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Voorwoord 
 
De voltooiing van de masterscriptie is als het ware een afronding van een fase in je 
leven. Je maakt stappen vooruit, de bal wordt richting het doel gebracht. Hoeveel passes 

zijn nog nodig om tot een schot op goal te komen? 
 
Voetbal is één van de leukste dingen in mijn leven. Jezelf mogen en kunnen verdiepen in 
jouw sport als afstudeeronderwerp kan niet mooier. De bestuurskundige invalshoek, het 
sturen van een voetbalvereniging door de gemeente, wordt gekoppeld aan mijn passie. 
Het sturen in de sportsector staat nog in de kinderschoenen. De sportsector is een wereld 
apart omdat de mogelijkheden tot sturen van de gemeente deels in wetten en regels 
vastgelegd zijn. Spreidingsproblematiek bij jeugdvoetbal in de gemeente Arnhem is de 
concrete uitwerking van het aangename met het nuttige.  
 
Voetbal staat echter bij het afronden van deze masterscriptie buitenspel. Er zijn 
belangrijkere zaken in het leven. Ik wil op deze plek niet verder ingaan op de zaken maar 
antwoorden formuleren op aardse dingen is op een dergelijk moment minder van belang. 
 

Ik wil vanaf deze plaats enkele personen bedanken voor hun voortreffelijke 
samenwerking. Ten eerste Geert Geurken die als stagebegeleider mij de vrijheid heeft 
gegeven de ambtelijke wereld te verkennen op mijn manier. Mijn dank gaat daarom uit 
naar het Sportbedrijf Arnhem. Ik heb zonder enige moeite twee jaar lang de reis van 

Nijmegen naar Arnhem op en neer gemaakt (behalve als NEC verloor). Daarnaast wil ik 
mijn scriptiebegeleider, prof. dr. M. van Bottenburg, bedanken voor zijn inzet, inbreng en 
scherpzinnigheid. Het heeft mijn onderzoek verdere diepgang gegeven. Ten slotte wil ik 
mijn liefde nogmaals benadrukken voor mijn Mar die mijn maatje is. 
 

 
Robert Ranil Verhoek 
 
Utrecht, juni 2008 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Samenvatting 
 
De spreidingsproblematiek bij jeugdvoetbal in de gemeente Arnhem is een probleem dat 
gedefinieerd is in de Werkgroep Voetbal. De Werkgroep Voetbal bestaat uit de Arnhemse 

Voetbalfederatie (AVF), Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB, district oost 
clubondersteuning) en gemeente Arnhem: sector Welzijn, Educatie en Sport (WES) en 
Sportbedrijf Arnhem. Er is geconstateerd dat voetbalverenigingen met overbelasting en 
voetbalverenigingen met onderbenutting aanwezig zijn in de gemeente Arnhem. De 
vitaliteit van de Arnhemse voetbalverenigingen is in het gedrang. Drie feiten verhinderen 
dit. Ten eerste verschilt het percentage voetballende jongeren per wijk. Ten tweede 
voetballen de jongeren niet altijd in hun eigen wijk. Ten slotte kampen enkele 
voetbalverenigingen met overbelasting. Andere voetbalverenigingen hebben 
onderbenutting. Overbelasting betekent teveel (jeugd)leden gezien de accommodatie van 
de voetbalvereniging en voor onderbenutting geldt het tegengestelde. Deze feiten roepen 
vragen. Het oplossen van de spreidingsproblematiek zal gezocht moeten worden in 
sturingsmodellen. Kan de gemeente via (indirecte) sturing de spreidingsproblematiek 
ondervangen? De vraag die als probleemstelling dient voor deze problematiek is:  
 

Hoe wordt de spreidingsproblematiek bij het jeugdvoetbal in de gemeente Arnhem 
veroorzaakt, welke sturingsmogelijkheden heeft de gemeente Arnhem om het probleem 
op te lossen en welke voor- en nadelen zijn hieraan verbonden en hoe kan de gemeente 
Arnhem in dat licht het spreidingsprobleem het beste aanpakken? 

 
Om inzicht te krijgen in welke oorzaken aan de spreidingsproblematiek ten grondslag 
liggen en op welke wijze de gemeente Arnhem kan sturen, is een viertal deelvragen 
opgesteld. 
 

1. Hoe hebben de wijken in Arnhem zich in grote lijnen ontwikkeld de afgelopen 
tien jaar? 

2. Op welke wijze voeren voetbalverenigingen beleid, in het bijzonder gericht op 
de jeugd? 

3. Op welke manieren stuurt de overheid momenteel het beleid van de 
voetbalverenigingen? 

4. Op welke manieren kan overheidssturing plaatsvinden richting 
voetbalverenigingen om de spreidingsproblematiek aan te pakken? 

 

Er is begonnen met een theoretische verdieping om inzicht te krijgen in het 
overheidsbeleid, de positie van de sportvereniging, overheidssturing en instrumentarium. 
De sportsector is een bijzondere sector. Overheidsbemoeienis is niet direct mogelijk 
vanwege de juridische positie van de sportvereniging. De privaatrechtelijke status van de 

voetbalvereniging verhindert directe sturing. De overheid kan slechts via indirecte sturing 
trachten haar doelstellingen te verwezenlijken.  
 
De belangrijkste conclusies zijn dat de bloeiende voetbalverenigingen degene zijn met 
een goed imago, naast recreatie ook prestatie benadrukken en in staat zijn middels de 

achtergrond en interesses een groot deel van de Arnhemse bevolking aan te spreken. De 
voetbalverenigingen die hiertoe niet in staat zijn, zijn de voetbalverenigingen met 
onderbenutting. De wijk speelt hierbij een rol, welke rol is moeilijk te verklaren vanuit 
het gedane onderzoek. De wijken verschillen van elkaar wat betreft kerncijfers zoals 

percentage jongeren, percentage 65-plussers en inkomensniveau. Opvallend is dat zes 
van de 11 voetbalverenigingen met onderbenutting (in totaal heeft Arnhem 15 
voetbalverenigingen) in twee Vogelaarwijken liggen.  
 
