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Voorwoord

Voor u ligt mijn onderzoek over de wijze hoe er betekenis en invulling gegeven 
wordt  aan  het  maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  binnen  FC  Utrecht  en 
Stichting Klein Galgenwaard. Dit onderzoek is de afsluiting van mijn studententijd. 
De Master Sportmanagement en Sportbeleid  aan de Utrechtse Universiteit  is  een 
studie die ik met veel plezier heb gedaan en waar ik door het duale karakter van de 
opleiding de nodige ervaring en inzichten heb verkregen. Ik kijk met plezier terug op 
de periode aan de Utrechtse Universiteit. Ondanks dat ik positief terug kijk op het 
afgelopen  half  jaar  dat  ik  mijn  scriptie  heb  geschreven  ben  ik  blij  dat  ik  mijn 
studententijd nu kan afronden. Graag wil ik enkele mensen bedanken die mij in de 
gelegenheid hebben gesteld om dit onderzoek te kunnen doen.  Ten eerste wil ik 
Stichting Meer dan Voetbal bedanken dat ze mij de gelegenheid hebben gegeven om af 
te studeren bij  FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard.  Specifiek wil ik Edu 
Jansing en Mike Janssen bedanken voor de begeleiding en inzichten die ze mij hebben 
gegeven gedurende het afstuderen. Jean Paul de Jong en Jan Willem van Dop wil ik 
bedanken voor de medewerking en brainstorm sessies gedurende het onderzoek. Mijn 
begeleider Jan Boessenkool wil ik bedanken voor de waardevolle adviezen die hij 
heeft gegeven, zodat ik met mijn onderzoek altijd op de juiste koers bleef. Michel 
Slobbe wil ik bedanken voor het kritisch lezen van mijn onderzoek en het geven van 
feedback.  Daarnaast wil  ik FC Utrecht,  Stichting Klein Galgenwaard,  FC Twente, 
Vitesse  en  de  gemeente  Utrecht  bedanken  voor  hun  medewerking  aan  dit 
onderzoek,maar de geïnterviewde mensen in het bijzonder. Zonder deze personen was 
het niet mogelijk geweest om dit onderzoek uit te voeren. 

Ik hoop dat  FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard door mijn onderzoek inzicht 
krijgen  hoe  beide  partijen  tegen  het  maatschappelijk  verantwoord  ondernemen 
aankijken. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van mijn scriptie. 

Ard Huininga

Ahuininga@hotmail.com

Pagina 3 van 74
                                                           



MVO en Voetbal

Summary

De sport komt de laatste jaren steeds vaker centraal te staan in de maatschappij. 
Dit  is  ook  te  zien  in  het  Betaald  Voetbal.  In  toenemende  mate  wordt  van  deze 
organisaties verwacht dat ze iets terug doen voor de maatschappij. Dit uit zich in 
verschillende ontwikkelingen.  De KNVB heeft  enkele jaren geleden de Stichting 
Meer dan Voetbal opgericht. De aanleiding was destijds een onderzoek waarin naar 
voren kwam dat het Betaald Voetbal een slecht imago had. Dit imago wilde de KNVB 
door  middel  van  Maatschappelijk  Verantwoord  Ondernemen(MVO)  veranderen.  In 
navolging van de KNVB zijn ook verschillende Betaald Voetbal Organisaties(BVO’s) 
zich bezig  gaan houden met MVO.  Dit onderzoek gaat over MVO binnen BVO’s.  FC 
Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard willen graag een samenwerking aangaan met 
elkaar.  Voordat  dit  mogelijk  is,  moet  er  onderzoek  worden  gedaan  naar  de 
betekenisgeving van MVO en de invulling die beide partijen hieraan geven. Om dit te 
kunnen achterhalen is besloten om een kwalitatief onderzoek te doen binnen beide 
organisaties. Daarnaast is er gekozen om respondenten van Vitesse en FC Twente te 
betrekken in dit onderzoek. Er is gekozen voor deze twee partijen omdat die een 
samenwerking  aan  zijn  gegaan  met  een  stichting.  De  gemeente  Utrecht  is  ook 
betrokken  in  dit  onderzoek,  omdat  de  gemeente  en  deze  twee  partijen  een 
overeenkomst hebben over de inzet van rolmodellen. De data wordt verzameld aan 
de hand van semi-gestructureerde interviews,  observaties en het bestuderen van 
documenten.  Gedurende  het  onderzoek  staat  niet  de  theorie  centraal  maar  de 
betekenisgeving en de beleving van de respondenten. 

De BVO’s geven aan dat de core-business van deze organisaties het voetbal is. Het 
tonen  van  maatschappelijke  verantwoordelijkheid  komt  niet  vanuit  idealistische 
beweegredenen  maar  veelal  door  de  druk  van  stakeholders.  FC  Utrecht  en  de 
gemeente Utrecht hebben een paraplu overeenkomst doordat in 2003 FC Utrecht een 
schuld van vele miljoenen had. De gemeente wilde garant staan voor dit bedrag op 
enkele  voorwaarden.  Een  van  deze  voorwaarden  is  dat  FC  Utrecht  740  uren 
beschikbaar stelt voor maatschappelijke activiteiten. Dit doen ze door het inzetten 
van spelers, trainers en directie bij maatschappelijke activiteiten. 

Stichting  Klein  Galgenwaard  is  een  initiatief  van  Jean-Paul  de  Jong.  Hij  wilde 
maatschappelijke activiteiten ontplooien in de regio Utrecht. Vandaar de oprichting 
van deze stichting. Kortom, dit is een persoonlijk initiatief. 

Het onderzoek is  bedoeld om te kijken wat voor rol beide  partijen voor elkaar 
kunnen betekenen. Bij Stichting Klein Galgenwaard is de core-business  de sociaal 
maatschappelijke activiteiten. FC Utrecht heeft als core-business zoveel mogelijk 
geld binnen halen en zo goed mogelijk presteren met het eerste elftal. De club ziet 
wel  in  dat  ze  een  voorbeeld  functie  hebben  en  denken  door  middel  van  hun 
uitstraling veel mensen te kunnen bereiken in de maatschappij. 

In  de  literatuur is  ook veel  geschreven over MVO.  In  veel  van deze  literatuur 
spreken de auteurs over de 3 dimensies. Deze zijn;  people, planet en profit. Bij de 
voetbalclubs  staat  people  centraal.  Daarnaast  geven  auteurs  aan  dat  er   vier 
redenen1 zijn  om  aan  MVO  te  gaan  doen.  Deze  zijn;   MVO  vanwege  morele 
verplichtingen,  MVO  om  er  zo  voor  te  zorgen  dat  ze  lang  mee  kunnen  gaan 
1 Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2006) The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility, “Strategy & Society”, December 2006
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(duurzaam), MVO om zo de licentie te behouden om te mogen opereren, MVO om de 
reputatie te verbeteren. FC Utrecht doet aan MVO vanwege morele verplichtingen 
en om haar reputatie te verbeteren. Stichting Klein Galgenwaard heeft niet een van 
deze motieven. Dit is de motivatie van één persoon om bepaalde groepen te laten 
sporten.
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1. Inleiding 

Dit onderzoek gaat over het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO)2door 
FC  Utrecht  en  Stichting  Klein  Galgenwaard.  Deze  twee  partijen  willen  in  de 
toekomst  actief  gaan  samenwerken  op  sociaal  maatschappelijk  gebied.  Om  deze 
mogelijke samenwerking goed te laten verlopen is het noodzakelijk om te kijken 
welke visies deze partijen hebben op MVO. Dit onderzoek moet inzicht geven hoe beide 
partijen op dit moment MVO een plek hebben gegeven binnen de organisatie. Voordat 
hier verder op wordt ingegaan eerst meer informatie over het begrip MVO en hoe dit 
in het Betaald Voetbal wordt toegepast. 

Het begrip MVO is een containerbegrip voor vele definities. MVO is de laatste jaren 
een populair begrip geworden binnen organisaties. Ook zijn hierover de laatste jaren 
veel artikelen geschreven. MVO heeft geen vastliggende definitie. Hierdoor dreigt 
iedereen zijn eigen invulling hieraan te geven. Onder het begrip wordt in ieder geval 
de sociale activiteiten van bedrijven en organisaties verstaan dit is de gemene deler 
van alle onderzoekers die er een mening over geven. Veel bedrijven willen MVO 
invoeren met de achterliggende gedachte dat ze meer winst kunnen gaan maken. De 
onderzoekers Porter en Kramer geven ook aan dat MVO voor bedrijven veel meer kan 
betekenen  dan  het  maken  van  kosten3.  Bedrijven  zien  in  dat  het  op  gebied  van 
innovatie en concurrentie voordeel op kan leveren, volgens deze twee auteurs is 
MVO niet vrijwillig ontstaan. Veel bedrijven werden wakker op het moment dat er 
negatieve  publiciteit  naar  buiten  kwam  over  hun  bedrijf,  het  betrof  dan  vaak 
verantwoordelijkheden die ze niet namen. Een goed voorbeeld is Nike die door de 
New York Times negatief in het nieuws kwam doordat ze aan kinderarbeid deden in 
Indonesië.  Door deze  krant werd een oproep gedaan deze  producten van Nike te 
boycotten.

MVO is een breed begrip. Het kan ingezet worden voor verschillende gebieden, zoals; 
Armoede  bestrijding,  milieuvriendelijkheid,  duurzaam  omgaan  met  personeel  en 
preventief beleid op bijvoorbeeld het behouden van een licentie. Hierdoor wordt 
voorkomen dat de overheid bedrijven bepaalde regels gaat opleggen. 

Binnen het betaalde voetbal is de KNVB aanjager geweest om MVO een plek te geven. 
De basis hiervan was een onderzoek dat de KNVB in 2005 heeft laten uitvoeren naar 
de  maatschappelijke  en  economische  betekenis4 van  voetbal  in  Nederland.  Dit 
onderzoek toonde aan dat voetbal een belangrijke maatschappelijke waarde heeft. 
De KNVB, de Betaald Voetbal Organisaties(BVO’s) en de vele amateurclubs zijn door 
hun populariteit en verankering in de Nederlandse samenleving bij uitstek geschikt 
om  mensen  te  mobiliseren  en  een  positieve  beweging  op  gang  te  brengen.  De 
Nederlandse maatschappij  zou kunnen profiteren op het gebied van leefbaarheid, 

2 In dit onderzoek zal Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen voluit worden 
geschreven of worden afgekort met MVO
3 Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2006) The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility, “Strategy & Society”, December 2006
4 Briene, Koopman en Goesse(2005) De waarde van voetbal, ECORYS, Rotterdam 19-12-2005
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integratie,  onderwijs  en  gezondheid.  Met  de  inzet  van  de  “kracht”  van  voetbal 
kunnen verbeteringen op deze beleidsterreinen van de overheid een stuk makkelijker 
worden gerealiseerd.

Naast dit onderzoek heeft de KNVB een onderzoek laten doen naar het imago van het 
voetbal, niet positief. In het onderzoek van Trendbox wordt geconstateerd dat het 
betaald voetbal in Nederland geen goede reputatie had. Het imago van het betaald 
voetbal in Nederland lijdt onder de afnemende veiligheid in en om de stadions, “te 
duur betaalde” spelers en “ slecht management”5. Gevolg is dat de KNVB “Stichting 
Meer  dan  Voetbal”  heeft  opgericht  om  dit  imago  door  middel  van  MVO  te  gaan 
verbeteren. De KNVB en de BVO’s onderkenden de noodzaak hier iets aan te gaan 
doen.  Door  hun  maatschappelijke  inzet  te  vergroten,  verbeteren  de  BVO’s  hun 
reputatie en het imago van Betaald Voetbal in Nederland. Daarnaast helpen zij de 
samenleving in de directe omgeving van de club. Om de clubs hierbij te ondersteunen 
en de inzet van de clubs zichtbaar te maken werd de Stichting in het leven geroepen. 
De KNVB gebruikt MVO dus als middel om het Betaald Voetbal een beter imago te 
geven. 

De onderzoekers Porter6 en Kramer herkennen ook dat MVO gebruikt wordt om de 
reputatie  en  het  imago  te  verbeteren.  Deze  twee  onderzoekers  herkenden  vier 
veelkomende vormen van MVO in het bedrijfsleven. De eerste die ze noemen is MVO 
vanwege morele verplichtingen. De tweede vorm die veel gebruikt wordt is MVO om 
er zo voor te zorgen dat ze lang mee kunnen gaan. Een voorbeeld is McDonalds, dat 
het  verpakkingsmateriaal  heeft  veranderd,  waardoor  de  hoeveelheid  afval  is 
gereduceerd met 30%. Dit scheelt de McDonalds veel in de kosten, op deze manier is 
er een win-win situatie gecreëerd. Een ander voorbeeld is Toyota, dat in een vroeg 
stadium  al  is  begonnen  met  de  ontwikkeling  van  de  hybride  auto.  Ook  hier  kan 
gesproken worden van een win-win situatie. MVO, om zo het recht te behouden om te 
mogen opereren, is de derde vorm van MVO. Dit is bijvoorbeeld te zien in de reclame 
voor  alcoholische  dranken.  Hier  heeft  de  branche  organisatie  met  haar  leden 
afgesproken dat er duidelijk vermeld wordt dat deze producten niet geschikt zijn 
voor kinderen onder de 16 jaar. Dit hebben ze gedaan omdat de overheid op het punt 
stond televisie reclame voor alcoholische dranken te verbieden, zoals dit eerder 
met tabak is gebeurd. De laatste van de vier veel voorkomende vormen voor het 
gebruik van MVO is het verbeteren van de reputatie, deze is verduidelijkt met het 
voorbeeld van de KNVB door het oprichten van een stichting. 

Betaald Voetbal Organisaties zijn de laatste jaren bezig met een inhaalslag op het 
gebied van MVO. In Nederland zijn op dit moment twee voetbal organisaties die een 
eigen  stichting  hebben  opgericht  waar  ze  de  MVO  activiteiten  in  hebben 
ondergebracht. Dit zijn FC Twente en Vitesse. Daarnaast doen alle eredivisie clubs 
mee aan het project ‘Scoren voor Gezondheid’. Dit is een project waarin voetballers 
kinderen  van  basisscholen  bewust  maken  dat  sporten  belangrijk  voor  ze  is.  Dit 
project besteedt ook aandacht aan de voeding van het kind. Het grote voordeel van 

5 Trendbox onderzoek betaald voetbal (juli 2005)
6 Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2006) The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility, “Strategy & Society”, December 2006
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voetbal  organisaties  ten opzichte  van andere bedrijven  is  dat  ze  de  beschikking 
hebben  over  bekende  voetballers  die  ingezet  kunnen  worden  als  rolmodel7. 
Hieronder staat een praktijkvoorbeeld beschreven. 

Na FC Barcelona is nu ook N.E.C. in zee gegaan met een maatschappelijke hoofdsponsor.  De 
overeenkomst  is  getekend  tussen  N.E.C.,  de  Fundashon  Bon  Intenshon  en  de  Nederlands  
Antilliaanse Voetbal Unie (NAVU). Het hoofdsponsorschap en shirtsponsoring op de voorzijde van  
het  N.E.C. shirt  van alle  teams  van  N.E.C.,  maken  ook deel  uit  van de overeenkomst.  Deze  
shirtsponsoring heeft  tot doel  om enerzijds mensen uit Curaçao die wonen in Nederland,  een  
gevoel van trots over Curaçao te geven en anderzijds om Nederlanders een positief beeld over  
dit  eiland  te  geven.  Ander  onderdeel  is  dat  N.E.C.  gaat  proberen  om  in  Curaçao  de  
jeugdopleiding, op het gebied van voetbal, goed te gaan vormgeven. Daarnaast nodigt N.E.C. 3  
tot 5 talenten per jaar uit met als uiteindelijk doel om profvoetballer te worden bij N.E.C.  Dit  
soort ontwikkelingen zijn geheel vernieuwend voor de sportwereld maar heeft alles te maken met  
maatschappelijk verantwoord ondernemen8. 

De  twee  partijen  die  in  dit  onderzoek  centraal  staan  zijn  Stichting  Klein 
Galgenwaard en FC Utrecht. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of 
beide  partijen  dezelfde  betekenis  geven aan MVO.  Dit  is  van belang  omdat  beide 
organisaties in de toekomst een samenwerkingsrelatie aan willen gaan. Voordat er 
verder  in  gegaan  wordt  op  het  onderzoek  worden  eerst  deze  twee  partijen 
besproken. 

FC Utrecht is een BVO, ontstaan  in  1970 uit een fusie tussen de  Utrechtse clubs 
DOS, USV Elinkwijk en Velox. Thuisbasis werd het Stadion Galgenwaard, wat destijds 
het stadion van DOS, de grootste club van de drie, was. FC Utrecht heeft ook een 
jeugdopleiding. Hier worden jeugdspelers opgeleid voor het hoogste voetbalniveau 
in Nederland. Sinds 2007 is er ook een damesteam binnen FC Utrecht, dat deelneemt 
aan de eredivisie voor vrouwen. Het belangrijkste team is het eerste elftal. Hier 
komen wekelijks ongeveer 20.000 mensen voor naar het stadion. De onderzoeker 
gaat zich voornamelijk richten op de maatschappelijke activiteiten die FC Utrecht 
ontplooit. 

In 2003 was FC Utrecht bijna failliet verklaard. Doordat de gemeente Utrecht een 
lening wilde  verstrekken van 25 miljoen  euro,  kon de  club blijven  bestaan.  De 
gemeente had wel enkele voorwaarden voor de lening. Eén van deze voorwaarden 
was dat de club zich moest gaan inzetten voor maatschappelijke activiteiten in de 
gemeente Utrecht. Cijfermatig komt het er op neer dat trainers, spelers en directie 
740 uren per seizoen in moeten zetten voor de regio Utrecht. Kortom FC Utrecht is 
door  de  overheid  gedwongen  de  kracht  van  voetbal  in  te  zetten  om  de 
maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Dit doet FC Utrecht op dit moment door 
middel van verschillende projecten. In 2005 is FC Utrecht door de KNVB uitgeroepen 
tot maatschappelijk club van het jaar. Dit houdt in dat de club op dat moment goede 
initiatieven in werking heeft gezet. FC Utrecht heeft nu bijvoorbeeld een skybox 
omgebouwd tot charity box. Hier worden tijdens wedstrijden van het eerste elftal 
7 Babiak, K. and Wolfe, R. (2006) “More Than a Game? Corporate Social Responsibility and Super Bowl 
XL”, Sport Marketing   Quarterly, volume 15, number 4, 2006
8 www.nec-nijmegen.nl 
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kinderen uitgenodigd met beperkingen. Daarnaast gaat de spelersselectie regelmatig 
naar een ziekenhuis om de kinderafdeling te bezoeken. De club doet ook mee aan het 
landelijke project Scoren voor Gezondheid. 

De andere organisatie die bij het onderzoek is betrokken heeft de naam Stichting 
Klein Galgenwaard. Stichting Klein Galgenwaard is opgericht in 2004 door Jean-Paul 
de Jong en Ad Verdonk. De Jong is een oud profvoetballer die zijn gehele carrière 
bij  FC Utrecht heeft gespeeld.  Hierdoor is  hij  nationaal,  maar vooral regionaal 
bekend geworden. Ad Verdonk was destijds commercieel manager van FC Utrecht. Ad 
Verdonk is een jaar na oprichting uit de organisatie gestapt. Naast De Jong zijn er 
ook enkele vrijwilligers actief binnen de Stichting. 

De Stichting Klein Galgenwaard wil met name voor achtergestelde groepen in de 
regio Utrecht sportbeoefening toegankelijk maken en deze groepen door middel van 
sport  weer  nadrukkelijker  en  op  een  positieve  wijze  betrekken  bij  het 
maatschappelijk proces. Het doel is het geven van meer persoonlijke eigenwaarde, 
het bevorderen van algemeen geaccepteerde normen en waarden, het stimuleren van 
sociale cohesie en het tegengaan van een sociaal isolement. 

De  stichting  probeert  haar  doelen  te  bereiken  door  het  organiseren  van 
sportactiviteiten, het ondersteunen van sportgerichte activiteiten en het aanbieden 
van faciliteiten. Ook is het mogelijk dat de stichting onder bepaalde voorwaarden 
financiële steun verleent aan (sport)activiteiten. 

De doelgroepen die de stichting ondersteunt zijn kinderen uit achterstandswijken, 
gehandicapten, dak- en thuislozen, (allochtone) jongeren en ouderen. Voor ieder 
van deze doelgroepen worden op maat activiteiten georganiseerd of geïnitieerd.

Het onderzoek is als volgt opgebouwd:

Allereerst volgt de context van het onderzoek. Hierin wordt de context van het 
onderzoek beschreven. Daarna volgt het hoofdstuk methodologie. Hierin staat de 
verantwoording voor de keuzes die gemaakt zijn binnen het onderzoek. Hoofdstuk 3 
staat in het teken van de literatuur.  Hier staat beschreven welke literatuur is 
geraadpleegd en wat voor visies de schrijvers hebben op MVO. Daarna volgt het 
hoofdstuk met de resultaten van het onderzoek. Deze resultaten zijn vormgegeven 
aan de hand van thema’s. Door een analyse toe te passen op de resultaten ontstaat 
er een verdieping dit staat beschreven in hoofdstuk 5. In het laatste hoofdstuk 
worden de deelvragen en de hoofdvraag beantwoord. Afsluitend zijn er nog enkele 
bijlagen toegevoegd en een referentielijst met de gebruikte bronnen. 
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2. Context onderzoek

In  dit  onderzoek  staat  het  MVO  bij  FC  Utrecht  en  Stichting  Klein  Galgenwaard 
centraal.  Dit  onderzoek moet  inzicht  geven of beide  partijen dezelfde  betekenis 
geven aan MVO. In het vervolg van dit hoofdstuk beschrijf ik wat de inhoud van dit 
onderzoek is. Dat doe ik door middel van het weergeven van de probleem- doel- en 
vraagstelling.  Vervolgens  beschrijf  ik  de  maatschappelijke  en  wetenschappelijke 
relevantie. 

2.1 Probleemstelling

Een  probleemstelling  van  een  wetenschappelijk  onderzoek  bestaat  uit  een 
doelstelling  en  een  logisch  daaruit  afgeleide  vraagstelling,  die  samen  precies 
vastleggen wát er onderzocht wordt, waarom dat onderzocht wordt en onder welke 
randvoorwaarden  dat  dan  vervolgens  gebeurt.  Dit  onderzoek  gaat  over  een 
mogelijke samenwerking tussen FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

2.2 Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek is dat er inzicht wordt verkregen wat voor rol het MVO in 
beide organisaties inneemt en wat voor betekenis beide partijen hieraan geven. 

Dit onderzoek moet uiteindelijk inzicht geven aan Stichting Klein Galgenwaard en FC 
Utrecht welke samenwerkingsvormen er mogelijk zijn en wat hiervan de voor- en 
nadelen zijn. 

De  praktische  relevantie  van  dit  onderzoek  is  dat  na  dit  onderzoek  inzicht  is 
verkregen  of  een  Stichting  die  nauw  verbonden  is  met  een  Betaald  Voetbal 
Organisatie met dezelfde activiteiten een zinvolle functie kan vervullen. Daarnaast 
wordt gekeken wat de waarde voor een BVO, FC Utrecht, is om aan MVO te gaan doen. 

2.3 Vraagstelling van het onderzoek

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:

Op welke wijze geven de medewerkers van FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard 
betekenis en invulling aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? 

Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van deelvragen. Deze deelvragen zijn:

• Welke  betekenis  wordt  er  door  FC  Utrecht  en  Stichting  Klein 
Galgenwaard aan MVO gegeven?

• Hoe  is  MVO  nu  georganiseerd  binnen  FC  Utrecht  en  Stichting  Klein 
Galgenwaard?

