drievoud nodig, maar 

iemand met een schroevendraaier.’ Dat zijn de twee werelden die ik wel zie. Maar ik denk dat 
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een evenementorganisator vaak op die mensen mopperen en niet zo zeer op Guus of mijn 

club. Wij zijn meestal partner aan tafel. 

 

Directeur van het Indoor Sportcentrum Eindhoven onderschrijft dat betrokkenheid hier een belangrijk 

aspect in is: 

Het gaat hier ook om betrokkenheid. Het organiseren van evenementen is een teamproject. 

Het is ONS evenement en niet zozeer van: Ik ben van de gemeente. (..) De gemeentelijke 

organisatie is niet ingericht om dergelijke evenementen te kunnen benaderen en te runnen. Je 

moet gewoon een klus klaren, maar die organisatie zit te vast aan het hokjes denken of 

denken in uren. 

 

De directeur van de stichting Citydynamiek ziet derhalve ook een bepaalde angst ontstaan die niet 

bevorderlijk is voor de drive die mensen hebben om anders in zo’n evenementorganisatie te staan. 

Sport is booming, maar toch ontbreekt het aan passie. (..)Als je ergens voor wilt gaan brengt 

dat ook risico’s met zich mee. Door ‘rampen’ of ‘bijna rampen’ in het verleden is men bij de 

overheid steeds spastischer gaan reageren.(..) Je ziet bijvoorbeeld de stress toenemen bij de 

overheid, wat nou als PSV géén kampioen was geworden. Dan was het chaos geweest in de 

stad. 

 

De directeur ziet dit probleem dan ook als het kip en ei verhaal: Is het trage ambtelijke apparaat dat 

juist door hoe ze handelen risico’s creëert? Of zorgen deze risico’s juist voor een voorzichtige en 

afwachtende houding bij de lokale overheid? Desalniettemin ervaart hij wel dat de ambtenarij, waar hij 

vroeger zelf ook deel van uitmaakte, traag handelt: 

Wij ervaren wel eens moeilijkheden bij het organiseren van evenementen of minder 

medewerking. Dit komt gewoon door de moeilijke beheersing van de ambtelijke organisatie, 

die het college – met alle goeie bedoelingen - niet gestuurd krijgt. (..) Het trage ambtelijke 

apparaat zorgt ervoor dat we soms tegen moeilijkheden aanlopen. 

 

Toch zijn er ook anderen die dit beeld niet hebben en het geen algemeen overheidsprobleem vinden.  

De coördinator evenementen: 

De overheid als trage en logge organisatie? Dat is gewoon een beeld wat niet klopt. Er zijn 

een aantal niet-doorsnee ambtenaren. Dat zijn hele capabele, goeie mensen. Maar het 

probleem is dat ze op posities zitten waar ze niet vrijgemaakt kunnen worden. 

 

De perswoordvoerster sluit zich hier min of meer bij aan: 

Als het gevoel met een organisatie goed is, dan zetten we ook makkelijker mensen in of 

draaien we makkelijker overuren. Dat maakt dan niet uit. Bij de EK Zwemmen ging op een 

gegeven moment de hand op de knip. Werden we ook steeds zakelijker en gingen we ook 

offreren. 
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Zij lijkt echter te bevestigen wat de directeur van de stichting Citydynamiek ook verwoord. Dat het 

vooral een vertrouwenszaak is in hoeverre men betrokken is. De perswoordvoerster stelt ook dat de 

gemeente absoluut die snelheid kent, maar ook voorzichtig is geworden door ervaringen in het 

verleden.  

De gemeente Eindhoven heeft absoluut de dynamiek om in de sportevenementenwereld te 

stappen, maar zodra je met hele commerciële partijen in aanraking komt, moet je wel de 

expertise hebben om daarmee om te kunnen gaan. Onder voorwaarde dat je invloed hebt en 

zitting hebt in de organisatie. 

 

Het hoofd evenementenbeleid is echter wel stellig in zijn overtuiging dat de primaire lijnorganisatie van 

de overheid te weinig mogelijkheden biedt om sportevenementen weg te zetten. Dan moet er wel voor 

andere organisatievormen gekozen worden (al dan niet binnen de gemeente) die zich hiermee bezig 

kunnen houden. Daarnaast acht hij het ook van belang om een dergelijke lijnorganisatie in stand te 

houden: 

De dynamiek van sportevenementen zou binnen onze lijnorganisatie niet passen. Dat is ook 

niet goed! Die gaat over ander soort processen. Dat het soms allemaal wat dynamischer zou 

mogen, dat is een ander verhaal. Ik denk dat veel meer taken binnen de overheid op een 

projectachtige manier gerund kunnen worden. De lijnorganisatie is denk ik goed voor 

beheersmatige dingen, maar als je het hebt voor ontwikkelprocessen, incidenten of 

evenementen die vragen heel andere aansturing. Dan moet je projectmatig te werk gaan. 

 

Uit verschillende invalshoeken is er gekeken naar de overheid als “traag” ambtenarenapparaat. Waar 

de respondenten het vrijwel allemaal over eens zijn, is dat er binnen de gemeente genoeg mensen 

zitten die in een dynamische sportorganisatie mee zouden kunnen, maar dat de organisatievorm van 

de gemeente zich daar óf niet voor leent óf de mensen op de verkeerde plek zitten. De directeur van 

het Indoor Sportcentrum Eindhoven geeft hier een interessant voorbeeld van: 

Kijk je moet daar (bij de Pro Tour Eindhoven, red.) ook de goeie mensen hebben die de 

organisatie sturen. Ze haalden daar iemand bij van Citydynamiek die uit de paardensport 

kwam, maar de wielerwereld is gewoon een hele aparte wereld. En ik wil niet zeggen dat ik 

een kenner ben, maar zit er wel al 20 jaar in en weet hoe de hazen lopen. Ik weet hoe de 

spelletjes gespeeld worden, dus mij maken ze niet zoveel meer wijs. Maar ja… ik kwam pas in 

maart pas in beeld. 

 

De directeur van de stichting Citydynamiek geeft ook aan dat het bepalend is waar mensen zitten 

binnen de organisatie en welke passie ze delen om het project tot uitvoer te brengen: 

In de organisatie moeten mensen zitten met de passie voor het project. Je mag best allround 

georiënteerd zijn, maar je moet wel over de mensen beschikken die er vol voor willen gaan. 

Daarnaast moet je goed zitten in je vakdisciplines, je projectmanagement, mensen die de 

wereld van de overheid snappen. Maar het start met passie. Dat zit er te weinig in. 
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Directeur van sportbedrijf de Karpen laat vanuit zijn visie zien hoe het ingericht zou kunnen zijn: 

Er is sprake van een verschil tussen de gemeentelijke organisatie en hoe wij hier als 

sportbedrijf de Karpen dingen benaderen. Ambtenaren werken van 9 tot 5, maar wij zijn 7 

dagen in de week, 20 uur per dag open, want sportaccommodaties zijn ook open. Papier is 

geduldig, maar wij hebben de koppeling naar de klant. Als wij twee uur te laat het sportpark 

open doen, dan krijgt iemand van ons een telefoontje. Zo werkt dat met sportevenementen 

ook. Je kan erin staan als gemeente door een zak geld te geven, dat doet de gemeente 

Eindhoven dus niet. Maar wij kunnen juist bieden dat er mensen zijn die de kar gaan trekken 

en met grote intrinsieke motivatie hun werkzaamheden doen. Die je eerder moet afremmen 

dan hun gang laten gaan. 

 

Het lijkt er dus op dat de gemeentelijke organisatie mensen lijkt af te remmen of onvoldoende ruimte 

biedt om vol overgave en met passie zich in een evenement te storten. Een reden zou kunnen zijn dat 

het aantal uren dat er aan een evenement besteed mag worden vast ligt of te beperkt is om er vol 

voor te kunnen gaan. Hierdoor mis je een bepaalde slagvaardigheid of bedrijfsmatigheid die volgens 

velen nodig is om te kunnen sturen op sportevenementen of –organisaties.  

 

De stelling of het echt zo zwart-wit is en dat er geen slagvaardigheid binnen de ambtelijke organisatie 

bestaat, kan op basis van andere onderzoeksbevindingen betwijfeld worden. De respondenten geven 

immers allen aan dat er wel degelijk mensen zijn binnen de eigen organisatie die de kwaliteiten 

hebben om in deze dynamiek te opereren. Ook zijn er initiatieven om slagkracht te organiseren binnen 

of in elk geval vanuit de gemeentelijke organisatie. De stichting Citydynamiek is mede om die reden in 

het leven geroepen. Zo stelt het sectorhoofd sport: 

Belangrijkste afweging die destijds gemaakt is, is het organiseren van slagkracht. Als je niet 

aan de gemeente gekoppeld bent kan je op de rand gaan zitten, terwijl je als lokale overheid 

transparant moet zijn. Er is meer onderhandelingsvrijheid die je als ambtenaar niet hebt. 

 

Hoe bedrijfsmatig de gemeente is ingesteld zal in de volgende paragraaf uitgelegd worden. 

4.3.2 “Wij hoeven niet commercieel te zijn, maar wel bedrijfsmatig” 

Onder het mom: Niet commercieel, wel bedrijfsmatig, is Eindhoven onlangs gestart met het concept 

“City of Talents”. Een initiatief om talent binnen Eindhoven een vruchtbare voedingsbodem te geven. 

Dit credo is volgens het sectorhoofd sport verankerd in het sport(evenementen)beleid van Eindhoven: 

Ik zeg altijd: wij hoeven niet commercieel te zijn, maar wel bedrijfsmatig. Wij blijven 

ambtenaren, maar wij ambtenaren kunnen ook redelijk bedrijfsmatig en ondernemend zijn. 

 

In de vorige paragraaf is er duidelijk geworden dat niet iedereen dezelfde perceptie heeft omtrent deze 

thematiek. Vaak worden toch ook de schaduwkanten van de overheid gezien en zijn het juist de 

mensen buiten de sportsector, maar binnen het overheidsapparaat, die niet de gewenste bijdrage 

kunnen leveren. In deze paragraaf zullen de bedrijfmatige initiatieven behandeld worden die volgens 

de respondenten reeds binnen het beleid verankerd zijn.  
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Het eerste voorbeeld wat gegeven kan worden zijn de organisatievormen die de bedrijfvoering van de 

gemeentelijke sportorganisatie typeren.  

Het sectorhoofd legt uit: 

We proberen doelstellingen en taakstellingen te formuleren en daar budgetten aan te 

koppelen. Bijvoorbeeld: De gebiedmanager is verantwoordelijk voor 160 hectare sportgrond. 

Wij weten wat 1 hectare aan onderhoud kost, 160 maal dat bedrag, daar zal hij zijn 

bedrijfsvoering mee moeten doen. Doet hij het beter, mag hij het in de bedrijfsvoering stoppen, 

doet hij het minder moet hij met bezuinigvoorstellen komen. Daar krijgen ze redelijke vrijheden 

in en mogen ze redelijk ondernemend in zijn. 

Hij vervolgt: 

De bedrijfsfondsen waar we de plussen in mogen stoppen en mogen uitgeven moet altijd in 

overleg met de wethouder. Ik bedoel, wij zullen nooit handelen zonder overleg met het 

bestuur. Het blijft nog altijd gemeenschapsgeld. Maar we mogen zelf met voorstellen komen 

en 9 van de 10 keer worden die ook overgenomen en maakt het voor een gebiedsmanager of 

accommodatiemanager gewoon hartstikke leuk. Het organiseren van evenementen in dit 

model van contactmanagement, met veel aandacht voor bedrijfsvoering werkt hartstikke goed. 

 

Hoofd evenementenbeleid onderschrijft dit beleid en geeft met een voorbeeld aan dat de gemeente 

Eindhoven bedrijfsmatig haar managers te werk laat gaan: 

De manager van het zwembad is bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor zijn profit. En als hij 

meer verdient dan begroot is, dan mag het in het potje voor zijn voorziening. Als het misgaat 

moet hij ook op de blaren zitten, maar als het goed gaat mag hij de profit –wat eigenlijk een 

raar woord is binnen de gemeente- in zijn accommodatie steken. Dat kan zijn in nieuwe 

dingen, maar ook in bijvoorbeeld het organiseren van evenementen. 

 

De opbouw van de gemeentelijke organisatie is dus ook weggezet in taken en verantwoordelijkheden, 

waarbij managers zelf veel verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen bedrijfsvoering. Zo luistert ook 

de wethouder graag naar initiatieven en mogelijkheden die door de ambtenaren zelf aangedragen 

worden. Tevens bestaat hier een redelijke handelingsvrijheid, ook als je kijkt naar het 

evenementenbeleid. Het sectorhoofd sport haalt het volgende voorbeeld aan: 

We kregen op een gegeven moment een verzoek, terwijl de wethouder in London zat. Ik werd 

gebeld door een organisatie die zei: ‘Doe je mee met dit evenement’. Heb ik de wethouder 

opgebeld met de vraag: ‘Doen we dit?’ Waarop zij antwoordde: ‘Als jij er een goed gevoel bij 

hebt, doen we het!’ Dan ging het in dit geval over 20, 25 duizend euro, maar op dat moment 

moet je wel kunnen zeggen: Jongens we doen het of we doen het niet.  

Hij vervolgt: Ik weet langzamerhand dondersgoed waar die grenzen ongeveer liggen, en ik hoef niet 

meteen terug naar het college. Ik hoef alleen maar even met de wethouder te overleggen. 