De gemeente Arnhem is meegegaan in de ontwikkeling van government naar 
governance. Vanuit deze context is de sturingsvorm, sturing in wisselwerking tussen 
overheid en maatschappelijk middenveld, het meest geschikt. De voetbalverenigingen 



 

kunnen via indirecte sturing beïnvloed worden. Het streven om de jeugd zo dicht 

mogelijk bij huis te laten voetballen en zorgen dat sociale verbanden uit de wijk niet 
verdwijnen kan de gemeente Arnhem op deze wijze bewerkstelligen. Het zoeken naar 
parallelle doelstellingen en creëren van draagvlak voor maatregelen zijn hierbij 
voordelen.  

 
De voetbalverenigingen delen op dit moment het spreidingsprobleem niet met de 
gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem zal de „zwakkere‟ voetbalverenigingen 
aantrekkelijk moeten maken opdat daar ook een goed imago en een goede organisatie 
ontstaat. Indirecte sturingsmiddelen zijn het tarievenbeleid, accommodatiebeleid, 
subsidiebeleid (valt ook verenigingsondersteuning onder) en eventueel overleg plegen. 
De voetbalverenigingen hebben aangegeven gezamenlijk met de gemeente Arnhem te 
willen werken aan de vitaliteit van het voetbal. Belangrijk is om op de ingeslagen weg 
voort te borduren, want op die manier wordt het beleid en aanpak het meest zinvol 
aangepakt.  
 
De belangrijkste aanbevelingen zijn dat de Werkgroep Voetbal pas de eerste stap is. 
Gezamenlijk zullen de partijen het spreidingsprobleem tegen moeten gaan. De „zwakkere‟ 
voetbalvereniging verdient extra aandacht om sterk genoeg te worden om uiteindelijk te 

concurreren met de sterke voetbalverenigingen. De gemeente Arnhem heeft een drietal 
argumenten in handen om te sturen op overbelasting en onderbenutting. Voetbal dient 
zo dicht mogelijk bij huis te kunnen gebeuren. Ten tweede de charme van voetbal is dat 
er een groot aantal voetbalverenigingen bestaan in plaats van ieder weekend spelen 
tegen dezelfde tegenstander en ten slotte is het behouden van een voetbalvereniging in 
een wijk, ook het behouden van sociale verbanden in de wijk. De gemeente Arnhem zal 
verenigingspecifiek moeten ingrijpen om het spreidingsprobleem aan te pakken. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In april 2007 zijn op initiatief van de gemeente Arnhem, zijnde de sector Welzijn, 

Educatie en Sport (WES) en Sportbedrijf Arnhem, drie partijen om de tafel gaan zitten. 
De drie partijen zijn de gemeente Arnhem, de Koninklijke Voetbalbond Nederland (KNVB, 
district Oost clubondersteuning) en de Arnhemse Voetbal Federatie (AVF). De AVF treedt 
als belangenorganisatie op voor alle voetbalverenigingen binnen de gemeente Arnhem en 
is daarmee de gesprekspartner voor de gemeente en KNVB. Het Arnhems 

amateurvoetbal kent de nodige problemen. Eén van de problemen is de 
spreidingsproblematiek. Uit gegevens van een interne analyse van de Werkgroep Voetbal 
blijkt dat Arnhemse jongeren niet normaal verspreid zijn over de stad. Sommige 
voetbalverenigingen hebben te kampen met overbelasting en andere voetbalverenigingen 

juist met onderbenutting. 

1.2 Achtergrond 
Voetbal is een sport net als zwemmen, bridgen en skiën. Sport heeft het in zich om 

verschillende functies te vervullen. Er worden een vijftal functies onderscheiden tijdens 
het Negende Europese Sportforum (2000). De functies zijn: 
 educatieve functie: sport is een uitstekend instrument om te zorgen voor het 

juiste evenwicht bij de persoonlijke ontwikkeling op elke leeftijd;  
 volksgezondheidsfunctie: lichaamsbeweging is goed voor gezondheid van de 

burger. Sport kan een doeltreffend middel zijn tegen bepaalde ziekten;  
 sociale functie: sport is een geschikt instrument om meer mensen een plaats te 

geven in de samenleving; 
 culturele functie: sportbeoefening stelt de burger in staat beter te aarden in een 

bepaald land. Dit gebeurt door het beter te leren kennen en te integreren;  
 ludieke functie: sportbeoefening is een belangrijke factor bij de invulling van vrije 

tijd en bij individueel en collectief vermaak (Negende Europese Sportforum, 
2000). 

 

De gemeente Arnhem onderschrijft de vijf functies van sport. Met name drie functies 
spelen een rol in de keuze voor het gevoerde beleid. Sport draagt volgens de gemeente 
Arnhem bij aan een leefbare stad waarin het plezierig wonen is en waar mensen elkaar 
ontmoeten (sociale functie). Binnen de sport leren mensen elkaar vaardigheden, normen 

en waarden (culturele functie). Daarbij voelen gezonde en sportieve mensen zich 
lichamelijk en geestelijk beter en maakt het omgaan met andere mensen vaak 
makkelijker (volksgezondheidsfunctie) (gemeente Arnhem, 2002). Om sport optimaal in 
te zetten heeft de gemeente Arnhem gekozen voor een breed en integraal sportbeleid. 
Dit besluit is onomstreden. De opgedane ervaringen met ondersteuning van 
bewegingsonderwijs, sportbuurtwerk en verenigingen is goed te noemen en brengen 
aantoonbaar meer mensen in beweging (Sport over de Breedte, 2004). Het sportbeleid 
komt tot uiting in het werkdocument “Sport over de breedte”. De visie is opgedeeld is in 
vijf thema‟s, namelijk: breedtesport, kwaliteit in sportverenigingen, wijksport, topsport 
(evenementen) en sportservicepunt. In het bijzonder breedtesport en sportstimulering 
zijn belangrijke onderdelen in het sportbeleid.  
 
Het voetbal in Arnhem kent de nodige problemen. Om de problemen te benoemen en aan 
te pakken is in februari 2001 de Werkgroep Voetbal geformeerd. Deze Werkgroep is in 

het leven geroepen om beleid te ontwikkelen dat gericht is om de Arnhemse 
amateurvoetbalsport vitaal te krijgen en te houden. Zij heeft het groeidocument “Het 
balletje blijft rollen…” (gemeente Arnhem, 2002) geproduceerd. Het doet dienst als basis 
voor overleg met de voetbalverenigingen en kan een bijdrage vormen aan de 
besluitvorming over het sportbeleid door de gemeenteraad. Vijf jaar later is de 
Werkgroep Voetbal opnieuw bij elkaar gekomen omdat de spreidingsproblematiek de 
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vitaliteit van de Arnhemse amateurvoetbalsport in de weg staat. De gedachte is om te 

zorgen dat de voetbalverenigingen voldoende (jeugd) leden krijgen / houden. Er zijn drie 
feiten geconstateerd in de analyse van de Werkgroep Voetbal. 
 