• Welke mogelijkheden zijn er voor een samenwerking tussen FC Utrecht en 
Stichting Klein Galgenwaard om MVO te organiseren?
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2.4 Maatschappelijke relevantie van het onderzoek

De maatschappelijke relevantie binnen dit onderzoek is dat we kunnen zien hoe het 
MVO in de hedendaagse maatschappij is georganiseerd door BVO’s. Ook is het voor de 
maatschappij relevant om te kijken welke rol een stichting naast een BVO tot gevolg 
heeft.  De  BVO’s  hebben  een  meerwaarde  voor  de  maatschappij  indien  ze  hun 
rolmodellen inzetten voor maatschappelijk relevante projecten. Indien de BVO’s de 
rolmodellen inzetten voor projecten zoals  “Scoren voor Gezondheid”  kunnen er 
positieve  resultaten  worden  geboekt  om  het  leefpatroon  van  jongeren  te 
veranderen. Ten tweede is er bij de clubs door de oprichting van stichtingen naast 
de  BVO’s   een  positieve  omslag  bewerkstelligd  op  MVO  gebied.  Deze  stichtingen 
onderhouden nauw contact met de gemeenten en andere sociaal maatschappelijke 
organisaties waardoor er meer en duurzamere projecten neergezet kunnen worden. 

2.5 Wetenschappelijke relevantie van het onderzoek

Binnen de wetenschap is weinig onderzoek gedaan naar het MVO binnen BVO’s. In het 
verleden is er wel onderzoek gedaan naar de rol van voetbal in de maatschappij. 
Door de hedendaagse ontwikkelingen binnen BVO’s die een eigen stichting oprichten 
zijn er veranderingen gaande. Hier is nog geen onderzoek naar gedaan. Doordat FC 
Utrecht  en  Stichting  Klein  Galgenwaard  graag  van  elkaar  willen  weten  welke 
betekenis  ze  geven  aan  MVO  is  het  interessant  om  andere  BVO’s  en  stichtingen 
ernaast  te  leggen.  Hierdoor  wordt  ook  inzicht  verkregen  wat  voor  betekenis 
soortgelijke BVO’s geven aan MVO. 
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3. Methodologie

Voordat een onderzoeker aan een onderzoek begint moeten er verschillende keuzes 
gemaakt  worden  ten  aanzien  van  methoden  die  gebruikt  worden.  In  onderstaand 
hoofdstuk vindt u keuzes die hierin zijn gemaakt en de verantwoording hiervan.

 3.1 Kwalitatief onderzoek 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Binnen kwalitatief 
onderzoek  bestaan in  grote lijnen  twee varianten  9.  Bij  de ene variant gaat  de 
interesse uit naar de kenmerken van taal en communicatieprocessen en in de andere 
variant naar het begrijpen van betekenissen van teksten en gedrag. Het eerste type 
wordt  ook  wel  de  structurele  variant  genoemd.  De  tweede  variant  is  het 
interpretatieve onderzoek. De laatste is gebruikt voor dit onderzoek. Uitgangspunt 
van  de  interpretatieve  variant  van  het  kwalitatieve  onderzoek  is  het  specifieke 
karakter van de sociale werkelijkheid. Men stelt zich op het standpunt dat er niet 
zoiets is als een ‘externe’ werkelijkheid. Er wordt daarentegen vanuit gegaan dat 
mensen betekenis geven aan verschijnselen en dat ze die betekenissen onderling 
uitwisselen  in  hun  alledaagse  interacties,  zodanig  dat  ze  gezamenlijk  een 
werkelijkheid  construeren  10.  Een  voordeel  voor  de  onderzoeker  is  dat  de 
respondent aan de hand van een semigestructureerd interview ondervraagd is. Dit 
heeft tot gevolg dat de respondent het gevoel heeft dicht bij de onderzoeker te 
staan.

Kwalitatief onderzoek heeft  als doel het vastleggen van eigenschappen die  niet 
kwantificeerbaar zijn, wat betekent dat ze niet terug te brengen zijn tot nummers, 
zoals gevoelens, gedachten, ervaringen. Het zijn deze concepten die geassocieerd 
worden  met  interpretatieve  benaderingen  van  kennis.  Kwalitatief  onderzoek 
gebruikt non-numerieke gegevens en analyse om zulke concepten te beschrijven en 
begrijpen11. 

Er is gekozen voor dit type onderzoek omdat hiermee de gedachten en ervaringen van 
alle respondenten worden gebruikt voor het vervolg van het onderzoek. Dit zorgt 
ervoor dat een duidelijk inzicht verkregen wordt door de onderzoeker, over hoe 
verschillende partijen betekenis geven aan MVO. 

3.2 Dataverzameling

Het onderzoek is  uitgevoerd bij  FC Utrecht  en Stichting Klein Galgenwaard.  De 
keuze van FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard hoeft niet nader te worden 
toegelicht omdat deze partijen centraal staan in het onderzoek. Daarnaast is er 
gekozen voor twee ander voetbalclubs uit de eredivisie. Het betreft hier FC Twente 
en Vitesse. Er is voor FC Twente en Vitesse gekozen omdat deze clubs een aparte 
Stichting hebben opgericht om het MVO beleid van de club te gaan uitvoeren. Naast 
de clubs is er ook gekozen om de verwante Stichtingen van de clubs in het onderzoek 

9 Boeije H, 2006, p. 19
10 Boeije H, 2006, p. 20
11 Gratton C. and Jones I, 2007, p. 24
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te betrekken. Het betreft hier Stichting FC Twente en Stichting Vitesse. Hier is voor 
gekozen  omdat  deze  stichtingen  zeer  nauwe  banden  onderhouden  met  de 
voetbalclubs. 

Naast deze partijen is ook informatie verkregen bij de gemeente Utrecht. Hier is 
voor gekozen omdat een gedeelte van het MVO beleid van FC Utrecht in overleg 
wordt  bepaald  met  de  gemeente  Utrecht.  Daarnaast  moet  FC  Utrecht  zich 
verantwoorden op MVO gebied aan de gemeente gezien de overeenkomst die ze hebben 
op dit gebied. 

Gedurende dit onderzoek zijn er verschillende methoden gebruikt om de data te 
verzamelen. Hierdoor is het mogelijk om een goed beeld te schetsen in dit onderzoek. 
Er is gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews, observaties, documenten 
en een literatuurstudie. 

Literatuurstudie
Voorafgaand aan het empirisch onderzoek is een literatuurstudie verricht naar het 
maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  binnen  verschillende  soorten 
organisaties.  Naast  het  bestuderen  van  literatuur  hoe  bedrijven  en 
sportorganisaties MVO gebruiken in de praktijk is er ook literatuur bestudeerd hoe 
bedrijven het MVO hebben geïmplementeerd.  Dit was van belang om zo tijdens de 
interviews  met  de  respondenten  de  juiste  vragen  te  stellen  en  goed  inzicht  te 
krijgen welke rol MVO  op dit moment in de maatschappij inneemt. 

Respondenten
In  totaal  zijn  er  twaalf  respondenten  geïnterviewd  gedurende  dit  onderzoek. 
Hieronder staat beschreven waar de respondenten werkzaam zijn en welke positie ze 
innemen. 

Bij FC Utrecht gaat het om de volgende respondenten;
- Directie lid
- Coördinator van MVO activiteiten 

Bij Stichting Klein Galgenwaard betreft het de volgende respondenten;
- Lid van het bestuur
- Directeur
- Projectmedewerker

FC Twente 
- Lid van directie
- Werknemer MVO activiteiten
- Medewerker Stichting FC Twente

Vitesse
- Lid van directie
- Werknemer MVO activiteiten
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- Medewerker Stichting “Vitesse Betrokken” 

Gemeente Utrecht
- Beleidmedewerker  die  in  contact  staat  met  FC  Utrecht,  deze  werknemer 

toetst of er voldoende uren aan MVO gedaan word. 

Dit zijn totaal twaalf respondenten.

Om een duidelijk beeld te krijgen hoe alle partijen staan ten opzichte van MVO in het 
Betaald Voetbal zijn deze respondenten gekozen. Daarnaast is bewust gekozen voor 
twee clubs die het MVO hebben ondergebracht in een Stichting, deze constructie kan 
lijken  op  een  mogelijke  samenwerking  tussen  FC  Utrecht  en  Stichting  Klein 
Galgenwaard. Om goed inzicht te krijgen in de samenwerking tussen stichting en BVO 
is het van belang medewerkers van deze samenwerkende stichtingen te interviewen. 
Hierdoor kunnen dan de voor- en nadelen van een dergelijke constructie worden 
achterhaald. Door meerdere clubs te interviewen ontstaat er een beter beeld hoe 
de clubs deze samenwerking ervaren. Bewust is er gekozen voor het interviewen van 
een  directielid  bij  alle  betrokken  Betaald  Voetbal  Organisaties  omdat  het  van 
belang is hoe het management staat ten opzichte van MVO initiatieven. 

Stichting  Klein  Galgenwaard  heeft  bij  verschillende  projecten  al  een  keer 
samengewerkt met FC Utrecht, vandaar dat er uit alle lagen van Stichting Klein 
Galgenwaard  een  respondent  is  geïnterviewd.  Dit  geeft  een  goed  beeld  van  de 
positieve en negatieve punten die medewerkers van Stichting Klein Galgenwaard in 
het verleden hebben ervaren met FC Utrecht. Ook is het interessant om te weten 
hoe de medewerkers een mogelijke samenwerking zien.

FC Utrecht heeft respondenten uit de directielaag, een medewerker uit de MVO laag 
en een medewerker. De directielaag was van belang omdat het essentieel is te weten 
welke  visie  de  directie  heeft  op  MVO  binnen  de  club.  De  MVO  medewerker  is 
belangrijk  omdat  deze  medewerker aan kan geven welke rol  MVO op  dit  moment 
inneemt binnen de club. Daarnaast is er een medewerker uit de marketingafdeling 
geïnterviewd om inzicht te krijgen hoe MVO leeft binnen een organisatie. 

De gemeente is betrokken bij dit onderzoek omdat enkele jaren geleden FC Utrecht 
een  lening  heeft  gekregen  van  de  gemeente  Utrecht.  Aan  deze  lening  heeft  de 
gemeente enkele voorwaarden verbonden. Eén van deze voorwaarden is dat de club 
740 uren per voetbal seizoen moet besteden aan maatschappelijke activiteiten. Deze 
uren moeten toonbaar gemaakt worden aan de gemeente. De gemeente maakt dan ook 
regelmatig  gebruik  van de  rolmodellen  van FC Utrecht.  De gemeente werkt  dus 
samen met FC Utrecht op het gebied van MVO. 

Semi-gestructureerde interviews 
Tijdens  het  onderzoek  zijn  semi-gestructureerde  interviews  afgenomen  van  de 
respondenten. Deze techniek van de interviewer is een manier waarbij geprobeerd 
wordt door de interviewer om een gesprek te voeren waarin verschillende thema’s 
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aan bod komen. Het gesprek wordt gestuurd aan de hand van vooraf bepaalde topics 
die  vastgesteld  worden  aan  de  hand  van  de  deelvragen  en  de  onderzoeksvraag. 
Gedurende dit gesprek is het de taak van de interviewer om op het juiste moment 
door te vragen op antwoorden die  worden gegeven.  De informatie die verkregen 
wordt  door  middel  van  interviews  moet  vooral  door  de  respondenten  gegeven 
worden omdat hun mening, ervaring en belevingen centraal staan. Alle interviews 
zijn  opgenomen  op  een  voice  recorder.  Vervolgens  zijn  de  interviews  letterlijk 
uitgewerkt. Alle citaten die gebruikt zijn in dit onderzoek zijn hier uitgehaald om 
bepaalde aspecten kracht bij te zetten. De respondenten zijn geïnterviewd op hun 
werkplek, dit is een bewuste keuze omdat de respondent en dan in een vertrouwde 
omgeving zitten. 

Observaties
Bij  FC  Utrecht  en  Stichting  Klein  Galgenwaard  was  de  doelstelling  om  een 
maatschappelijke  activiteit  bij  te  wonen en  te  observeren.  Helaas  is  dit  alleen 
gelukt  bij  Stichting  Klein  Galgenwaard.  Bij  FC  Utrecht  vond  gedurende  mijn 
onderzoek geen maatschappelijke activiteit plaats omdat mijn onderzoek pas aan het 
einde van het seizoen werd opgestart. 

Bij Stichting Klein Galgenwaard heb ik gekeken bij het dak- en thuislozenteam dat 
gebruik maakt van de accommodatie en mee doet met de The Dutch Homeless Cup. De 
training werd verzorgd door Kees Grovenstein die in dienst is van Stichting Veld 42. 
Ook ben ik aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de ‘vrienden van Stichting Klein 
Galgenwaard’. Dit zijn bedrijven die jaarlijks een bedrag overmaken aan de Stichting 
en een paar keer per jaar bijeenkomen. Tijdens de bijeenkomst gaf de Jong uitleg hoe 
het de Stichting vergaat en waar het ingezamelde geld voor gebruikt wordt. Door 
hierbij aanwezig te zijn geweest is inzicht verkregen in de cultuur van Stichting 
Klein Galgenwaard. 

Documenten
Naast  interviews  en  enkele  observaties  is  er  ook  documentatie  gezocht  en 
bestudeerd. Bij alle clubs heb ik de jaarverslagen gekregen en doorgenomen. In de 
jaarverslagen staat ook wat ze gedaan hebben op MVO gebied. Ook heb ik de websites 
en nieuwsbrieven in de gaten gehouden. Bij FC Twente heb ik daarnaast nog het 
beleidsplan ontvangen met de naam ‘Voetbal Ambiance en Solidariteit – doelstellingen van FC  
Twente ‘65 ‘(mei 2007). Bij Vitesse heb ik projectplannen en het beleidsplan ‘Vitesse  
in  de  maatschappij’ ontvangen.  Deze  heb  ik  bestudeerd  en  meegenomen  in  het 
onderzoek. In deze documenten staat duidelijk vermeld welk beleid de club heeft ten 
opzichte van MVO. 

FC Utrecht heeft een document toegezonden met een samenvatting welke projecten 
de club gedaan heeft de afgelopen jaren. 

Bij  Stichting  Klein  Galgenwaard  is  toegang  verkregen  tot  de  statuten, 
beleidsplannen en projectplannen. 
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3.3 Interview analyse

De interviews zijn letterlijk uitgewerkt zodat mogelijke citaten gebruikt konden 
worden in het onderzoek. De analyse is begonnen met het coderen en labelen van de 
uitgewerkte  interviews.  Gedurende  de  analyse  van  de  interviews  zijn  er 
verschillende thema’s ontdekt. Deze thema’s zijn benoemd en goed bestudeerd. Bij de 
analyse van het onderzoeksmateriaal is sterk gelet op patronen en overeenkomsten 
tussen  de  gevonden  gegevens. Omdat  het  hier  om  een  interpretatief-kritisch 
onderzoek  gaat,  zijn  zowel  eenduidige  als  afwijkende  antwoorden  of  visies 
weergegeven. Inhoud van de thema’s zijn vervolgens samengevat. Dit heeft er toe 
geleid dat er resultaten per thema zijn uitgewerkt. 

3.4 Kwaliteitscriteria

De hoeveelheid informatie die verkregen is aan de hand van de interviews met de 
respondenten is afhankelijk van de kwaliteiten van de interviewer en de relatie met 
de respondent. Indien een respondent veel vertrouwen heeft in de interviewer is het 
mogelijk dat er meer informatie losgelaten wordt. De analyse die de onderzoeker 
loslaat op de verkregen data is afhankelijk van het inzicht en de kennis van de 
onderzoeker. 

Er  zijn  in  totaal  12  interviews  gehouden  bij  verschillende  betaald  voetbal 
organisaties en verwante stichtingen. Ook zijn er twee formele observaties geweest. 
Bij alle betrokken partijen zijn werknemers gesproken die direct invloed hebben op 
het  MVO  beleid  van  de  club.  Daarnaast  is  er  bij  elke  club  gesproken  met  een 
directielid  van  de  club.  Dit  betrof  veelal  de  algemeen  directeur.  Er  is  bewust 
gekozen om geen trainers en spelers te interviewen omdat deze werknemers over het 
algemeen een relatief korte periode actief zijn voor dezelfde organisatie. Dit heeft 
het onderzoek dus niet beperkt.

Bij  alle  interviews  kwamen  dezelfde  thema’s  en  onderwerpen  aan  bod.  De 
respondenten hadden allemaal een open houding gedurende interviews, alle vragen 
werden beantwoord. Het viel op dat de meeste interviews betrouwbaar waren omdat 
ze consequent hetzelfde vertelden gedurende het interview. 

In dit hoofdstuk heeft u kunnen lezen bij wie en hoe de informatie is verkregen 
gedurende het onderzoek. In het volgende hoofdstuk wordt de literatuur behandeld 
die gebruikt wordt in het onderzoek. 
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4. Theoretisch kader

In dit hoofdstuk wordt de literatuur besproken die bij dit onderzoek is gebruikt. 
Doormiddel van deze literatuur kunnen enkele begrippen worden gedefinieerd of 
nader worden verklaard.  In het eerste gedeelte van de theoretische verkenning in 
dit hoofdstuk wordt dan ook uitvoerig stil gestaan bij de betekenis, herkomst en 
inhoud van het begrip MVO. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is het 
ook van belang dat twee partijen samen kunnen gaan werken op het gebied van MVO 
zonder dat één van beide partijen benadeeld wordt. Dus is het van belang dat er een 
eenduidig werkbegrip wordt geformuleerd voor MVO. Deze definitie van MVO wordt 
gedurende het hele onderzoek gebruikt. 

4.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO)

Wat moet er onder MVO worden verstaan? Is het een vaststaand begrip of zijn er 
verschillende  definities?  Over  de  vraag  wat  verstaan  moet  worden  onder 
maatschappelijk verantwoord ondernemen lopen de meningen ver uiteen. Het begrip wordt 
vaak  zeer  verschillend gedefinieerd  of  gehanteerd.  Bedrijven,  instellingen  en 
overheden ontplooien een groot aantal verschillende activiteiten die onder deze 
noemer samenvallen. Begripsverwarring over wat MVO is of zou moeten zijn, is een 
centraal  kenmerk  van  vrijwel  elk  gesprek  over  dit  onderwerp.  MVO  lijkt  een 
containerbegrip te zijn omdat er vele definities zijn en vele activiteiten onder deze 
noemer worden geplaatst. 

In  deze  paragraaf  moet  een  duidelijk  beeld  geschetst  worden  hoe  MVO  in  de 
literatuur beschreven staat. In 1953 heeft Howard R. Bowen een boek gepubliceerd 
Social  Responsibilities  of  the  Businessman,  deze wordt gezien als het eerste boek van 
doorslaggevende betekenis op het gebied van MVO. Een duidelijke definitie over de 
betekenis van MVO was in die tijd ver te zoeken. Milton Friedman, in 1962, meende dat 
het enige doel van ondernemingen was om binnen de wetten en regels van het land 
zoveel mogelijke geld voor zijn stakeholders te genereren. 

Het implementeren van MVO beleid binnen organisaties gebeurt nog geheel vrijwillig. 
Daarom is overheidsdwang niet nodig(c.q. gewenst) en doen bedrijven aan MVO om 
reputatieschade te voorkomen of omdat het economisch profijtelijk is. Kolk gaat in 
op  rol  van  de  wetgeving,  of  de  dreiging  daarvan,  bij  de  ontwikkeling  en 
verschijningsvormen  van  MVO.  Dit  is  van  belang  omdat  Nederlands  MVO-beleid 
gebaseerd  is  op  vrijwilligheid,  waarbij  overheidsregulering  als  ongewenst  en 
onnodig wordt bestempeld voor het realiseren van MVO. Om inzicht te krijgen hoe 
bedrijven daadwerkelijk met MVO omgaan, wordt wel onderscheid gemaakt tussen 
principes,  processen en de uitkomsten. Het dichtst bij de principes staan ethische of 
gedragscodes,  aanbevelingen,  regels  of  richtlijnen  die  worden  opgesteld  om de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen te bevorderen. Dit kan 
door  bedrijven  zelf  worden  gedaan  maar  ook  door  brancheorganisaties  of 
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maatschappelijke groeperingen12. Daarnaast geeft Kolk drie redenen om aan MVO te 
gaan doen. 

In  de  sport  is  MVO  ook  behoorlijk  in  opkomst  zodoende  dat  de  FIFA  voor  haar 
toernooien een eigen definitie heeft geformuleerd deze luidt als volgt: 
Maatschappelijke  Verantwoord  Ondernemen  is  een  verplichting  van  een  organisatie  aan  de  
maatschappij. De woorden Verantwoord of verplichting vertegenwoordigen beter de goedkeuring  
van de sociale last door een organisatie en zijn bereidheid om sociale problemen proactief aan te  
pakken. Het is niet alleen maar het geven aan degenen die het minder goed hebben, maar om te  
aanvaarden  dat  de  FIFA  –  als  grote,  internationale  organisatie  –  een  bepaalde  
verantwoordelijkheid heeft en bereid is om zowel menselijke als financiële hulpbronnen in te zetten  
om belangrijke sociale problemen te verkleinen13. 

Tegenwoordig is MVO niet meer weg te denken uit de maatschappij. De laatste jaren is 
deze  afdeling,  die  ook wel  reputatie  management  wordt  genoemd,  snel  gegroeid. 
Volgens Doane14 is dit goed te zien op het internet, toets CSR (corporate social 
responsibility) in dan komen er meer dan 38.000 hits naar voren. Een definiëring van 
MVO  is  moeilijk  te  omschrijven,  wel  kan  gezegd  worden  dat  winst  maken  en  de 
behoefte van de samenleving hand in hand gaan. In haar paper staat beschreven dat 
klanten bewuste keuzes gaan maken welke producten ze wel kopen en welke niet. 
Indien een bedrijf groene producten aanbiedt tegen eenzelfde prijs als niet groene 
producten,  gaat de klant vrijwel  zeker voor de groene keuze.  Dit  zijn  dus niet 
alleen  maatschappelijke  keuzes  maar  even  goed  economische  keuzes.  Dit  zorgt 
ervoor  dat  de  marktpositie  van  een  bedrijf  sterker  wordt  ten  opzicht  van  de 
concurrentie. 

Het rapporteren15 van de invloed van MVO activiteiten behoort tot een belangrijk 
onderdeel van het concept, zodoende dat er bij veel organisaties IMPACT REPORTS 
worden  gepubliceerd.  Bedrijven  kunnen  hier  prijzen  voor  winnen.  Deze  IMPACT 
REPORTS moeten er ook voor zorgen dat een bedrijf een tegenslag te boven kan 
komen  indien  er  onverhoopt  zaken  zijn  gedaan  met  een  niet  milieuvriendelijke 
organisatie of een organisatie die zich schuldig maakt aan kinderarbeid.  Kortom het 
is naïef te denken dat bedrijven niets terug willen van hun investeringen in de 
maatschappij. Het zijn multinationals die geld willen verdienen en die ondernemen 
niets zonder dat er een gedachte achter zit. Voorbeeld is dat Unilever in Afrika de 
strijd tegen AIDS aangaat door condooms te verspreiden. Achterliggende gedachte is 
dat ze op deze manier regelmatig met de regering rondom de tafel zitten om mogelijk 
zaken mee te doen. 

12 Kolk Prof. Dr. A.(2004). “MVO vanuit bedrijfskundig en beleidsmatig perspectief” MO, nummer 4/5 – 
juli/oktober 2004

13 Lau,  N.,  Makhanya K.  and Trengrouse,  P.  (2004)  “The corporate  Social  Responsibility  of  Sport 
Organizations”, The Case of FIFA, International Center for Sportstudies, 5 july,2004 
14 Doane,  D.  (2004).  “Beyond  corporate  social  responsibility”  Minnows,  Mammoths  and  markets, 
Elsevier (UK) (2004)
15 Doane,  D.  (2004).  “Beyond  corporate  social  responsibility”  Minnows,  Mammoths  and  markets, 
Elsevier (UK) (2004)
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4.2 Ontwikkelingen binnen MVO

Overheden, activisten en de media hebben de multinationals duidelijk gemaakt dat ze 
garant  moeten  staan  voor  de  sociale  consequenties  van  hun  activiteiten.  Veel 
bedrijven doen inmiddels al een hoop om de consequenties van de sociale omgeving te 
verminderen. 