 

Het heeft er alle schijn van dat er binnen de kaders/grenzen van de lokale overheid ruimte is om als 

manager c.q. ambtenaar toch op een bedrijfsmatige manier overheidsonderdelen te runnen. Ook zijn 



Veranderende overheidsrol bij grote sportevenementen 

 

55 

er initiatieven van de overheid om samenwerkingsverbanden aan te gaan met private partijen om 

evenementen te organiseren. De meest concrete daarvan, is de stichting Citydynamiek. In de 

volgende paragraaf is de stichting beschreven. 

4.3.3 Stichting Citydynamiek Eindhoven 

Op de website van Citydynamiek (www.scde.nl) staat de volgende beschrijving van de organisatie: 

 

Een uniek samenwerkingsverband 

City Dynamiek Eindhoven (CDE) is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeente en 

vertegenwoordigers van een groot aantal private partijen. Zoals de detailhandel, horeca, hotels, 

vastgoed, kennisinstellingen, financieel/juridische- en maatschappelijke/culturele organisaties. In CDE 

is een deel van de taken van de gemeente ondergebracht. 

 

Heldere doelen  

City Dynamiek Eindhoven is een zelfstandige organisatie, met twee duidelijke doelstellingen:  

 We willen de bekendheid, aantrekkelijkheid en kwaliteit van Eindhoven verbeteren. Zorgen dat 

er nationaal en internationaal een positief beeld bestaat over Eindhoven, zodat consumenten 

onze stad graag bezoeken en ondernemers zich hier willen vestigen. 

 We willen de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij hun stad versterken. Want meer 

betrokkenheid heeft een positieve invloed op het werk- en leefklimaat in Eindhoven en de 

waardering voor onze stad.  

 

Concrete taken en producten  

City Dynamiek Eindhoven voert de volgende taken en producten uit:  

 Citymarketing  

 Initiëring en acquisitie van nieuwe events voor het (stads)hart  

 Coördinatie en sponsering van evenementen en projecten  

 Ondersteuning en advisering voor gemeente en derden  

 Exploitatie van outdoor advertising 

 

De directeur van de stichting legt uit wat de gedachte achter Citydynamiek is: 

Concept achter Citydynamiek is een publiek private samenwerking, waarbij de publieke 

partner nadrukkelijk aanwezig is. De stichting is in het leven geroepen om professioneler en 

met een zakelijker slag dingen te organiseren en te ontwikkelen. 

 

De spanning tussen de gemeente Eindhoven en de stichting Citydynamiek is in de loop der jaren 

toegenomen. De verstandhouding is niet meer wat het zou moeten zijn om naar volle tevredenheid 

een (publiek private) samenwerking kleur te geven. Het sectorhoofd sport geeft aan dat de relatie al 

geruime tijd bekoeld is: 

Waar op dit moment een aandachtspunt zit, is de relatie tussen citydynamiek en de gemeente 

Eindhoven. Dat heeft niet met inhoud te maken, maar met macht. Het zou om inhoud moeten 
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gaan, maar er is een zekere spanning ontstaan van: ‘Wij laten ons niet door de gemeente 

vertellen wat we moeten doen.’ 

 

Volgens het sectorhoofd is de samenwerking ingestoken om slagkracht te organiseren en juist de 

belangen van Eindhoven beter te kunnen behartigen met een externe slagvaardige partner. Zoals hij 

al aangeeft is het gevoel echter ontstaan dat er te weinig geluisterd wordt naar wat de gemeente wil.  

 

Een aantal respondenten onderschrijft dit. De perswoordvoerster: 

Kijk naar Citydynamiek, die halen nu Pole Position binnen, maar daar kan je als gemeente 

niks meer van zeggen. Dat is al afgesproken. Dat vind ik belachelijk, je hebt er niks meer over 

te zeggen. 

De coördinator evenementen: 

Je hebt nu de stichting Citydynamiek, dat is gewoon niet goed. Echt niet goed. Het moet 

gewoon aan de stad gelinkt worden. (..) Ik heb in 2005 met de wethouder er over gesproken 

en haar gezegd: ‘Er is bepaald dat er 6 ton door stichting Citydynamiek besteedt mag worden 

en je hebt er zelf geen zeggenschap meer over. Dan ook nog eens 7,5 ton aan 

ontwikkelingsgeld’. Ja dat gaat gewoon niet goed. 

 

Volgens de directeur van sportbedrijf de Karpen zit daar vooral de problematiek. Door het buiten de 

publieke partij te brengen verlies je aan invloed en kan je niet meer de gewenste koers varen: 

Citydynamiek staat te ver buiten de deur en daar kan je geen regie meer op voeren. Je kan 

niet meer sturen. Nu willen ze het dichter bij de gemeente terug halen. Ik denk dat dat ook 

goed is. Als je het geld wat de stichting beheert niet aan kan wenden, ga je ook niet de 

doelstelling van het bestuur en de stad halen. 

 

De spanning die ontstaan is, onderschrijft de directeur van Citydynamiek zelf ook. Echter draagt hij 

enkele andere redenen aan die hieraan ten grondslag zouden liggen. Zo ervaart hij de moeilijkheden 

die de gemeente Eindhoven en de stichting hebben vooral in de “taal” die men spreekt: 

Je start met een publiek privaat samenwerkingsverband, dat is op zich al interessant omdat de 

taal tussen de gemeente en de private sector heel veel spanning met zich meebracht. Daar 

zat gewoon een mega gat. Die verstaan elkaar voor geen meter. Mijn taak was om dat gat te 

dichten. 

Deze taal wordt het meest versterkt door de handelswijzen van de stichting tegen die van de 

gemeente aan te leggen: 

Het leidt soms tot discussies, want wij confronteren de gemeente wel eens hoe een private 

partij daar tegenaan kijkt. En dat is vaak heel anders. 

 

Tevens stelt hij dat wanneer de gemeente meer sturing wil geven, zij ook haar rol moet pakken. De 

bestuursfunctie die de gemeente heeft, wordt tegenwoordig niet meer ingenomen:  
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Een raadslid zei onlangs: ‘We willen wat meer grip op de organisatie (Citydynamiek, red.) 

krijgen’. Ja dan moet je gewoon je bestuurlijke functie innemen, want als je die leeg laat staan, 

dan laat je het stuur van een ‘tank’ los en gaat de ‘tank’ alle kanten op. Dat ligt niet aan de 

stichting, maar op de wijze waarop jullie er mee om zijn gegaan. 

 

De directeur geeft verder aan dat wanneer de gemeente regie wil voeren, dit meestal alleen is omdat 

de gemaakte keuzes graag anders gezien zouden worden. In dat geval is er volgens hem geen basis 

meer voor een samenwerking. Het vertrouwen ontbreekt dan: 

Waarom wil je meer regie hebben? Vanuit de zuiverheid van besturing? Of omdat je aan het 

stuur wil zitten om cadeautjes te geven? Ik ga wat meer voor de tweede. En waarom wil je dan 

regie houden? ‘Ja de keuzes die gemaakt zijn daar sta ik niet altijd achter.’ Dus omdat je niet 

altijd je zin krijgt wil je regie blijven houden? Kijk dan moet je niet met een private partij in zee 

gaan. Wees in dit soort discussies gewoon zuiver in wat je wilt, waar je regelgeving op wilt 

hebben, wat je angsten zijn, want dan ben je zuiver. Dat is ook duidelijk naar ondernemers 

toe. 

 

De verschillen in inzicht en het blootleggen van de spanning tussen de stichting en de gemeente heeft 

niet als doel verder olie op het vuur te gooien. Het geeft echter wel aan dat er uitdagingen bestaan 

wanneer er gekozen wordt voor publiek private samenwerkingsverbanden. Het zomaar implementeren 

van een dergelijke constructie kan voor veel onrust zorgen bij het tot uitvoer brengen van de taken. In 

hoofdstuk 7 zal deze werkvorm dan ook ter discussie worden gesteld.  

 

Toch denken alle respondenten dat er ruimte ligt om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Enerzijds 

om vrijer te kunnen handelen en meer slagkracht te creëren, anderzijds om de druk bij de gemeente 

weg te halen. Maar hoe ziet dit er dan volgens de respondenten uit? In de volgende paragraaf worden 

de ideeën hieromtrent beschreven. 

4.3.4 “Handelen vanuit een bestuursmodel” 

In de voorgaande  paragrafen is er reeds bij stilgestaan hoe sportevenementorganisatie wellicht 

ingebed zou kunnen worden. Een veelvuldig gehoord argument is om dit te organiseren in een 

stichting of een organisatievorm buiten de huidige ambtelijke organisatie. Ook oordelen de 

respondenten dat  een autonome organisatievorm ingebed in de eigen ambtelijke organisatie tot de 

mogelijkheden behoort. In deze paragraaf wordt vooral de inbeddingmogelijkheden, naar de mening 

en ervaring van de respondenten, uiteengezet.  

 

De directeur van de stichting Citydynamiek staat nog steeds achter een publiek private samenwerking, 

waarbij de gemeente een rol speelt: 

In mijn opinie moet je in publiek private blijven organiseren. Terug naar alles bij de gemeente, 

is 10 jaar terug in de tijd. De publieke organisatie is in mijn ogen niet in staat om op die wijze 

slagvaardig invulling te geven op operationalisatie en tactisch niveau. (..) In mijn opinie, maar 
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dat is een algemeen beeld wat ik van overheden heb, moet een overheid ook in dezelfde 

netwerkverbanden gaan opereren. Een overheid die strategisch sterk is, kan ook gaan sturen. 

Hij ziet vooral kansen door de evenementenorganisatie aan private of verzelfstandigde partijen toe te 

wijzen, waar de gemeente door middel van een bestuursmodel invloed uit kan oefenen en grip kan 

houden: 

De overheid moet een aantal dingen privatiseren of verzelfstandigen en houd grip met een 

bestuursmodel. Zo moet het ook zijn bij het organiseren van sportevenementen. Ze moeten 

niet overal regie op voeren, maar alleen op strategisch niveau en op lange termijn beleid 

verankeren. 

 

De directeur van het Indoor Sportcentrum Eindhoven erkent dat een strategische overheid die goed 

aan de voorkant weet hoe ze een evenement wil benaderen, plus goede partners, een winnende 

combinatie is: 

Het beleid moet vanuit ambtelijke hoek ontwikkeld worden, met de expertise uit de stad. Dus 

je moet heel goed partijen die op evenementengebied belangen hebben en ook 

evenementorganisatoren erbij betrekken. Dat moet dan vertaald, vastgesteld en gedragen 

worden door het bestuur van de stad. 

 

De perswoordvoerster denkt tevens dat wanneer de gemeente haar eigen partners kiest, nadrukkelijk 

grip kan behouden: Als gemeente Eindhoven zou je je ook als rol moet stellen om je eigen partners te 

kiezen en zelf kiezen met wie je het evenement organiseert. 

 

Vertrouwen in de gekozen partner is hierin wel essentieel. In verschillende interviews kwam naar 

voren dat lang duurt voordat vertrouwen is opgebouwd, maar het heel snel afgebroken kan worden 

wanneer een project niet naar tevredenheid werd georganiseerd. Directeur van sportbedrijf de Karpen 

stelt dat een dergelijke organisatie ook in het ambtelijk apparaat ingebed kan worden. De kwaliteiten 

die men in huis heeft, gecombineerd in een organisatie binnen de overheidsorganisatie zou kunnen 

leiden tot een snel schakelend orgaan binnen de gemeente: 

Je ziet tal van voorbeelden in Nederland waar veel aspecten geprivatiseerd zijn, maar waar je 

geen regie meer op kan voeren. Als je alles in eigen beheer houdt, de accommodatie, de 

bedrijfvoering et cetera. Dan kun je snel schakelen en dan zie je: wij zijn gewoon heel snel. 

De coördinator evenementen onderschrijft dit: 

Als ik het voor het zeggen had, zou er binnen de gemeente een vaste club moeten komen die 

de evenementen ondersteund of er onderdeel van is. Enerzijds omdat je alle expertise dan bij 

elkaar hebt, anderzijds omdat je de problemen met elkaar deelt en je schakelt gewoon een 

stuk sneller. Daarnaast maakt het zuiver wie waar verantwoordelijk is. Je treedt ook als één 

team naar buiten en de vragen waarmee je geconfronteerd wordt, heb je al afgevangen. 

 

Wat uit vrijwel alle interviews naar voren komt, is dat de overheid wel sterk moet bepalen wat haar rol 

zal zijn bij een evenement en ze moet zich niet laat wegdrukken, maar haar rol behouden. Volgens het 
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hoofd evenementenbeleid heb je daar niet altijd invloed op, waar dat het wel noodzakelijk is om de 

eigen belangen goed te kunnen behartigen: 

Soms wordt je door andere mensen en krachten op de achtergrond die in feite niks te maken 

hebben met ons evenementen- en sportbeleid, weggedrukt en kun je je rol niet uitoefenen 

zoals je zou willen. 

De coördinator evenementen stelt dat wanneer je aan de voorkant goeie afspraken maakt, je veel 

onduidelijkheden voorkomt en minder vaak tegen situaties zoals het hoofd evenementenbeleid deze 

schetst, aanloopt. 

 

Waar alle respondenten kansen zien om met publieke partijen samenwerkingsverbanden of 

partnerships aan te gaan, bestaat er toch één zeer groot organisatorisch verschil.  

 

Enkele respondenten pleiten voor een organisatievorm binnen de gemeente Eindhoven, waar alle 

krachten gebundeld zijn en men uitvoer geeft aan vastgesteld beleid. Andere respondenten denken 

eenzelfde soort organisatievorm voor ogen te hebben, maar buiten het gemeentelijke organisatie, 

maar mét de gemeentelijke invloed.  