Ten eerste verschilt het percentage voetballende jongeren per wijk in de gemeente 

Arnhem. De gemeente Arnhem streeft na dat zoveel mogelijk jongeren zo dicht mogelijk 
bij huis kunnen sporten / voetballen. Dit wordt onder andere verwordt in het 
werkdocument “Sport over de breedte” waarin breedtesport en kwaliteit in 
sportverenigingen nadrukkelijk thema‟s zijn die aan de orde zijn bij het jeugdvoetbal. Het 
gemiddelde stedelijke percentage voetballende jongeren (4-18 jarigen) is 12-13%. In 

enkele wijken (bijvoorbeeld Presikhaaf) ligt het percentage actieve jeugdvoetballers ver 
onder het gemiddelde (6-8%) en in andere wijken (bijvoorbeeld Geitenkamp met 20%) 
juist ruim boven het gemiddelde.  
 

Ten tweede is geconstateerd na analyse van de Werkgroep Voetbal dat de jongeren die 
voetballen niet altijd in hun eigen wijk blijven. Vragen die interessant zijn voor deze 
constatering zijn onder meer waarom blijven de jongeren niet in hun eigen wijk 
voetballen? Ligt het aan de wijksamenstelling? Is de wijk in de loop van de tijd vergrijsd? 
Is het inkomensniveau lager of juist hoger in de wijk vergeleken met andere wijken? Het 
hoeft niet altijd per se aan de wijk te liggen. De voetbalvereniging kan ook bepalend zijn. 
Heeft de voetbalvereniging een goed of juist slecht imago? Speelt de voetbalvereniging 
op een hoog niveau? Hoe zit het verenigingsbeleid in elkaar bij de voetbalvereniging?  
 
Ten derde hebben enkele voetbalverenigingen te maken met overbelasting. Dit wil 
zeggen dat de accommodatie in feite te klein is voor het aantal (jeugd)leden die de 
voetbalvereniging heeft. Andere voetbalverenigingen hebben te kampen met 
onderbenutting. De voetbalvereniging heeft te weinig (jeugd)leden gezien de capaciteit 
van de accommodatie. De gemeente Arnhem wil graag dat haar sportparken optimaal 

benut worden. Het plaatsen van extra veld bijvoorbeeld is economische onverantwoord 
als een verderop gelegen sportpark nog veldcapaciteit beschikbaar heeft.  
 
De huidige situatie van de spreidingsproblematiek ziet er op het eerste gezicht als volgt 

uit. De voetbalverenigingen ESA, Eldenia en de Paasberg hebben te maken met 
overbelasting. De gemeente Arnhem hanteert voor het beschikbaar stellen van velden 
een zogenaamde verdelingsnorm. De verdelingsnorm neemt het aantal (jeugd)teams en 
het aantal wedstrijden mee in de berekening hoeveel velden nodig zijn. De 
bovengenoemde voetbalverenigingen overschrijden de verdelingsnorm en hebben 

daardoor te maken met ruimtegebrek. Er zijn ook voetbalverenigingen met 
onderbenutting zoals Vitesse 1892, SC Oranje en AZ 2000. Het is nog niet in kaart 
gebracht wat deze voetbalverenigingen aan concrete maatregelen hebben genomen om 
meer ledenaanwas te genereren.  

 
De drie geconstateerde feiten roepen diverse vragen op. Kunnen de feiten 
samenhangen? Is het mogelijk om op basis van de drie feiten oplossingen aan te dragen 
die spreidingsproblematiek aanpakt? Vanuit verschillende richtingen zal naar de 
spreidingsproblematiek gekeken worden. Is de oorzaak eventueel te vinden bij de 

wijkontwikkeling, het gevoerde beleid van de voetbalverenigingen of de gemeente? Naar 
aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek kan de gemeente Arnhem eventueel in 
samenspraak met de voetbalverenigingen een bijdrage leveren aan het oplossen van de 
spreidingsproblematiek. Oplossingen voor de spreidingsproblematiek worden gezocht in 

de richting van sturingsmodellen. Is het mogelijk voor de gemeente Arnhem om met 
behulp van (indirecte) sturing de spreidingsproblematiek te ondervangen? 
Overheidssturing is op verschillende terreinen mogelijk, maar de sport is een bijzonder 
geval. Het merendeel van de sportorganisaties (verenigingen, maar ook bonden) staan 
niet onder directe sturing van de overheid. Sportverenigingen zijn privaatrechtelijke 

organisaties die zijn voortgekomen uit het recht op verenigingen. In de Nederlandse 
Grondwet staat in artikel 8: vrijheid van vereniging, “het recht tot vereniging wordt 
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erkend”. De overheid kan slechts via indirecte wijze invloed uitoefenen op het beleid en 

de beslissingen van een privaatrechtelijke organisatie. Op welke manier is 
overheidssturing dan toch mogelijk? Daarnaast is het de vraag of de intentie aanwezig is 
bij de voetbalverenigingen om door middel van (indirecte) sturing deze thematiek op te 
lossen? Er zit een groot verschil tussen willen sturen en het kunnen sturen door de 

overheid in de sport. De uitkomst hiervan zal ook meegenomen worden in de conclusie 
van het onderzoek.  

1.3 Probleemstelling 

1.3.1 Doelstelling 

„Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de spreidingsproblematiek bij het 
jeugdvoetbal in de gemeente Arnhem teneinde aanbevelingen te kunnen doen wat de 

gemeente Arnhem kan doen om het probleem op te lossen.‟ 

1.3.2 Vraagstelling 

Hoe wordt de spreidingsproblematiek bij het jeugdvoetbal in de gemeente Arnhem 

veroorzaakt, welke sturingsmogelijkheden heeft de gemeente Arnhem om het probleem 
op te lossen en welke voor- en nadelen zijn hieraan verbonden en hoe kan de gemeente 
Arnhem in dat licht het spreidingsprobleem het beste aanpakken? 