MVO kan voor bedrijven veel meer betekenen dan het maken van kosten. Bedrijven 
zien  nu  in  dat  het  voordeel  kan  op  leveren  op  het  gebied  van  innovatie  en 
concurrentie.

Het ontstaan van MVO is volgens de auteurs niet vrijwillig ontstaan. Veel bedrijven 
werden wakker op het moment dat er negatieve publiciteit naar buitenkwam over hun 
bedrijf,  het betrof dan vaak verantwoordelijkheden die ze niet namen.  Een goed 
voorbeeld is Nike die kwam door de New York Times in het nieuws doordat ze kinderen 
aan het werk hadden in Indonesië. Toen werd er in de krant opgeroepen tot een 
boycot van de producten van Nike16. 

Tegenwoordig verwacht de klant of stakeholder van een multinational dat er aan 
MVO  gedaan  wordt.  Door  de  druk  van  externe  partijen  willen  de  stakeholders 
vandaag de dag ook een Maatschappelijk jaarverslag onder ogen krijgen. In 2005 had 
64% van de multinationals een maatschappelijk jaarverslag.

In deze jaarverslagen worden dan de resultaten gepresenteerd die er geboekt zijn 
bij bijvoorbeeld het terugdringen van de uitstoot van CO2 (dit willen ze dan ook 
graag laten zien aan de buitenwereld). 

Het  framewerk  van  de  auteurs  beweert  dat  sociale  problemen  kunnen  worden 
ondergebracht in drie categorieën. 

1. De generische sociale kwesties kunnen voor de maatschappij belangrijk zijn 
maar niet voor de verrichtingen van het bedrijf of het concurrentievermogen 
op lange termijn van het bedrijf.

2. De  waarde  van  de  sociale  projecten  zijn  duidelijk  beïnvloed  door  de 
activiteiten van het bedrijf.

3. De sociale dimensies van concurrerende context, de achterliggende motivatie 
is het concurrentievermogen in die plaatsen positief te beïnvloeden waar het 
bedrijf werkt.

Volgens Porter en Kramer moet elk bedrijf,  dat aan MVO doet, een keuze maken 
tussen bovenstaande drie visies. 

Cramer17 geeft aan dat niet alleen het bedrijfsleven bezig is met maatschappelijk 
verantwoord ondernemen(MVO), de maatschappelijke organisaties houden zich hier 
ook mee bezig. Het MVO, ook wel duurzaam ondernemen genoemd, staat hoog op de 
politieke agenda. De discussie over dit onderwerp gaat vooral over de vraag wat MVO 
inhoudt voor betrokken partijen en welke rol de overheid hier in moet gaan spelen. 
Deze punten zijn volgens de schrijver van dit artikel tot dusver nog onderbelicht 

16 Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2006) The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility, “Strategy & Society”, December 2006
17 Cramer Prof. Dr. J, Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling (NIDO)/Erasmus Universiteit
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gebleven.  Dit  artikel  gaat  hier  dieper op  in.  De  ervaringen van  een  twintig  tal 
bedrijven zijn hiervoor gebruikt. 

Volgens een rapport van de Sociaal Economische Raad(SER) bepalen twee elementen 
of met recht van MVO kan worden gesproken. Deze twee punten zijn: het bewust 
richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies – Profit, 
People,  Planet  –  en  daarmee  de  bijdrage  aan  de  maatschappelijke  welvaart  op 
langere  termijn,  tweede  punt  dat  aangegeven  wordt  is  een  relatie  met  de 
verschillende belanghebbenden onderhouden op basis van doorzichtigheid en dialoog 
waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij. De 
SER zegt ook dat de verantwoordelijkheid en het initiatief voor het vormgeven van 
MVO  bij  de  individuele  ondernemingen  ligt.  De  SER  beschouwt  overheden  als 
belangrijke   coutnerparts  voor  maatschappelijk  ondernemerschap;  als  wet  en 
regelgever is het mogelijk gunstige voorwaarden te scheppen voor MVO. 

Stakeholders  hebben tegenwoordig verwachtingen op het gebied van MVO.  Indien 
bedrijven  deze  verwachtingen  goed  kunnen  inschatten  dan  zal  dit  de 
handelingskracht  versterken.  Stakeholders  verlangen  steeds  vaker  een 
maatschappelijk  jaarverslag.  Om  hier  adequaat  mee  om  te  kunnen  gaan  zullen 
bedrijven  hier  op  inspelen  door  te  gaan  communiceren  met  de  uiteenlopende 
stakeholders. 

4.3 Implementatie van MVO in de organisatie

De invoering van maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO) is een zoekproces 
waarbij  ieder  bedrijf  een  eigen  aanpak  ontwikkelt.  Dit  proces  verloopt  beter 
naarmate de gekozen benadering beter aansluit bij de kenmerken en waarden van het 
bedrijf18. Op basis van ervaringen van 18 bedrijven worden praktische handreiking 
geboden hoe bedrijven MVO zo effectief mogelijk kunnen invoeren. 
MVO is ook volgens Debora Doane19 wel iets wat moet gebeuren binnen de omlijsting 
van  de  organisatie.  Dat  wil  zeggen  dat  Doane  vindt  dat  bedrijven  iets  moeten 
betekenen voor hun eigen markt. 

Bedrijven  moeten  een  eigen  keuze  maken  hoe  ze  MVO  willen  vormgeven  en 
implementeren  in  de  organisatie.  De  signalen  van  diverse  belanghebbenden 
(stakeholders)  uit  de  omgeving  dienen  opgevangen  te  worden  en  intern  worden 
vertaald. 
De afgelopen  jaren  zijn  verschillende  bedrijven  gestart  met  dit  zoekproces.  De 
onderzoekers stelden de volgende twee vragen centraal. 

• Hoe verloopt het zoekproces van betekenisverlening aan MVO op (individueel) 
bedrijfsniveau en welke factoren spelen hierbij een rol?

18 Cramer Prof. Dr. J.M. en Heijen Drs. A van der, (2005) “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
vergt maatwerk” Management Executive, januari/ februari 2005
19 Doane,  D.  (2004).  “Beyond  corporate  social  responsibility”  Minnows,  Mammoths  and  markets, 
Elsevier (UK) (2004)
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• Welke lessen kunnen we hieruit trekken? En zijn deze lessen overdraagbaar 
naar andere bedrijven die het proces van MVO effectief willen vormgeven?

De vier fasen in het MVO proces, hoe hebben de achttien onderzochte bedrijven MVO 
vormgegeven?  Opvallend  was  dat  de  coördinatoren  zochten  als  gevolg  van 
onzekerheid naar de betekenis van MVO.

Fase 1. Diffuse ontvankelijkheid voor MVO

Het belangrijkste resultaat is dat MVO bij het bedrijf op de interne agenda komt te 
staan

Fase 2. Daadwerkelijk aan de slag: MVO concretiseren binnen de bedrijven 

Indien een bedrijf daadwerkelijk start met MVO stelt men een coördinator aan. Deze 
coördinator begint dan op verschillende manieren met het verspreiden van het MVO-
concept. Voorbeelden zijn het energieverbruik per dag bij te houden en te laten zien 
op een bepaalde manier, zichtbare registratie van ongevallen, of het vaststellen 
van een thema zoals voeding en gezondheid. Gezamenlijk leiden deze activiteiten tot 
een situatie waarbij gaandeweg meer overeenstemming wordt bereikt over de nog 
steeds ruime opvatting van MVO.

Fase 3. Het interne draagvlak vergroten

Door de verschillende activiteiten begint het bedrijf geleidelijk te leren hoe het 
MVO kan vormgeven. Daardoor worden er steeds meer mensen betrokken, binnen de 
organisatie  vindt een verschuiving plaats naar gedeeld waardenkader.  Draagvlak 
wordt vergroot door mensen van verschillende afdelingen intensief te betrekken bij 
het ontwikkelingsproces. 

Fase 4. Het ontstaan van gedeelde waarden

De mentale verandering naar MVO maakt dat er binnen de onderneming gedeelde 
waarden  ontstaan  over  de  huidige  en  toekomstige  maatschappelijke,  sociale  en 
financiële positionering. 

In  dit  artikel  geeft  de  auteur  inzicht  in  het  maatschappelijk  verantwoord 
ondernemen(MVO). Ze schrijft dat de nadruk van het implementeren van MVO beleid 
binnen  organisaties  nog  geheel  vrijwillig  gebeurt.  Vanuit  deze  visie  is 
overheidsdwang  niet  nodig(c.q.  gewenst)  en  doen  bedrijven  aan  MVO  om 
reputatieschade te voorkomen of omdat het economisch profijtelijk is. 

Prof. dr. A. Kolk20 gaat in op de rol van de wetgeving, of de dreiging daarvan, bij de 
ontwikkeling  en  verschijningsvormen  van  MVO.  Dit  is  van  belang  omdat  het 
Nederlandse MVO-beleid gebaseerd is op vrijwilligheid, waarbij overheidsregulering 
als ongewenst en onnodig wordt bestempeld voor het realiseren van MVO. Ook zegt 

20 Kolk Prof. Dr. A.(2004). “MVO vanuit bedrijfskundig en beleidsmatig perspectief” MO, nummer 4/5 – 
juli/oktober 2004
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Prof.  dr.  Kolk  dat  bedrijven  aan  MVO  moeten  gaan  doen  omdat  dit  economische 
profijtelijk is en dat je doormiddel van MVO reputatieschade kunt voorkomen. Ook 
behandeld hij het duurzaam management een benadering die meer recht doet aan de 
dilemma’s waarmee bedrijven en overheid tegenwoordig mee te kampen hebben.

1. MVO vrijwillig en/of gedwongen?

Om  inzicht  te  krijgen  hoe  bedrijven  daadwerkelijk  met  MVO  omgaan,  wordt  wel 
onderscheid  gemaakt  tussen  principes,  de  processen  en  de  uitkomsten.  Van  de 
vertaling  van  deze  drie  verschijningsvormen  worden  enkele  praktijkvoorbeelden 
gegeven. 

Het dichts bij de principes staan ethische of gedragscodes, aanbevelingen, regels of 
richtlijnen die worden opgesteld om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
ondernemingen te bevorderen. Dit kan door bedrijven zelf worden gedaan maar ook 
door brancheorganisaties of maatschappelijke groeperingen. 

2. Economisch profijt door MVO: win-win?

Van oudsher staat tegenover de brede tamelijk alomvattende visie op MVO(triple P, 
people,  planet,  profit)  een  meer  beperkte  die  het  best  is  verwoord  door 
Friedman(Friedman, 1984). Hij vindt dat ondernemingen verantwoordelijk zijn voor 
het maken van winst en dat managers zich daarop moeten richten binnen een bedrijf. 
Het  aanpakken  van  sociale  problemen  moet  over  gelaten  worden  aan  andere 
organisaties. Friedmans visie is interessant om twee redenen. In de eerste plaats 
wordt er vaak verwezen naar het maken van winst als tegenovergestelde van MVO, 
veelal om te onderstrepen dat achterhaald is. Ten tweede blijken deze twee visies 
minder uiteen te liggen dan men in eerste instantie zou denken. De pleitbezorgers 
van Triple P, People, Planet, Profit, doen al jaren lang hun best om aan te tonen dat 
MVO ook in economische zin verantwoord is.

De nadruk op economische redenen levert ook een valkuil op; indien de economische 
baten  van  MVO  tegenvallen,  dan  blijft  er  geen  argument  over  waarom 
ondernemingen hiertoe zouden moeten overgaan. 

3. Reputatiemechanisme van MVO

Een belangrijke aanleiding voor bedrijven om aan MVO te gaan doen is veelal een 
gebeurtenis  of  een  ongeluk  die  veel  aandacht  krijgt  en  waarover  een  publieke 
discussie ontstaat. In het verleden zijn er fouten gemaakt bij chemische bedrijven 
waar door veel natuur werd verwoest. Het management heeft toen gedragscodes 
ingevoerd in combinatie met milieumanagement en verslaglegging als antwoorden op 
de bezorgdheid. Bedrijven nemen liever deze initiatieven dan dat ze een strengere 
regelgeving tegemoet kunnen zien. 
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4. Geen MVO, maar duurzaam management

Bij  duurzaam  management  gaat  het  erom  hoe  managers  met  bepaalde 
verantwoordelijkheden omgaan, zowel intern als extern, en welke consequenties 
hieraan worden verbonden. De nadruk ligt hierin op de relatie met maatschappelijke 
actoren en hun verwachtingen en op de impact die ondernemingen zelf hebben op 
milieu- en sociaal terrein en op hun stakeholders. De meeste aandacht gaat uit naar 
moeilijke maatschappelijke en ethische kwesties, de zogenaamde ‘issues’.

4.4 MVO in sport

MVO is  belangrijker  geworden binnen sport  organisaties.  Dit  blijkt  uit  de grote 
evenementen die deze organisaties organiseren.  Hier staat tegenwoordig ook het 
thema  MVO  centraal.  Zo  wordt  er  tijdens  de  SUPER  BOWL  allerlei  activiteiten 
georganiseerd op het gebied van MVO. 
“…the NFL is becoming progressively more invested in corporate social responsibility 
initiatives in an effort to establish itself as a socially conscious organization….” 

Zo’n 10 jaar geleden,  speelde de kwestie MVO geen significante rol in de sport. 
(Kott,  2005; Robinson,  2005).  De professionele sportorganisaties gaan in sociaal 
verantwoordelijke initiatieven met een snel tempo omhoog. Momenteel, hebben de 
meesten als niet alle, professionele sportorganisaties een afdeling MVO, dit kan zijn 
in de vorm van een stichting, om sociale problemen in hun gemeenschappen (Robinson, 
2005) te verminderen.

Een aantal verschillende initiatieven binnen professionele sportorganisaties zijn 
duidelijk21.  Eerst, hebben de professionele sportliga's zoals NFL, NBA, NHL en MLB 
liga brede programma's  in werking gesteld om sociale zorgen (b.v.  NBA’S reading 
program) te verlichten. Ten tweede hebben de clubs hun eigen programma’s op MVO 
gebied.  Ten  derde  nemen  de  atleten  meer  en  meer  sociaal  verantwoordelijke 
initiatieven  op  zich,  vaak  binnen  hun  eigen  stichtingen.  Tot  slot  leggen  de 
belangrijke  gebeurtenissen  zoals  de  Olympische  Spelen  en  de  Super  Bowl  MVO 
projecten (Kott, 2005) ten uitvoer.

De  MVO  initiatieven  van  sportorganisaties  hebben  voordelen  op  niet  sport 
gerelateerde organisaties.  Sportorganisaties kunnen gebruik maken van beroemde 
atleten, de media, de competitie, de teams22.  Deze voordelen resulteren er in dat 
sportorganisaties  grotere  invloeden  hebben  dan  andere  ondernemingen  in  het 
verstrekken van inspiratie  op  gebieden  zoals  onderwijs  en gezondheidszorg  voor 
kinderen;  gezondheid  en  oefening;  zorg  voor  het  milieu;  en  sociale/culturele 
verrijking (Headlee, 2006). Vandaar dat een partnerschap met een sportorganisatie 
zeer aantrekkelijk is. 

21 Babiak, K. and Wolfe, R. (2006) “More Than a Game? Corporate Social Responsibility and Super Bowl 
XL”, Sport Marketing Quarterly, volume 15, number 4, 2006
22 Babiak, K. and Wolfe, R. (2006) “More Than a Game? Corporate Social Responsibility and Super Bowl 
XL”, Sport Marketing Quarterly, volume 15, number 4, 2006
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4.5 Redenen voor sportorganisaties om aan MVO te doen

De  SUPER  BOWL  is  het  grootste  sportevenement  van  de  VS  waar  enorm  veel 
publiciteit gegenereerd wordt. Deze publiciteit wordt dan aangegrepen om sociale 
problemen  een  positieve  impuls  te  geven.  De  sterke  relaties  met  de  lokale 
gemeenschap zijn  essentieel voor het succes van een sportorganisatie.  Dit heeft 
positieve  invloed  op  fans  en  zekere  corporate  sponsors  en  op  relaties  met 
overheden. 

Een MVO project heeft ook betrekking op de daklozen gehad (Martin, 2006). Terwijl 
NFL een verscheidenheid  van sociaal  verwante programma's  rond de  Super Bowl 
uitvoert,  kunnen  de  daklozen  hier  de  dupe  van  zijn.  Bijvoorbeeld,  volgens 
verdedigers van de daklozen, werden inspanningen geleverd bij de Super Bowl van 
Jacksonville in 2005 om de daklozen van de straten en uit het zicht te houden. Er 
was een schuilplaats die voor de Super Bowl werd geopend in Jacksonville, deze 
werd gesloten de dag na de wedstrijd (Bianchi, 2005).

MVO  is  gezien  als  efficiënt  hulpmiddel  voor  bedrijven  om  hun  reputatie  te 
verbeteren en merkbeeld en klantenloyaliteit op te bouwen, evenals de maatschappij 
(Lewis, 2003) positief te beïnvloeden. Voor NFL, in het bijzonder met de Super Bowl, 
hebben de MVO activiteiten als doel om enkele kritieken te laten verzachten. Dit 
heeft gevolgen voor de kansarmen en in het bijzonder de daklozen. Deze groepen 
worden goed behandeld uit het zicht van de stakeholders van het evenement. Het 
achterliggende doel hiervan is dat de stad niet negatief in het nieuws komt door 
deze  groepen.  Na  het  evenement  worden  de  opvangplekken  voor  de  dak-  en 
thuislozen weer gesloten en moeten ze weer een plek op straat veroveren. Het doen 
van het "juiste ding," in een omgeving waar bedrijven meer en meer door immorele 
activiteit worden bekritiseerd,  probeert de NFL als sportorganisatie een positief 
imago te creëren.

De NFL beschrijft niet wat de motivatie is om aan MVO te doen, is het waarschijnlijk 
een combinatie  van onbaatzuchtigheid  en pragmatisme.  Enerzijds  bepaalt  NFL zijn 
kernwaarde van het zijn van een Maatschappelijk betrokken organisatie, anderzijds 
is  het  pure  zakelijkheid  in  de  vorm  van  pragmatische  resultaten  zoals  het 
produceren van gunstige publiciteit  en de zorg voor een goede reputatie en het 
vestigen  van  een  emotionele  band  met  zijn  klanten.  Zoals  gedebatteerd  door 
Mintzberg (1984), geloven de organisatorische leiders dat "goed doen het juiste te 
doen ding is" en/of "goed doen goede zaken." 

“we have developed the game  and taken it  to the world.  Now it  is  time  to use 
football to make the world beter23.” – Joseph S. Blatter, FIFA President

Een verscheidenheid aan factoren heeft geleid tot het groeiende belang van MVO 
voor sportorganisaties. Doordat er zoveel mensen lid zijn van een sportorganisatie 
hebben deze behoorlijk wat invloed. 
Ten  eerst  de  groei  van  de  sportorganisaties  in  de  maatschappij  hebben  ervoor 
gezorgd dat deze organisaties veel invloed hebben gekregen.  Dit is reden genoeg om 
sportorganisatie  te bewegen om een positieve  invloed uit  te gaan oefenen  in de 

23 Lau,  N.,  Makhanya K.  and Trengrouse,  P.  (2004)  “The corporate  Social  Responsibility  of  Sport 
Organizations”, The Case of FIFA, International Center for Sportstudies, 5 july,2004 
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maatschappij. Door middel van een pro-actieve rol te spelen in het aanpakken van de 
problemen van de maatschappij.

Ten  tweede  zien  sportorganisaties  in  dat  ze  een  maatschappelijke  rol  moeten 
vervullen in de maatschappij. De druk van de maatschappij op het bedrijfsleven om 
aan  MVO  te  gaan  doen.  Het  MVO  is  inmiddels  al  zo’n  begrip  geworden  dat 
sportorganisaties hier ook een belangrijk aandeel in hebben. 

Ten derde, hebben de toenemende commerciële activiteiten en de professionalisering 
van sportorganisaties als gevolg dat MVO ook binnen deze bedrijfstak van groot 
belang is. De kracht van de sport is zo groot dat de auteurs geloven dat het een 
belangrijke rol kan spelen op maatschappelijk gebied. 

MVO kan ervoor zorgen dat het vertrouwen van de stakeholders groeit, daarnaast 
heeft het een positieve invloed op het imago van een organisatie, gevolg is dat de 
bedrijfsprestaties ook verbeteren. 

Het  erkennen  van  het  belang  van  MVO  is  één  ding,  het  goed  uitvoeren  en 
implementeren van MVO is een tweede punt wat de aandacht verdient. 

Sport heeft vele stakeholders: federaties, clubs, sporters, sponsors, media, fans en 
de lokale en landelijke overheden. Op het moment dat je in het bezit bent van zo’n 
netwerk  is  het  van  belang  dat  er  consequent  een  gevoel  van  maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is. Het is nodig en het mooiste om met alle partijen tezamen te 
werken met hetzelfde doel. 

Binnen het bedrijfsleven worden vier veelvoorkomende vormen24 van MVO gezien 
door de onderzoekers  Porter en Kramer.  Drie  van de  vier  vormen kunnen in  de 
sportwereld gebruikt worden als motief.  MVO om licentiebehoud lijkt in mindere 
mate van toepassing.

1. MVO vanwege morele verplichtingen

2. MVO om er zo voor te zorgen dat ze lang mee kunnen gaan (duurzaam)

3. MVO om zo de licentie te behouden om te mogen opereren

4. MVO om de reputatie te verbeteren

Succesvolle  organisaties  hebben  behoefte  aan  een  gezonde  samenleving,  goed 
onderwijs,  goede  ziekenhuizen.  Dit  bevordert  de  productieve  werkomgeving. 
Daarnaast zorgt een goede gemeenschap voor meer business. 

Een  enkel  bedrijf  kan  niet  alle  sociale  problemen  proberen  te  verminderen. 
Zodoende moet elke organisatie keuzes maken op welk gebied ze MVO willen gaan 
toepassen, kortom er moet beleid gemaakt worden. 

24 Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2006) The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility, “Strategy & Society”, December 2006
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In het artikel worden enkele voorbeelden gegeven van bedrijven die aan MVO doen. 
Bijvoorbeeld Microsoft heeft 50 miljoen dollar uitgegeven aan een initiatief voor 
vijf jaar. Ze stuurden software naar scholen en daar gingen de studenten dan mee 
aan de slag onder begeleiding van medewerkers van Microsoft die ervoor zorgden 
dat de studenten enthousiast werden over het product. Zo zorgt Microsoft er gelijk 
voor dat mensen op jonge leeftijd aan hun producten gewend raakten waardoor ze 
een potentiële markt creëerden. 

4.6 Samenwerkingsrelaties op het gebied van MVO

Sinds 1990 doneert de FIFA 1.000.000 USD naar UNICEF voor projecten. Dit geld gaat 
naar projecten voor kinderen over de gehele wereld die achterstanden hebben op 
diverse gebieden. Door een officieel partnership25 tussen de FIFA en UNICEF levert 
dit  UNICEF  media  aandacht  op  tijdens  grote  evenementen,  zoals  EK  en  het  WK 
voetbal. 

SOS  kinderdorpen  heeft  een  partnerschap  met  de  FIFA26.  De  FIFA  geeft  SOS 
kinderdorpen ruimte op de reclame borden en boekjes die worden vrijgegeven tijdens 
grote evenementen. De FIFA heeft ook een X bedrag per jaar vrijgemaakt voor deze 
organisatie. 

Futbol  Club  Barcelona  en  Unicef  zijn  in  2006  een  wereldwijd  partnerschap 
aangegaan om kinderen in ontwikkelingslanden te helpen. De eerste begunstigden 
zijn kwetsbare kinderen met hiv en aids in Swaziland27. Naast het plaatsen van het 
Unicef-logo heeft Futbol Club Barcelona afgesproken de komende vijf jaar minimaal 
anderhalf miljoen euro per jaar te doneren aan Unicef-projecten voor kinderen 
over de hele wereld. 

Met de wereldwijde campagne  Unite  for  children,  Unite  against  aids wil Unicef ervoor 
zorgen dat er in de reactie op het aidsprobleem genoeg aandacht is voor kinderen 
met hiv en aids.