 

Organisatorisch heeft dit invloed op de legitimiteit van de overheid. Het is reeds eerder behandeld en 

aangegeven dat een private partij buiten de gemeente bedrijfsmatiger en handelingsvrijer zou kunnen 

handelen. De rol van de gemeente zou dan volgens de directeur van de stichting Citydynamiek een 

strategische moeten zijn en zou zich voor de rest moeten beperken tot haar wettelijke taak: Je moet 

strategisch sturen en excelleren in je wettelijke taak. Zuivere taken en goeie bestuurlijke besturing, 

met name op strategisch en een beetje tactisch niveau. Dan ben je als gemeentebestuur een top 

bestuur.  

 

Wellicht kan uit het citaat van de stichtingsdirecteur opgemaakt worden, dat wanneer de overheid zich 

niet nadrukkelijk op het (uitvoerende) terrein van de private partij bevindt, het legitimiteitvraagstuk 

afgezwakt kan worden.  

 

De coördinator evenementen geeft aan dat integriteit en transparantie belangrijke aspecten zijn, maar 

dat het vaak ook tegen je gebruikt kan worden in een proces. Hoewel legitimiteit en transparantheid 

juist bij zou moeten dragen aan de betrouwbaarheid van de gemeentelijke organisatie, kan dat 

volgens hem ook tegen je werken: 

Het gaat allemaal over integriteit en transparantie, het is allemaal waar. Maar je ziet het nu bij 

Guus Meeuwis, ik weet daar alle ins en outs. Als ik dan alles controleer op basis van de 

vergunning, dan moet het gewoon aangepast worden. Maar nu willen ze daar iemand anders 

opzetten, omdat wanneer je lang samenwerkt met iemand je misschien niet objectief kan zijn. 

Dat zou best kunnen. Maar nu komt er iemand die indruist tegen de afspraken die aan de 

voorkant zijn gemaakt, dan zegt de organisator: ‘Gemeente Eindhoven, betrouwbare partner? 
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Ik dacht het niet.’ En volgend jaar zeggen ze: ‘Erik met jou doen we geen zaken, want jij 

beloofd dingen die je toch niet nakomt!’ 

 

Directeur van sportbedrijf de Karpen geeft aan dat het legitimiteitvraagstuk niet los gezien kan worden 

als je snel wilt handelen en schakelen. Het handelen met publieke gelden ontneemt je soms de 

snelheid om dingen te organiseren en te regelen: 

Ja, maar dat gaat niet snel hè. Je gaat toch om met publieke gelden, daar heeft een bedrijf 

toch minder last van, je zal toch alles moeten legitimeren. En ja… als je dat niet wilt, dan moet 

je toch ergens anders gaan werken. Maar ik geef eerlijk toe, ik ben ook heel pragmatisch en 

doelgericht en van structuur en doorpakken. En dat is wel wat wij nodig vinden om het nodige 

voor elkaar te krijgen. 

Opvallend is dat hij toch kiest om binnen zijn vakgebied, onder invloed van het legitimiteitbeginsel van 

de overheid, bij de gemeente te blijven werken. Voor hem zijn er toch genoeg mogelijkheden om snel 

en zeer doelgericht te kunnen handelen. Het eerder uiteengezette beleid omtrent bedrijfsvoering is 

voor hem daarin zeer belangrijk.  

 

Het sectorhoofd sport geeft in deze aan dat dat ook vaak te maken heeft met het vertrouwen dat het 

bestuur in haar publieke managers heeft. Volgens hem dekt het bestuur haar publieke managers ook 

waar dat nodig is. Op basis van vertrouwen krijgen de managers ook de kans de grenzen op te 

zoeken, om binnen het publieke bestel en de publieke kaders te opereren.  

 

Het sectorhoofd geeft aan dat dit geen vrijbrief is voor de managers om vrijuit te handelen. Er zal altijd 

dekking moeten zijn van de wethouder of het bestuur. Het lijkt echter wel aan te geven dat de lijnen 

korter worden gehouden en een deel van de besluitvorming, met steun van het bestuur, aan de 

managers wordt overgedragen.  

4.3.5 Tot besluit 

De voorgaande paragrafen geven aan dat de organisatievorm waarbinnen de gemeente 

sportevenementen kan organiseren én waarbij het belang van de gemeente het best behartigd kan 

worden, niet één-twee-drie beantwoord kan worden. Er zijn verschillende visies waarop je de overheid 

zou kunnen organiseren of hoe je een organisatievorm binnen de gemeente kan inrichten om 

evenementen te runnen. Belangrijk lijkt hier ook dat de vooraf bepaalde koers of het vastgestelde 

beleid alles bepalend is voor het succes van de te kiezen organisatievorm. De huidige vorm, 

waarbinnen mensen vanuit de gemeente toegewezen worden aan projecten, zonder er 100% voor te 

kunnen gaan (geremd door het aantal uren of zonder écht onderdeel te zijn van de projectorganisatie), 

lijkt niet te werken. Ook de huidige opzet met stichting Citydynamiek lijkt niet het gewenste resultaat te 

hebben. Of dit afhankelijk is van de opzet van de stichting, de invulling die er door de gemeente of de 

stichting aan gegeven wordt, kan niet direct beantwoord worden. Deze vraag zal onder andere ter 

discussie gesteld worden in hoofdstuk 7. 
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Aan het institutionaliseren van organisatievormen kleven legitimiteitvraagstukken vast, die de overheid 

niet uit het oog mag verliezen. De overheid zal altijd gelijkmatig en rechtmatig moeten handelen op 

basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dit heeft ook invloed op de manier hoe er 

binnen de gekozen organisatievorm te werk gegaan kan worden. Het legitimiteitvraagstuk kan de 

beoogde snelheid en dynamiek laten afnemen. Wanneer voorkeur gegeven wordt aan 

bedrijfsmatigheid komt het legitimiteitvraagstuk onder druk te staan. Is er een passende vorm 

waarbinnen de overheid sportevenementen kan organiseren, waarbij haar eigen belangen ten volle 

worden behartigd? Zonder dat het de legitimiteit van de gemeente Eindhoven betwist? Of moet de 

overheid besluiten alleen een initiërende rol (als regulateur en mogelijk-maker) innemen en de 

organisatie over laten aan derden?  

 

Op basis van de interviews en verworven indrukken tijdens de EK Zwemmen zijn voorgaande 

bevindingen weergegeven. Het volgende hoofdstuk zal deze gegevens verder ontrafelen op basis van 

de theoretische concepten die in hoofdstuk 3 beschreven zijn en welke op basis van de 

onderzoeksvragen en gestelde doelen aan de orde zijn gesteld. 
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5 Analyse 

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksbevindingen geanalyseerd worden. De thema’s die uit deze 

bevindingen naar voren zijn gekomen zullen aan de hand van de theoretische concepten ontrafeld 

worden. Belangrijk onderdeel zal ook zijn de interpretatie die de onderzoeker geeft aan deze  

onderzoeksbevindingen. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op welke rollen de gemeente 

Eindhoven in kan nemen bij de organisatie van grote sportevenementen (5.1), welke overwegingen er 

bestaan om een bepaalde rol in te nemen (5.2) en wordt er gekeken of de gekozen rol de beoogde 

doelen van de gemeente Eindhoven invloed heeft op haar organisatiestructuur (5.3). In paragraaf 5.4 

zullen op basis van de voorgaande drie paragrafen de beleidsconsequenties geanalyseerd worden.   

5.1 Rollenoverzicht 

Deze paragraaf zal ingaan op de rollen die de gemeente Eindhoven kan innemen bij de organisatie 

van grote sportevenementen. In paragraaf 5.1.1 zal een overzicht geschetst worden van de in te 

nemen rollen op basis van de onderzoeksbevindingen. In paragraaf 5.1.2 zullen deze rollen 

geanalyseerd worden op basis van de theoretische concepten omtrent het projectmanagement en zal 

er in paragraaf 5.1.3 antwoord gegeven worden op de vraag of de gemeente Eindhoven één vaste rol 

aan zou moeten nemen. Paragraaf 5.1.3 dient tevens als inleiding voor de overwegingen die men 

heeft om invulling te geven aan een rol bij de organisatie van sportevenementen. Paragraaf 5.2 zal 

hier dieper op ingaan.  

5.1.1 Drie categorieën overheidsrollen 

Uit de onderzoeksbevindingen kwam naar voren dat de respondenten diverse rollen zien voor de 

gemeente Eindhoven om in te nemen voorafgaand, tijdens of na afloop van de organisatie van een 

sportevenement. Allereerst is het belangrijk om te concluderen dat de gemeente Eindhoven een 

belangrijke initiatie rol heeft als het gaat om het aantrekken van sportevenementen naar Eindhoven. 

Sportbonden, internationale federaties en organisatoren kloppen in de regel het eerst aan bij de 

gemeente om haar evenement te introduceren. De gemeente heeft een belangrijke rol om te bepalen 

of het evenement naar Eindhoven zal komen en schept voorwaarden om een evenement in 

Eindhoven te kunnen laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld door het bouwen van nieuwe 

sportaccommodaties. De ambtenaren van de gemeente Eindhoven oordelen, zowel op basis van de 

interviews als de eigen waarnemingen tijdens de EK Zwemmen, dat de gemeente geen primaire taak 

heeft om sportevenementen te organiseren, maar wel de taak heeft in het belang van de stad 

(burgers, ondernemers, et cetera) evenementen naar Eindhoven toe te halen en dus een initiatie rol 

moet vervullen.  

 

Wanneer een evenement definitief Eindhoven aan doet kan volgens de respondenten de rol van de 

gemeente Eindhoven in drie verschillende categorieën worden toespitst:  
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Categorie 1: 

 De gemeente is vergunningverstrekker 

Men verleent de vergunning, handhaaft de openbare orde en geeft hooguit adviezen omtrent 

de invulling van de vergunning.  

Categorie 2:  

 De gemeente is partner  

Men is naast vergunningverstrekker ook onderdeel van de projectorganisatie. De gemeente 

Eindhoven neemt een deel van het project op zich en helpt bij de organisatie van het 

evenement. Vaak ook omdat de gebruikte accommodatie onder beheer valt van de gemeente 

en men de kennis heeft over de logistieke en infrastructurele aspecten. Naast deze aspecten 

is vaak communicatie het deelproject waar men ook verantwoordelijk voor is. In Eindhoven wil 

men graag “partner in organisatie en communicatie” zijn.  

Categorie 3:  

 De gemeente is organisator van het totale evenement 

Men is vergunningverstrekker en neemt de gehele organisatie voor haar rekening. Het kan zijn 

dat de gemeente dit doet met partners (uit de stad), maar zij is zelf projectleider.  

 

Binnen elk van deze categorieën kan de gemeente ook optreden als (mede)financier van het 

evenement. Daarnaast zijn er op basis van de onderzoeksbevindingen een aantal andere rollen te 

benoemen die de gemeente Eindhoven in zou kunnen nemen. Deze zijn schematisch weergegeven.  

 

Bij elke rol is aangegeven of deze toepasbaar is binnen een of meerdere van bovenstaande 

categorieën. Deze schematische weergave is gebaseerd op de interpretatie die ik als onderzoeker 

heb toegekend, op basis van de ervaringen en meningen die de respondenten naar voren brachten. 

 

Rollen Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

Faciliteren 

- Het ondersteunen en professionaliseren 

van de evenementorganisatie 

 √ √ 

Orde en handhaving 

- De gemeente is verantwoordelijk voor de 

veiligheid van de stad en handhaaft de 

openbare orde 

√ √ √ 

Helicopter view, controlerende of 

monitorrol  

- Bewaken van de kaders waarbinnen de 

evenementorganisatie opereert. Bewaken 

van doelen en sturen op uitkomst. 

√* √ √ 

Vervolg tabel op volgende pagina 
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Rollen Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 

Bestuurlijke rol 

- Innemen van een bestuursfunctie en 

strategie en beleid vormen voor de 

evenementorganisatie of sportevenement 

in het algemeen 

** √ √ 

Uitvoerende rol 

- Het uitvoeren van taken binnen het 

projectplan 

 √ √ 

Bewaken van de grote lijn 

- Mensen bij elkaar brengen en sturen op 

de beoogde doelen. Het bij elkaar brengen 

van “eilandjes”.  

 √ √ 

Beheersfunctie 

- De gemeente Eindhoven neemt als rol om 

de beheersmatige aspecten van een 

evenement op zich te nemen.  

 √ √ 

Tabel 3 

* Alleen wanneer het om het controleren en monitoren van de vergunning gaat. 

** Bestuurlijke rol innemen bij het controleren en monitoren van vergunning, orde en handhaving, zou 

mogelijk zijn, maar is niet waarschijnlijk.  

 

De voorgaande rollen zijn gebaseerd op de ervaringen en meningen van de respondenten en zijn 

zowel in het verleden ingenomen als in de toekomst gewenst bij de toekomstige organisatie van 

sportevenementen. Het is mogelijk dat de gemeente meerdere rollen kan innemen binnen één 

categorie. Dit is afhankelijk van de beschikbare middelen (zowel personele als financiële middelen), 

belangen die men heeft bij een evenement en de mogelijkheden die de projectorganisatie biedt.  