1.3.3 Deelvragen 

De centrale vraag zal beantwoord worden aan de hand van de volgende deelvragen. 
5. Hoe hebben de wijken in Arnhem zich in grote lijnen ontwikkeld de afgelopen 

tien jaar? 
6. Op welke wijze voeren voetbalverenigingen beleid, in het bijzonder gericht op 

de jeugd? 
7. Op welke manieren stuurt de overheid momenteel het beleid van de 

voetbalverenigingen? 
8. Op welke manieren kan overheidssturing plaatsvinden richting 

voetbalverenigingen om de spreidingsproblematiek aan te pakken? 

1.3.4 Kernbegrippen 

Amateurvoetbal 
Amateurvoetbal is al datgene wat niet toebehoort tot het professionele voetbal. In 

Nederland kan men de professionele status slechts bereiken door een afgifte van een 
proflicentie door de KNVB. Op dit moment hebben 38 clubs in Nederland een dergelijke 
licentie waar verschillende criteria aan verbonden zijn. Daarmee zijn overige 
voetbalverenigingen amateurverenigingen. 

 
Jeugdvoetbal 
Onder jeugdvoetbal wordt verstaan de jeugd in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die 
actief voetbalt en lid is van een voetbalvereniging. De leeftijdsgrenzen zijn vastgesteld 
naar aanleiding van de KNVB richtlijnen die een afdeling jeugdvoetbal hebben (pupillen 

en junioren). 
 
Gemeente Arnhem 
De gemeentegrenzen, vastgelegd in regels en wetten van de gemeente en rijksoverheid, 

bepalen welke verenigingen in aanmerking komen voor dit onderzoek. In dit onderzoek 
zijn 15 voetbalverenigingen aanwezig binnen de gemeentegrenzen die tot het 
amateurvoetbal behoren. 
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Spreiding 

Spreiding houdt in hoe de jeugd zich heeft verdeeld over de voetbalverenigingen binnen 
de gemeentegrenzen. In het onderzoek zijn als richtlijn voor de spreiding de volgende 
componenten vastgesteld; aantal jeugdleden van de voetbalvereniging ten opzichte van 
de capaciteit van de voetbalvereniging en het percentage voetballende jeugd in de wijk. 

De component aantal jeugdleden van de voetbalvereniging is belangrijk omdat hiermee 
in kaart wordt gebracht of de voetbalvereniging naar verhouding veel bezig is met jeugd. 
Een voetbalverenigingen met voornamelijk jeugdleden die tegen haar capaciteit zit, zal 
op één of andere wijze jongeren trekken. Wat zijn hiervan de oorzaken? Hierdoor wordt 
spreiding veroorzaakt.  

1.4 Relevantie 

1.4.1 Maatschappelijke relevantie 

Het voetbal in de gemeente Arnhem heeft te kampen met meerdere problemen. Eén van 
de problemen die naar voren is gekomen tijdens de bijeenkomsten van de Werkgroep 
Voetbal is de spreidingsproblematiek. De Werkgroep Voetbal constateert dat de 
Arnhemse jeugd zich ongelijk verdeelt over de voetbalverenigingen in de gemeente 

Arnhem. Sommige voetbalverenigingen kunnen het aantal jeugdleden bijna niet aan en 
andere kampen juist met tekort aan jeugdleden. De spreidingsproblematiek zorgt onder 
meer voor overvolle of leegstaande accommodaties. Het optimaal gebruiken van de 
accommodaties is het streven van de gemeente Arnhem. Daarnaast kiest de Arnhemse 

jeugd kiest niet altijd voor de voetbalvereniging uit de eigen wijk. Waarom is dat volgens 
de voetbalverenigingen? Ook de wijkomstandigheden kunnen bijdragen dat 
voetbalverenigingen te maken hebben met de spreidingsproblematiek. Inzicht in wat de 
oorzaken zijn van de spreidingsproblematiek moet leiden tot een antwoord op hoe de 
spreiding van de Arnhemse jeugd in de gemeente Arnhem tot stand is gekomen. Het 

antwoord geeft aanleiding tot oplossingen hoe de spreidingsproblematiek aangepakt kan 
worden. Misschien geeft het antwoord aanleiding tot het zoeken naar oplossingen in 
groter geheel. In ieder geval zal gezocht worden naar antwoord welke rol de gemeente 
Arnhem kan spelen in het oplossen van de spreidingsproblematiek.  

1.4.2 Wetenschappelijke relevantie 

Spreidingsproblematiek kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. 
Momenteel is het motto binnen de gemeente Arnhem om spreiding niet teveel te sturen. 
Men gelooft dat op basis van vraag en aanbod de spreiding automatisch verloopt en 
daardoor optimaliseert. Deze handelswijze verwijst onder meer naar de politieke situatie 
op dit moment in de gemeenteraad. Het ontbreken van optimale spreiding op 
automatische wijze houdt in dat vraag en aanbod niet „matchen‟.  
 

Er is volop onderzoek gedaan naar sturen binnen een overheidsketen. Zo bestaan 
bijvoorbeeld de top-down en bottom-up benadering om te sturen. De overheid kan 
binnen haar keten sturen, omdat de keten eindigt met een uitvoeringsorganisatie 
waarover de overheid controle kan voeren. Echter sturen van de overheid binnen de 

sport is moeilijker. Sportorganisaties zijn privaatrechtelijke organisaties die vanuit deze 
rechtsvorm in minimale zin gebonden zijn en daardoor redelijk zelfstandig beleid kunnen 
voeren. De gemeente Arnhem stuurt overigens wel in de sportsector maar op indirecte 
wijze. De gemeente gebruikt hiervoor het accommodatiebeleid, subsidies, tarievenbeleid 
en overleg. De effecten van deze wijze van sturing zijn nog niet vaak onderzocht. 

Onderzoek naar sturingsmogelijkheden binnen de sport door de overheid staat nog in de 
kinderschoenen. Nadat de sturingsproblematiek in kaart is gebracht, is het mogelijk om 
na te denken over een oplossing voor de spreidingsproblematiek. Het vraagstuk van 
sturen binnen de sport door de overheid kan bijdragen aan de literatuurvorming op dit 
gebied.  
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2. Methodologische verantwoording 
In het hoofdstuk zal het uitgangspunt zijn op welke wijze de onderzoeker tot de 
antwoorden is gekomen. Welke methoden zijn gebruikt om de deelvragen te 
beantwoorden. 