NEC, de betaald voetbalclub uit Nijmegen, heeft een driejarige overeenkomst 
afgesloten met de Fundashon Bon Intenshon en de Nederlands Antilliaanse Voetbal 
Unie (NAVU). 

De doelstellingen van de samenwerking zijn drieledig: met dit partnerschap krijgen 
jaarlijk 3 tot 5 voetbaltalenten uit Curaçao in de leeftijd van 14 tot 20 jaar de 
kans om zich op de NEC-voetbalschool mogelijk te ontwikkelen tot volwaardige 
voetbalprofessional. Een tweede onderdeel behelst verbetering van de 
(jeugd)voetbalstructuur op Curaçao. 

Het hoofdsponsorschap en shirtsponsoring van de voorzijde van het shirt van alle 
teams van de club maken eveneens deel uit van de overeenkomst. De belangrijkste 
invulling van deze doelstelling is om enerzijds mensen uit Curaçao, die wonen in 

25 Lau,  N.,  Makhanya K.  and Trengrouse,  P.  (2004)  “The corporate  Social  Responsibility  of  Sport 
Organizations”, The Case of FIFA, International Center for Sportstudies, 5 july,2004 
26 Lau, N., Makhanya K. and Trengrouse, P. (2004) “The corporate Social Responsibility of Sport 
Organizations”, The Case of FIFA, International Center for Sportstudies, 5 july,2004
27 http://www.unicef.nl/unicef/show/id=53926/contentid=2551
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Nederland, een gevoel van trots over Curaçao te geven en anderzijds om 
Nederlanders een positief beeld over het eiland te geven.
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5. Resultaten

De beschrijving van de resultaten staan in dit hoofdstuk centraal. Om dit hoofdstuk 
te kunnen ordenen is dit hoofdstuk in acht thema’s onderverdeeld. Deze acht thema’s 
zijn, 1. Betekenisgeving aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 2. Aanleiding 
om aan MVO te gaan doen, 3. Belang van MVO, 4. MVO beleid, 5. MVO in uitvoering, 6. 
Welke  samenwerkingsrelaties  worden  er  aan  gegaan,  7.  Hoe  worden  projecten 
gefinancierd, 8. Hoe staan FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard tegenover een 
samenwerking.  Onder  deze  thema’s  zijn  enkele  subthema’s  geplaatst  om  het 
overzichtelijk te houden. De informatie is verkregen uit interviews, observaties en 
documenten van de betrokken partijen. De interviews die gehouden zijn onder de 
respondenten zijn letterlijk uitgeschreven. Na het uitschrijven zijn de interviews 
gecodeerd.  De  documenten  zijn  ook  geanalyseerd  om  vervolgens  gecodeerd  te 
worden. De observaties zijn eveneens uitgeschreven en gecodeerd. Dat zorgt ervoor 
dat de data een overzichtelijk karakter hebben gekregen. De thema’s zijn bepaald 
aan de hand van de codering. De codes die veel voorkwamen zijn hier uitgewerkt als 
thema’s. 

5.1 Betekenisgeving aan MVO

In de literatuur was al opgevallen dat MVO een containerbegrip is geworden voor 
allerlei  verschillende  activiteiten.  Om  deze  reden  is  aan  alle  respondenten 
gevraagd wat ze onder MVO verstaan. Alle respondenten gaven aan dat ze onder MVO 
verstaan iets terug te willen doen voor de samenleving. De meeste respondenten 
gaven  ook  specifieke  groepen  aan  zoals  gehandicapten,  dak-  en  thuislozen  en 
kinderen in de prachtwijken28. De meeste respondenten vanuit de Betaalde Voetbal 
Organisaties  gaven  aan  dat  de  voetbalclubs  een  bepaalde  verantwoordelijkheid 
moeten nemen richting de maatschappij.  In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 
word  stil  gestaan  bij  wat  de  verschillende  partijen  onder  maatschappelijk 
verantwoord ondernemen verstaan.

 FC Utrecht vindt het lastig om aan te geven wat ze als club onder MVO verstaan. FC 
Utrecht zegt “elk bedrijf heeft natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid. Dit is een bedrijf dat  
gebaseerd is op emotie en dan moet je proberen als voetbalclub je steentje bij te dragen aan de  
maatschappij en dat hoeft niet altijd met geld te maken hebben29”. Voor FC Utrecht betekent 
MVO dat de club activiteiten organiseert voor de mensen in de stad en regio. Een 
echte definitie kan niet gegeven worden. 

Stichting Klein Galgenwaard(SKGW) heeft een beleidsplan in elkaar gezet en dit is in 
de  ogen  van  de  respondenten  precies  waar  MVO  voor  staat.  De  belangrijkste 
gedachte die opgaat bij SKGW is om achtergestelde groepen te helpen en dan moet er 
specifiek  gedacht  worden  aan  gehandicapten,  dak-  en  thuislozen  en  kinderen  in 
prachtwijken. Dat willen ze bereiken door het complex, dat gehuurd wordt door 
SKGW,  beschikbaar te stellen voor projecten, met als doel om door middel van 

28 Actieplan krachtwijken www.vws.nl 
29 Directeur FC Utrecht
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sport een stuk eigenwaarde te creëren. Een duidelijke definitie kan niet gegeven 
worden van MVO. 

FC Twente gaf aan dat het het vermogen is om bedrijfsmatig om te gaan met de 3 P’s 
van het MVO, People, Planet en Profit.

Van de bevraagde respondenten kon niemand een duidelijke definitie geven van het 
begrip  MVO.  Het  valt  op  dat  alle  bevraagde  partijen  het  bij  MVO  over  sociaal 
maatschappelijke activiteiten hebben. 

5.2 Aanleiding om aan MVO te doen

In 2003 was FC Utrecht nagenoeg failliet toen moest er worden aangeklopt bij de 
gemeente.  De  gemeente  hielp  de  club  op  enkele  voorwaarden,  één  van  deze 
voorwaarden  was  dat  er  740  uren  per  seizoen  besteed  moest  worden  aan 
maatschappelijke activiteiten. Deze 740 uren moeten door middel van een rapport 
aan de gemeente worden aangetoond. Dit is de voornaamste reden dat ze aan MVO 
zijn gaan doen. Daarnaast geeft een werknemer aan dat de reputatie van het voetbal 
niet goed was, waardoor er doormiddel van MVO aan reputatie verbetering wordt 
gedaan, dit omdat stakeholders belang hechten aan positieve publiciteit rondom het 
voetbal en veelal rondom één voetbalclub. Op deze manier proberen BVO’s in een 
positief  daglicht te komen door maatschappelijke  activiteiten te organiseren.  Bij 
deze activiteiten wordt bijna altijd gebruik gemaakt van de rolmodellen die ze onder 
contract hebben staan; spelers en trainers. 

Jean-Paul de Jong en Ad Verdonk hebben in 2004 de stichting opgericht om sociaal 
maatschappelijke  projecten  op  te  gaan  zetten  in  combinatie  met  commerciële 
activiteiten. De sociaal maatschappelijke activiteiten zou Jean-Paul de Jong voor 
zijn  rekening nemen en de commerciële  activiteiten zou Ad Verdonk organiseren. 
Voor de commerciële activiteiten had SKGW enkele mensen in dienst. De commerciële 
afdeling kwam niet van de grond waardoor er geen geld overbleef voor de sociale 
maatschappelijke projecten. Zodoende werd besloten om de commerciële tak af te 
stoten  en  de  sociaal  maatschappelijke  tak  voort  te  zetten  zonder  betaalde 
krachten.  De  stichting  wordt  nu  geleid  door  vrijwilligers  die  sociaal 
maatschappelijke projecten willen gaan uitvoeren voor de stichting. 

Al jarenlang gebruikt Vitesse de rolmodellen die ze onder contract hebben in de 
vorm van voetballers. De selectie van Vitesse bezoekt al jarenlang eens per jaar 
een ziekenhuis. Vervolgens is besloten om meer te gaan doen dan een enkel bezoek 
aan het ziekenhuis. Dit is in gang gezet door minister president Balkenende die in 
2004  de  aanspoorde  om  hun  kracht  te  gaan  gebruiken  voor  maatschappelijke 
projecten. Het eerste landelijke project “Scoren voor Gezondheid” startte in 2006. 
Vitesse wil sportorganisaties, lokale overheden en bedrijven bewust(er) maken van 
hun  omgeving,  hun  sociaal-maatschappelijke  verantwoordelijkheid  en  de 
mogelijkheden die Vitesse daarbij  biedt om de aantrekkingskracht van de club te 
gebruiken  voor  het  ontwikkelen  en  uitvoeren  van  sociaal-maatschappelijke 
activiteiten. Vitesse voert als motief aan dat MVO zorgt dat de sociale activiteiten 
de  club  een  positief  imago  geven,  daarnaast  kunnen  nieuwe  markten  worden 
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aangeboord  en  het  netwerk  worden  uitgebreid  en  kunnen  in  navolging  daarvan 
nieuwe supporters en vrijwilligers worden aangetrokken30. 

FC Twente wil meer dan een voetbalclub zijn. De club heeft een groeiend aantal 
supports waardoor ze onlosmakelijk verbonden is met de samenleving. Succes van de 
club zijn niet alleen de prestaties die op het veld worden geleverd maar ook wat de 
club de maatschappij kan bieden. 

“Solidariteit is één van de drie peilers die FC Twente heeft vastgesteld in haar beleidsplan31” 

5.3 Belang van MVO 

FC Utrecht
In de interviews kwam duidelijk naar voren dat de ontwikkeling van MVO binnen het 
voetbal nog in de kinderschoenen staat. De beleidsbepalers van de clubs vinden het 
belangrijk om aan MVO te doen indien er geen kosten aan verbonden zijn. Daarnaast 
vinden de respondenten van FC Utrecht het belangrijk dat er door MVO positieve 
publiciteit wordt gegenereerd. Naast publiciteit is het volgens de directeur van FC 
Utrecht een goed middel om supporters van alle leeftijden aan de club te binden. 
Toch is er iets opvallends te melden tussen de verschillende respondenten. Door 
respondenten van het managementteam van FC Utrecht wordt gezegd dat MVO hoog 
op  de  agenda  staat  en  dat  er  serieus  naar  gekeken  wordt.  Anderzijds  zegt  de 
medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het MVO binnen de club 
dat er weinig aandacht is voor dit thema en dat dit onderwerp geen prioriteit heeft. 
Toch wordt door de respondent geconcludeerd dat het langzamerhand een item aan 
het worden is binnen het management, maar dat is op dit moment nog minimaal. 

De MVO medewerker geeft ook aan dat er in totaal één dag per week besteed wordt 
aan  MVO  door  één  werknemer.  Daarnaast  komt  duidelijk  naar  voren  dat  de 
stakeholder in de vorm van de gemeente druk uitoefent op de club om aan de 740 
uren per jaar te komen. 

“Op  dit  moment  ziet  de  directie  MVO  als  een  verplichting  richting  de  gemeente  en  een  
medewerker moet ervoor zorgen dat de 740 uren ingevuld worden, inhoudelijk worden er geen  
gesprekken over gevoerd32” 

De Betaald Voetbal Organisaties zijn het eens over de positie van MVO binnen de 
organisatie. Het belang van MVO binnen de voetbal organisaties is secundaire of 
tertiaire.  Het  genereren  van  zoveel  mogelijk  inkomsten  voor  de  club  om goede 
voetballers te kunnen aantrekken is de core-business. 

“FC Utrecht is geen maatschappelijk verantwoorde BV, maar we doen aan MVO omdat ik vind dat  
het hoort bij het bedrijf voetbal, hier zijn namelijk miljoenen mensen mee bezig·33”. 

Op  dit  moment  heeft  MVO  binnen  FC  Utrecht  nog  geen  plek  gekregen  waar 
professionals nadenken over hoe MVO het beste gebruikt kan worden. 

30 Vitesse in de Maatschappij, “Beleidsplan 2006-2009”, B.V. VitesseArnhem, november 2005
31 Directeur FC Twente
32 Medewerker FC Utrecht
33 Directeur FC Utrecht
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Vitesse en FC Twente
De andere twee clubs zijn verder in de ontwikkeling van MVO. Bij Vitesse en FC 
Twente hebben de clubs het initiatief genomen om een aparte MVO afdeling op te 
richten. Deze afdelingen zijn weggezet in een stichting. 
De club denkt ook dat het belangrijk is om aan MVO te doen omdat het belangrijk is 
om een wij gevoel te creëren in de regio rondom de club. Dit is van belang omdat de 
club zo een rol gaat spelen in de leven van supporters, aldus de marketing manager. 

Vitesse is op dit moment de club die het best ontwikkeld is op het gebied van MVO. 
Vitesse heeft een eigen stichting opgericht die verantwoordelijk is voor het MVO 
beleid binnen de club. Alle duurzame MVO projecten worden door deze stichtingen 
vormgegeven met als doel dat de club een beter imago krijgt in stad en de regio 
profijt hebben van de sociaal maatschappelijke activiteiten. 

Stichting Klein Galgenwaard
In  de  eerste  paragraaf  staat  al  beschreven  dat  Stichting  Klein  Galgenwaard  is 
opgericht om sociaal maatschappelijke activiteiten neer te zetten in de regio en stad 
Utrecht.  Kortom  de  core-business  van  deze  organisatie  is  het  neerzetten  van 
maatschappelijke projecten in samenwerking met verschillende partners. 

Het  belang  van  MVO  binnen  de  organisaties  verschilt  op  dit  moment  nogal.  De 
voetbal organisaties zien MVO niet als core-business, waardoor het niet als primair 
wordt  gezien.  De  Stichting  Klein  Galgenwaard  is  opgericht  om  sociaal 
maatschappelijke projecten te ondersteunen en op te zetten. 

5.4 MVO beleid

Alle partijen die bij dit onderzoek betrokken zijn organiseren MVO anders. Twee van 
de drie hebben het MVO beleid niet vastgelegd. Het valt op dat er maar één club een 
beleidsplan heeft op het gebied van MVO. Daarnaast is er ook een verschil binnen de 
clubs hoe MVO is neergezet in een takenpakket van een werknemer. Zo is hier ook 
maar één club die een heel duidelijk takenpakket op papier heeft staan omtrent het 
MVO beleid, de uren en de verantwoordelijkheden. Een enkele club heeft vastgelegd 
welke  doelgroepen  ze  willen  bereiken  met  haar  maatschappelijke  activiteiten. 
Andere  clubs  laten  open  welke  doelgroepen  ze  willen  bereiken  met  haar 
activiteiten.
Opvallend  is  dat  Stichting  Klein  Galgenwaard,  een  vrijwilligersorganisatie,  een 
duidelijk  plan  heeft  liggen  welke  doelgroepen  ze  wil  bereiken  met  haar 
maatschappelijke activiteiten. 

Vastlegging van beleid
Er is een groot verschil tussen FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard in de 
mate  waarin  het  beleid  is  gestructureerd  en  vastgelegd  binnen  de  organisatie. 
Stichting Klein Galgenwaard heeft de sociaal maatschappelijke activiteiten duidelijk 
beschreven  in  een beleidsplan.  Binnen de  Stichting  is  gekozen  voor  drie  pijlers 
binnen de regio Utrecht om haar sociaal-maatschappelijke projecten in te vullen. 
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Deze partijen zijn dak- en thuislozen, gehandicapten en kinderen in de prachtwijken 
van vogelaar. Hier moet echter een kanttekening geplaatst worden over de definitie 
beleid. De vraag is wie heeft het beleid bedacht en hebben de stakeholders hier ook 
een stem in gehad. Indien dit niet het geval is kunnen we niet spreken over beleid. 
Deze  vraag  is  ontstaan  nadat  de  medewerkers  van  Stichting  Klein  Galgenwaard 
waren geïnterviewd. Op deze vraag is het niet meer mogelijk om antwoord te geven. 
FC Utrecht heeft geen beleid vastgelegd op sociaal maatschappelijk gebied. De keuze 
of FC Utrecht meedoet aan een project is afhankelijk van de medewerker MVO. Deze 
medewerker beslist,  na overleg met de technische staf,  of er aan een activiteit 
meegedaan kan worden. De invulling wordt per seizoen bekeken. Daarnaast worden 
de spelers ingezet bij projecten om te fungeren als rolmodellen, maar hier heeft de 
club geen gedachte achter. Hier vindt regelmatig een samenwerking plaats met de 
gemeente. Kortom FC Utrecht heeft geen gestructureerd MVO beleid en er worden 
ook geen bewuste keuzes gemaakt om bepaalde projecten op te zetten. Daarnaast kan 
er  absoluut  niet  gesproken  worden  van  duurzame  sociaal  maatschappelijke 
projecten. Dit in tegenstelling met Stichting Klein Galgenwaard. Deze organisatie 
heeft  een  heel  duidelijk  gestructureerd  beleid  waarin  bewust  is  gekozen  voor 
bepaalde partijen. Hier kan gesproken worden van duurzame projecten; de projecten 
hebben een doelstelling en zijn niet eenmalig. Stichting Klein Galgenwaard heeft de 
ambitie  om  de  projecten  die  ze  nu  ontwikkelen  en  uitvoeren  met  verschillende 
partners elk jaar uit te bereiden. 

De twee andere clubs die zijn betrokken bij dit onderzoek hebben gestructureerde 
plannen op papier staan. Vitesse heeft in maart 2007 een eigen stichting opgericht. 
Deze stichting heet Vitesse Betrokken. Vitesse heeft als enige BVO een heel helder 
gestructureerd beleidsplan uitgewerkt “Vitesse in de maatschappij”. Doordat Vitesse 
een Stichting heeft opgericht zorgt de club ervoor dat er subsidies aangevraagd 
kunnen worden bij gemeente, provincie en fondsen. Door een stichting op te richten 
worden de geldstromen tussen BVO en stichting gescheiden. Dit biedt vele kansen 
voor extra subsidies. 

“Het was altijd de vraag of het geld wel echt naar het project zou gaan, door deze situatie hebben  
we besloten om een stichting op te richten waar alle maatschappelijke activiteiten onder vallen  
zodat we transparant zijn naar de gemeente of fondsen34”

FC Twente heeft ook een Stichting opgericht waar ze de MVO projecten in onder 
heeft  gebracht.  FC  Twente  gaf  aan  dat  er  met  de  Stichting  een  goede 
gesprekspartner  aanwezig  is  voor  de  MVO  activiteiten.  Daarnaast  kunnen 
werknemers  betaald  worden  door  binnenkomende  subsidies  en  andere  gelden. 
Hierdoor is een professionaliseringsslag35 gemaakt.

“De gemeente ziet goed in dat de kracht van voetbal in dit geval FC Twente, ervoor kan zorgen  
dat bepaalde groepen uit de samenleving weer een positief duwtje in de rug krijgen36”

34 Medewerker Vitesse betrokken
35 Medewerker Stichting FC Twente
36 Medewerker stichting FC Twente
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Invulling van MVO personeel
Twee van de drie BVO’s hebben een fulltime medewerker voor de MVO activiteiten. 
Voor deze werknemers is een takenpakket samengesteld om het MVO van de club vorm 
te geven. Zoals eerder vermeld is Stichting Klein Galgenwaard een organisatie die 
enkel en alleen op vrijwilligers draait. 

FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard hebben beide geen ruimte in het budget 
om een werknemer aan te nemen die de MVO activiteiten van de organisatie voor zijn 
rekening gaat nemen. Stichting Klein Galgenwaard draait op vrijwilligers. Dit zijn 
over het algemeen gepensioneerden. Dit heeft voor- en nadelen. Voordeel is dat de 
gelden die binnen komen allemaal worden gebruikt voor de projecten. Nadeel is dat 
ze  te  maken  hebben  met  vrijwilligers  die  gemakkelijk  kunnen  stoppen  met  hun 
werkzaamheden. Er is een groot verloop van medewerkers binnen de stichting, dit 
heeft tot gevolg dat de organisatie niet verder ontwikkelt. Er wordt niet geleerd 
van de fouten omdat er steeds nieuwe vrijwilligers de projecten uitvoeren. Bij FC 
Utrecht is één medewerker voor ongeveer 6 uur per week verantwoordelijk voor de 
MVO activiteiten. Deze medewerker moet ook verantwoording afleggen over de 740 
uren maatschappelijke invulling. De medewerker zegt zelf dat dit eigenlijk te weinig 
tijd is om projecten goed op te kunnen zetten en er goede doelstellingen aan te 
verbinden. Deze medewerker heeft ook als taak het maatschappelijk jaarverslag in 
elkaar te zetten, de site bij te houden en contact te onderhouden met de gemeente. 

Kijkende naar FC Twente en Vitesse, deze twee clubs hebben ervoor gekozen om voor 
de MVO activiteiten een medewerker in dienst te nemen, deze is verantwoordelijk is 
voor het beleid. Daarnaast moet deze werknemer ervoor zorgen dat bij de projecten 
de  juiste  partijen  worden  betrokken  zoals  gemeente,  voetbalverenigingen 
enzovoorts.  Doordat  deze  twee  clubs  deze  mensen  in  dienst  hebben  zijn  er 
verschillende  duurzame  maatschappelijke  projecten  in  de  regio’s  van  de  clubs 
ontwikkeld waar de clubs hun naam aan verbinden. 

Als we de vergelijking maken tussen Vitesse en FC Utrecht dan valt het op dat 
binnen Vitesse het MVO een belangrijk onderwerp op de agenda is geworden. Dit is 
niet het geval bij FC Utrecht. Vitesse heeft door een Stichting op te richten slim 
ingespeeld  op  de  behoefte  van de  gemeente die  graag gebruik  wil  maken  van de 
rolmodellen en de kracht van een Betaald Voetbal Organisatie richting bepaalde 
bevolkingsgroepen. Opvallend is ook dat FC Utrecht meerdere malen aangeeft geen 
ruimte in het budget te hebben voor een fulltime MVO medewerker. 
 
Keuze voor doelgroepen
Sommige clubs kiezen voor specifieke doelgroepen en passen hun projecten hierop 
aan.  Bij  FC  Utrecht  is  dit  niet  het  geval.  FC  Utrecht  heeft  geen  specifieke 
doelgroepen beschreven die ze willen bereiken. De directeur van FC Utrecht heeft 
aangegeven in het interview dat de club in de toekomst ervoor wil zorgen dat de 
supporters  door middel  van MVO activiteiten dichterbij  de  club  komen te  staan. 
Daarnaast wil FC Utrecht zich richten op de jonge fans van FC Utrecht. 
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Stichting  Klein  Galgenwaard  heeft  een  heel  bewuste  keuze  gemaakt  in  haar 
beleidsplan welke doelgroepen ze wil bereiken. De stichting heeft gekozen voor dak- 
en thuislozen, gehandicapten en jongeren. De projecten die worden toegespitst op 
één van deze drie pijlers van Klein Galgenwaard. 

FC Twente heeft haar beleid eerst top-down geïmplementeerd richting de stichting. 
Nu de stichting is gerealiseerd en goed functioneert, is er een wisselwerking tussen 
top-down en bottom-up. 
“De ideeën worden bedacht door de medewerkers van de stichting en vervolgens voorgelegd aan  
het bestuur van FC Twente, de initiatieven zijn bijna altijd fantastisch omdat de medewerkers van  
de stichting hier zoveel voldoening uit halen37”

37 Directeur FC Twente
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5.5 MVO in uitvoering

Stichting  Klein  Galgenwaard  is  een  Stichting  die  zich  richt  op  sociaal 
maatschappelijke  activiteiten.  Sommige  van  de  projecten  hebben  als  doel  om  de 
doelgroep op een positieve manier met sport in aanraking te laten komen zodat dit 
een aanzet geeft tot verandering in het leven van de deelnemer. Dit thema staat ook 
centraal bij dak- en thuislozen die door middel van voetbal een start maken om een 
re-integratie proces te starten. Eén van de andere doelgroepen waar de stichting 
zich mee bezighoudt zijn de gehandicapten. Hierbij is het doel dat deze mensen in de 
gelegenheid  worden  gesteld  om  te  sporten.  FC  Utrecht  heeft  ook  als  doel  om 
doormiddel van verschillende sociaal maatschappelijk activiteiten iets te doen voor 
de maatschappij. 