5.1.2 Rollen binnen het projectmanagement 

In hoofdstuk 1 is beschreven dat een sportevenement volgens het projectmanagement wordt 

ingericht. De rollen die bij de gemeente Eindhoven omtrent de organisatie van de sportevenementen 

herkend worden, zullen dan ook aan dit theoretische concept (beschreven in paragraaf 3.2) 

gespiegeld worden. Zoals Bos en Harting (2006) beschrijven kent het projectmanagement diverse 

fases. De initiatieffase, de definitiefase, de ontwikkelingsfase en de nazorgfase vallen te 

onderscheiden. Uitgaande dat de gemeentelijke organisatie kan participeren in een evenement welke 

is ingericht volgens het projectmanagement, zal ik ingaan op de vraag of er verschillende rollen 

binnen de verschillende fases van het projectmanagement herkend worden. Dit zal geanalyseerd 

worden op basis van de in 5.1.1 beschreven rollen en categorieën en getoetst worden aan de 
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inzichten van Bos en Harting. Tevens zal ik op basis van mijn interpretatie als onderzoeker de 

koppeling maken tussen de genoemden categorieën en de fases zoals deze zijn beschreven.  

 

De eerste rol die is beschreven is de initiatie rol. De initiatie rol wordt ingenomen alvorens een 

projectorganisatie wordt ingericht. Hierin wordt namelijk eerst bekeken of het evenement naar 

Eindhoven gehaald kan worden. Bos en Harting (2006) stellen dat bij de eerste fase van het 

projectmanagement -de initiatieffase- de randvoorwaarden, het beoogde projectdoel en eventuele 

obstakels in kaart moeten worden gebracht. Belangrijk binnen de initiatie rol van de gemeente 

Eindhoven is dat men ook deze stappen doorloopt, alvorens men definitief tot acquisitie van het 

evenement overgaat. In deze fase kan men namelijk op basis van eventuele onoverkomelijke 

obstakels besluiten het evenement niet naar Eindhoven te halen. Echter bij een positief beeld kan 

men overgaan tot aanbesteding van het evenement en de volgende fase van het project ingaan.  

 

Voor de gemeente als vergunningverlener is het ook belangrijk in de initiatieffase al deelgenoot te zijn 

van het project. De gestelde kaders zijn belangrijk voor het verstrekken van de vergunning. Daarnaast 

is de afgifte van een vergunning ook direct een kader waarbinnen de evenementorganisatie kan 

opereren. Het is daarom belangrijk voor de gemeente Eindhoven als vergunningverstrekker in deze 

fase al haar rol in te nemen. Alle subrollen die vallen onder de categorie “de gemeente als 

vergunningverstrekker”, kunnen ook in deze fase al ingenomen worden. Het controleren van de 

evenementdoelen en het handhaven van de openbare orde moeten in deze fase al opgepakt worden.  

 

In de definitiefase wordt het projectteam ingericht en zal onder andere de uitdaging, de aanleiding, de 

doelstelling, het projectresultaat, de afbakening van het project, de effecten van het project, de relaties 

met reeds bestaande projecten en de randvoorwaarden van het project weergegeven worden. 

Wanneer de gemeente partner is dan is dit een cruciale fase om haar positie te verwerven of te 

claimen. Bij het inrichten van de organisatie is het belangrijk de voorafgestelde doelen in te brengen, 

te verankeren en het beoogde takenpakket op te eisen. Alle categorie 2 rollen kunnen dan ook in deze 

fase worden ingenomen en zijn dus van toepassing. De uitvoerende rol komt weliswaar pas terug in  

de ontwikkelingsfase, maar in deze fase wordt wel het takenpakket bepaald. Het is daarom essentieel 

om in deze fase dit takenpakket af te bakenen. Uiteraard is het voorgaande ook van toepassing als de 

gemeente de organisatie van het hele evenement op zich neemt. In deze fase komen ook aspecten 

aan bod die van toepassing zijn op de gemeente als vergunningverlener. Wanneer wordt ingestoken 

als partner of organisator dan kan binnen de ontwikkelingsfase elk van de bijbehorende subrollen 

worden ingenomen. Zowel de meer controlerende als de uitvoerende rollen zijn in deze fase 

belangrijk. In de ontwikkelingsfase is er voor de gemeente als vergunningverstrekker eigenlijk weinig 

tot geen mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het proces. De voorwaarden van de vergunning 

kunnen enkel bewaakt en gecontroleerd worden. In de nazorgfase is er wederom ruimte voor de 

partner- als de organisatorrol. Tevens kan de gemeente als vergunningverstrekker sancties opleggen 

wanneer de regels zijn overschreden. Dan kunnen ook de categorie 1 rollen ingenomen worden.  
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Belangrijk is op te merken dat wanneer de gemeente vergunningverstrekker of partner is, zij altijd te 

maken heeft met andere pluriforme partijen. Zij zal dus binnen de genoemde fases meer 

compromissen moeten sluiten dan de gemeente als organisator. Ondanks dat diverse subrollen ook 

ingenomen kunnen worden door de gemeente als partner, kan in veel gevallen de gemeente als 

organisator haar stempel nadrukkelijker zetten. In paragraaf 5.4 zal ingegaan worden op het 

vormgeven van beleid en welke consequenties dit heeft.  

 

Naast de verschillen per fase, kent het projectmanagement volgens Bos en Harting (2006) ook 

beheersbare processen die een rol spelen binnen de projectorganisatie. Uit de interviews bleek dat de 

ambtelijke lijnorganisatie vooral voor deze beheersbare processen uiterst geschikt zou zijn. Op basis 

van deze constatering zouden de processen die Bos en Harting (2006, blz. 127-129) beschrijven 

tijdsbeheersing, geldbeheersing en kwaliteitsbeheersing, belangrijke overheidstaken kunnen zijn. Zij 

beschrijven dat de aspecten tijd, geld en kwaliteit in grote mate het projectresultaat bepalen en 

veronderstellen dan ook dat een organisatie of persoon die een monitorrol kan vervullen en de 

aspecten tijd, geld en kwaliteit kan bewaken een essentiële taak heeft binnen het projectmanagement. 

Kijkend naar de Eindhovense overheidsorganisatie, zouden dit taken zijn waar de cultuur en context 

zich prima leent om een dergelijke functie in te nemen.  

 

Bos en Harting veronderstellen dat elke fase zijn eigen unieke aspecten heeft. Hiervoor hebben we 

kunnen concluderen dat in elke fase verschillende rollen ingenomen zouden kunnen worden. De 

vraag of de gemeente Eindhoven vast zou moeten houden aan één vaste rol of zou kunnen switchen, 

naargelang het evenement zich ontwikkeld, wordt in de volgende paragraaf behandeld.  

5.1.3 Verschillende rollen? Ja! Wisselende categorieën? Nee! 

In de EK casus stond mede het terugtrekken van de gemeente Eindhoven uit de stichting EK 

Zwemmen centraal. Hierdoor veranderde de rol van de gemeente van partner in organisatie en 

communicatie naar aanspreekpunt voor de vergunning en orde en handhaving. Uit deze casus bleek 

dat de invloed die de gemeente had op het EK project aanzienlijk minder werd. De respondenten 

gaven aan niet content te zijn met dit proces en vonden dat de gemeente de regie verloor. Van de 

respondenten kwam ook het algemene beeld dat de rol die gemeente heeft tussentijds niet zou 

moeten veranderen. De ervaring van de EK in het achterhoofd.  

 

Toch vragen verschillende situaties om verschillende rollen. Of hebben verschillende rollen 

raakvlakken met het beleid dat de gemeente zou willen voeren. Het innemen van verschillende rollen 

is dan belangrijk en men kan dan niet vasthouden aan één en dezelfde rol. Tijdens de EK Zwemmen 

was de gemeente zowel financier, partner als vergunningverstrekker. In de vorige paragraaf is al 

aangegeven dat er binnen de hoofdcategorieën diverse rollen zijn te onderscheiden die mogelijk 

ingenomen kunnen worden. Volgens Bos en Harting (2006) is het ook mogelijk om de rol aan te 

passen op de fase van het project. Echter de respondenten geven aan dat het wenselijk is één vaste 

rol aan te nemen.  
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Als we kijken naar de invloed die elke hoofdcategorie (zoals beschreven in 5.1.1) heeft op het proces, 

dan verschilt deze van relatief weinig (vergunningverstrekker), naar onderdeel zijn van de organisatie 

(partner) en volledige invloed (organisator). Het switchen tussen deze rollen lijkt niet wenselijk. De EK 

casus gaf al aan dat van partner naar vergunningverstrekker niet het gewenste resultaat opleverde. 

Wanneer we kijken naar de Pro Tour Eindhoven, waar de omgekeerde weg bewandeld werd en de 

gemeente gedurende het proces organisator werd van het hele evenement, werd dit ook als hinderlijk 

ervaren.  

 

Op basis van de bevindingen uit de empirie kan men stellen dat de gemeente Eindhoven er verstandig 

aan doet om vast te houden aan één en dezelfde hoofdcategorie. Binnen de verschillende fases van 

het project kan dan wel afhankelijk van de context een andere rol worden ingenomen. Paragraaf 5.1.1 

heeft immers al aangegeven dat per categorie een andere subrol prima te hanteren valt, echter 

wanneer er een verschuiving plaatsvindt tussen een van de categorieën oordelen de respondenten 

dat dit niet wenselijk is. De interpretatie die ik hier als onderzoeker aan kan geven, ligt in de aanname 

dat de categorie wel veranderd, maar de doelen gelijk blijven en daardoor niet meer realistisch zijn om 

te behalen. Ook op basis van de eigen werkervaringen tijdens de EK Zwemmen, kan ik als 

onderzoeker concluderen dat er op de beoogde doelen niet nadrukkelijk meer gestuurd kon worden, 

maar wel na het teruggeven van de uitvoerende taken onveranderd bleven. Veel lijkt dus af te hangen 

van het belang dat men heeft met het sportevenement. Mede op basis daarvan overweegt men welke 

rol er wordt ingenomen. De overwegingen omtrent welke rol ingenomen kan worden volgt in de 

volgende paragraaf.  

5.2 Overwegingen omtrent de rolinvulling  

In deze paragraaf zal ingegaan worden op de overwegingen die ten grondslag liggen aan de invulling 

van een bepaalde rol bij de organisatie van een sportevenement. Paragraaf 5.2.1 zal inzicht geven 

welke overwegingen er zijn om een evenement überhaupt naar de stad te halen, waarna in paragraaf 

5.2.2 ingegaan wordt op de overwegingen die men heeft bij het invullen van een specifieke rol op het 

moment dat het evenement daadwerkelijk aan Eindhoven is toegewezen. Paragraaf 5.2.3 zal daarna 

ingaan op het belang dat de gemeente Eindhoven heeft of kan hebben met een evenement en welke 

invloed dit heeft op de mogelijke rol.  

5.2.1 Overwegingen om een sportevenement naar de stad te halen 

In deze paragraaf zullen de overwegingen om sportevenementen naar Eindhoven te halen in kaart 

worden gebracht. Uit de interviews kwam naar voren dat de gemeente Eindhoven niet een duidelijk 

beleid of vaste overwegingen heeft waarop sportevenementen naar Eindhoven komen of hoe de rol 

van tevoren gedefinieerd wordt. Top down stelt men dat er wel degelijk een beleid is, maar op basis 

van de bevindingen concludeer ik als onderzoeker dat dit niet helder genoeg is binnen alle lagen van 

de organisatie. Er zijn wel een aantal vaste criteria die men belangrijk acht voor de selectie van 

evenementen en hoe de rol ingevuld kan worden.  

Belangrijkste afweging, volgens de respondenten, om een sportevenement naar de stad te halen is 

dat het bij het karakter of de kernthema’s van de stad past. De kernthema’s zoals deze door de 
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respondenten zijn omschreven, zijn: Design, Licht, Technologie, Sport en Talent. Daarnaast zijn er 

ook een aantal vaste sporten waar men op inzet, namelijk voetbal, zwemmen, hardlopen, hockey en 

tennis. Dit heeft alles te maken met de cultuur van de stad of zoals men in Eindhoven stelt: Het DNA 

van de stad. Men oordeelt dat er wel geprobeerd wordt om de kernthema’s te koppelen aan de 

sportevenementen, maar dat dit te weinig wordt teruggezien. Het ontbreken van beleid wordt hier als 

voornaamste reden voor gegeven. Dit kan verklaard worden door de verschillende visies die bestaan 

over het vormgeven van beleid. Eerder zijn de analytische en politieke visie van Bovens (et al., 2001) 

behandeld. Bovens gaf aan dat vooral de politieke visie zich nadrukkelijk bezighoudt met alle 

standpunten van de betrokken partijen. Hierdoor moeten veel compromissen gesloten worden en is 

het proces lang en traag. De uitkomst is meestal ook niet verrassend en er is geen nieuwe duidelijke 

koers die gevaren wordt. Bij de analytische visie wordt meestal gezocht naar de best bruikbare 

oplossing en worden alternatieve oplossingen ontwikkeld. De politieke visie kent betreffende het 

binnenhalen van evenementen naar de stad Eindhoven, voor de gemeente Eindhoven gelijkenissen. 

Volgens de politieke visie wordt het sportbeleid relatief chaotisch en opportunistisch vormgegeven. 

Vooral het opportunisme kan ontrafeld worden uit de bevindingen. Volgens de respondenten komt het 

vaak voor dat een sportevenement voorbij komt en de gemeente direct of ondoordacht op de “voorbij 

razende trein” springt. 