2.1 Onderzoeksstrategie 
Het onderzoek heeft meerdere manieren gebruikt om antwoorden te formuleren op de 
deelvragen. Het kiezen voor een bepaalde manier wordt ook wel de onderzoeksstrategie 

genoemd.  
 
Het onderzoek heeft een kwalitatief en interpretatief karakter. De data die gebruikt is, is 
van kwalitatieve aard. Kwalitatief onderzoek is gebruikt omdat hierbij de nadruk ligt op 
één of een klein aantal casussen en diepgaande interviews ingezet kunnen worden om 
een zo volledig mogelijk weergave van een gebeurtenis of eenheid te beschrijven (Henn, 
Weinstein & Foard, 2006). De interpretatieve benadering is gehanteerd om de deelvragen 
2, 3 en 4 te beantwoorden. Zoals Weber (1949, geciteerd in Henn et.al., 2006, p. 14) 
zegt, is de onderzoeker op zoek geweest naar de standpunten om de respondenten te 
begrijpen, eerder dan het verklaren van menselijk handelen in termen van oorzaken en 
effecten. Het is belangrijk ruimte te laten voor verhalen van de respondenten. Dit wordt 
ook wel „verstehen‟ genoemd.  
 
Het onderzoek verlangde de bestudering van de sociale werkelijkheid in de context 

waarin het plaatsvond. Kelliher (2005, p. 123) spreekt van: “Interpretivists believe that 
reality is not objectively determined, but is socially constructed.” De achterliggende 
gedachte was dat als respondenten in hun sociale context zijn bekeken de kans groter 
was om uitspraken te begrijpen. Henn et.al. (2006) stippen aan dat de ingewonnen 

informatie voor het uitgevoerde onderzoek is gebaseerd op het begrijpen van 
interpretaties en betekenissen die niet direct observeerbaar zijn. Deze 
onderzoeksstrategie is ingegaan op uitspraken die gedaan zijn in een bepaalde context 
waardoor eventueel diepgaandere conclusies getrokken zijn. 
 

De interpretatieve werkelijkheid noemt men organisch en holistisch. Het is niet mogelijk 
om de werkelijkheid te splitsen in gelijkvormige of gelijksoortige eenheden. Het zijn 
zogeheten concrete eenheden die de eenheden zijn van het onderzoek. Men blijft de 
eenheden als geheel bestuderen in het verloop van het onderzoek (ofwel holisme) (‟t 

Hart, 1998, p. 103). Voorbeelden van concrete eenheden die als geheel worden 
bestudeerd zijn: voetbalverenigingbestuurders en voetbalverenigingen in dit onderzoek. 
De analyse bij de interpretatieve werkelijkheid heeft voornamelijk plaats op micro- en 
mesoniveau. De eerder genoemde organen zijn de eenheid van onderzoek, analyse en 
theorievorming. Hier wordt de verbinding gelegd tussen inhoud en methode. En de keuze 

voor micro- en mesoniveau is voortgekomen uit het feit dat op deze niveaus de 
betekenissen en (inter) persoonlijke interacties van mensen bestudeerd zijn (‟t Hart, 
1998, p. 104).  
 

De ontwikkeling van de wijken, deelvraag één, vroeg om een andere benadering. Het 
onderzoek heeft beschrijvende statistiek gebruikt. Beschrijvend onderzoek kenmerkt zich 
door nauwkeurige opsommingen te geven zonder nadere aanduiding van verbanden 
tussen kenmerken of verklaren daarvoor (Baarda & De Goede, 2006). Deelvraag één is 
ingegaan op hoe de wijk is samengesteld; het aantal inwoners, percentage jongeren, 

percentage 65 plussers, percentage niet-westere allochtoon, aantal woningen, 
percentage koopwoningen en het geïndexeerde huishoudinkomen zijn de parameters. 
Het doel van deelvraag één is om te toetsen hoe de wijk zich heeft ontwikkeld de 
afgelopen 10 jaar. Is er verband te leggen? Daarnaast is het doel van deelvraag één om 

tot een prognose te komen. Vinden zichtbare veranderingen plaats in de wijk die 
aanleiding geven tot het zoeken naar oplossingen hiervoor?   
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2.2 Onderzoekspopulatie 
Het onderzoek heeft de inbreng van twee partijen, namelijk de 
voetbalverenigingbestuurder en de gemeente, centraal gesteld. De twee partijen hebben 
beiden hun ideeën en gedachten wat betreft de spreidingsproblematiek bij jeugdvoetbal. 
De doelstelling van het onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de 

voetbalverenigingbestuurders nu aanwijzen als oorzaken van de spreidingsproblematiek 
bij het jeugdvoetbal in de gemeente Arnhem. De gemeente komt in het tweede gedeelte 
van het onderzoek aan bod. In het tweede gedeelte is nagegaan welke rol de gemeente 
kan spelen in dit vraagstuk. Hoe denkt de gemeente deze problematiek op te lossen of 

hoe kan de gemeente de voetbalverenigingen ondersteunen in deze situatie? 
 
Onder de voetbalverenigingbestuurder vallen alle leden van het bestuur van de 
voetbalvereniging. In de gemeente Arnhem zijn 15 amateurvoetbalverenigingen actief. 
Iedere amateurvoetbalvereniging is uitgenodigd worden om deel te nemen aan dit 

onderzoek. Het streven is geweest om van iedere voetbalvereniging één persoon te 
interviewen die verantwoordelijk is voor of een goed beeld heeft van het jeugdvoetbal bij 
de voetbalvereniging en een mening heeft over de oorzaken van de aanwezigheid of juist 
afwezigheid van jeugdleden bij de voetbalvereniging. Er is vooraf duidelijk gemaakt door 

de onderzoeker met welk doel zij deelnemen aan dit onderzoek en welk belang zij hierbij 
kunnen hebben. De afspraak is middels telefonisch contact gemaakt en vastgelegd door 
een schriftelijke bevestiging. Er zijn in de gemeente Arnhem voetbalverenigingen die 
bijna of geen jeugdleden hebben. Deze voetbalverenigingen zijn toch benaderd omdat 
ook de redenen voor geen jeugdvoetbal interessant zijn voor het onderzoek. De 

beweegredenen hebben bijdragen aan de verdieping van het onderzoek. Uiteindelijk is 
één voetbalvereniging niet geïnterviewd. De betreffende voetbalvereniging valt in de 
categorie voetbalvereniging zonder jeugd. Drie andere voetbalverenigingen ook zonder 
jeugdvoetbal zijn wel geïnterviewd. Zodoende is toch een beeld geschetst waarom 

jeugdvoetbal niet georganiseerd is door een voetbalvereniging. De 14 overgebleven 
interviews geven een helder en duidelijk beeld van de stand van zaken bij de 
voetbalverenigingen. 
  