Soort activiteiten 
De BVO’s hebben één project dat door de gehele eredivisie wordt uitgevoerd. Dit 
project heet Scoren voor Gezondheid38. Dit project heeft een educatief karakter. 
Spelers worden ingezet om kinderen te laten zien dat sporten en gezonde voeding 
belangrijk is. Naast dit project hebben de BVO’s ook nog regionale activiteiten om 
maatschappelijke betrokkenheid te tonen. 

FC  Utrecht  probeert  in  haar  MVO  activiteiten  een  maatschappelijk  en  educatief 
karakter op te sluiten.  Zo heeft de club net zoals alle andere eredivisie clubs 
meegedaan  aan  Scoren  voor  Gezondheid.  Dit  is  een  project  waaraan  alle 
basisscholen kunnen deelnemen.  Dit project wordt gedurende een voetbalseizoen 
uitgevoerd door de BVO’s. De scholen krijgen een lespakket en er worden enkele 
bijeenkomsten  georganiseerd  waar  activiteiten  worden  gedaan  door  kinderen. 
Wanneer  er  zo’n  bijeenkomst  is  komen  er  ook  profvoetballers  die  de  kinderen 
uitleggen hoe belangrijk het is om gezond te leven; dit is het educatieve karakter. 
Aanleiding voor dit project is dat kinderen steeds minder bewegen met als gevolg dat 
ze steeds dikker worden. 
Naast dit landelijke project doet FC Utrecht ook enkele activiteiten in de regio. De 
spelersselectie  gaat  één  middag  per  seizoen  met  de  gehele  selectie  naar  het 
revalidatie centrum de Hoogstraat. Hier gaan de spelers dan langs de patiënten en 
worden er activiteiten gedaan, zoals rolstoelbasketbal en zitvolleybal. 
In 2006 heeft FC Utrecht een liedje op CD opgenomen waarvan de opbrengst naar het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis is gegaan. 
Het dameselftal van FC Utrecht wordt ook gezien als een MVO project39. Deze dames 
spelen gedurende een heel seizoen in de eredivisie voor dames dat is opgericht in 
augustus 2007. 
De laatste activiteit die onder het MVO valt van FC Utrecht is charity box. In 2005 
heeft FC Utrecht de prijs gewonnen voor ‘meest maatschappelijk club van het jaar’. 
Van het geld dat hierdoor is verkregen is de box ingericht. De directeur van de club 
zegt hierover het volgende;

38 www.scorenvoorgezondheid.nl 
39 Maatschappelijk verslag FC Utrecht deel II
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“diegene die een aanvraag doet voor de VIP-box hoeft niet altijd een terminale patiënt te zijn maar  
het kan ook een keer iemand zijn die in het zonnetje gezet moet worden omdat die persoon slecht  
in het leven staat en dan kun je zo iemand een positieve impuls geven40”

Stichting Klein Galgenwaard is in eerste instantie een stichting die een sportcomplex 
huurt. Dit is de kracht van de organisatie. De stichting wil verschillende partijen in 
de gelegenheid stellen om gebruik te maken van dit complex. De projecten die nu 
worden geïnitieerd door Stichting Klein Galgenwaard hebben veelal een educatieve 
en re-integrerende functie. Zo is begin juni ’08 het project: “van hang jongeren naar  
sportjongeren” gelanceerd door de stichting. Bij dit project worden jongeren uit de 
stad Utrecht en de regio uitgenodigd om te komen voetballen met een team.  Dit 
project wordt ook wel wijkvoetbaltoernooi genoemd. Hierbij is het doel om zoveel 
mogelijk jongeren aan de hand van sport een positieve impuls gegeven. Ook worden 
hier rolmodellen ingezet zoals de Jong en jeugdtrainers van AJAX. 
Naast deze jongeren maken ook dak- en thuislozen gebruik van de accommodatie van 
de stichting. Deze mannen trainen eens per week voor de Dutch Homeless Cup. Dit is 
een initiatief van het leger des Heils, de straatkranten en de KNVB. Doelstelling 
hiervan is dat de deelnemers weer een positief zelfbeeld krijgen en dat er een start 
gemaakt wordt met de re-integratie. Naast deze twee projecten maken gehandicapten 
gebruik  van  de  accommodatie  om  er  te  kunnen  sporten.  Doel  is  dat  er  zonder 
belemmeringen gesport kan worden. 

 Kortom  zowel  Stichting  Klein  Galgenwaard  als  ook  FC  Utrecht  doen  aan 
maatschappelijke  activiteiten  met  als  doel  dat  het  een  educatieve  en/of 
maatschappelijke waarde heeft. 

Doelgroepen
De  betaald  voetbalorganisaties  kiezen  over  het  algemeen  voor  bepaalde 
doelgroepen. Deze doelgroepen zijn zowel bij FC Twente, FC Utrecht en Vitesse de 
basisschool  kinderen  met  als  educatief  doel  ze  te  laten  inzien  dat  bewegen 
belangrijk voor ze is. FC Utrecht heeft nergens beschreven welke doelgroepen ze 
wil bereiken. Wanneer een bepaalde partij FC Utrecht benadert voor een rol binnen 
hun maatschappelijke activiteiten wordt binnen de club gekeken of ze mee willen 
doen.

FC Twente en Vitesse hebben vastgesteld welke doelgroepen ze willen benaderen 
door middel van duurzame projecten. FC Twente heeft ervoor gekozen om naast de 
kinderen  van  basisscholen  ook  de  inwoners  van  supportwijken,  prachtwijken 
Vogelaar,  als  doelgroep  voor  haar  activiteiten  te  nemen.  Voortijdige 
schoolverlaters  worden  ook  als  doelgroep  gezien,  hiervoor  zijn  ze  bezig  met 
verschillende  projecten  i.s.m.  de  omliggende  ROC’s.  Vitesse  heeft  acht 
uitgangspunten in haar beleidsplan waar de sociaal maatschappelijke  activiteiten 
zich op moeten richten. In de praktijk is bij Vitesse net zoals bij de andere twee 

40 Directeur FC Utrecht 
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BVO’s,  gekozen  om  basisschool  kinderen  als  doelgroep  te  nemen.  Naast  deze 
doelgroep is er ook gekozen voor de vroegtijdige schoolverlaters, hier is ook een 
project voor opgezet om deze jongeren weer kansen te geven in de maatschappij. 
Doel daarvan is om een baan voor ze te vinden of ze dusdanig te stimuleren dat ze de 
studie weer oppakken. 

Structurele en incidentele activiteiten
Binnen  deze  paragraaf  wordt  gekeken  of  de  projecten  structureel  zijn  of  een 
incident. Onder structureel word hier verstaan dat de BVO’s en de Stichting Klein 
Galgenwaard elk jaar dit project neerzetten. Daarnaast wordt gekeken of er ook 
resultaten mee bereikt worden doordat deze gedurende een heel seizoen plaatsvind. 
Met een incidenteel project wordt hier bedoeld dat een project eenmalig is en niet 
terugkeert. 

De activiteiten die FC Utrecht op MVO gebied ontplooit zijn, op het project ‘Scoren 
voor Gezondheid’ na, allemaal een incident. Het project ‘Scoren voor Gezondheid’ 
duurt  gedurende  een  heel  seizoen  en  vervolgens  worden  er  resultaten 
gepresenteerd door het NIGZ. Dit is het enige duurzame project van FC Utrecht. De 
overige projecten zijn eenmalig. Een bezoek aan het ziekenhuis gebeurt elk seizoen 
één of twee keer. Over deze constatering zegt de directeur het volgende;

“Op dit moment zijn er op één project na geen duurzame projecten binnen FC Utrecht gaande, we  
moeten hier nog verschillende stappen in zetten41”

“resultaten boeken met projecten…. Is op dit moment nog niet het geval bij FC Utrecht er zijn  
leuke eendaagse evenementen die bezocht worden maar verder niet en resultaten worden ook 
nog niet geboekt42.

FC Twente en Vitesse hebben op het gebied van structureel en duurzaam beleid een 
voorsprong  op  FC  Utrecht.  Deze  clubs  hebben  meerdere  projecten  waarbij 
duurzaamheid en resultaat voorop staat. Dit in tegenstelling tot FC Utrecht. Naast 
deze duurzame projecten worden ziekenhuis bezoekjes afgelegd met de technische 
staf en spelers. 

“FC Twente  geeft  aan  dat  de  structurele  projecten  ondergebracht  zijn  bij  de  stichting  en  de  
incidentele  activiteiten  binnen  FC  Twente  blijven  en  worden  overlegd  met  de  perschef  en  de  
stichting kan gebruik maken van het podium FC Twente43”.

Stichting Klein Galgenwaard heeft zoals al vaker in dit hoofdstuk genoemd drie 
pijlers.  Elke pijler heeft zijn eigen duurzame project.  Deze projecten worden in 
samenwerking met verschillende andere partijen gedurende een periode uitgevoerd 
wat  als  resultaat  moet  hebben  dat  de  deelnemers  re-integreren,  sportplezier 
beleven en/of meer respect voor elkaar krijgen. Deze projecten vinden gedurende 
een bepaalde periode met een bepaalde frequentie plaats. Naast deze projecten doet 
de stichting ook nog eenmalige projecten zoals het faciliteren van sportdagen. 

41 Directeur FC Utrecht
42 Medewerker MVO FC Utrecht
43 Marketing manager FC Twente
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5.6 Welke samenwerkingsrelaties worden aangegaan?

Voor BVO’s is het bijna nooit mogelijk om alleen een sociaal maatschappelijk project 
op  te  zetten  en  te  produceren,  vandaar dat  er  vaak  samenwerkingsrelaties  aan 
worden  gegaan.  In  deze  paragraaf  wordt  gekeken  welke  samenwerkingsrelaties 
aangegaan worden door de BVO’s en de Stichting Klein Galgenwaard. 

Stichting  Klein  Galgenwaard  is  een  organisatie  die  in  eerste  instantie  een 
accommodatie  aanbiedt  aan  partijen  die  sociaal  maatschappelijke  projecten 
organiseren. In de loop der jaren is Jean Paul de Jong zo verweven geraakt bij alle 
partijen die  in de regio Utrecht dergelijke  projecten organiseert dat hij  steeds 
vaker vanaf het begin van het project al een belangrijke rol vervult. Dat houdt in 
dat hij voor sommige projecten zelfs initiatiefnemer is en de juiste partners erbij 
zoekt. De stichting heeft met sommige partners langdurige samenwerkingsafspraken 
en  met  andere  partijen  zijn  het  eenmalige  samenwerkingsovereenkomsten.  Zoals 
eerder vermeld heeft de stichting drie pijlers, deze drie pijlers hebben allemaal hun 
eigen projecten. Binnen deze projecten zijn langdurige overeenkomsten gesloten 
zodat de duurzaamheid van deze projecten zijn gegarandeerd. Hieronder zijn deze 
partners beschreven

Project Partner 
Dak- en thuislozen voetbal Veld 42
Dak- en thuislozen voetbal Straatkrant Utrecht
Dak- en thuislozen voetbal Centrum maliebaan
Dak- en thuislozen voetbal Leger des Heils
Wijktoernooien Utrecht en omgeving Straat Voetbal Bond Nederland
Wijktoernooien Utrecht en omgeving Utrechtse welzijnskoepel Cumulus
Wijktoernooien Utrecht en omgeving Sport United
Wijktoernooien Utrecht en omgeving het Vader Rijn College
Wijktoernooien Utrecht en omgeving ROC Sport en Bewegen
Wijktoernooien Utrecht en omgeving Utrechtse politie
Wijktoernooien Utrecht en omgeving woningbouwcorporatie Mitros
Wijktoernooien Utrecht en omgeving het Vervoerbedrijf GVU
Wijktoernooien Utrecht en omgeving de Hogeschool Utrecht

Dit  zijn  de  samenwerkingspartners  voor  de  twee  prominentste  projecten  binnen 
Stichting Klein Galgenwaard.  Met deze partijen ligt de afspraak dat ze elk jaar 
inbreng hebben  in  de  projecten.  Het  doel  is  dat  de  projecten beetje  bij  beetje 
groeien en dat alle partners daar een belangrijke rol in blijven spelen. 

Eerder in dit hoofdstuk is al beschreven dat FC Utrecht geen MVO beleid heeft. Dit 
heeft  tot  gevolg  dat  FC  Utrecht  op  één  project  na  geen  duurzame  projecten 
uitvoert. Het project ‘Scoren voor Gezondheid’ is het enige duurzame project. Bij dit 
project  wordt  samengewerkt  met  de  Stichting  Meer dan Voetbal  die  is  initiatief 
nemer van het project.  Stichting Meer dan Voetbal en FC Utrecht in dit project 
samen met de betrokken basisscholen. Naast dit project werkt FC Utrecht regelmatig 
samen met de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht maakt bij haar projecten met 
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enige  regelmaat  gebruik  van  de  vrijwilligers  of  rolmodellen  van  FC  Utrecht. 
Daarnaast  geeft  FC  Utrecht  aan  dat  ze  de  initiatieven  van  Stichting  Klein 
Galgenwaard ondersteunen en waar mogelijk samenwerken. 

De andere twee BVO’s, FC Twente en Vitesse hebben veelal vaste partners bij hun 
projecten. Dit is te vergelijken met hoe Stichting Klein Galgenwaard haar projecten 
organiseert. Het opvallende bij Vitesse en FC Twente is dat er veel samengewerkt 
wordt met de gemeente en de scholen in de regio. Ook werken beide BVO’s samen met 
Stichting Meer dan Voetbal vanwege het project ‘Scoren voor Gezondheid’. 

5.7 Hoe worden projecten gefinancierd?

Voor veel sociaal maatschappelijke  projecten kunnen externe financiers worden 
gevonden. Deze externe financiers zijn veelal fondsen, de gemeente of commerciële 
partijen. Hieronder gaan we alle partijen bekijken hoe ze dit hebben georganiseerd. 
De  BVO’s  hebben  als  core-business  veelal  de  doelstelling  om  zoveel  mogelijk 
financiën  binnen  te  halen.  Met  het  geld  worden  spelers  aangetrokken  en  de 
salarissen betaald. Om de financiën tussen de core-business en de maatschappelijke 
activiteiten te kunnen scheiden hebben FC Twente en Vitesse een stichting opgericht. 
Doordat een stichting geen winstgevende organisatie is en de financiën over het 
algemeen inzichtelijk zijn voor alle partijen gaat een fonds of een gemeente eerder 
geld storten voor projecten. Indien het een afdeling van de BVO zou blijven zal de 
angst aanwezig blijven dat er van het geld een nieuwe speler aangetrokken word. 

Commerciële sponsors
De projecten die FC Utrecht op MVO gebied heeft uitgevoerd gedurende het seizoen 
2007-2008 zijn allemaal betaald door FC Utrecht. De club heeft bij geen enkele 
partij aangeklopt om geld te verkrijgen voor haar MVO activiteiten. 

De  andere  twee  BVO’s,  althans  hun  stichtingen,  hebben  niet  aangeklopt  bij 
commerciële partijen om geld te genereren. Wel geeft Manon Huinink van Vitesse aan 
dat er nagedacht wordt over hoe ze ondernemers kunnen betrekken bij het sociaal 
maatschappelijke gedeelte van Vitesse. Stichting FC Twente is al een stapje verder. 
De ondernemers rondom FC Twente zijn gevraagd of ze leerwerkplekken beschikbaar 
willen  stellen  voor  één  van  de  projecten  die  ze  hebben  georganiseerd.  De 
ondernemers  waren  in  het  begin  wat  huiverig  maar  nu  zijn  er  al  verschillende 
ondernemers die iemand via de leerwerkplek hebben aangenomen binnen hun bedrijf. 
Dus kan er gesproken worden van een win-win situatie. 

Stichting Klein Galgenwaard heeft een hoofdsponsor ALL INN, die stelt elk jaar een 
bedrag  beschikbaar.  Deze  sponsor  is  vanaf  de  oprichting  al  betrokken  bij  de 
stichting.  In  2005  is  stichting  Klein  Galgenwaard  accommodatiesponsors  gaan 
werven.  Dit  zijn  ondernemers  in  de  regio  Utrecht.  Op  dit  moment  verbinden  25 
ondernemers hun naam aan Stichting Klein Galgenwaard. Elke ondernemer doneert 
2500,--  euro  per  jaar.  Als  tegenprestatie  worden  er  reclame  borden  van  de 
ondernemers opgehangen bij de accommodatie. 
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Fondsen
Vitesse en FC Utrecht hebben geen aanvragen ingediend bij fondsen. FC Twente heeft 
wel aanvragen ingediend voor haar projecten en ook regelmatig geld gekregen van 
de stichting DOEN. Naast stichting Doen is volgens Drees Kroes nergens aangeklopt. 

Stichting Klein galgenwaard heeft gebruik gemaakt van het Oranje Fonds. Het doel 
van het Oranje Fonds is enerzijds  sociale samenhang en anderzijds  sociale participatie 
bevorderen44. 

Gemeente
De clubs  hebben allen  gemeen dat ze  regelmatig  rondom de tafel  zitten met  de 
gemeente om maatschappelijke  projecten te  bespreken.  Bij  FC Utrecht  is  er  een 
overeenkomst  getekend  dat  de  rolmodellen  van  de  club  740  uren  aan 
maatschappelijke activiteiten moeten besteden. De medewerker van MVO geeft aan 
dat om deze reden geen gelden gegenereerd kunnen worden van de gemeente. Vitesse 
heeft aangegeven voor verschillende projecten budget te krijgen van de gemeente 
om dit te kunnen opzetten. Deze budgetten zijn dusdanig dat de stichting hierop kan 
draaien en de club het salaris van de werknemers niet meer betaalt. 

De stichting Klein  Galgenwaard  werkt samen met  de  gemeente Utrecht.  Voor de 
projecten  die  Stichting  Klein  Galgenwaard  opzet  met  haar  partners  wordt 
regelmatig subsidie verstrekt door de gemeente. 

Betaald Voetbal Organisaties 
FC Utrecht heeft een klein budget beschikbaar voor MVO projecten. Dit budget is 
niet specifiek verworven voor de uitvoering en ontwikkeling van MVO activiteiten. FC 
Utrecht geeft aan dat het op dit moment nog niet is verweven met de club. De club 
doet aan MVO omdat dit is opgedrongen door de gemeente, de club ziet wel in dat het 
ook  belangrijk  is  voor  de  stad  en  omgeving.  De  club  probeert  niet  om  externe 
geldschieters te vinden voor haar MVO projecten. 

Vitesse heeft zoals eerder vermeld haar MVO projecten onder gebracht binnen een 
stichting. De medewerkers van deze stichting proberen via externe financiers 
projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Via de provincie, gemeente en fondsen 
proberen ze voldoende financiën binnen te krijgen om alle projecten te realiseren. 
Op het moment dat dit een keer niet lukt dan staat Vitesse garant voor de salarissen 
van de medewerkers van de stichting. 

FC Twente financiert net zoals bij Vitesse een gedeelte van de projecten die 
stichting FC Twente opzet. Daarnaast worden er voor projecten veelal partners 
gezocht die dan een gedeelte van de financiën op zich neemt. Stichting FC Twente 

44 www.oranjefonds.nl 
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werkt veel samen met woningbouwcorporaties. Deze stichting genereert ook gelden 
vanuit de overheid en fondsen. 

5.8 Hoe staan FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard tegenover een samenwerking?

Dit is de belangrijkste paragraaf van dit hoofdstuk. Doel van het onderzoek is dat er 
gekeken wordt wat Stichting Klein Galgenwaard en FC Utrecht voor elkaar kunnen 
betekenen.  In  deze  paragraaf  wordt  bekeken  hoe  de  betrokken  partijen  en  de 
gemeente Utrecht hier tegenoverstaan.

Hoe kijken de medewerkers van beide partijen naar een samenwerking?
Gedurende de interviews met Stichting Klein Galgenwaard en FC Utrecht is duidelijk 
geworden  dat  beide  partijen,  zoals  ze  zelf  zeggen,  een  goed  gevoel  bij  elkaar 
hebben. De Jong onlosmakelijk verbonden met FC Utrecht maar ook met Stichting 
Klein Galgenwaard. Bij beide organisaties is hij actief. De Jong geeft aan dat een 
samenwerking een meerwaarde geeft voor de stichting maar dat het een partner kan 
worden net als alle andere partners. 

Alle  respondenten  van  beide  partijen  hebben  het  idee  dat  ze  elkaar  kunnen 
versterken wanneer ze van elkaars expertise gebruik kunnen gaan maken. Ook waren 
er kanttekeningen bij sommige respondenten. Hieronder staan de voor- en nadelen 
beschreven. Daarnaast is het ook belangrijk om de rol van de Jong te beschrijven. 
Wel wordt gezegd dat er een goede wisselwerking moet ontstaan tussen de twee 
partijen.  Stichting  Klein  Galgenwaard  heeft  al  drie  doelgroepen  en FC Utrecht 
heeft als doel om daar minimaal één doelgroep aan toe te gaan voegen namelijk de 
supporters van FC Utrecht. 

“het doel moet ten gunste komen van het goede doel45”

De afdeling sport en recreatie van de gemeente Utrecht wil geen mening geven over 
een mogelijke samenwerking tussen Stichting Klein Galgenwaard en FC Utrecht. Wel 
willen ze vragen beantwoorden over het beleid en de onderlinge samenwerking. 

Voordelen 
De  respondenten  van  Stichting  Klein  Galgenwaard  staan  positief  tegenover  een 
mogelijke  samenwerking omdat ze  dan bij  haar projecten de rolmodellen kunnen 
gebruiken van FC Utrecht. Een van de medewerkers van Stichting Klein Galgenwaard 
zegt dat het boegbeeld van FC Utrecht ook het boegbeeld is van Stichting Klein 
Galgenwaard.  Het  grote  publiek  denkt  nu  al  dat  Stichting  Klein  Galgenwaard 
onderdeel is van FC Utrecht vanwege de Jong. Om het doel van de stichting nog 
beter te kunnen nastreven of meer media  aandacht te  kunnen genereren is  het 
aantrekkelijk om gebruik te kunnen maken van de expertise en de rolmodellen van FC 
Utrecht.  Op  termijn  zou  de  stichting  Klein  Galgenwaard  dan  misschien  een 
professionaliseringsslag  kunnen maken  omdat  het  een  bepaalde  maatschappelijke 
plek in kan gaan nemen in Utrecht. 

45 Directeur FC Utrecht
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“ik vind dat FC Utrecht enorm goed aan de weg timmert op MVO gebied alleen moeten ze dit een  
gezicht gaan geven, ik denk dat de Stichting daar een uitgelezen mogelijkheid voor is46”

“FC  Utrecht  zou  mee  kunnen  liften  op  de  succesvolle  maatschappelijke  projecten  van  de 
stichting47”

FC Utrecht benadrukt dat ze nu al een goede samenwerking hebben met de Stichting. 
Stapje voor stapje wil FC Utrecht de samenwerking intensiveren om zo gezamenlijk 
tot maatschappelijke resultaten te komen. FC Utrecht geeft aan dat er wel gedacht 
is over een eigen stichting maar dat Stichting Klein Galgenwaard een FC Utrecht 
gezicht heeft in de vorm van Jean Paul de Jong. Daarnaast is het een stichting die al 
een goed MVO beleid heeft neergezet. Wanneer FC Utrecht een stichting op zou gaan 
richten is het aannemelijk dat ze elkaar gaan verzwakken, bundel je de krachten dan 
is er veel te bereiken volgens de respondenten van FC Utrecht.

“Zoals  Vitesse  dat  gedaan  heeft  met  een  eigen  stichting  is  misschien  interessant  omdat  ze  
bepaalde  gelden  niet  binnen  de  BVO  willen  hebben,  maar  waarom  zouden  we  een  stichting  
oprichten als er al zo’n stichting met een FC Utrecht gezicht is 48”

De  gemeente  werkt  samen  met  FC  Utrecht  en  Stichting  Klein  Galgenwaard.  De 
gemeente  vindt  het  belangrijk  dat  ze  af  en  toe  gebruik  kunnen  maken  van  de 
rolmodellen van FC Utrecht om via deze bekende sporters extra media aandacht te 
krijgen.