 

Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het vormgeven van overheidsbeleid niet iets is wat 

“even snel gedaan kan worden” en complex is. Vooral omdat er met zoveel belangen omgegaan moet 

worden, is een helder eenduidig beleid niet altijd even makkelijk vorm te geven. Dit heeft tot gevolg 

dat niet door alle lagen van de organisatie het beleid duidelijk is en is de wens om een algemeen en 

duidelijk overheidsbeleid groot. Dit wordt bevestigd door verschillende respondenten. Volgens hen is 

nu het belangrijkste argument om een evenement naar de stad te halen dat het moet passen bij de 

stad. Andere hardere criteria zijn er echter niet te ontrafelen. Wel biedt de commissienotitie en de 

reactie van enkele respondenten inzichten over het te voeren beleid.  

 

Zo zijn er drie verschillende soorten evenementen die naar de stad gehaald worden: 

1) Kleine evenementen georganiseerd voor de burgers van Eindhoven; 

2) Middelgrote evenementen waarbij nationaal Eindhoven gepromoot wordt; 

3) Grote internationale evenementen waarbij Eindhoven op de kaart gezet wil worden.  

 

De respondenten geven aan dat de overwegingen om welke rol de gemeente inneemt per evenement 

verschillen. Het heeft voornamelijk te maken met welk doel je beoogt met een dergelijk evenement. De 

respondenten geven aan dat naast het beoogde doel ook de partner belangrijk is op basis waarvan de 

gemeente Eindhoven haar rol definieert. Bij sommige partners is er een beter gevoel om een 

evenement te organiseren of –wanneer het evenement naar Eindhoven toe komt- deel uit te maken 

van de organisatie dan bij andere. Dit heeft alles te maken met de relaties die bestaan met diverse 

partijen. De overwegingen om een bepaalde rol in te nemen wordt in de volgende paragraaf 

behandeld.  
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5.2.2 Overwegingen om een bepaalde rol in te nemen bij de organisatie van een 

sportevenement 

Welke rol er wordt ingenomen is afhankelijk van het doel van het evenement. Wanneer de gemeente 

Eindhoven graag het “merk” Eindhoven wil profileren of de promotie van de stad als doel heeft, kortom 

marketing gerelateerde aspecten, dan wordt er vaak gekozen voor een rol als partner in organisatie 

en communicatie. Enkele respondenten stellen ook dat het bijna vanzelfsprekend is dat de gemeente 

kiest om partner te zijn in communicatie en organisatie. Opvallend is dat begrippen, zoals: 

citybranding en citymarketing, genoemd worden bij een non-profit organisatie als de gemeente. Toch 

is dit niet vreemd wanneer de respondenten aangeven dat de sportevenementen gebruikt kunnen 

worden om mensen naar de regio te trekken. Marketing of promotionele acties herbergen dan een 

groter doel.  

 

Volgens de respondenten kiest de gemeente Eindhoven voor de rol als vergunningverstrekker als ze 

niet zelf een groot belang wil vertegenwoordigen. Uit de interviews kwam naar voren dat bij kleinere 

evenementen, zonder direct promotiedoel voor de stad, door de gemeente alleen de rol als 

vergunningverlener wordt ingenomen. De gemeente Eindhoven is organisator van een evenement als 

zij zichzelf ziet als gastheer. Bij het kampioenschap van voetbalclub PSV neemt zij de totale 

organisatie op zich om de club in het zonnetje te zetten. Bij de Pro Tour Eindhoven heeft zij ook de 

totale organisatie op zich genomen, maar was dit een gedwongen rol. Naar mijn interpretatie is vooral 

de verschuiving van vergunningverlener, naar het organiseren van het hele evenement, in combinatie 

met het niet kunnen verwezenlijken van de doelen, dan ook de reden dat dit niet als wenselijk werd 

ervaren.  

 

Andere overwegingen om een bepaalde rol in te nemen zijn volgens de respondenten de vijf peilers 

waarop het sportbeleid is opgebouwd: 

De eerste peiler is dat het college van Burgemeester en Wethouders wil sturen op strategie en 

beleid. Tweede is dat de lokale overheid wil sturen op infrastructuur. Derde peiler waar het 

college regie op wil voeren is het activiteitenaanbod, waar sportevenementen ondervallen. Het 

vierde aspect is dat de overheid wil sturen op personeelsbeleid en de vijfde peiler is dat de 

overheid wil sturen op goede bedrijfsvoering. 

Men wil volgens de respondenten regie voeren op strategie en beleid, infrastructuur, 

activiteitenaanbod, personeelsbeleid en bedrijfsvoering. Elk van deze peilers herbergt een andere rol. 

De eerste peiler is gericht op het stellen van kaders, doelen en mogelijkheden. Infrastructuur is een 

voorwaardenscheppende rol, het halen van activiteiten naar de stad is een initiërende rol, 

personeelsbeleid en bedrijfsvoering heeft te maken met hoe evenementen (of organisaties) zijn 

ingericht en hoe de publieke managers om mogen gaan met hun gelden. Bij de laatste peiler is 

bedrijfsmatigheid het sleutelwoord en hier wordt In paragraaf 5.3 verder op deze ingegaan.  
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5.2.3 Belangen van de gemeente Eindhoven  

In zijn algemeenheid wordt ook aangegeven dat verschillende beslissingen om een bepaalde rol in te 

nemen, te maken hebben met het voeren van regie. De gemeente wil sturen op de projectorganisatie 

en kiest in sommige gevallen voor een specifieke rol als partner of organisator, daarbij speelt de 

relatie die er met de beoogde partner is (zoals eerder benoemt) ook een rol.  

 

Als we kijken naar de rol van de gemeente Eindhoven dan zijn de overwegingen die men neemt om 

een rol in te nemen aan het verschuiven. De gemeente wil liever zoveel mogelijk partner zijn of 

vergunningverlener, maar een totaal evenement liever niet op zich nemen. Enkel en alleen als het 

gaat om gastheerschap. Men delegeert daarom veel organisatietaken naar andere (private) partijen, 

maar wil zelf wel sturing geven op aspecten van het project. Mede om haar eigen doelen (burgers 

vermaken, Eindhoven op de kaart zetten, mensen naar de regio trekken) te verwezenlijken. De 

respondenten stellen dan ook dat het doel van de gemeente Eindhoven moet zijn om deze belangen 

in beleid te verankeren en bij de organisatie van sportevenementen deze belangen naar voren te 

brengen. Of de rol van de gemeente nu vergunningverstrekker, partner of organisator is. Tevens komt 

uit de bevindingen naar voren dat vaak een andere partij dan de gemeente beter geschikt is om een 

evenement te organiseren, zodat de gemeente per definitie niet de hele organisatie op zich moet 

nemen. De respondenten stellen dat andere partijen, die minder verantwoording hoeven af te leggen, 

bedrijfsmatiger en efficiënter kunnen werken dan de overheid en daardoor beter geschikt zijn voor de 

organisatie van evenementen. Deze argumenten lijken bevestigd te worden door de EK casus, waarin 

aangehaald is dat sommige besluitvormingsprocessen te veel tijd kostte en vertragend werkte op de 

organisatie van het evenement. 

 

Deze veranderende rol van de overheid heeft invloed op de rol die de gemeente zich toeeigent en kan 

verklaard worden door het gedachtegoed over New Public Management. Deze stelt dat de overheid 

steeds meer handelt vanuit een bedrijfsmatiger perspectief om zodoende efficiënter en meer 

effectiever te kunnen handelen en haar belangen kan representeren. Volgens het NPM zou de 

overheid als doel moeten hebben om publieke diensten op een adequate en efficiënte wijze in te 

richten. Het belang van de gemeente Eindhoven hoeft dan niet in gevaar te komen, maar zou 

efficiënter en adequater in de evenementorganisatie ingebed kunnen worden. Veel heeft dan ook te 

maken met het vertrouwen dat de gemeente heeft in de organisator. Uit de bevindingen kwam naar 

voren dat de relatie met stichting Citydynamiek verstoord was en de belangen van de gemeente niet 

meer behartigd werden. De EK casus liet zien dat de gemeente het gevoel had niet langer haar eigen 

belangen te kunnen inbedden in het beleid van de organisatie. De positie die men heeft ten opzichte 

van de evenementorganisatie is dus essentieel. De vraag is of de gemeente voldoende 

machtsmiddelen heeft om haar eigen belangen te kunnen verwezenlijken, ook wanneer zij niet tot het 

hart van de organisatie behoort. Deze machtsaspecten zijn vooral terug te herleiden tot het voeren en 

vormgeven van beleid. Volgens de respondenten is de gemeente er ook voor om partijen bij elkaar te 

brengen en wordt zodoende met veel belangen van anderen geconfronteerd. Het vormgeven van 

beleid en het komen tot gezamenlijke doelen is dan lastig. Eerder is aangegeven dat het maken van 
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beleid een continue strijd is. De volgende uitspraak van Bovens (2001) zou kunnen verklaren hoe in 

de toekomst belangenconflicten zoveel mogelijk vermeden kunnen worden. De bestaande procedures 

voor de totstandkoming van beleid zijn op te vatten als mechanismen voor het beslechten van 

conflicten en het tot stand brengen van werkbare compromissen. Daar de respondenten veelvuldig 

aangeven dat er weinig beleid omtrent sportevenementorganisaties is opgesteld én met de conflicten 

bij de EK Zwemmen, de slechte uitkomsten van de Pro Tour Eindhoven en de roep van respondenten 

om helder en zuiver in te steken bij het organiseren van evenementen, in het achterhoofd, kan er 

gesteld worden dat de door Bovens genoemde procedures te weinig zijn doordacht.  

 

Anderzijds kan ik ook hier stellen dat er binnen het vormgeven van beleid vooral de eerder genoemde 

politieke visie gehanteerd wordt. Bij de politieke visie duurt namelijk de strijd om het beleid vorm te 

geven ook gedurende het proces voort. Kenmerkend is de ambtelijke strijd die niet lijkt op te houden 

en blijven de mogelijkheden bestaan om het geformuleerde beleid alsnog te ontwijken (Bovens, et al., 

2001, blz. 93-94). Bij de analytische visie is de uitvoering van het beleid een strak geordend proces 

met als doel de gestelde doelen te realiseren. Dat leek in de gevallen van de Pro Tour Eindhoven en 

de EK Zwemmen niet het geval. In paragraaf 5.2.1 is eerder al aangegeven dat de beleidsvorming van 

de gemeente Eindhoven aan de politieke visie gerelateerd kan worden. Deze voorbeelden lijken dat te 

versterken. In paragraaf 5.4 zal er worden ingegaan welke beleidsconsequenties dit heeft en welke 

organisatorische uitdagingen er bestaan omtrent doelen, belangen, keuzes en in te nemen rollen bij 

de organisatie van sportevenementen.  

5.3 Verwezenlijken van doelen 

Paragraaf 5.1 gaf aan dat de gemeente diverse rollen kan innemen als het gaat om het organiseren 

van sportevenementen. In paragraaf 5.2 is gebleken dat er diverse belangen zijn voor de gemeente 

Eindhoven om een sportevenement te organiseren. Uit de interviews kwam sterk naar voren dat de 

gemeentelijke organisatie niet is ingericht om evenementen te organiseren of de ambtelijke 

organisatie moeilijkheden kent bij het participeren in projectorganisaties. Er werden vooral 

controverses herkend als het ging om het voeren van regie. Wanneer de gemeente nadrukkelijk haar 

standpunten naar voren wilde brengen over een sportevenement en/of de vraag werd gesteld of de 

manier van werken van de overheid past bij de dynamische sportevenementenorganisatie, werd de 

werkwijze ter discussie gesteld. Deze paragraaf zal dan ook ingaan op het belang dat de 

respondenten erkennen omtrent regie voeren (5.3.1), de vraag in hoeverre de overheid bedrijfsmatig 

kan werken (5.3.2, 5.3.3 en 5.3.4) en welke beleidsconsequenties dit heeft zal op basis van de 

paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3 in paragraaf 5.4 behandeld worden.  

5.3.1 Regie voeren 

Uit de interviews kwam naar voren dat gemeente graag wil sturen. De keuze om te sturen is volgens 

een enkeling niet helemaal zuiver, maar in zijn algemeenheid wordt verondersteld dat de gemeente 

door haar kennis en kunde, de financiële middelen die zij beschikbaar stelt en de doelen die zij met 

evenementen heeft, een belangrijke stem mag en wil opeisen bij de organisatie van evenementen.  
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Volgens de respondenten kan er regie gevoerd worden door:  

 Beleid en strategie uit te weken; 

 Bedrijfsmatig opereren. 

 

Wanneer het gaat om beleid en strategie oordeelt men dat dit nog te weinig is uitgedacht. Een aantal 

respondenten stellen echter dat wanneer er een sterk beleid is je een krachtig regie-instrument in 

handen hebt. Het strategisch wegzetten van de organisatiedoelen, het duidelijk uitvoeren van beleid 

en de juiste mensen verantwoordelijk maken voor bepaalde aspecten van het project, kan mogelijk tot 

meer succes leiden. Het benoemen van een bestuursmodel door de respondenten is hierin 

interessant. Een strategisch sterk (gemeente)bestuur met helder en sterk beleid kan volgens de 

respondenten veel verschil maken. Tevens is het van belang dat de evenementorganisatie constant 

met dezelfde mensen samenwerkt. Zo voorkomt men dat de organisator bij andere mensen binnen de 

ambtelijke organisatie haar heil gaat zoeken en kan uniformiteit van het uit te voeren beleid 

nagestreefd worden. Wanneer deze insteek wordt gekozen kan men ook een externe partij 

verantwoordelijk maken voor het uitvoeren van haar beleid. In een eerder stadium heeft zij ook de 

stichting Citydynamiek als publiek private partner gevonden om uitvoerend meer bewegingsvrijheid te 

creëren, maar de uitkomsten zijn niet wat de gemeente ervan had gedacht. Enerzijds lagen verstoorde 

relaties hier aan ten grondslag. Anderzijds geeft de stichting aan dat het ontbreken van beleid en 

strategie, hen tot eigen interpretatie van de bedrijfsvoering heeft verleid.  