De gemeente is op twee manieren aan bod gekomen. In eerste instantie zijn enkele 

gemeenteambtenaren geïnterviewd naar hun beleving van sturen in de sport. Hoe stuurt 
de gemeente momenteel de sport aan? De resultaten, maar ook de resultaten die zijn 
voortgekomen uit de interviews met de voetbalverenigingen zijn na analyse besproken in 
een discussiesessie. De discussiesessie is gehouden voor de Werkgroep Voetbal. Besloten 

is om de discussiesessie voor dit overlegorgaan te houden omdat zij momenteel bezig 
zijn met het opstellen van beleid voor de voetbalsport in gemeente Arnhem. Hun ideeën 
zijn van belang voor de resultaten van dit onderzoek. De vertegenwoordiging vanuit de 
gemeente Arnhem in de Werkgroep Voetbal bestaat uit het hoofd van de sector Welzijn, 
Educatie en Sport (WES), beleidsadviseur Sport (WES), hoofd Buitensport (Sportbedrijf 
Arnhem), het hoofd van sportontwikkeling (Sportbedrijf Arnhem) en 
verenigingsondersteuner (Sportbedrijf Arnhem). Het hoofd van de sector WES is 
verantwoordelijk voor het integrale karakter van het sportbeleid. Het hoofd heeft een 
bredere kijk op sport en houdt zich meer bezig met het integrale karakter van het 
sportbeleid. De beleidsadviseur Sport zal aanwezig zijn omdat degene verantwoordelijk is 
voor het uitstippelen van het beleidskader dat de gemeente hanteert gericht op de 
spreidingsproblematiek. Het hoofd buitensport heeft vanuit zijn functie te maken met 
voetbalverenigingen en de knelpunten rond accommodaties. Het hoofd van 
sportontwikkeling (Sportbedrijf Arnhem) is interessant om te betrekken omdat hij op het 

scharnierpunt zit van uitvoering en beleid. De verenigingsondersteuner is degene met het 
meeste contact tussen gemeente en voetbalvereniging. Sportbedrijf Arnhem is in feite 
een uitvoerend orgaan, maar vanuit sportontwikkeling wordt regelmatig contact gezocht 
met beleid om aan te geven waar opgelet moet / kan worden. Zij zijn de ogen van de 

gemeente Arnhem. Daarom heeft de onderzoeker ook het hoofd van sportontwikkeling 
betrokken. 
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Aan de hand van de semi-gestructureerde interviews heeft de onderzoeker een antwoord 

gegeven op de doel- en vraagstelling. Semi-gestructureerde interviews stellen de 
ervaringen, gevoelens, belevingen en betekenisverleningen van de betrokkenen centraal 
(Baarda et.al., 2005). Deze methode is gekozen voor het onderzoek omdat het een 
leidraad biedt voor het interview. De belangrijkste onderwerpen zijn genoteerd op papier 

maar er is ook ruimte voor eventuele andere onderwerpen geweest. Het hanteren van 
het semi-gestructureerde interview heeft gezorgd voor een houvast en de mogelijkheid 
om door te vragen bij belangrijke onderwerpen. Daarnaast is de methode ook een kader 
geweest voor de gemeenschappelijke lijn in alle interviews. Het doen van semi-
gestructureerde interviews zijn vooral bedoeld om tot een beschrijving te komen. De 

interpretaties van de geïnterviewden, de voetbalverenigingbestuurders en ambtenaren 
van de gemeente, achterhalen en een beeld krijgen van de werkelijkheid zorgt ervoor dat 
de onderzoeker de situatie begrijpt. Baarda et.al (2005) bedoelen met begrijpen dat de 
gedragingen en gedachtegangen van individu(en) gevolgd kunnen binnen de context van 

het onderzoek. Dit onderzoek heeft de gedragingen en gedachtegangen van de 
voetbalverenigingbestuurders en ambtenaren van de gemeente achterhaald. Hun 
betekenisverlening aan welke oorzaken ten grondslag liggen aan de 
spreidingsproblematiek bij jeugdvoetbal staan centraal. De interpretatie van de 
respondent over het eigen handelen en redenen van activiteit of juist passiviteit vormt de 
kern van het onderzoek. 

2.3 Dataverzameling 
Dataverzameling kan op verschillende manieren gebeuren. De onderzoeker kiest ervoor 
om bestaand materiaal, literatuuronderzoek en interviews in te zetten voor de 
dataverzameling. Het onderzoek verlangt deze benadering naar aanleiding van de 
deelvragen. Het belangrijkste aspect van informatie verzamelen is dat het open en 
flexibel is. Maso en Smaling (1998) benadrukken dat kwalitatief onderzoek daardoor 
dichtbij de persoonlijke en sociale werkelijkheid blijft. Het open karakter draagt ertoe bij 
dat de onderzoeker dieper is ingegaan op het onderwerp.   
 
Deelvraag 1 
De deelvraag is beantwoord aan de hand van verschillende dataverzamelingsmethoden. 

Ten eerste is gebruik gemaakt van bestaand materiaal. Het verdiepen in de statistische 
gegevens van de Arnhemse wijken heeft beschrijvende statistiek opgeleverd. Bij 
bestaand materiaal heeft de onderzoeker gebruik gemaakt van neerslag van gedrag en 
opvattingen in geschriften en resultaten (statistieken) (‟t Hart, 1998). De wijken hebben 

een ontwikkeling doorgemaakt wat betreft het inwonersbestand. Is de gemiddelde 
leeftijd veranderd, zijn er meer jongeren komen te wonen of is de wijk juist vergrijsd, 
zijn enkele voorbeelden van vragen die beantwoord zijn met behulp van statistiek. De 
onderzoeker heeft een beroep gedaan op de data die de statistiekafdeling van de 
gemeente Arnhem heeft verzameld, Afdeling Informatie en Burgeronderzoek. Men 

spreekt ook wel van secundaire analyse omdat de data niet reageert op de gebruikte 
methode. Het is zogenaamd „dood‟ materiaal. 
 