“Er  hoeft  maar  een  onbekende  speler  van FC Utrecht  aanwezig  te  zijn  en alle  media  is  ook  
aanwezig, zoveel impact genereert een rolmodel49”

De  samenwerking  met  Stichting  Klein  Galgenwaard  houdt  in  dat  FC  Utrecht 
gezamenlijk  projecten  kunnen gaan opzetten en uitvoeren.  De accommodatie  van 
Stichting Klein Galgenwaard is ideaal om te gebruiken als locatie. 

Nadelen 
Ondanks dat de respondenten positief zijn over een samenwerking met FC Utrecht 
zijn er ook wel nadelen of valkuilen. Alle respondenten van de stichting gaven aan 
dat  de  partijen  enorm  verschillen.  De  één  is  commercieel  en  de  ander 
maatschappelijk dit heeft automatisch tot gevolg dat beide partijen andere belangen 
hebben. De voorzitter van de stichting is bang dat veel ondernemers zullen stoppen 
met  sponsoren  van  de  activiteiten  omdat  ze  bang  zijn  dat  het  geld  richting  de 
commerciële activiteiten van FC Utrecht zullen vloeien. Wat ook als nadeel gezien 
wordt is dat FC Utrecht op dit moment geen MVO visie heeft waardoor er vermoedt 
wordt  dat  het  gezien  wordt  als  een  verplichting  vanuit  de  gemeente.  De 
naamsbekendheid  van  Klein  Galgenwaard  is  op  het  gebied  van  sociaal 
maatschappelijke projecten goed, dit moet behouden worden door de stichting. Risico 
is dat er projecten in samenwerking met FC Utrecht worden georganiseerd maar dat 
46 Jean Paul de Jong
47 Jean Paul de Jong
48 Directeur FC Utrecht 
49 Medewerker gemeente “sport en welzijn”
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deze niet goed worden neergezet omdat MVO geen prioriteit heeft binnen FC Utrecht 
en core-business binnen Klein Galgenwaard. 

Een nadeel kan zijn dat beide partijen niet allemaal in één kantoor zitten. Dus het 
snelle schakelen kan een probleem worden. Naast de communicatie wordt ook als 
nadeel gezien dat Klein Galgenwaard een organisatie is die op vrijwilligers draait, 
hierdoor is er een redelijk groot verloop binnen de organisatie. Dit heeft als nadeel 
dat er een vast aanspreekpunt ontbreekt binnen deze organisatie wat problemen kan 
veroorzaken. 

Beide partijen werken samen met de gemeente. Vandaar dat de gemeente ook gevraagd 
is om een reactie. De gemeente constateert dat FC Utrecht een adhoc beleid voert op 
het gebied van MVO. 

De gemeente gaat er vanuit dat de club alleen aan MVO doet omdat dit een afspraak 
is tussen de gemeente en FC Utrecht. “Dit is zonde omdat er op deze manier kansen worden  
gemist50”. 

De  gemeente  vraagt  zich  ook  af  hoeveel  uren  Jean  Paul  de  Jong  besteedt  aan 
Stichting  Klein  Galgenwaard  omdat  er  altijd  andere  mensen  zijn  die  plannen 
schrijven en contacten leggen. Ook ziet de gemeente het als nadeel dat er elke keer 
andere gezichten op gesprek komen bij de gemeente, zo is het moeilijk om een relatie 
aan te gaan. 

Rol Jean Paul de Jong
Jean Paul de Jong is speler geweest van FC Utrecht en de oprichter van Stichting 
Klein  Galgenwaard,  kortom  hij  is  het  verbindingselement  tussen  deze  twee 
organisaties. 

Jean Paul de Jong zit op dit moment nog in het bestuur van de stichting, voor het 
begin  van  voetbalseizoen  2008-2009  treedt  hij  hier  uit.  Vervolgens  wordt  hij 
voetbaltrainer bij FC Utrecht. 

“er  moet  rekening  gehouden  worden  dat  de  populariteit  van  Jean  Paul  de  Jong  afneemt  en  
daarom is het van belang dat de stichting niet persoonsgebonden blijft. De Cruijff foundation heeft  
een goed staande organisatie, op het moment dat Jean Paul de Jong vertrekt naar Spanje ligt de  
tent op zijn gat51”

Relatie Gemeente
Afdeling  “sport  en  recreatie”  van  de  gemeente  Utrecht  en  Stichting  Klein 
Galgenwaard  hebben  een goede verstandhouding met  elkaar.  De stichting levert 
regelmatig de accommodatie voor projecten die de gemeente organiseert. Daarnaast 
is  bij  elk  project  dat  de  stichting  organiseert  de  gemeente  wel  een  beetje 
betrokken.  Er  wordt  nog  geen  gebruik  gemaakt  van  de  gemeente  als  kennis 
organisatie. Ook worden er geen gemeentelijke subsidies verkregen. 

50 Medewerker gemeente “sport en welzijn”
51 Voorzitter Stichting Klein Galgenwaard
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De relatie gemeente en FC Utrecht en visa versa is gedwongen door een dreigend 
faillissement van FC Utrecht in 2003. Hierdoor is FC Utrecht verplicht gesteld om 
aan  MVO  te  gaan  doen.  De  medewerker  MVO  van  FC  Utrecht  geeft  aan  dat  de 
gemeente meehelpt om de invulling van het aantal uren rond te krijgen. Daarnaast 
vindt  FC  Utrecht  af  en  toe  dat  ze  zich  in  een  keurslijf  bevinden  door  deze 
overeenkomst. 

“We zitten  in een soort  van keurslijf  doordat  wij  van de gemeente  dus die 740 uren op een  
bepaalde  manier  moeten  besteden  terwijl  we  die  misschien  wel  anders  zinvoller  kunnen  
besteden52”

Dit hoofdstuk heeft inzichten verschaft hoe de respondenten aankijken tegen MVO. 
Naast de respondenten zijn documenten toegevoegd waar de betrokken organisaties 
mee werken. Ook is er een observatie verwerkt in dit hoofdstuk. In het volgende 
hoofdstuk  worden  de  gevonden  empirische  gegevens  gekoppeld  aan 
wetenschappelijke literatuur. 

52 Directeur FC Utrecht 
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6. Analyse

In hoofdstuk twee staat beschreven dat de overheid de rol van het betaald voetbal 
heeft gevonden om problemen in de samenleving te verkleinen. Dit was duidelijk te 
zien na enkele overwinningen op het afgelopen EK voetbal waar in veel steden een 
volksfeest  ontstond,  waar  Marokkanen,  Turken,  Surinamers  en  Nederlanders 
gezamenlijk feestvierden. Het maakt dan niet meer uit of het een Nederlander een 
Marokkaan of een Afrikaan is men viert de overwinning samen.  Dit laat zien dat 
voetbal  voor  veel  inwoners  van  Nederland  een  sport  is  die  alle  culturen  kan 
samenbrengen.  Voetbal  is  dus  een  goed  instrument  voor  politici  om  politieke 
vraagstukken te beantwoorden. Daardoor zie je ook dat sportbonden en organisaties 
een steeds grotere rol krijgen in het nemen van sociale verantwoordelijkheid op 
het gebied van gezondheid en opvoeding. De KNVB heeft in haar beleidsdoelstelling 
ook het MVO verwerkt. De KNVB, de eredivisie en eerste divisie hebben zelfs een 
stichting  opgericht  om  MVO  binnen  het  voetbal  te  brengen.  De  naam  van  deze 
stichting is “Meer dan voetbal”.  De meeste betaald voetbal clubs doen sinds enige 
tijd  aan  MVO.  Het  MVO  is  vaak  van  buiten  de  organisatie  opgedrongen  door  de 
stakeholders die hier belang bij hebben. Gevolg hiervan is dat niet alle BVO’s hier 
een goed plan over hebben opgesteld. 

6.1 Aanleiding om aan MVO te doen

Gedurende  de  literatuurstudie  is  geconstateerd  dat  het  bedrijfsleven  vier 
veelvoorkomende motieven53 heeft om aan MVO te doen. Deze vier zijn 1. Vanwege 
morele verplichtingen 2. Om er voor te zorgen dat ze lang mee kunnen gaan 3. Om zo 
de  licentie  te  mogen  behouden  4.  Ter  verbetering  van  de  reputatie.  Tijdens  de 
interviews kwamen verschillende redenen naar voren. Zo kwam in veel interviews 
naar  voren  dat  één  van  de  veelvoorkomende  motieven  om  aan  MVO  te  doen  is, 
reputatieverbetering.

Alle  drie  de  BVO’s  die  betrokken  zijn  bij  dit  onderzoek  hebben  verschillende 
motieven om aan MVO te gaan doen. FC Utrecht is via haar stakeholders gedwongen 
om aan MVO te  gaan doen.  De club  was  in  2003 nagenoeg failliet  waardoor de 
gemeente garant moest gaan staan voor een lening. De gemeente heeft FC Utrecht 
toen in een overeenkomst gedwongen dat ze 740 uren aan MVO moest gaan doen per 
seizoen. Alle drie de BVO’s geven aan dat betaald voetbal een mooi podium is om MVO 
te ontplooien. 

De KNVB heeft ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van MVO binnen het 
voetbal. Ze hebben een nationaal project, “Scoren voor Gezondheid”, opgezet. Bij dit 
project  worden de rolmodellen van de clubs  gebruikt om kinderen te motiveren 
gezonder te gaan leven. Hier doen alle clubs van de eredivisie aan mee. 

Binnen het onderzoek valt op dat twee van de drie clubs werk hebben gemaakt van 
hun MVO beleid, de derde partij heeft geen visie op dit gebied. FC Twente geeft aan 

53 Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2006) The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social 
Responsibility, “Strategy & Society”, December 2006
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waarde te hechten aan een goed MVO beleid om zo wat terug te doen voor de regio. 
Ook denkt de marketingmanager van Twente dat het vestigingsgebied voor bedrijven 
aantrekkelijker wordt indien het leefklimaat op een hoger niveau gebracht wordt. 
Dit heeft tot gevolg dat jonge gezinnen daar naar toe trekken. Hierdoor trekken 
ook bedrijven naar dit gebied omdat er geld  te verdienen valt en er zijn  jonge 
werknemers. Vitesse geeft in haar beleidsplan aan dat ze wat terug wil doen voor de 
supporters  van de  club doormiddel  van sociaal  maatschappelijke  activiteiten.  FC 
Utrecht is de enige club die geen visie heeft op MVO. Zoals eerder vermeld is FC 
Utrecht door een stakeholder, gemeente Utrecht, gedwongen om aan MVO te gaan 
doen. De club heeft geen MVO beleid geschreven en voert dit uit adhoc uit. Dit uit 
zich door te reageren op aanvragen van supporters en organisaties om zich in te 
spannen voor een maatschappelijke activiteit. Dit is een reactieve houding. 

Naast deze ontwikkelingen kan een club tegenwoordig snel reputatie schade kan 
oplopen doordat alle fouten snel worden gelekt naar de media. Daardoor zijn ze 
kwetsbaar,  door  MVO  kunnen  ze  positieve  aandacht  genereren.  MVO  is  hier  een 
reputatiemechanisme. 

Stichting Klein Galgenwaard is opgericht door twee personen. De aanleiding om aan 
MVO te gaan doen is ontstaan doordat Jean-Paul de Jong allerlei activiteiten deed 
bij  FC Utrecht  zoals  scholen  bezoeken.  Dit  wilde  hij  structureel gaan doen en 
daarom heeft hij een stichting opgericht om dit te kunnen verwezenlijken.  In de 
literatuur zijn dit soort individuele initiatieven niet te vinden. 

6.2 Invloeden van externe partijen

Partijen,  sponsoren,  gemeente,  KNVB,  media,  overheid,  hebben  belang  bij  het 
betaalde voetbal54. Dit is duidelijk terug te zien in de ontwikkelingen die drie clubs 
de laatste jaren meegemaakt hebben. FC Twente wil laten zien door middel van haar 
MVO  activiteiten  dat  de  regio  Enschede  een  aantrekkelijk  vestigingsklimaat  is. 
Stichting Twente en FC Twente geven ook aan dat ze daar gesprekken over voeren 
met verschillende partij. Om dit te kunnen verklaren moeten we een stapje terug in 
de tijd.

De rol van sport in de maatschappij

Sinds enkele jaren is sport een andere rol gaan innemen in de maatschappij. In het 
verleden was alleen de wedstrijdsport en de topsport van belang.  Tegenwoordig 
wordt sport gezien als een sleutel om maatschappelijke problemen op te lossen. 
Sport zou volgens de overheid een belangrijke rol kunnen gaan vervullen in de 
samenleving.  Op  het  gebied  van  onderwijs,  gezondheid  en  opvoeding.  Door 
terugtreding van de overheid is de rol van de clubs en sporters steeds belangrijker 
geworden voor de maatschappij. De clubs en sporters hebben een rol gekregen om 
beleidsdoelstellingen  te  halen.  Hierdoor  is  een  verschuiving  van 
verantwoordelijkheid ontstaan. Externe partijen zoals overheid, KNVB, gemeente, 
sponsoren en media spreken daar nu de clubs in bepaalde mate op aan waar voorheen 
de  overheid  op  aangesproken  werd.  In  de  literatuur  is  ook  geschreven  over  de 

54 Lau,  N.,  Makhanya K.  and Trengrouse,  P.  (2004)  “The corporate  Social  Responsibility  of  Sport 
Organizations”, The Case of FIFA, International Center for Sportstudies, 5 july,2004 

Pagina 49 van 74
                                                           



MVO en Voetbal

invloeden van externe partijen op het invoeren van MVO beleid binnen organisaties. 
Veel bedrijven worden gedwongen om aan MVO te doen omdat de media tegenwoordig 
bovenop de bedrijfsvoering zit die organisaties voeren. Wat tot gevolg kan hebben 
reputatieschade maar ook reputatieverbetering op het moment dat een organisatie 
oog heeft voor maatschappelijke kwesties55. 

Imago

In onderzoek van de KNVB is enkele jaren geleden aangetoond dat er een negatief 
imago56 heerste rondom het betaald voetbal.  Volgens het onderzoek was dit een 
gevolg van exorbitante salarissen van spelers en wanbeleid van clubs waardoor er 
enorme schulden ontstonden.  De KNVB wilde het imago van het betaald voetbal 
verbeteren waardoor er een stichting, Meer dan Voetbal, is opgericht om het MVO 
beleid binnen het betaald voetbal te gaan implementeren. In navolging van de KNVB 
zijn verschillende clubs ook MVO beleid gaan invoeren. 

FC Twente en Vitesse57 hebben aangegeven in de interviews dat één van de motieven 
om aan MVO te doen is, het verbeteren van het imago. Deze twee clubs hebben ook 
een plan geschreven hoe ze denken dit te kunnen verwezenlijken. 

FC Utrecht geeft ook aan dat ze aan MVO doen om hun imago te verbeteren.  De 
supporters  komen  af  en  toe  slecht  in  het  nieuws  en  dat  zorgt  voor  negatieve 
publiciteit in de media. Via MVO wil de club laten zien dat ze zich ook maatschappelijk 
betrokken voelen. Dit doen ze door verschillende kleine activiteiten die over het 
algemeen niet duurzaam zijn. Eén project is wel duurzaam en dat is: “Scoren voor 
Gezondheid”, een initiatief vanuit de KNVB. 

Voor Stichting Klein Galgenwaard is het imago ook belangrijk maar op een geheel 
andere manier. Deze stichting doet aan MVO omdat de initiatiefnemers graag iets voor 
de  samenleving  willen  betekenen.  Deze  stichting  heeft  dus  niet  te  maken  met 
reputatieschade indien ze alles transparant houden naar de buitenwereld.

Gedwongen of vrijwillig MVO

De KNVB is na een onderzoek door externe partijen gedwongen om aan MVO te gaan 
doen om zo hun marktwaarde te behouden. In de literatuur staat ook beschreven dat 
overheden, media en andere stakeholders organisaties duidelijk hebben gemaakt dat 
ze  garant  moeten  staan  voor  sociale  consequenties  van  hun  activiteiten58.  De 
praktijk en de theorie komen overeen met het ontstaan van MVO binnen het betaald 
voetbal.

FC  Utrecht  was  2003  nagenoeg  failliet.  Toen  moest  de  club  aankloppen  bij  de 
gemeente Utrecht om ervoor te zorgen dat ze een lening konden krijgen. Toen is er 
een paraplu overeenkomst getekend waarin ook is opgenomen dat FC Utrecht 740 
uren per seizoen aan MVO moet doen. FC Utrecht is gedwongen om aan MVO te gaan 

55 Doane,  D.  (2004).  “Beyond  corporate  social  responsibility”  Minnows,  Mammoths  and  markets, 
Elsevier (UK) (2004)
56 Trendbox onderzoek KNVB, afdeling betaald voetbal (juli 2005)
57 Vitesse in de Maatschappij, “Beleidsplan 2006-2009”, B.V. Vitesse Arnhem, november 2005
58 Doane,  D.  (2004).  “Beyond  corporate  social  responsibility”  Minnows,  Mammoths  and  markets, 
Elsevier (UK) (2004)
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doen door een stakeholder,  de  gemeente.  De directeur van de  club zegt  in  het 
interview dat hij vindt dat FC Utrecht in een keurslijf is gedrukt door de gemeente 
en dat het ook anders kan. 

FC Twente en Vitesse zijn vrijwillig aan MVO begonnen omdat ze denken dat club 
daardoor steviger in de maatschappij geworteld raakt. Daardoor is er ook nagedacht 
over een plan hoe MVO gepositioneerd moet worden binnen de club. Daardoor hebben 
beide clubs een stichting naast de BVO opgericht om zo een professionaliseringsslag 
te kunnen maken op MVO gebied. Dit heeft tot gevolg dat er duurzame projecten uit 
voortkomen waarvan op het moment van dit document nog geen resultaten bekend 
zijn. 

Stichting Klein Galgenwaard is  geheel vrijwillig  opgezet  door de Jong.  De Jong 
denkt  dat  de  stichting  door  haar  projecten  een  meerwaarde  heeft   voor  de 
Utrechtse samenleving. Hieruit haalt de Jong zijn voldoening. Dit is voort gekomen 
uit de activiteiten die hij deed in zijn periode bij FC Utrecht als speler. Hier haalde 
hij dusdanig veel voldoening uit dat hij samen met partners meer initiatieven neer 
wilde zetten. 

Uiteindelijk valt op dat FC Utrecht de enige partij is die geen MVO visie heeft. Deze 
organisatie heeft één duurzaam project wat een initiatief is vanuit KNVB. De overige 
activiteiten die ze onder MVO hebben geplaatst zijn eenmalig en veelal zonder een 
gedachte. Meestal worden er impulsieve initiatieven genomen. FC Utrecht is ook de 
enige club die door een externe partij is gedwongen om aan MVO te doen. De andere 
partijen hebben zelf het initiatief genomen en daardoor ook goed nagedacht hoe ze 
dit willen vormgeven. 

Geconstateerd  moet  worden  dat  de  ex-topsporter,  de  Jong,  een  sociaal 
maatschappelijk initiatief heeft genomen door een stichting op te richten. Dit soort 
initiatieven  worden  in  de  literatuur  ook  aangehaald  als  de  verplaatsing  van 
verantwoordelijkheid van overheid naar sporter of clubs59.

6.3 Soorten projecten 

Alle  partijen  hebben  gedurende  het  afgelopen  seizoen  minimaal  één  duurzaam 
project georganiseerd. De drie BVO’s verschillen hierin nogal van elkaar. Alle drie 
hebben  ze  meegedaan  met  het  project  “Scoren voor Gezondheid”.  De  verschillen 
tussen de BVO’s zitten in de projecten die ze daarnaast hebben gedaan. FC Utrecht 
heeft  geen  enkel  duurzaam  project  uitgevoerd.  De  andere  twee  clubs  hebben 
verschillende  duurzame  projecten  uitgevoerd  in  samenwerking  met  partners.  De 
duurzame  projecten  die  FC  Twente  en  Vitesse  hebben  uitgevoerd  gedurende  dit 
seizoen hebben ze ondergebracht bij hun eigen stichting. 

Stichting Klein Galgenwaard heeft naast enkele eendaagse initiatieven voornamelijk 
duurzame  projecten  neergezet.  Deze  projecten  hebben  ze  kunnen  realiseren  in 
samenwerking met andere partijen. 

59 Babiak, K. and Wolfe, R. (2006) “More Than a Game? Corporate Social Responsibility and Super Bowl 
XL”, Sport Marketing Quarterly, volume 15, number 4, 2006
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Beleid

Stichting  Klein  Galgenwaard  heeft  de  afgelopen  jaren  een  duidelijk  beleid 
geschreven  waarin  ze  drie  specifieke  doelgroepen  willen  bereiken,  dak-  en 
thuislozen, gehandicapten, kinderen in de prachtwijken. Een kritiek punt is dat niet 
duidelijk is geworden of dit beleid in samenspraak is gemaakt met alle stakeholders. 
Wel is duidelijk dat het bestuur er achter staat maar in hoeverre deze ook hebben 
meegedacht is niet duidelijk. Wat er voor zorgt dat het beleid nog niet waterdicht is. 
Dit was minder kwetsbaar geweest op het moment dat alle stakeholders betrokken 
waren geweest bij het ontwikkelingsproces. 

Als de drie clubs naast elkaar neergezet worden is de constatering dat FC Utrecht 
de enige club is die geen MVO beleid of visie heeft. De andere twee, Vitesse en FC 
Twente hebben beschreven welke doelgroepen ze willen benaderen. Vitesse en FC 
Twente  hebben  een  aparte  stichting  opgericht  om  zo  het  MVO  te  kunnen 
professionaliseren.  Door de oprichting van een stichting is  het  mogelijk  om van 
fondsen,  gemeente  en  andere  partijen  geld  te  krijgen  zonder  dat  er  argwaan 
ontstaat.  Beide  clubs  geven  aan  dat  de  stichting  richting  gemeente  en  andere 
partijen een betere gesprekspartner is dan de club. De club heeft ook veel contact 
met de gemeente maar dit gaat vaak over andere zaken. Zo blijven deze twee zaken 
gescheiden en is er een win-win situatie voor alle partijen.

De clubs geven, net als de literatuur, aan dat ze weten dat rolmodellen een groot 
voordeel is om MVO succesvol in te vullen. Dit is een groot voordeel ten opzichte 
van multinationals die geen rolmodellen onder contract hebben staan60.

Doelgroepen

In het beleid van stichting Klein Galgenwaard staat beschreven dat de focus ligt op 
drie  groepen  te  noemen,  dak-  en  thuislozen,  gehandicapten  en  kinderen  in  de 
prachtwijken.  De  keuze  is  op  deze  doelgroepen  gevallen  omdat  de  stichting  van 
mening is dat iedereen moet kunnen sporten. 

FC Twente geeft aan dat ze in enkele wijken in Enschede en Hengelo wijkprojecten 
hebben georganiseerd.  Daarnaast hebben ze  een scholingsproject voor langdurig 
werklozen in de regio Enschede. Doel van de stichting is ook om goed te luisteren 
naar waar de problemen zijn en hierop aansluitend een project neer te zetten. Elk 
jaar willen ze dat één keer doen, de resultaten hiervan vinden ze heel belangrijk. 
Elk project proberen ze af te sluiten met een impact report. 

Vitesse  heeft  als  doelgroepen  de  supporters  van  de  club,  tiener  moeders, 
vroegtijdige schoolverlaters en basisschoolkinderen. Hier heeft Stichting Vitesse 
zich  op  gefocust.  De  oprichting  van  een  stichting  is  bij  Vitesse  de 
professionaliseringsslag geweest voor het MVO van Vitesse. 