 

Als het gaat om regie voeren dan heeft dat voor een belangrijk deel ook te maken met hoe 

bedrijfsmatig men kan opereren. Uit de interviews en de EK casus kwam nadrukkelijk naar voren dat 

wanneer de gemeente bedrijfsmatiger zou kunnen functioneren, men sneller, adequater en effectiever 

binnen een evenementenorganisatie kon handelen en zelfs serieuzer genomen zou worden. Zeker 

wanneer zij de rol als partner in organisatie en communicatie of de organisatie van het hele 

evenement opeist. Daar de gemeente Eindhoven voor zichzelf een belangrijke taak ziet om sturing te 

geven, is volgens de respondenten het belangrijk om daar een goeie invulling aan te geven en is een 

meer bedrijfsmatigere insteek essentieel. Alternatief is dan ook om de eigen organisatie 

bedrijfsmatiger te laten opereren om zodoende als partner nadrukkelijker te kunnen sturen. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om sturing te geven, zoals hierboven omschreven, maar de belangrijkste 

die men noemt is het bedrijfsmatiger opereren en het verankerden van sterk overheidsbeleid. In 

hoeverre de overheid bedrijfsmatig kan opereren zal in de volgende paragraaf uiteengezet worden.  

5.3.2 Gemeente Eindhoven als bedrijfsmatig overheidsorgaan 

In het theoretisch kader is de veranderende rol van de overheid en het gedachtegoed omtrent New 

Public management beschreven. Volgens de respondenten kent de overheid, wanneer het om 

bedrijfsmatigheid gaat, twee gezichten. Aan de ene kant is er een deel van de overheid die wordt 

gezien en ervaren als een log en traag ambtenarenapparaat waar verantwoording, regelgeving, 

bureaucratie en indekken de boventoon voeren. Aan de andere kant erkennen de respondenten dat er 

diverse ambtenaren binnen de gemeente zijn die prima bedrijfsmatig kunnen opereren. Daarbij is het 

ook belangrijk aan te geven dat veel respondenten oordelen dat de sport- en evenementensector 
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gezien worden als dynamischere en bedrijfsmatigere afdelingen binnen de gemeente Eindhoven in 

vergelijking tot andere.  

 

In het theoretisch kader zijn twee verschijningsvormen van het New Public Management omschreven. 

Een meer radicale stroming die privatisering en deregulering beschrijft en een meer gematigde 

stroming die de oplossingen binnen de overheidsorganisatie of –bureaucratie zoekt (De Vries 1998 in: 

Van de Maat, 2003). 

 

Kijkend naar de bevindingen dan zijn beide verschijningsvormen van het NPM te herkennen. De 

radicale stroming zien we terug bij de institutionalisering van de stichting Citydynamiek. De gematigde 

stroming zien we terug bij de bedrijfsvoering waarmee bijvoorbeeld de gebiedsmanager of de 

accommodatiemanager zijn of haar organisatie aanstuurt. Ook het handelen van bepaalde afdelingen 

(sectoren sport en evenementen) of bepaalde ambtenaren kan als gematigd bedrijfsmatig beoordeeld 

worden. De respondenten geven aan dat de verschijningsvorm waarbij stichting Citydynamiek de 

private partij is, op dit moment niet werkt. Dit heeft te maken met de (machts)relatie tussen de lokale 

overheid en het bestuur/directie van de stichting. Men geeft aan dat een verstoorde relatie niet leidt tot 

de beoogde gemeentelijke doelen. De manier waarop de stichting opereert is dan erg bedrijfsmatig, 

maar wanneer de doelen niet bereikt worden of de uitkomst niet gewenst is, dan heeft een (radicale) 

bedrijfsmatige aanpak geen zin. De gematigde stroming wordt vaker herkend binnen de gemeente 

Eindhoven, maar levert ook niet het gewenste resultaat. De context waarbinnen de gemeente moet 

opereren, belemmerd capabele ambtenaren om bedrijfsmatig te kunnen opereren. Bedrijfsmatig 

opereren is dus lastig in te passen in de institutionele context van het ambtenarenapparaat welke zich 

moet houden aan regelgeving en vaste kaders. Toch zijn niet alle respondenten het eens over de 

stelling dat de overheid niet bedrijfsmatig zou kunnen zijn. Enkele geven aan dat het wel 

bedrijfsmatiger mag, maar dat er zeker de capaciteiten en competenties binnen het personeel zijn om 

bedrijfsmatig te kunnen opereren. Algemeen beeld is wel dat men zich moet realiseren dat zij 

ambtenaar zijn en zullen blijven: Bedrijfsmatig, maar niet zeker commercieel.  

 

De respondenten hebben wel een duidelijk beeld hoe de overheid bedrijfsmatiger ingericht zou 

kunnen worden. Dit wordt in de volgende paragraaf besproken.  

5.3.3 Organisatorische inbedding van de bedrijfsmatige overheid 

Wanneer het gaat om een bedrijfsmatige aanpak van sportevenementen blijkt uit de 

onderzoeksbevindingen dat de gemeente op twee wijzen geïnstitutionaliseerd zou kunnen worden. 

Enerzijds door binnen de eigen organisatie een afdeling in te richten waar een vaste club 

medewerkers uitvoer geeft aan het evenementenbeleid. Anderzijds door een organisatievorm buiten 

de eigen ambtelijke organisatie waar regie op gevoerd wordt. Het laatste is in deze wel essentieel. De 

directeur van het Indoor Sportcentrum Eindhoven vatte dit het meest treffend samen: Het beleid moet 

vanuit ambtelijke hoek ontwikkeld worden, met de expertise uit de stad. De overheid moet dus wel 

degene zijn die uiteindelijk kan sturen op de organisatie.  
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De meningen hieromtrent verschillen. Een deel van de respondenten oordeelt dat een stichtingsvorm 

buiten de overheid, met als voorwaarde dat er gestuurd wordt vanuit een strategisch 

gemeentebestuur/beleid, het meest probate middel is om bedrijfsmatig te kunnen organiseren. Een 

ander deel geeft aan dat wanneer je regie wilt behouden je deze afdeling intern moet organiseren. Zij 

baseren hun mening dan vooral op de verstoorde relatie met stichting Citydynamiek. Wel geeft men 

aan dat de organisatievorm buiten de overheid waarschijnlijk het meeste handelingsvrijheid geeft en 

dus bedrijfsmatiger kan zijn. Vooral omdat er minder transparant en met meer onderhandelingsvrijheid 

geopereerd kan en mag worden.  

 

Het eerder gehanteerde schema van Lane (1994 in Bovens, Hemerijck, 1996) geeft de belangrijkste 

verschillen weer tussen een meer bedrijfsmatige overheid en een die nog volgens de traditionele 

bestuurskundige benadering handelt. De gemeente Eindhoven kiest in sommige gevallen voor een 

bedrijfskundige invalshoek en in andere gevallen voor een bestuurskundige. De respondenten geven 

aan dat de regels bijvoorbeeld altijd belangrijker blijven dan de resultaten en waar het liefst efficiënt 

gehandeld zou willen worden is behoorlijkheid van bestuur vaker een afweging om minder efficiënt te 

werk te gaan. Toch probeert men steeds vaker een afweging te maken om in sommige gevallen 

bedrijfsmatiger te handelen. Volgens Bovens en Hemerijck (1996) zullen bij een dergelijke 

verschuiving van de bestuurskundige naar de bedrijfsmatige overheid, ambtenaren en bestuurders 

ook anders gaan handelen. Deze onzekerheid is volgens Bovens en Hemerijck (1996, blz. 160) een 

van de redenen waarom de integriteit soms in het gevaar kan komen: Ambtenaren en bestuurders zijn 

thans bezig hun weg te vinden in de kwesties die door de bedrijfsmatige overheid worden 

opgeroepen. Deze constatering is dus zeer essentieel wanneer er gekeken wordt naar de legitimiteit 

van het overheidshandelen en hoe bedrijfsmatig men kan zijn, zonder dat het schade berokkent aan 

de algemene waarden die het openbaar bestuur kent. De gemaakte keuzes moeten verantwoord 

worden en constant gespiegeld worden aan de beginselen van behoorlijk bestuur.  

 

De gemeente Eindhoven kenmerkt zich door dit proces. De respondenten geven aan dat het 

opzoeken van kaders, zelfde soort kwesties met zich meebrengen. De coördinator evenementen 

illustreerde dat met een mooi voorbeeld:  

Het gaat allemaal over integriteit en transparantie, het is allemaal waar. Maar je ziet het nu bij 

Guus Meeuwis, ik weet daar alle ins en outs. Als ik dan alles controleer op basis van de 

vergunning, dan moet het gewoon aangepast worden. Maar nu willen ze daar iemand anders 

opzetten, omdat wanneer je lang samenwerkt met iemand je misschien niet objectief kan zijn. 

Dat zou best kunnen. Maar nu komt er iemand die indruist tegen de afspraken die aan de 

voorkant zijn gemaakt, dan zegt de organisator: ‘Gemeente Eindhoven, betrouwbare partner? 

Ik dacht het niet.’ En volgend jaar zeggen ze: ‘Erik met jou doen we geen zaken, want jij 

beloofd dingen die je toch niet nakomt!’ 

 

Het geeft tevens aan dat betrouwbaarheid niet altijd door de regelgeving wordt bereikt, maar hoe 

paradoxaal dit ook mag klinken, soms de gemeente juist als minder betrouwbare partner gezien kan 
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worden. Jacobs (1993) geeft aan dit dit een voorbeeld is van een publieke deugd die wordt gezien als 

een commerciële zonde. Overheidsmanagers zullen niet altijd hun beloften gestand kunnen houden 

doordat zij overstemd kunnen worden door het primaat van de politiek. Dit geeft overheidsmanagers 

en de bedrijfsmatige overheid als geheel altijd een odium van onbetrouwbaarheid in de ogen van de 

ondernemers. Het belang (of resultaat) van de commerciële partner lijkt in het voorbeeld bepalend of 

de gemeente betrouwbaar wordt geacht of niet. Begrippen als legitimiteit en integriteit worden dan niet 

gespiegeld aan het begrip betrouwbaarheid.  

 

Volgens de respondenten zijn er twee vormen waarbinnen de gemeente Eindhoven regie zou kunnen 

voeren bij de organisatie van sportevenementen. Daarbij is wel van belang dat het spanningsveld 

tussen bedrijfsmatigheid, integriteit en legitimiteit niet in gevaar komt. Het voorgaande voorbeeld heeft 

aangetoond dat de betekenis die men hier aan geeft tussen een private en publieke partij kan 

verschillen. De respondenten geven aan dat één van de twee voorgestelde organisatievormen de 

bedrijfsmatigheid van de overheid ten goede komen. Bovens stelt wel dat een verschuiving van de 

bestuurskundige naar een bedrijfskundige overheid het legitimiteitvraagstuk sterk onder druk zet.  

De volgende paragraaf geeft antwoord hoe bedrijfsmatig de overheid kan handelen.  

5.3.4 Legitimiteitvraagstuk vraagt om aandacht van de bedrijfsmatige overheid 

Hoe ver mogen ambtenaren of mag de overheid gaan in haar bedrijfsmatige aanpak zonder dat de 

integriteit van de gemeente Eindhoven in gevaar komt? Het is een belangrijke vraag die ingeleid is 

door de veronderstelling dat ambtenaren en bestuurders nieuwe grenzen ontdekken en kaders stellen 

bij de verschuiving van een bestuurskundige naar een bedrijfskundige overheid. Grenzen en kaders 

die binnen het toelaatbare ook gezocht worden volgens de respondenten. 

 

Eerder zijn twee theoretische concepten over de waarden en normen van de overheid behandeld. De 

deugdenstelsels van Jacobs (1993) geven enerzijds de commerciële ethos weer, die de klassieke 

burgerlijke deugden en de waarden en normen van het handel drijven herbergt. Anderzijds de martiale 

ethos die de klassieke heroïsche deugden en de normen en waarden van het veroveren, beschermen, 

beheren, exploiteren en besturen van territoria weergeeft. De martiale deugden kent veel gelijkenissen 

met de bestuursmatige benadering en de bedrijfsmatige met de commerciële deugden. Enerzijds een 

benadering waar de arbeidsethos gekenmerkt wordt door stabiliteit, rechtvaardigheid en het bestuur 

zich concentreert op de afbakening en uitoefening van rechten, plichten en bevoegdheden. Anderzijds 

een benadering waar de uitkomst centraal staat en efficiëntie en effectiviteit kernwoorden zijn. De 

gemeente Eindhoven wil zich graag typeren als een ondernemende overheid, die volgens de 

respondenten om regie te voeren ook kritisch moet zijn op het te voeren beleid. Aan de andere kant 

wordt er ook loyaliteit nagestreefd en is men gehoorzaam en gedisciplineerd. Volgens de literatuur en 

ook volgens de respondenten kan er volgens de lokale overheid niet alleen voor een bedrijfskundige 

invalshoek gekozen worden of gehandeld worden uit het commerciële deugdenstelsel. Een aantal 

respondenten stellen dat een overheid altijd transparant moeten handelen en zich zorgen moet gaan 

maken als één en hetzelfde verhaal niet meer verkondigd kan worden. Zoals het sectorhoofd sport 

tijdens het interview zei: Ik moet hetzelfde verhaal aan jou kunnen vertellen, maar ook aan de pers en 
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de bestuurders. De respondent acht hier de context waar binnen dergelijke uitspraken gedaan worden 

minder relevant. Een ander deel van de respondenten zegt dat er af en toe bedrijfsmatiger gehandeld 

mag worden en men minder transparant hoeft te zijn ten bate van een groter doel. In bepaalde 

gevallen verlangt volgens hen de context dit. Transparant zijn hoeft niet de bepalende voorwaarde te 

zijn om legitiem en integer te kunnen handelen. Volgens een van de respondenten hoeft de overheid 

zich geen zorgen te maken zolang ze zich maar aan hun wettelijke taak houden.  