Daarnaast heeft literatuuronderzoek ter voorbereiding gediend. Literatuuronderzoek 

heeft gediend als aanzet tot het geven van thema‟s die uiteindelijk hebben geleid tot 
topics. De topics zijn gebruikt voor het opstellen van de interviewguide.  
 
Deelvraag 2 
Deze deelvraag heeft literatuuronderzoek en semi-gestructureerde interviews gebruikt. 

Het literatuuronderzoek heeft gediend om tot thema‟s te komen voor de topics. De topics 
zijn beleid, positie, sturing en instrumentarium. Daarnaast zijn semi-gestructureerde 
interviews ingezet om tot antwoorden te komen. De onderzoeksvraag verlangt een 
diepgaand interview waarin duidelijkheid geschapen wordt wat voetbalverenigingen doen 

om jongeren te binden en welke rol zij de gemeente geven in de spreidingsproblematiek. 
Wat beschouwen de voetbalverenigingbestuurders als de oorzaken van de 
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spreidingsproblematiek bij jeugdvoetbal? Een bijkomend voordeel is dat het ordenen en 

analyseren van de data van het interview gemakkelijker is verlopen.  
 
Ieder interview is opgenomen met een bandrecorder. Aan het begin van ieder interview 
is toestemming gevraagd en benadrukt dat de informatie niet aan derden wordt verstrekt 

en de privacy gewaarborgd blijft van de geïnterviewde. Het interview heeft 
plaatsgevonden op een locatie gekozen door de geïnterviewde zodat hij of zij zich thuis 
voelde. Het interview heeft in alle gevallen circa 60 minuten geduurd.  
 
Deelvraag 3 

De deelvraag is beantwoord door drie verschillende methoden te gebruiken. Ten eerste is 
bestaand materiaal geanalyseerd. Het bestaand materiaal bestaat uit beleidsstukken 
waarin verenigingsbeleid voorkomt die aanwijzingen kan opleveren hoe de gemeente 
Arnhem momenteel stuurt. Wat doet de gemeente Arnhem momenteel aan sturing in de 

sport? Ten tweede is literatuuronderzoek verricht. Het literatuuronderzoek heeft zich 
voornamelijk gespitst op de theoretische kant van sturing. Wat voor sturing beschrijft de 
literatuur en wat zijn de voor- en nadelen hiervan. Ten slotte zijn voor de beantwoording 
van deelvraag drie semi-gestructureerde interviews afgenomen. De analyse van 
bestaand materiaal heeft een eerste aanzet gegeven tot thema‟s die hebben geleid tot 
topics voor de interviewguide. Het achterhalen van de redenen en mogelijkheden voor 
overheidssturing is bevraagd aan ambtenaren van de gemeente Arnhem. De onderzoeker 
heeft drie ambtenaren geïnterviewd om te achterhalen welke oorzaken ten grondslag 
liggen aan de spreidingsproblematiek binnen de gemeente Arnhem. Er is gekeken naar 
hoe de gemeente Arnhem momenteel stuurt. Ook hier zijn de gestelde vragen van de 
interviewer voornamelijk gebaseerd op de input van de geïnterviewde zodat meningen, 
verwachtingen en situatiedefinities verkregen zijn. De keuze voor drie respondenten is 
gebaseerd op de afweging hoeveel bruikbare informatie nog meer te verkrijgen valt bij 
het afnemen van meer interviews en de beschikbare tijd van de onderzoeker. De 

geïnterviewde ambtenaren zijn ofwel van de beleidsafdeling of leidinggevenden binnen 
het Sportbedrijf Arnhem geweest.  
 
Ook deze interviews zijn opgenomen met een bandrecorder. Aan het begin van ieder 

interview is toestemming gevraagd en is benadrukt dat de informatie niet aan derden 
verstrekt wordt. De privacy van de respondent blijft gewaarborgd. Het interview heeft 
plaatsgevonden op een locatie gekozen door de geïnterviewde zodat hij of zij zich thuis 
voelde. Het interview heeft in alle gevallen circa 60 minuten geduurd. 
 

Deelvraag 4 
De wijze om deelvraag vier te beantwoorden, is middels een groepssessie. De 
groepssessie is te schikken onder de methode interview en heeft veel weg van een semi-
gestructureerd interview, maar is grootschaliger. De onderzoeker heeft na analyse van 

de eerste 3 deelvragen een bijeenkomst georganiseerd voor de leden van de Werkgroep 
Voetbal, te weten de KNVB, AVF en de gemeente Arnhem. De bijeenkomst is 
aangegrepen om de voorlopige resultaten te bespreken en te vragen naar de meningen 
hoe aangekeken wordt tegen sturing op overbelasting en onderbenutting. Om inzicht te 
krijgen hoe de verschillende partijen tegen sturing aankijken, is een centrale vraag 

geponeerd. De Werkgroepleden hebben aangegeven wat zij de beste oplossing vinden 
om de spreidingsproblematiek tegen te gaan. Tijdens de groepssessie zijn door de 
onderzoeker aantekeningen gemaakt. De onderzoeker heeft direct na de bijeenkomst 
genotuleerd wat de uitkomsten zijn geweest van de groepssessie. Uiteindelijk zijn deze 

notulen ook meegenomen voor het beantwoorden van deelvraag vier. 