60 Babiak, K. and Wolfe, R. (2006) “More Than a Game? Corporate Social Responsibility and Super Bowl 
XL”, Sport Marketing Quarterly, volume 15, number 4, 2006

Pagina 52 van 74
                                                           



MVO en Voetbal

6.4 Verschillen

Van de drie onderzochte clubs zijn er twee clubs die op het gebied van MVO beleid op 
elkaar lijken. Dit zijn FC Twente en Vitesse, deze twee clubs hebben in navolging van 
elkaar  een  stichting  opgericht.  Daarnaast  hebben  beide  clubs  ook  minimaal  één 
fulltime  medewerker  aangenomen  voor  de  stichting.  Deze  medewerker  moet  een 
professionele  invulling  geven  aan  het  MVO  beleid.  Binnen  FC  Utrecht  ligt  het 
onderwerp MVO in handen van een marketingmedewerker. Deze medewerker mag zes 
uren in de week voor deze taak vrijmaken. Dat is een groot verschil met de andere 
twee  BVO’s.  Daarnaast  is  MVO  alleen  bij  FC  Utrecht  opgedrongen  door  een 
stakeholder, de gemeente. Ondanks het feit dat de KNVB in 2005 FC Utrecht nog als 
MVO club van het jaar heeft betiteld, is duidelijk geworden dat deze club zich niet 
heeft doorontwikkeld op dit gebied. De MVO activiteiten zijn een zwevend project 
binnen de organisatie. De andere twee clubs die betrokken zijn bij dit onderzoek 
hebben het MVO aanzienlijk  beter gepositioneerd.  De clubs  hebben alle  drie als 
doelstelling dat de projecten een educatieve waarde moeten hebben. Bij FC Twente 
en Vitesse is een TOP-DOWN structuur van toepassing die langzaam over moet gaan in 
een BOTTOM-UP structuur. Het bestuur van de clubs heeft het initiatief genomen om 
een stichting op te richten, voor deze stichting is ook het beleid bepaald door het 
bestuur.  De uitvoering van dit beleid ligt in handen van de medewerkers van de 
stichting. Na enige tijd is het de bedoeling dat de medewerkers van de stichting zelf 
de koers gaan bepalen. Bij FC Utrecht is geen beleid en visie aanwezig. Het is ook 
niet duidelijk hoe MVO ideeën tot stand komen. 

Stichting Klein Galgenwaard is te vergelijken met de stichtingen die opgericht zijn 
door de BVO’s. Het doel van de stichting is om sociaal maatschappelijke projecten op 
te zetten. Bij de Stichting Klein Galgenwaard is een beleidsplan aanwezig net zoals 
bij de andere stichtingen. Een verschil is dat Stichting Klein Galgenwaard draait op 
vrijwilligers.  Dit  kan tot  problemen lijden  op het  moment  dat  deze  er  allemaal 
tegelijk  mee  stoppen.  De  gemeente  gaf  in  het  interview  aan  dat  het  voor  hun 
onduidelijk is wie de dingen regelt binnen de stichting. Daarnaast vinden ze dat er 
vaak nieuwe gezichten langskomen. Ook is naar voren gekomen in het gesprek met de 
voorzitter van de club dat er op dit moment teveel afhangt van de Jong. Indien de 
Jong vertrekt zakt de organisatie in elkaar en blijft er niets van over, aldus de 
voorzitter. 

6.5 Ontwikkelingen binnen het MVO

MVO is  al enige tijd  ingeburgerd bij  de multinationals.  Deze organisaties hebben 
allemaal een eigen manier gevonden om hier mee om te gaan en invulling aan te 
geven. In Engeland is het MVO in het betaalde voetbal een belangrijk onderdeel 
geworden van het te voeren beleid. Er worden daar duurzame projecten opgezet en 
uitgevoerd met verbazingwekkende resultaten tot gevolg. Sinds enige jaren is MVO 
stapje voor stapje aan het inburgeren binnen de clubs die actief zijn in de eredivisie. 
De KNVB heeft daar een rol ingespeeld omdat het imago een positieve impuls nodig 
had.  Zodoende  worden  er  vanuit  de  KNVB nu  enkele  projecten  neergezet  en  in 
samenwerking met de BVO’s. Naast deze activiteiten worden binnen enkele clubs ook 
nog andere duurzame projecten opgezet.  De drie clubs die betrokken zijn bij  dit 
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onderzoek organiseren naast de initiatieven van de KNVB ook eigen projecten. Dit 
was enkele jaren geleden nog niet het geval. Het verschilt hoe BVO’s vormgeven aan 
de overige projecten. FC Utrecht heeft een voorkeur voor eendaagse initiatieven. 
Deze initiatieven worden veelal impulsief bedacht en uitgevoerd. FC Utrecht geeft 
aan dat er langzamerhand een omslag moet komen op dit gebied. De omslag houdt in 
dat er duurzame projecten moeten ontstaan die meetbaar zijn. Met een impact report, 
zoals dat in de literatuur staat beschreven, kan een club als Utrecht haar imago 
een positief impuls geven. Vitesse en FC Twente hebben in een paar jaar de hele MVO 
afdeling geprofessionaliseerd door een stichting op te richten. Doorvoor werd er 
binnen de clubs wel aan MVO gedaan maar in veel mindere mate. Door de oprichting 
van een stichting is het mogelijk om de gemeente en verschillende fondsen aan te 
schrijven voor de financiering van projecten. Deze twee clubs hebben nu via de twee 
stichtingen  duurzame  projecten  opgezet.  De  stichtingen  maken  gebruik  van  het 
platform die de clubs bieden en dat is voor vele partijen aantrekkelijk waardoor ze 
veel  samenwerkingsrelaties  aangaan.  De  respondenten  geven  aan  dat  er  in  de 
toekomst  een  langzame  groei  van  het  aantal  duurzame  projecten  binnen  de 
stichtingen ontstaan. 

6.6 Voor- en nadelen van een samenwerking

FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard zijn twee organisaties die allebei andere 
doelstellingen hebben. FC Utrecht heeft als belangrijkste doel om zoveel mogelijk 
geld  binnen  te  halen  om  goede  spelers  te  kunnen  betalen  en  aan  te  trekken. 
Stichting  Klein  Galgenwaard  heeft  als  doelstelling  om sociaal  maatschappelijke 
projecten  te  faciliteren  en  waar  nodig  te  organiseren.  Beide  partijen  hebben 
tegenstrijdige  doelstellingen.  Op  dit  moment  werken  de  twee  organisaties  al 
regelmatig samen. Stichting klein Galgenwaard kan enkele keren per jaar gebruik 
maken van een rolmodel van FC Utrecht. Daarnaast hebben beide partijen regelmatig 
contact met elkaar om te kijken of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Zodoende 
maken ze al af en toe gebruik van elkaars sterke punten. In voorgaande paragrafen 
staat  beschreven  wat  voor  betekenis  beide  partijen  geven  aan  MVO.  In  deze 
paragraaf worden de voor- en nadelen besproken van een mogelijke samenwerking op 
het gebied van MVO. 

Voordelen van een samenwerking

Om te beginnen worden de voordelen voor de club FC Utrecht besproken. De club FC 
Utrecht  is  gedwongen  door  de  gemeente  om  740  uren  aan  MVO  per  seizoen  te 
besteden. Dat houdt in dat de gezichten van de club, topspelers, technische staf, 
management, zich zichtbaar moeten inzetten voor sociaal maatschappelijke doelen. 
Het eerste voordeel zijn  de rolmodellen,  deze worden nu ingezet  voor allerlei 
impulsieve activiteiten. In een samenwerking met stichting Klein Galgenwaard is het 
mogelijk dat er door het gebruik van rolmodellen er een duurzaam effect optreedt 
binnen de projecten. FC Utrecht wordt dan ook geassocieerd met deze projecten 
waardoor er automatisch positieve publiciteit wordt gegenereerd. Ten tweede kan 
net zoals bij FC Twente en Vitesse subsidie aangevraagd worden bij verschillende 
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instanties zoals de gemeente. Dit kan tot gevolg hebben dat Klein Galgenwaard het 
aantal duurzame projecten kan uitbreiden. Ten derde hoeft het MVO niet uitgedacht 
te worden binnen de club. Dat betekent dat Klein Galgenwaard als externe partij de 
MVO projecten van FC Utrecht vorm kan geven. Hierdoor heeft FC Utrecht een MVO 
beleid. Ten vierde is dit aantrekkelijk vanuit financieel oogpunt. De club hoeft geen 
werknemer  aan te  nemen om het  MVO beleid  te  ontwikkelen  binnen de  club.  De 
medewerker die MVO in haar portefeuille heeft kan volstaan met de zes uur die daar 
nu voor vrijgemaakt zijn. 

Voordelen  voor  Stichting  Klein  Galgenwaard  is  in  eerste  instantie  dat  haar 
projecten  voorzien  kunnen  worden  van  rolmodellen.  Dit  is  belangrijk  voor  de 
aandacht die de projecten krijgen. Op het moment dat er een speler van FC Utrecht 
aanwezig is dan komt de pers ook. Dit zorgt voor de nodige publiciteit. Ten tweede 
kan er eventueel gebruik gemaakt worden van het beeldmerk FC Utrecht. Dit geeft 
een krachtiger uitstraling naar de buitenwereld en de deelnemers van projecten. 
Ten  derde  is  dat  Stichting  Klein  Galgenwaard  een  professionaliseringsslag  kan 
maken. Er kan iemand aangenomen worden om projecten te gaan opzetten, wat er 
vervolgens  voor  zorgt  dat  het  bestaan  van  Stichting  Klein  Galgenwaard  is 
gewaarborgd. 

Nadelen van een samenwerking

Zoals al eerder is aangegeven is het een nadeel dat beide partijen een andere visie 
hebben op MVO. De één is een profit en de andere een non-profit organisatie. Dit kan 
tot gevolg hebben dat FC Utrecht op termijn geld wil verdienen aan MVO. 

Nadelen voor FC Utrecht zijn  er weinig,  het MVO beleid  kan alleen maar beter 
worden. Er is nu geen beleid. Voor Stichting Klein Galgenwaard zijn er wel nadelen. 
De respondenten van de stichting geven aan dat ze bang zijn dat sponsors zullen 
stoppen met sponsoren op het moment dat er een samenwerking ontstaat met FC 
Utrecht. Ze denken dat het geld rechtstreeks naar FC Utrecht vloeit. Een ander 
nadeel  kan  zijn  dat  MVO  geen  prioriteit  heeft  binnen  FC  Utrecht  waardoor  de 
projecten op een verkeerde manier worden neergezet wat de positieve naam van 
Klein  Galgenwaard  kan  aantasten.  Daarnaast  is  de  Stichting  nog  een  jonge 
organisatie met geen vaste werknemers. Dat het nog een jonge organisatie is uit zich 
door de rol van de oprichters, deze nemen nog steeds dezelfde rol in die ze bij de 
oprichting ook hadden. 

De communicatie kan een probleem zijn omdat beide partijen niet op één kantoor 
zitten waardoor er geen dagelijks contact zal zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat 
beide partijen langs elkaar gaan werken. 

In dit hoofdstuk is een koppeling gemaakt tussen de empirie en de literatuur. In het 
volgende hoofdstuk worden de deelvragen en de hoofdvraag beantwoord. 
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7. Conclusie

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek samengevat. 
Alle deelvragen worden in dit hoofdstuk behandeld. Als laatste wordt de centrale 
hoofdvraag beantwoord. 

7.1 Deelvragen

Welke betekenis wordt er door FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard aan MVO 
gegeven?

Voor FC Utrecht is de core-business het presteren met het eerste elftal in het 
stadion en zoveel mogelijk geld binnen halen zodat er hogere salarissen betaald 
kunnen worden en er een hoger transfer budget beschikbaar is. Het MVO is door de 
gemeente  in  2003  opgelegd  toen  er  schulden  waren  binnen  de  club.  In  een 
overeenkomst tussen de gemeente en FC Utrecht staat beschreven dat FC Utrecht 
740 uren per seizoen de rolmodellen in moet zetten voor sociaal maatschappelijke 
doelen.  Elk  jaar  moeten  deze  uren  worden  verantwoord  aan  de  gemeente.  In 
tegenstelling tot FC Twente en Vitesse heeft FC Utrecht geen duurzaam beleid op 
hoe  MVO  uitgevoerd  moet  worden.  FC  Utrecht  is  als  één  van  de  eerste  clubs 
begonnen aan MVO. Bij FC Utrecht heerst een adhoc cultuur op het gebied van MVO. 
Dit blijkt uit de reactieve manier van handelen, de club reageert op aanvragen van 
supporters en bedrijven en kijken dan of ze hieraan willen gaan deelnemen of niet. 
Het is een los zwevend onderdeel binnen de organisatie. De verantwoordelijkheid 
van het MVO is gegeven aan een medewerker die zes uren in de week vrij mag maken 
om ervoor te zorgen dat de afgesproken 740 uren worden gehaald. De club heeft 
één duurzaam project, “Scoren voor Gezondheid”. Ddit is een project dat door de 
KNVB  is  opgezet  en  waar  de  club  rolmodellen  aan  levert.  Deze  uren  worden 
vervolgens gerapporteerd aan de gemeente. Kortom, binnen FC Utrecht is geen visie 
en beleid aanwezig hoe de club MVO duurzaam wil invullen. Dat is vreemd aangezien 
hier 740 uren per seizoen aan besteed moeten worden door de rolmodellen, spelers, 
technische staf en het management. Bewust is bij dit onderzoek ook gekeken naar 
andere BVO’s, FC Twente en Vitesse. Deze clubs zijn later begonnen met MVO maar 
hebben FC Utrecht ver achter zich gelaten. Zij tonen aan dat het mogelijk is om met 
geringe middelen een duurzaam MVO beleid neer te zetten op het moment dat de 
clubleiding zich hiervoor inzet. 

Stichting Klein Galgenwaard is opgericht in 2004 door Ad Verdonk en Jean-Paul de 
Jong. In eerste instantie was het de bedoeling dat er een commerciële en een sociaal 
maatschappelijke  afdeling  zou  komen.  Jean-Paul  de  Jong  zou  de  sociaal 
maatschappelijke activiteiten opzetten en Ad Verdonk de commerciële. Door enkele 
tegenslagen is besloten om de commerciële activiteiten te stoppen en de sociaal 
maatschappelijk activiteiten verder te ontwikkelen. Ad Verdonk is uit de stichting 
gestapt en Jean-Paul de Jong is alleen verder gegaan. Binnen de stichting staat nu 
het  MVO  centraal.  Alle  financiële  middelen  die  binnenkomen  worden  daarvoor 
gebruikt. Hoofddoel van de stichting is het faciliteren van sociaal maatschappelijke 
projecten. Dit kan, omdat de stichting een complex huurt van de gemeente waar deze 
projecten tot uitvoering worden gebracht. Daarnaast helpt de stichting, waar nodig, 
mee om projecten en initiatieven vorm te geven en op te zetten. 

Binnen  beide  organisaties  speelt  het  MVO  een  andere  rol.  Bij  Stichting  Klein 
Galgenwaard is het sociaal maatschappelijk verantwoord bezig zijn de core-business. 
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Bij FC Utrecht is MVO geen core-business wat begrijpelijk is maar het speelt ook 
geen rol van betekenis. Dit kan geconcludeerd worden vanwege het feit dat er geen 
beleid op papier aanwezig is. Daarnaast worden er, op één project na, alleen maar 
adhoc activiteiten uitgevoerd. Dit staat wederom in schril contrast met Stichting 
Klein  Galgenwaard  die  een  beleidsdocument  hebben  geschreven  en  duidelijke 
doelstellingen  ophangt  aan  haar  projecten.  Hierdoor  kan  Stichting  Klein 
Galgenwaard haar projecten meetbaar maken. 

Hoe is MVO nu georganiseerd binnen FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard?

Het  MVO  is  ondergebracht  bij  een  marketing  medewerker.  Deze  mag  volgens  de 
functiebeschrijving zes uren in de week vrijmaken voor MVO activiteiten. Er is geen 
beleid ontwikkeld en er heerst een adhoc beleid op het gebied van MVO. Dit uit zich 
door te reageren op vragen van supporters en organisaties om haar spelers in te 
zetten voor maatschappelijke  activiteiten.  De club organiseert enkele eendaagse 
evenementen, waar een educatieve waarde aan hangt, maar een duurzaam project is 
er, op Scoren voor Gezondheid na,  niet opgezet.  Het toetsen van doelstellingen 
zorgt ervoor dat er een analyse  plaats kan vinden.  Met deze  analyseresultaten 
wordt er inzicht gecreëerd op welk gebied er verbeteringen doorgevoerd kunnen 
worden. Deze plannen zijn wel aanwezig maar zullen niet tot ontwikkeling komen 
wanneer  er  geen duidelijk  beleid  is  gekozen.  Nu  ontvangt  de  club  mailtjes  met 
verzoekjes van supporters of scholen om iets te betekenen en daar reageren ze dan 
positief of negatief op, dit is niet gestructureerd. In vergelijking met de twee andere 
clubs, FC Twente en Vitesse, die betrokken zijn bij dit onderzoek, is FC Utrecht nog 
in de startende fase om MVO een plek binnen de organisatie te geven. Deze clubs 
hebben een protocol welke verzoeken ze aannemen en welke niet. 

Stichting Klein Galgenwaard heeft een beleidsplan geschreven. Hierin staan drie 
pijlers, namelijk:  de gehandicapten, dak- en thuislozen en kinderen in prachtwijken. 
Voor deze doelgroepen zijn projecten bedacht en uitgevoerd. Deze projecten zijn 
duurzaam omdat ze allemaal een doelstelling hebben, gedurende een vastgestelde 
periode worden uitgevoerd en met een bepaalde frequentie worden herhaald. Deze 
projecten worden in samenwerking met partners bedacht en uitgevoerd. Naast de 
projecten  zijn  er  ook  nog  losstaande  activiteiten  in  samenwerking  met  andere 
partijen.

Het is niet verrassend dat er verschillen zijn tussen FC Utrecht en Stichting Klein 
Galgenwaard op het gebied van MVO. Bij Stichting Klein Galgenwaard staat het MVO 
centraal en bij FC Utrecht niet. Zoals al duidelijk was geworden in het onderzoek is 
bij FC Utrecht het MVO nog niet georganiseerd volgens een visie of een beleid. De 
club heeft geen protocol voor aanvragen waardoor het MVO een loszwevend geheel 
is binnen de organisatie. Dit is bij Stichting Klein Galgenwaard niet het geval. Hier 
worden   zelden  aanvragen  van  individuele  mensen  gehonoreerd.  Wel  doet  de 
stichting er alles aan om de projecten die ze hebben steeds verder te ontwikkelen in 
samenwerking met haar partners. MVO is een centrale thema binnen de organisatie. 

Ter vergelijking zijn ook medewerkers van FC Twente en Vitesse geïnterviewd. Deze 
twee BVO’s hebben een stichting opgericht waardoor er met professionele mensen 
gewerkt  kan  worden  aan  de  projecten.  Hierdoor  heeft  daar  een 
professionaliseringsslag plaats gevonden. Op deze manier is er een win-win situatie. 
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De gemeente en de scholen binnen deze regio zijn hier positief over en de clubs ook. 
De clubs  krijgen tegen een minimale uitgave veel positieve aandacht.  Het is  een 
minimale  uitgave  voor  de  clubs  omdat  de  stichting  subsidies  kan  krijgen  bij  de 
overheid.  Hier  kunnen  de  medewerkers  en  projecten  van  worden  betaald.  De 
gemeente is er positief over omdat met profvoetballers projecten opgepakt worden 
door de media, dus aandacht voor een maatschappelijke kwestie. 

Welke mogelijkheden zijn er voor een samenwerking tussen FC Utrecht en Stichting Klein 
Galgenwaard om MVO te organiseren?

Stichting Klein Galgenwaard en FC Utrecht geven aan dat MVO betrekking heeft op 
sociaal  maatschappelijke  activiteiten.  Dit  kunnen  sociaal  maatschappelijke 
problemen  zijn  zoals  dak-  en  thuislozen.  Alle  projecten  hebben  betrekking  op 
mensen. Stichting Klein Galgenwaard vindt het belangrijk dat in haar projecten een 
educatieve waarde opgesloten zit waardoor er resultaten geboekt worden. Om dit te 
bereiken worden vele samenwerkingsrelaties aangegaan met gemeenten en politie. De 
stichting  vindt  het  dus  belangrijk  dat  er  resultaten  geboekt  worden  met  de 
projecten die ze organiseren en uitvoeren. De organisatie vindt ook dat projecten 
niet  eenmalig  kunnen zijn,  er  moet  een  duurzaam  karakter  in  opgesloten  zitten 
waardoor er bewustwording optreedt bij de deelnemende partijen. 

FC Utrecht geeft aan dat MVO een bepaalde verantwoordelijkheid is die genomen 
moet worden. Er moet iets teruggedaan worden voor de samenleving. Volgens FC 
Utrecht hoeft dat niet altijd gericht te zijn op sociaal zwakkeren of zieke kinderen. 
Het kan ook iemand zijn die gewoon in het zonnetje gezet moet worden. FC Utrecht is 
door de gemeente Utrecht gedwongen om hier 740 uren per seizoen beschikbaar voor 
te maken. Dit staat beschreven in de paraplu overeenkomst die deze twee partijen 
hebben gesloten naar aanleiding van de slechte financiële situatie van FC Utrecht in 
2003. De conclusie is dat er binnen FC Utrecht geen eenduidige betekenis gegeven 
wordt  aan  MVO.  Binnen  de  organisatie  wordt  verschillend  gedacht  over  MVO, 
waardoor er geen duidelijke betekenis aan gegeven kan worden. Dit had wel gekund 
op het moment dat er een visie of beleid op papier aanwezig was of dat de club een 
duidelijke  visie  kon  uitspreken.  Dit  is  niet  het  geval  dus  iedereen  binnen  de 
organisatie geeft zijn eigen betekenis aan MVO. 

Hieruit kunnen we concluderen dat er op verschillende manieren betekenis gegeven 
wordt aan MVO. FC Utrecht ziet het als een verplichting die is opgelegd door de 
gemeente.  Daarnaast  wordt  er  door  de  medewerkers  wel  ingezien  dat  het  een 
meerwaarde kan hebben  op het  gebied  van reputatie  management.  Ook zeggen de 
medewerkers dat FC Utrecht vanuit morele verplichtingen aan MVO doet. Dit staat in 
behoorlijk in contrast met stichting Klein Galgenwaard. Deze stichting doet aan MVO 
vanwege het idealisme van de heer De Jong. De oud-speler van FC Utrecht heeft dit 
initiatief genomen omdat hij meer wilde doen voor de maatschappij. Gedurende zijn 
spelersloopbaan  bij  FC  Utrecht  heeft  hij  vaak  als  rolmodel  aan  projecten 
meegedaan. Hier wilde hij een vervolg aan geven waardoor hij een stichting heeft 
opgericht waar sociaal maatschappelijke projecten centraal staan. Kortom over de 
betekenisgeving van MVO is tussen de twee organisaties een behoorlijk verschil van 
inzicht. 

Beide  partijen  kunnen  op  dit  gebied  iets  voor  elkaar  betekenen.  Om  dit  te 
verduidelijken wil ik de vergelijking maken met Vitesse en FC Twente. Deze twee 
clubs hebben een stichting opgericht. Deze stichtingen zetten in samenwerking met 
verschillende externe partijen MVO projecten op. De clubs leveren hiervoor een 
podium wat tot gevolg heeft dat er meer media aandacht ontstaat. Hierdoor willen 
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partijen  graag  samenwerken  met  deze  stichtingen.  Vervolgens  kan  door  deze 
partnerships meer geld binnen gehaald worden voor projecten, wat tot gevolg heeft 
gehad dat er een professionaliseringsslag gemaakt kon worden door FC Twente en 
Vitesse. 
Als we deze ontwikkelingen naast die van FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard 
leggen dan zijn  er niet  zoveel  verschillen.  Stichting Klein  Galgenwaard  kan de 
duurzame  projecten  gaan  opzetten  in  samenwerking  met  FC  Utrecht.  Klein 
Galgenwaard  kan  een  uitvoerend  orgaan  worden  van  FC  Utrecht  net  zoals  de 
stichtingen van FC Twente en Vitesse. Hierdoor ontstaan er veel kansen. FC Utrecht 
heeft rolmodellen en deze moeten61, ze inzetten voor MVO projecten. Stichting Klein 
Galgenwaard heeft aangetoond dat ze duurzame maatschappelijke projecten kunnen 
neerzetten. De verantwoordelijkheid van de BVO kan worden geïntegreerd met de 
faciliteiten en de kennis  van de stichting. 