 

Op basis van de interpretatie van de literatuur en onderzoeksbevindingen kan ik als onderzoeker 

stellen dat, de lokale overheid niet voor één van de twee deugdenstelsels moet kiezen of één van de 

twee benaderingen van Lane (1994 in Bovens, Hemerijck, 1996). Afhankelijk van de context kan de 

gemeente een bepaalde rol, gedrag of houding aannemen. De bedrijfsmatige overheid zal daarom op 

haar best een hybride overheidsorganisatie zijn: Een mengvorm van commerciële en martiale 

principes en praktijken. In hoofdstuk 3 is reeds een voorbeeld aangehaald waar een private deugd, 

een publieke zonde kan zijn. Bijvoorbeeld bij het selecteren van partners. In de EK casus is aangeven 

dat men alleen integer kan handelen als iedereen dezelfde kansen krijgt. Het geschetste voorbeeld 

geeft aan dat de integriteit in gevaar kan komen als bijvoorbeeld een bekende partner gevraagd wordt 

werkzaamheden te verrichten en anderen de kans wordt ontnomen mee te dingen. Men geeft in de 

interviews aan dat men als overheid dit altijd moet blijven bewaken en iedereen dezelfde kansen moet 

bieden. Echter men geeft ook aan een redelijk onafhankelijke organisatievorm te willen hebben met 

meer slagkracht en onderhandelingsvrijheid, die in dergelijke situaties niet aan deze regels hoeft vast 

te houden. Het legitimiteitvraagstuk is voor de overheid dan minder relevant als derden de organisatie 

op zich zouden nemen.  

 

De twee organisatievormen die de respondenten voorstellen kennen allebei haar eigen 

legitimiteitvraagstukken. De overheid met een eigen evenementafdeling kan wel bedrijfsmatig 

handelen maar zal nooit enkel voor een bedrijfskundige benadering kunnen opereren. De martiale 

deugden en algemene voorwaarden van behoorlijk bestuur zullen nooit uit het zicht moeten 

verdwijnen. Een organisatievorm buiten de eigen organisatie kan wat dat betreft veel bedrijfsmatiger te 

werk gaan, maar men is bang dat hier minder regie op gevoerd kan worden. Tevens kan men 

afvragen hoe legitiem en integer deze organisatievorm is, als het binnen de context als verkapte 

overheidsorganisatie gezien wordt. Als de overheid nadrukkelijk regie kan voeren op een organisatie 

buiten haar eigen overheidsapparaat, dan kan dit wel eens als een overheidsorgaan gezien worden 

en worden dezelfde martiale deugden en voorwaarden ook hierop van toepassing.  
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5.4 Beleidsconsequenties  

De voorgaande paragrafen hebben de noodzaak van een stevig evenementenbeleid aangetoond. Op 

dit moment wordt het beleid van de overheid per evenement bepaald en vrij opportuun in nieuwe 

evenementen stapt. Vooral het opportunisme wordt door de respondenten als hinderlijk ervaren als je 

duidelijk regie wilt voeren en dus wilt sturen. De rol die de gemeente inneemt is mede hierdoor dan 

vaak niet dezelfde. Eerder werd deze opportune benadering al gespiegeld aan de politieke visie van 

Bovens. Noordegraaf (2004) laat zien dat dit ook een constructivistische benadering is van het 

vormgeven van beleid. 

 

De respondenten hebben liever duidelijk en doelbewust beleid en dus lijkt het erop dat de gemeente 

Eindhoven zich meer vanuit een analytische visie beleid moet gaan vormen. In die visie is het beleid 

een product van doelbewuste keuzes, is het beleid gericht op het oplossen van problemen en wordt er 

doelgericht en weloverwogen gehandeld door de beleidsuitvoerders. De analytische visie kenmerkt 

zich door rationele afwegingen te maken van voor- en nadelen van alternatieve handelswijzen met als 

doel gedragingen van burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties doelgericht te 

beïnvloeden. Zoals eerder verondersteld, wordt nu vaak de politieke visie gehanteerd. De politieke 

visie waarin niet de kennis en de rationele afweging het belangrijkste bij de totstandkoming en 

uitvoering van beleid, maar waar macht en draagvlak kernbegrippen zijn. Het lijkt hierdoor geen 

gewenste benadering van het vormgeven van beleid. De respondenten zijn dan ook niet overtuigd dat 

dit leidt tot krachtig evenementenbeleid en men ziet door de vele compromissen die vaak gesloten 

worden, de mogelijkheid om zelf te sturen, afzwakken.  

 

Ondanks dat sommige respondenten waken voor politieke veranderingen (bijvoorbeeld door 

verkiezingen en het veranderen van de samenstelling van de gemeentebestuurders), waardoor het 

beleid weer veranderd zou kunnen worden, denkt men dat het vasthouden aan één vastgesteld beleid 

op lange termijn toch kan werken. De dynamische context van de sportevenementenorganisatie 

vraagt om krachtig overheidsbeleid en op basis van de theorie en onderzoeksbevindingen, kan ik 

concluderen dat de analytische visie hier het meeste duidelijkheid zou kunnen verschaffen. Binnen de 

cultuur van de gemeente Eindhoven lijkt op basis van de onderzoeksbevindingen en de interpretatie 

van de onderzoeker echter dat dit proces langzaam verloopt en men vaak vasthoudt aan de politieke 

visie. Dit is overigens niet verwonderlijk als gekeken wordt naar de politieke context waarin de 

gemeente moet opereren. De vraag of de gemeente Eindhoven de analytische visie kan nastreven 

zou in de praktijk ervaren moeten worden. Volgens de respondenten zou het mogelijk kunnen zijn en 

in ieder geval wenselijk.  
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In deze studie is er onderzoek gedaan naar de rol die gemeente Eindhoven kan hebben bij de 

organisatie van grote sportevenementen en welke lering er getrokken kan worden door ervaringen uit 

het verleden. De bevindingen en analyse van dit onderzoek zijn reeds uitgebreid aan bod geweest en 

leidt in dit hoofdstuk tot de beantwoording van de hoofd- en deelvragen.  

 

Allereerst zal stil gestaan worden bij de beantwoording van de deelvragen: 

Welke rol neemt de gemeente Eindhoven in bij de organisatie van grote sportevenementen?  

De gemeente Eindhoven kan volgens de respondenten bij de organisatie van grote sportevenementen 

diverse rollen op zich nemen. Er zijn drie categorieën te onderscheiden: 

 De gemeente als vergunningverstrekker 

 De gemeente als partner 

 De gemeente als organisator 

Na de theoretische duiding, met de onderzoeksbevindingen kan ik als onderzoeker concluderen dat, 

het wenselijk is dat men gedurende het hele project zich schikt in één van deze categorieën. 

Ervaringen van de respondenten tonen aan dat het niet wenselijk is wanneer tussentijds gewisseld 

wordt tussen deze categorieën. Dit heeft alles te maken met het verwezenlijken van de doelen van de 

gemeente Eindhoven. Naast deze drie categorieën zijn er nog andere rollen te onderscheiden die elk 

gelieerd zijn aan één van de bovengenoemde categorieën. Het innemen van deze rollen is afhankelijk 

van de fase waarin het project zich op dat moment begeeft. Het switchen tussen deze rollen, in de 

verschillende fases van het project, wordt zowel vanuit de empirie als de literatuur, als wenselijk zoniet 

noodzakelijk ervaren. Elke fase verlangt zijn eigen specifieke rol die ingenomen wordt.  

 

De gemeente is vanuit haar ambtelijke rol altijd vergunningverstrekker bij sportevenementen, maar 

vaak kiest zij voor de rol als partner in organisatie en communicatie. Zij draagt dan bij aan het 

ondersteunen en faciliteren van de organisatie. Vaak doet zij dit omdat zij kennis heeft van de 

organisatie, ondersteuning kan bieden op infrastructureel en logistiek vlak en graag haar eigen doelen 

wil verwezenlijken bij de organisatie van het evenement. 

 

Welke overwegingen liggen ten grondslag aan het bepalen van de rol van de gemeente 

Eindhoven bij de organisatie van grote sportevenementen?  

Belangrijk bij het bepalen van de rol van de overheid zijn de overwegingen die aan het proces vooraf 

gaan. De gemeente Eindhoven onderzoekt of het evenement past binnen de stad en wenst 

evenementen die passen bij de kernwaarden of het DNA van de stad. De kernwaarden zijn Licht, 

Sport, Technologie, Talent en Design. Bij acquisitie van het evenement zijn er ook andere afwegingen 

die bepalen hoe de rol van de gemeente tijdens de organisatie van het project zou zijn. De partner en 

het doel wat de gemeente heeft met het evenement zijn dan bepalend. Verondersteld wordt dat vaak 

voor de partner in communicatie en organisatie gekozen wordt wanneer het gaat om stadspromotie en 

bij grote nationale en internationale projecten. Bij kleinere evenementen kiest men vaker voor een rol 

als vergunningverlener en stelt men marginale doelen. De gemeente is in principe alleen organisator 
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van een totaal evenement als zij dat vanuit een gastheer rol van de gemeente Eindhoven wenselijk 

acht. Dit zijn vooral evenementen die de prestaties van bepaalde burgers of groeperingen 

bestempelen of wanneer er speciaal iets voor de burgers georganiseerd wordt. Bij grote 

sportevenementen is dit vrijwel niet het geval. 

 

Welke rollen zijn er binnen de verschillende fases van het projectmanagement (volgens Bos en 

Harting 2006) te onderscheiden en in hoeverre heeft dit invloed op het handelen van de 

projectleden?  

Er zijn diverse rollen binnen de fases van het projectmanagement te onderscheiden. Tabel 3 laat zien 

welke rollen er zijn en plaatst deze binnen de eerder genoemde categorieën. Geconcludeerd mag 

worden op basis van de reacties van de respondenten en de literatuur, dat het handelen binnen elke 

fase een andere invulling van de projectleden vergt. Volgens Bos en Harting heeft elke fase specifieke 

kenmerken waarop ingespeeld dient te worden. Dit heeft invloed op het handelen van de projectleden 

met name voor wat betreft de rol die wordt ingenomen. Wanneer er bijvoorbeeld gekozen wordt om 

een monitorrol in te nemen in de uitvoeringsfase, dan zal dit van de projectleden verlangen dat zij 

kritisch de kaders en voorwaarden bewaken. Kiest de lokale overheid ervoor om een uitvoerende rol 

als partner in organisatie en communicatie in te nemen, dan zal in de uitvoeringsfase hele andere 

handelingen van de projectleden gevraagd worden. Het handelen binnen de fases vraagt per fase een 

specifieke insteek, maar is daarom vooral ook onderhevig aan de gekozen rol. De gekozen rol bepaalt 

in grote mate welke handelingen de projectleden namens de gemeente Eindhoven zullen verrichten.  

 

In hoeverre sluit de invulling van de rol van de gemeente Eindhoven aan bij de gemeentelijke 

doelen die men beoogd bij het organiseren van grote sportevenementen?  

De keuzes om een bepaalde rol in te nemen stroken niet altijd met de doelen die men als 

gemeentelijke organisatie beoogd. De EK casus heeft inzicht gegeven in een situatie waarin de rol 

van de gemeente Eindhoven gedurende het proces veranderde. Hierdoor werden de vooraf gestelde 

doelen in mindere mate behaald en waren de respondenten van mening dat dit niet het gewenste 

resultaat met zich meebracht. De respondenten gaven tevens aan dat het resultaat onder invloed van 

de rol van de gemeente bij andere evenementen (zoals de Pro Tour Eindhoven) ook niet altijd 

overeenkwam met de doelen die men voor ogen had. Dit is echter niet alleen bepalend hoe de rol 

wordt ingestoken, maar is ook context afhankelijk.  

 

Daarnaast is het ook belangrijk om te constateren dat de respondenten vaak vinden dat er opportuun 

wordt omgegaan met de keuze voor een bepaalde rol. Zij vinden dat de doelen eenduidiger bepaald 

kunnen worden als er vooraf strakker vormgegeven beleid is en er meer duidelijkheid is over de 

invulling van de rol en de doelen die zij beoogd.  

 



Veranderende overheidsrol bij grote sportevenementen 

 

80 

In hoeverre is de gemeente Eindhoven in staat bedrijfsmatig te opereren en hoe ver mogen 

ambtenaren of mag de overheid gaan in haar bedrijfsmatige aanpak zonder dat de integriteit 

(van de lokale overheid) in gevaar komt? 

De veranderende rol van de lokale overheid stelt de gemeente Eindhoven in staat om steeds 

bedrijfsmatiger te kunnen opereren. De respondenten van de gemeente Eindhoven geven aan dat de 

bedrijfsvoering in de sector sport al bedrijfsmatig wordt ingestoken, maar wanneer er gekeken wordt 

naar de organisatie van sportevenementen dit wel bedrijfsmatiger zou mogen.  