Voor FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard is het aantrekkelijk om samen te 
gaan werken. Beide partijen hebben belang bij elkaar. FC Utrecht heeft geen visie en 
beleid op MVO gebied en Stichting Klein Galgenwaard heeft dit wel. FC Utrecht heeft 
rolmodellen en Klein Galgenwaard niet. Rolmodellen hebben een meerwaarde omdat 
de  deelnemers  van  de  projecten  extra  gestimuleerd  kunnen  worden  door  de 
rolmodellen  die  FC  Utrecht  onder  contract  heeft  staan.  Daarnaast  krijgt  een 
project meer media aandacht wanneer een speler of trainer ambassadeur van een 
project is. 

Een belangrijk ander punt is dat stichting Klein Galgenwaard nu alleen  draait om 
Jean-Paul de Jong. Hierdoor is de stichting heel kwetsbaar. Op het moment dat De 
Jong  wegvalt,  blijft  er  weinig  van  de  stichting  over,  aldus  de  voorzitter  van 
stichting Klein Galgenwaard. Daarnaast is er een redelijk verloop van vrijwilligers 
binnen  de  organisatie.  Dit  is  een  groot  risico  indien  je  de  duurzaamheid  van  de 
stichting  veilig  wilt  stellen.  Op  het  moment  dat  er  een  samenwerkingsrelatie 
aangegaan wordt met FC Utrecht kan er net zoals bij  Vitesse en FC Twente een 
fulltime medewerker voor de stichting aangetrokken worden die als aanspreekpunt 
richting  gemeenten,  fondsen  en  sponsoren  kan  fungeren.  Deze  medewerker  kan 
betaald  worden door de  projecten die  de  stichting  neerzet.  Naast de bestaande 
projecten kunnen dan nog enkele initiatieven worden opgepakt. Dit is mijns inziens 
essentieel om de stichting te laten bestaan. Kortom beide partijen verrijken zich 
wanneer ze een samenwerking aangaan.

7.2 Centrale Hoofdvraag

Op welke wijze geven de medewerkers van FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard 
betekenis en invulling aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? 

FC Utrecht heeft MVO geïmplementeerd door druk van buitenaf. De gemeente heeft 
de club gedwongen om haar rolmodellen in totaal voor 740 uren beschikbaar te 
stellen voor MVO activiteiten. Daarnaast vindt de club het een belangrijk middel om 
de stakeholders in de vorm van sponsors en gemeente tevreden te houden. De media 
zit tegenwoordig heel dicht op de BVO’s als er iets negatiefs gebeurt wordt dat 
breed uitgemeten. Door aan MVO te doen wordt het imago van de club verbeterd. 
Tegenwoordig wordt sport gezien als een sleutel om maatschappelijke problemen op 
te lossen. Sport zou volgens de overheid een belangrijke rol kunnen gaan vervullen 

61 Paraplu overeenkomst FC Utrecht – Gemeente Utrecht, 2003
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in de samenleving, op het gebied van onderwijs, gezondheid en opvoeding. Hierdoor 
wordt de druk van buitenaf om aan MVO te gaan doen vergroot. De club FC Utrecht 
vindt het belangrijk om iets terug te doen voor de supporters van de club.

MVO binnen FC Utrecht kenmerkt zich door op verzoeken in te gaan van andere 
partijen. De club heeft één duurzaam project “Scoren voor Gezondheid”. Naast dit 
project worden enkele eendaagse initiatieven georganiseerd door de club. De club 
vindt het belangrijk dat er een educatieve waarde aanwezig is binnen de projecten. 
Naast educatieve waarde vindt de club het ook heel belangrijk dat ze luisteren naar 
de supporters, als er iemand in het zonnetje gezet moet worden dan werkt de club 
daar graag aan mee. Zoals in dit onderzoek al duidelijk naar voren kwam heeft de 
club geen beleid op MVO gebied. De heer Van Dop, directeur FC Utrecht, zegt dat de 
club geen ‘nee’ wil verkopen als ze iets kunnen betekenen voor de supporters. Dus 
als er aanvragen zijn dan wil de club kijken wat ze kunnen betekenen. Dit is dus een 
reactieve  manier  van  het  uitvoeren  van MVO.  De  gemeente  dient  ook regelmatig 
verzoeken in om gebruik te maken van deze rolmodellen. Deze rolmodellen worden 
dan  ingezet  bij  eendaagse  evenementen.  De  gemeente  doet  dan  ook  aan  adhoc 
management.  In  dit  onderzoek  wordt  onder  MVO  verstaan  dat  er  een  duurzaam 
project, wat inhoudt dat het meerdaags is of met een bepaalde frequentie terug 
komt, getoetst kan worden aan een doelstelling. Het toetsen van doelstellingen 
zorgt ervoor dat er een analyse  plaats kan vinden.  Met deze  analyseresultaten 
wordt er inzicht gecreëerd op welk gebied er verbeteringen doorgevoerd kunnen 
worden  en  welk  resultaat  het  project  tot  gevolg  heeft  voor  de  maatschappij, 
waardoor je  een meerwaarde kan zijn als organisatie. De verantwoordelijkheid voor 
het invoeren van een MVO beleid ligt bij dhr. Van Dop. Hij heeft de bevoegdheid om 
ervoor  te  zorgen  dat  er  een  goed  plan  komt  te  liggen  in  samenspraak  met  de 
verantwoordelijke medewerker. 

Stichting Klein Galgenwaard is een MVO initiatief wat inhoudt dat ze bestaat om deze 
projecten te faciliteren en waar nodig initiatief te nemen. Klein Galgenwaard heeft 
nagedacht over de invulling van MVO. Hier is een beleid voor geschreven waarin 
duidelijk staat vermeld welke doelgroepen ze willen bereiken. Daarnaast stellen ze 
de faciliteiten ook regelmatig beschikbaar voor eendaagse projecten. De heer de 
Jong, bedenker van het beleid, vindt het belangrijk dat de projecten een educatieve 
waarde  hebben  voor  de  deelnemers  en  in  sommige  gevallen  ook  voor  de 
buitenwereld. De stichting weet dat ze zelf niet alle kennis hebben, daarom werken 
ze graag samen met andere maatschappelijke organisaties.

Dit onderzoek heeft een meerwaarde voor BVO’s die nog niet structureel aan MVO 
doen, omdat dit onderzoek inzicht geeft wat er verstaan wordt onder MVO. Dit is 
aantrekkelijk om te weten omdat de druk van de stakeholders en supporters steeds 
groter zal worden om aan MVO te doen. Dit onderzoek laat ook zien dat een stichting 
belang  kan  hebben  bij  een  platform,  waardoor  er  meer  aandacht  komt  voor  de 
activiteiten  die  een  stichting  ontwikkelt  en  uitvoert.  Kortom  een  stichting  die 
regionaal  of  in  een  stad,  sociale  projecten  opzet  kan  goed  een  samenwerking 
aangaan  met  een  BVO.  Beide  partijen  kunnen  elkaar  sterker  maken  doordat  ze 
gebruik maken van elkaars kennis, netwerk en faciliteiten.
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8. Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk staan de aanbevelingen centraal. Deze aanbevelingen komen voort 
uit de resultaten van het onderzoek. Deze aanbevelingen richting FC Utrecht en 
Stichting  Klein  Galgenwaard  kunnen tot  gevolg  hebben  dat  deze  partijen  samen 
kunnen gaan werken. 

8.1 Beleid afstemmen op elkaar

Beide partijen hebben aangegeven graag samen te gaan werken in de toekomst. Dit 
hebben ze aangetoond in de interviews die ze hebben afgegeven. Tevens hebben de 
twee organisaties een intentie verklaring getekend. Deze intentie verklaring houdt 
in dat ze beide graag willen gaan samenwerken op het gebied van MVO. 

Om dit in goede banen te leiden is het verstandig dat beide partijen het beleid op 
elkaar gaan afstemmen. De definitie van beleid die hier gebruikt wordt is dat alle 
partijen en stakeholders een inbreng hebben op het beleid dat de twee organisaties 
gezamenlijk  willen  gaan  voeren  zodat  het  draagvlak  heeft  binnen  en  buiten  de 
organisatie. Voordat dit proces start is het belangrijk dat beide organisaties alvast 
nadenken  over de  invulling  van het  MVO beleid  dat  ze  gezamenlijk  willen  gaan 
invullen en welke visie ze hierover hebben. 

FC Utrecht is op dit moment niet in het bezit van een beleiddocument op het gebied 
van MVO. Om geen misverstanden te krijgen is het belangrijk dat ze een richting gaan 
bepalen, zodat na enige tijd beide organisaties een visie hebben over de invulling van 
het MVO beleid. Dit is belangrijk omdat beide organisaties een andere core-business 
hebben62. 

Uit  de  interviews  van  de  respondenten  van  Stichting  Klein  Galgenwaard  kwam 
duidelijk naar voren dat ze niet opgeslokt willen worden door FC Utrecht en dat ze 
vooral in het begin de touwtjes in eigen handen willen houden. De medewerkers van 
FC Utrecht gaven in de interviews aan alleen maar kansen te zien. In hoeverre de 
twee partijen in de toekomst gaan samenwerken, ligt aan de intentie van FC Utrecht 
en Stichting Klein Galgenwaard.  

8.2 Vastlegging van afspraken

62 Zie hoofdstuk 7 conclusie
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Stichting  Klein  Galgenwaard  heeft  op  het  gebied  van  MVO  een  redelijk  goede 
reputatie opgebouwd in de regio. FC Utrecht is op dit moment niet professioneel bezig 
op het MVO vlak. Om frustraties van beide partijen te vermijden is het noodzakelijk 
om  helder  op  papier  te  zetten  wat  welke  partij  gaat  doen.  Stichting  Klein 
Galgenwaard  is  er  bij  gebaat  om  goed  om  te  gaan  met  de  stakeholders.  Dit  is 
noodzakelijk omdat deze partijen middelen beschikbaar stellen zodat de stichting nu 
autonoom kan functioneren. 

8.3 Communiceren van MVO 

FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard geven aan dat ze beiden belang hebben 
bij een goede communicatie betreffende het MVO beleid. Het is van belang dat er 
naar de buitenwereld gecommuniceerd wordt.  Dit is  van belang voor FC Utrecht 
omdat MVO voor de club ook een stuk reputatie management is. Daarnaast is het ook 
een middel om sponsors aan je te binden. Volgens verschillende theorieën gaat dit 
alleen maar toenemen.  Op het moment dat Stichting Klein Galgenwaard geld  wil 
blijven genereren van gemeenten en/of fondsen is het belangrijk dat de projecten op 
een positieve manier in de media komen. Om dit enthousiasme over te brengen binnen 
de  twee organisaties  is  het  belangrijk  dat  er  intern gecommuniceerd  wordt  aan 
welke projecten deelgenomen wordt. 

Niet  onbelangrijk  is  dat FC Utrecht en Stichting  Klein Galgenwaard  met  elkaar 
blijven  communiceren,  om  zo  te  zorgen  dat  ze  gezamenlijk  tot  goede  projecten 
kunnen komen.  Om dit  te realiseren is  het van belang dat  er  niet langs  elkaar 
gewerkt gaat worden in de toekomst. 

8.4 De toekomst (organisatiestructuur)

Beide partijen hebben aangegeven in interviews dat ze een samenwerking zien zitten. 
Dit omdat Stichting Klein Galgenwaard op dit moment kwetsbaar is door de rol van 
dhr. De Jong. Dhr. De Jong is de spil in de organisatie die draaiende gehouden wordt 
door vrijwilligers.  Bij monde van de voorzitter houdt de stichting op te bestaan 
wanneer dhr. De Jong, wegvalt. De Stichting is afhankelijk van vrijwilligers, dit is 
ook een risico omdat vrijwilligers ineens kunnen besluiten te stoppen. 
FC Utrecht moet elk jaar aan de gemeente rapporteren of ze de 740 uren wel hebben 
ingevuld. Dit komt voort uit een overeenkomst die gesloten is in 2003. Daarnaast is 
er geen professionele invulling van het MVO beleid te zien bij de club. Deze risico’s 
kunnen opgevangen worden wanneer er een professionele kracht ingehuurd wordt 
die zich fulltime bezig gaat houden met het MVO beleid van de stichting en de club. 
Onder  het  MVO  beleid  wordt  hier  verstaan  duurzame  projecten  met  sociaal 
maatschappelijke doelstellingen en een bepaalde frequentie waardoor significante 
resultaten geboekt kunnen worden. 
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De werknemer kan opgenomen worden in de begrotingen van de projecten. Dit geeft 
als resultaat dat de werknemer niet betaald hoeft te worden door FC Utrecht. Dit is 
een succes gebleken bij FC Twente en Vitesse. Deze twee clubs hebben de werknemer 
wel gegarandeerd een basissalaris te geven wanneer er tijdelijk niet voldoende geld 
binnenkomt. Over het algemeen is het niet nodig dat de clubs bijspringen, aldus de 
medewerker van FC Twente. 
Om  kosten  te  besparen  is  het  verstandig  dat  FC  Utrecht  enkele  taken  van  de 
stichting op zich gaat nemen. Te denken valt aan faciliteiten, FC Twente en Vitesse 
zorgen ervoor dat de gelinieerde stichting de beschikking heeft over een kantoor in 
het stadion of op het trainingscomplex. Daarnaast zorgen de clubs dat er gebruik 
kan worden gemaakt van allerlei andere faciliteiten van de club zoals computers 
etc. Mijn advies aan FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard is om dit in grote 
lijnen ook zo te gaan invullen. Op deze manier zullen beide organisatie apart blijven 
bestaan, maar toch heel dicht tegen elkaar aan groeien. FC Utrecht kan op deze 
manier op een goedkope manier haar MVO beleid invulling gaan geven, ze kunnen het 
goed  verantwoorden  naar  de  gemeente  en  daarnaast  levert  het  ook  nog  eens 
positieve publiciteit op.  Stichting Klein Galgenwaard verwerft door deze manier een 
duurzaam karakter. Hierdoor heeft de stichting een grote kans om te overleven. 
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9. Schematische mogelijkheid voor samenwerking 2008 - 2009

model 1, 2008 – 2009 

FC Utrecht Stichting Klein 
Galgenwaard

Eendaagse projecten      Duurzame 
projecten
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Eendaagse projecten 
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Bezoek Revalidatiecentrum 
De Hoogstraat
Charity Box
Activiteiten Johan Cruyff 
Court
Nationaal Schoolontbijt
Stichting Stop het Pesten
Activiteiten Kids Club

Fase 1 Initiatief
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Communicatie richting 
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Communiceren van Activiteiten

MVO Beleid
Doelstellinge
n
Doelgroepen 
Duurzaamheid
Communicatie 

Evaluatie van seizoen 2008 - 
2009
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Toelichting samenwerking Seizoen 2008 -2009

• Stichting Klein Galgenwaard en FC Utrecht blijven twee aparte organisaties

• Er moet een gezamenlijk beleid gemaakt worden op het gebied van MVO

• Dit beleid moet in samenspraak met de stakeholders worden ontwikkeld 

• Stichting Klein Galgenwaard moet communiceren met haar accommodatie 
sponsors over de toekomst en het beleid

• Hierin moeten haalbare doelstellingen opgenomen worden

• FC Utrecht blijft de eendaagse activiteiten organiseren

• Stichting Klein Galgenwaard blijft haar duurzame projecten ontwikkelen en 
neemt het project “Scoren voor Gezondheid” op in haar beleid

• Stichting Klein Galgenwaard kan in overleg met FC Utrecht gebruik maken van 
de profvoetballers

• Om Stichting Klein Galgenwaard en FC Utrecht dichterbij elkaar te krijgen is 
het verstandig om Dhr. Van Dop op te nemen in het bestuur van de stichting

• Eens per kwartaal moet er met alle partijen geëvalueerd worden om 
problemen op te lossen, in toekomst kan dit teruggebracht worden naar 
tweemaal per jaar

• Vrijwilligers van de stichting en/of een medewerker van FC Utrecht moet 
ervoor gaan zorgen dat er geld binnengehaald gaat worden, dit kan via 
verschillende instanties, gemeente, fondsen, om in het aankomende seizoen 
een werknemer in dienst te kunnen nemen

• Hierbij is het belangrijk dat er een helder MVO verhaal naar de toekomstig en 
huidige stakeholders gehouden word waarom er geld vrijgemaakt is voor een 
medewerker, meerwaarde hiervan

• Gedurende het gehele seizoen moet er gewerkt worden aan de verdere 
invulling van het seizoen 2009 - 2010
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9. Schematische mogelijkheid voor samenwerking 2009 - 2010

Model 2, seizoen 2009 - 2010

FC Utrecht Stichting Klein 
Galgenwaard
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Toelichting samenwerking 2009- 2010
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• Om de professionaliseringsslag te kunnen maken is het belangrijk dat 
Stichting Klein Galgenwaard een vaste werknemer in dienst krijgt, zie 
conclusie onderzoek

• FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard moeten een gezamenlijke visie 
hebben over het te voeren MVO beleid

• Voor beide partijen is het aantrekkelijk dat Stichting Klein Galgenwaard het 
uivoerende orgaan gaat worden van FC Utrecht op MVO gebied, zie conclusie 
onderzoek

• Om kosten te besparen is het aantrekkelijk om het kantoor van Stichting 
Klein Galgenwaard bij FC Utrecht in het gebouw onder te brengen

• FC Utrecht en Stichting Klein Galgenwaard moeten duidelijke afspraken 
maken over de rolverdeling en gebruik maken van elkaar expertise

Rol FC Utrecht

• Verlenen van faciliteiten aan Stichting Klein Galgenwaard in de vorm van een 
kantoor en een veld waar regelmatig gebruik van gemaakt kan worden

• Stichting Klein Galgenwaard gebruik laten maken van het uitgebreide netwerk 
van de club zodat er eventueel commerciële partners gevonden kunnen 
worden

• De rolmodellen uitsluitend inzetten voor de projecten van de Stichting

• Garant staan voor het salaris van de werknemer wanneer er tijdelijk niet 
voldoende inkomsten worden binnen gehaald

• Kritisch blijven meedenken over de mogelijkheid MVO verder te ontwikkelen 

• Verzorgen van de communicatie richting media

Rol Stichting Klein Galgenwaard

• Ontwikkelen, opzetten, uitbreiden en uitvoeren van sociaal maatschappelijke 
projecten in samenwerking met eventuele partners 

• Projectplannen schrijven 

• Communicatieplan schrijven i.s.m. FC Utrecht 

• Contacten onderhouden met de stakeholders

• Nieuwe partners binnen halen voor projecten

• Financiën genereren om projecten te financieren 

• FC Utrecht eens per afgesproken periode rapporteren over de ontwikkelingen
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• Aansturen van vrijwilligers en stagiaires binnen de stichting 

• Schrijven van een MVO jaarverslag 

• Communicatie over de invulling van de 740 uren richting de gemeente63
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Internetsites

FC Utrecht, www.fcutrecht.nl

FC Twente, www.fctwente.nl

KNVB, www.knvb.nl

Oranje Fonds, www.oranjefonds.nl 

Stichting Meer dan Voetbal, www.meerdanvoetbal.nl 

Stichting Klein Galgenwaard, www.kleingalgenwaard.nl 

Stichting FC Twente, www.scorenindewijk.nl 

Vitesse, www.vitesse.nl 
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10.Bijlage 1 Topic lijst

Interview topics;

• Wat  houdt  maatschappelijk  verantwoord  ondernemen  in  voor  de  betreffende 
organisatie?

• Hoe  is  dat  terug  te  zien  in  het  beleid  van  de  club  of  de  activiteiten  die  ze 
ontplooid?

• Wat is de motivatie geweest van de organisatie om aan MVO te gaan doen, door 
wie of wat is men gedreven dit te gaan doen.

• Hoe is MVO binnen de organisatie opgezet, geïmplementeerd? Zijn hier alle lagen 
van  de  organisatie  bij  betrokken  geweest,  raad  van  commissarissen,  directie, 
werknemers? 

• Heeft de organisatie een visie over hoe ze MVO uitvoert, ontwikkelt?

• Hoe uit zich dat?

• Welke activiteiten doet de organisatie? En is dit incidenteel of structureel?

• Wat gebeurd er met de resultaten die geboekt worden door deze activiteiten?

• Wat is de reden dat er een stichting is opgericht voor de MVO activiteiten binnen 
een bvo?

• Welke voordelen zijn er voor een dergelijke organisatiestructuur?

• Idem nadelen

• Hoe verloopt de communicatie tussen de stichting en de BVO?

• Zijn er verschillende belangen? En botst dit ook met elkaar?

• Wordt  er  naast  de samenwerking BVO-Stichting ook nog gebruik  gemaakt  van 
andere samenwerkingspartners? Zo ja hoe worden deze gekozen?

• Een BVO heeft ook nog een MVO manager, wat is de rol van deze manager in het 
geheel? Worden naast  de gezamenlijke activiteiten ook nog activiteiten los van 
elkaar georganiseerd. 

• Zijn er ook resultaten bekend dat het bedrijfsleven het aantrekkelijk vind dat de 
BVO zich op maatschappelijk vlak actief opstelt?
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11.Bijlage 2 Topic lijst

Vitesse 

• Hoe is de Stichting ontstaan? 

• Wat houdt maatschappelijk verantwoord ondernemen in voor de stichting?

• Hoe is dat terug te zien in het beleid van de stichting?

• Hoe is MVO binnen de organisatie opgezet, ontwikkeld? Zijn hier alle lagen van de 
organisatie  bij  betrokken  geweest,  raad  van  commissarissen,  directie, 
werknemers? 

• Heeft de organisatie een visie over hoe ze MVO uitvoert, ontwikkelt?

• Hoe uit zich dat?

• Welke activiteiten doet de organisatie? En is dit incidenteel of structureel?

• Wat gebeurd er met de resultaten die geboekt worden door deze activiteiten?

• Nu is  het  een  faciliterende  organisatie,  toch  ligt  er  een mooi  beleid  met  drie 
duidelijke pijlers en er wordt meegedacht in de projecten dan is het toch meer 
dan alleen faciliteren?

• Zijn  er  ontwikkelingen  in  de  maatschappij  gaande  waardoor  de  Stichting 
bestaansrecht heeft of misschien niet?

• Het is een stichting hoe wordt het geld binnen gehaald om de projecten uit te 
kunnen voeren? Structurele toevoer? Toezeggingen?

• Behoorlijk  verloop van vrijwilligers  dit  lijkt  er niet  op dat  dit  goed is voor  het 
kenniscentrum  van  de  stichting,  kortom  de  organisatie  leert  niet  is  dat  een 
probleem?

• Ziet u in de toekomst perspectief als dit een vrijwilligers organisatie blijft?

• Welke  samenwerkingspartners  zijn  nu  zoal  betrokken  bij  de  projecten  van  de 
Stichting?

• Hoe is het contact met de gemeente? Wordt de kennis van de gemeente wel eens 
aangewend?

•

• Hoe verloopt de samenwerking en communicatie met FC Utrecht? 

• Wat zijn de kansen om een samenwerking aan te gaan met FC Utrecht?

• Wat zijn de bedreigingen om een samenwerking aan te gaan?

• Is dit dusdanig dat u een samenwerking afraad?

Pagina 73 van 74
                                                           



MVO en Voetbal

• Bent u ook bang dat ze interesse in de Stichting hebben vanwege de 700 uren 
norm en zodoende deze uit handen te geven?

• Moet de Stichting dan ook overgenomen worden door de club? Financiele garantie 
etc.

• Ideaal lijkt mij dat de stichting een spil in het web word tussen FC Utrecht en de 
gemeente,  een  klein  projectbureau  die  kantoor  houdt  op  het  terrein  van  FC 
Utrecht om gebruik te maken van het merkt FC Utrecht en vica versa…?

• Hoe ziet u als voorzitter de toekomst van SKGW? 

• Zijn er ook resultaten bekend dat het bedrijfsleven het aantrekkelijk vind dat de 
BVO zich op maatschappelijk vlak actief opstelt?
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