De verschuiving van een bestuurskundige naar een bedrijfsmatige overheid, welke valt te duiden 

volgens het New Public Management, biedt mogelijkheden om de bedrijfsvoering en het delegeren 

van taken van de gemeente Eindhoven te optimaliseren. Uiteraard met als doel om bedrijfsmatiger te 

kunnen opereren. Bij deze verschuiving zijn wel integriteitvraagstukken betrokken, welke volgens de 

respondenten en de onderzoeker opgevangen kan worden door het vormen van eenduidig en helder 

beleid. Op dit moment zijn er te weinig richtlijnen om sportevenementen organisatorisch, beleidsmatig 

en bedrijfsmatig te kunnen insteken. Dit leidt er toe dat ambtenaren en bestuurders zelf hun weg gaan 

zoeken in dit bedrijfsmatige model. Bovens en Hemerijck (1996) zien vooral bij deze zoektocht 

obstakels omtrent de integriteit van de overheid. Op basis van de bevindingen, literatuur en 

interpretatie van de onderzoeker valt te concluderen dat het vormen van overheidsbeleid, op basis 

van de analytische visie op beleid, richtlijnen kan geven om a) bedrijfsmatiger te kunnen opereren en 

b) integriteitvraagstukken van tevoren de kop in te drukken. Of het realistisch is om de analytische 

visie gemeentebreed in te voeren, valt te bezien. De politieke visie lijkt breed ingebed te zijn en de 

politieke aard van het overheidsapparaat bemoeilijkt de implementatie van de analytische visie. 

Mogelijke oplossing zou zijn om specifiek sportevenementenbeleid wel volgens het analytische model 

vorm te geven en de organisatorische inbedding in dit beleid te verankeren.  

 

Welke lering kan men trekken uit ervaringen die men uit het verleden heeft met betrekking tot 

de organisatie van grote sportevenementen?  

De belangrijkste lering die men kan trekken op basis van de ervaringen uit het verleden is, dat er een 

sterke behoefte is aan beleid en organisatiestructuur. Men erkent de behoefte aan algemeen beleid en 

stelt ter discussie of de huidige organisatiestructuur nog werkbaar is voor de overheid. De gemeente 

Eindhoven zal volgens de respondenten een transformatie moeten ondergaan naar een meer 

bedrijfsmatige overheid. Hier hoort ook een andere organisatievorm bij. In dit onderzoek zijn twee 

mogelijke organisatievormen voorgesteld die het organiseren van sportevenementen effectiever, 

adequater en doelbewuster vorm zou moeten geven. Elk van deze organisatievormen brengt zijn 

eigen legitimiteitvraagstukken met zich mee en vraagt in het belang van de integere en transparante 

overheid nieuwe uitdagingen. De verschuiving van een bestuurskundige en bedrijfsmatige overheid 

vraagt ook een andere insteek van de ambtenaren en het gemeentebestuur. Het voeren van regie is 

ook hier het belangrijkste uitgangspunt. Het gemeentebestuur zal in haar evenementenbeleid een 

organisatievorm moeten institutionaliseren waarbij de regie over de uitkomst gewaarborgd blijft. 

Anderzijds is het belangrijk om deze organisatievorm zo in te bedden dat het niet conflicteert met de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Scherp overheidsbeleid kan ook hier de uitkomst bieden.  
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De beantwoording van de diverse deelvragen geeft inzicht in de volgende hoofdvraag: 

Welke betekenissen geven betrokkenen aan bij de totstandkoming van de rol van de gemeente 

Eindhoven bij de organisatie van grote sportevenementen en wat kan de gemeente hiervan 

leren met betrekking tot het bepalen van haar rol in de toekomst? 

Volgens de respondenten zijn er diverse rollen die de gemeente Eindhoven zou kunnen innemen bij 

het organiseren van grote sportevenementen. Op basis van de literatuur en de bevindingen heeft de 

interpretatie van de onderzoeker er toe geleidt dat deze zijn in drie categorieën zijn te onderscheiden. 

Tevens zijn er binnen de fases van het projectmanagement diverse rollen te benoemen. De rol komt 

tot stand door de doelen die de gemeente Eindhoven zichzelf vooraf stelt per sportevenement. Dit 

gebeurt nog niet volgens vastomlijnd beleid, maar op basis van kernthema’s van de stad en op het 

inspelen van passerende evenementen. Dit is vooralsnog een opportuun proces. Daarbij zijn 

contextfactoren zoals de partners waarmee wordt samengewerkt en de belangen die het evenement 

voor de stad kan hebben, bepalend voor de invulling van de rol die de gemeente wenst in te nemen. 

Er is volgens de respondenten niet een vaste, terugkerende, rol die de gemeente Eindhoven 

aanneemt bij de organisatie van grote sportevenementen, hoewel vaak wordt gekozen voor een rol als 

partner. De respondenten achten het wenselijk om in de toekomst een vaste bedrijfsmatige 

organisatiestructuur te institutionaliseren, ondersteund door een strategisch gemeentebestuur 

gebaseerd op sterk overheidsbeleid. Hoe de rol van de gemeente ingevuld moet worden en wat haar 

belangrijkste doelen dan zijn, moet hierin verankerd worden. Op basis van dit onderzoek concludeer ik 

dat de respondenten een sterk gefundeerd beleid en een organisatievorm die bedrijfsmatig handelen 

beoogd, wenselijk vinden. Dit houdt in dat de gemeente Eindhoven bij de vormgeving van beleid en de 

keuze voor een organisatievorm, legitimiteitvraagstukken in kaart moet brengen en sturing moet 

verlenen aan de verschuivende rol van bestuurskundige naar bedrijfsmatige overheid. 
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7 Discussie 

In dit hoofdstuk zal een korte discussie plaatsvinden omtrent de institutionalisering van een orgaan dat 

zelfstandig opereert en sportevenementen organiseert voor of namens de gemeente Eindhoven. In de 

hoofdstukken 4 en 5 zijn twee organisatievormen beschreven, voorgesteld door de respondenten, 

waarbinnen de overheid haar organisatietaken omtrent sportevenementen, bedrijfsmatig zou kunnen 

inbedden in de huidige overheidsorganisatie. Enerzijds een orgaan dat ingebed is binnen het 

ambtenarenapparaat en binnen de gemeente zelfstandig als afdeling opereert. Anderzijds een orgaan 

dat buiten de ambtelijke organisatie staat en kenmerken heeft van een publiek private samenwerking. 

Deze organisatievorm staat los van de gemeente Eindhoven en opereert zelfstandig als een private 

partij, aangestuurd door overheidsbeleid. 

 

De respondenten oordelen dat vooral de laatste organisatievorm een grote mate van bedrijfmatigheid 

en handelingsvrijheid geeft, maar dat de kans op regie voeren afneemt. In eerdere hoofdstukken is de 

situatie rondom Stichting Citydynamiek, die dezelfde kenmerken vertoond als de voorgestelde 

organisatievorm, onder de loep genomen. De ervaringen met deze stichting worden door de 

ambtenaren van de gemeente Eindhoven als negatief bestempeld. Vooral het ontbreken van regie op 

deze organisatie vind men hinderlijk en de relatie met de organisatie is bekoeld. 

 

De voorgestelde werkvorm blijft toch binnen een deel van de respondentengroep gewenst. In deze 

studie is niet ingegaan op de voorwaarden van publiek private samenwerkingsverbanden, maar dit 

onderzoek biedt wel openingen om deze relatie tussen een publieke en private partij en de 

mogelijkheid voor een dergelijke organisatievorm, te onderzoeken. De respondenten oordelen dat een 

dergelijk samenwerkingsverband mogelijkheden biedt om bedrijfsmatig te kunnen handelen en 

sportevenementen effectief en efficiënt te kunnen organiseren. De ervaring met de stichting 

Citydynamiek zal als basis moeten dienen om onderzoek te doen naar de voorwaarden waarop een 

dergelijke organisatievorm gestalte zou kunnen krijgen en succesvol kan zijn in het behartigen van de 

belangen van de gemeente Eindhoven. Een bestuursmodel of een vorm waarin sterk strategie en 

beleid wordt gevoerd op de organisatie zou onderdeel van deze organisatie kunnen zijn. Wel zal er 

inzicht verschaft moeten worden hoe dit model past en inbedding kan krijgen binnen een dergelijke 

PPS constructie. De gemeente Eindhoven lijkt op basis van deze studie nog niet klaar om een 

voorgestelde constructie geheel aan een private partij over te laten, men wil immers regie blijven 

uitvoeren op het te voeren beleid en organisatie van de evenementen. Dat lijkt geen optie wanneer de 

totale invulling van het nieuw te vormen orgaan louter bestaat uit niet-gemeente verantwoordelijken. 

De respondenten geven aan dat invulling namens de gemeente gewenst is, zeker wanneer het gaat 

om het voeren van regie op de bedrijfsvoering.  

 

Onderzoek binnen welke voorwaarden een dergelijke organisatievorm kan bestaan, welke 

legitimiteitvraagstukken dit met zich meebrengt en hoe de gemeente Eindhoven maximaal zou kunnen 

sturen op haar belangen die zij heeft met het organiseren van sportevenementen, kan een zeer 

bruikbare en zinvolle toevoeging geven voor nieuw te vormen sportevenementenbeleid.  
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Veranderende overheidsrol bij grote sportevenementen 

 

85 

Bijlage 1: Interview topiclijst 

Interview thema's 

Algemeen 

- Functie 

- Taken 

- Ervaringen met sportevenementen/organisaties 

 

Gemeentelijke organisatie 

- Typeringen van de lokale overheid (EHV) 

- Ervaringen met ambtelijke besluitvorming 

- Ervaringen met besluitvorming op het gebied van sport 

- Concretisering van activiteiten lokale overheid op het gebied van sport  

- ....in relatie tot andere overheden 

 

Overwegingen 

- Overwegingen voor organiseren sportevenement 

- Wat te organiseren? 

- Vooral hoe te organiseren? 

- Welke afweging voor een bepaalde rol?  

- Soorten management + projectmanagement 

- Wat is de rol van PPS hierin? Kan PPS hier een rol in betekenen? 

- Zijn er evenementen waar PPS een rol speelt?  

- Wat zijn de voordelen/nadelen? 

- Andere overwegingen? 

- Wisselende doelen / ambities / overwegingen? 

- Politiek van aard? Of andere redenen? 

- Juiste afdeling verantwoordelijk binnen evenementen? 

 

Dynamiek 

- Dynamiek in samenleving 

- Dynamische sportwereld 

- Hoe springt de overheid hier op in? Kan de overheid dat? 

- Verschil tussen publieke managers, werkvloer en samenleving?  

- Hoe verhouden sportevenementen zich hiertoe? 

 

Rol 

- Facilteren, organiseren, participeren, oriënteren, voorwaarden scheppend?  

- Wat zou de overheid moeten doen? Hoe tot die conclusie te komen? 

- Rollen representatief voor overwegingen? 

- Wat te leren van voorgaande overwegingen en evenementen?  
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- Vooral wat betreft insteek / overwegingen vooraf en tijdens evenementen? 

 

Toekomstige sportevenementen 

- Hoe aan te pakken?  

- Leermomenten? 

- Overwegingen voor de toekomst? 

- Ideaal beeld hoe de overheid kan organiseren of participeren in evenementen? 

 

 



Veranderende overheidsrol bij grote sportevenementen 

 

87 

Bijlage 2: Respondentenlijst 

Marriët Mittendorff 

Wethouder Sport van de gemeente Eindhoven.  

Verantwoordelijk voor al het sport(evenementen)beleid van Eindhoven.  

 

Guus Hulshof  

Hoofd sector Sport gemeente Eindhoven 

Verantwoordelijk voor de afdeling die zich bezighoudt met sportevenementen.  

 

Erik Vos    

Coördinator evenementen 

Vanuit zijn rol verantwoordelijk geweest voor diverse grote sportevenementen. Vooral ten aanzien van 

vergunningenbeleid.  

 

Jack van den Eijnden   

Hoofd evenementenbeleid* 

Verantwoordelijk voor het nieuw te vormen evenementenbeleid en tevens geïnterviewd op basis van 

zijn rol als citycoördinator bij de EK Zwemmen en monitorrol tijdens Pro Tour Eindhoven.  

 

Anton Ganzeboom  

Directeur Indoor Sportcentrum Eindhoven en tevens verantwoordelijk voor de acquisitie van 

sportevenementen. Toernooidirecteur van de Pro Tour Eindhoven en actief geweest bij verschillende 

evenementen zoals EK Zwemmen, EK/WK Judo, WK Tafeltennis.  

 

Anja van Buuren   

Perswoordvoerder en medewerker evenementen gemeente Eindhoven, maar ook werkzaam geweest 

als communicatieadviseur c.q. medewerker bij grote sportevenementen zoals EK Voetbal 2000, EK 

Zwemmen en andere grote evenementen zoals 18 September herdenking. 

 

Paul van Poppel   

Directeur Sportbedrijf de Karpen te Eindhoven en is projectleider geweest bij het WK Honkbal. 

 

Eric Boselie 

Directeur Stichting Citydynamiek te Eindhoven 

 

* Deze functie is volgens eigen zeggen een overbruggingsfunctie binnen de afdeling dat de 

vormgeving van het evenementenbeleid sinds kort vormgeeft.  

 

Naast bovengenoemde respondenten, meerdere informele gespreken gevoerd tijdens de 

werkzaamheden voor de EK Zwemmen 2008.  