2.4 Data analyse 
Analyseren is het verwerken van de onderzoeksgegevens door middel van schiften, 

samenvatten en met elkaar in verband brengen (‟t Hart, 1998, p. 176).  
Om het verkregen onderzoeksmateriaal te analyseren, worden de artikelen van Morse en 
Field: Principals of data analysis (2003) en Henn et.al: A short introduction to social 
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research (2006), gebruikt als richtlijn. Morse en Field (2003) onderscheiden het data 

analyseproces in vier stappen: begrijpen, samenvoegen, theoretiseren en 
veralgemeniseren. Henn et. al. (2006) beschrijven de grounded theory and analytic 
induction method voor het analyseren van resultaten. Voor dit onderzoek is gekozen voor 
een combinatie tussen de methoden van Morse en Field (2003) en Henn et. al. (2006). Er 

wordt gekeken naar de analytic induction en de richtlijnen die Morse en Field (2003) 
beschrijven. De keuze is ingegeven op basis van de toepasbaarheid voor dit onderzoek. 
Aan de hand van semi-gestructureerde interviews die via topics zijn verlopen, is data 
beschikbaar gekomen voor dit onderzoek. De topics dienen als basis voor de analyse. 
Voordat een onderzoeker in staat is gegevens samen te kunnen voegen moet de 

onderzoeker eerst de data begrijpen en wanneer er niets kan worden samengevoegd, 
kan er ook niets in theorie worden omgezet. Het kan ook zo zijn dat op een later tijdstip 
de onderzoeker een „vergeten‟ onderdeel als nog terugkoppelt in een eerder genomen 
stap. Voor het analyseren van de gegevens heeft de onderzoeker deze vier stappen 

gehanteerd. De vier stappen zijn de volgende: 
 
Begrijpen 
Morse en Field (2003) concluderen dat de eerste analysefase is beëindigd wanneer er een 
complete, gedetailleerde en samenhangende beschrijving van het interview is gegeven, 
namelijk de getranscribeerde interviews. De interviews zijn getranscribeerd, gecorrigeerd 
en vooral ook gecontroleerd op consistentie. Wanneer deze stappen genomen zijn, is de 
onderzoeker in staat de data te begrijpen. De respondenten hebben hun mening gegeven 
over de oorzaken van de spreidingsproblematiek. Deze meningen zijn verzameld en 
geordend zodat de onderzoeker over kan gaan tot het begrijpen van de gegeven 
antwoorden. Daarna volgt de volgende stap in het analyseproces. Die stap houdt in dat 
de 17 semi-gestructureerde interviews die zijn afgenomen bij de 14 voetbalverenigingen 
en drie ambtenaren van de gemeente Arnhem zijn verwerkt aan de hand van de 
topiclijst. De interviews in totaliteit transcriberen is overbodig, in beschouwing nemend 

wat het doel is van de verzamelde data. De data uit de interviews dienen als 
beschrijving. Het achterhalen van betekenisgeving staat niet centraal in het onderzoek.  
 
Samenvoegen 

De tweede fase is het samenvoegen, het generaliseren, van de gegevens. In deze fase 
zijn twee verschillende soorten gegevensanalyses gebruikt. Ten eerste de zogenaamde 
„interparticipant analyse‟ waarbij de verschillende interviewtranscripties van de 
verschillende respondenten met elkaar zijn vergeleken. Hier zijn de respondenten van de 
voetbalverenigingen gescheiden van de respondenten die werkzaam zijn bij de gemeente 

Arnhem. Een scheiding heeft plaatsgevonden omdat voor beide onderzoekspopulaties 
een andere interviewguide is opgesteld en dit anders tot verwarring en verkeerde 
conclusies  kan leiden. En ten tweede de analyse van categorieën gesorteerd op 
overeenkomsten en verschillen die zijn gevonden in delen van de verschillende 

interviews. Centraal in deze fase staat het coderen van de interviews. De uitgewerkte 
transcripties zijn stuk voor stuk doorgenomen en de belangrijke informatie is per topic 
geordend. Vooral het laatste is essentieel geweest. Er is gebruik gemaakt van een 
datamatrix. De topics vormen in de eerste kolom de rijen en de volgende kolommen zijn 
ingevuld met de voetbalverenigingen. In de cellen zijn opvallende uitspraken van de 

voetbalverenigingbestuurders genoteerd aan de hand van de topics. Op deze wijze is 
overzichtelijk een beeld geschetst en is gekeken waar overeenkomsten en verschillen 
liggen. Dezelfde manier van verwerken is gebeurd met de interviews van de ambtenaren 
van de gemeente. Morse en Field (2003) noemen dit: Content analyse (analyse per 

topic), Henn et. al. (2006, p. 201-202) noemen dit de analytic induction method. De 
tweede analysefase is afgerond wanneer vaste, samenhangende patronen en relaties ten 
aanzien van het onderzoeksthema zijn ontdekt. De samengevoegde informatie per topic 
van alle respondenten is daarna geanalyseerd op samenhang. Waar zitten 
overeenkomsten en verschillen ten aanzien van de spreidingsproblematiek. En ook is de 

vraag gesteld, hebben beide onderzoekspopulaties andere ideeën over het oorzaken van 
de spreidingsproblematiek? 
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Theoretiseren 

Het theoretiseren heeft als doel het ontwikkelen van een zo goed mogelijk theoretisch 
schema. Het verifiëren van de informatie/gegevens is van groot belang. In deze fase is 
bekeken of de gemaakte vooronderstellingen ten aanzien van mogelijke verbanden 
binnen het onderzoeksthema, waar zijn gebleken. Bij het weergeven van de 

onderzoeksresultaten heeft de onderzoeker directe koppelingen gemaakt met de 
literatuur en geprobeerd bepaalde theoretische aannames te bevestigen middels de 
vergaarde informatie en visa versa. De gevonden informatie is op te splitsen in twee 
delen. Enerzijds de informatie vergaard uit de interviews met de voetbalverenigingen. De 
antwoorden geven één kant weer van de oorzaken van de spreidingsproblematiek. 

Anderzijds zijn de afgenomen interviews onder de ambtenaren van de gemeente Arnhem 
een bron van informatie om de spreidingsproblematiek in kaart te brengen. Beide kanten 
hebben hun blik gegeven op het sturingsvraagstuk in de sport en uiteindelijk op de 
spreidingsproblematiek. En beide kanten zijn vergeleken met het theoretisch kader. Zijn 

er overeenkomsten of juist verschillen waar te nemen en kan de informatie onderbouwd 
worden vanuit het theoretisch kader. 
 
Veralgemeniseren 
Bij het veralgemeniseren gaat het erom dat men tot een formulering komt van een 
algemene theorie, welke op meerdere situaties toepasbaar is. In dit onderzoek is 
gekeken naar de spreidingsproblematiek bij jeugdvoetbal in één gemeente. Het gegeven 
dat 14 voetbalverenigingen en drie ambtenaren van de gemeente Arnhem hun mening 
geven over het onderwerp, betekent dat conclusies getrokken kunnen worden over deze 
specifieke gemeente. Generaliseren binnen de gemeente Arnhem is van toepassing. De 
spreidingsproblematiek is vanuit verschillende kanten bekeken. Er kan niet 
gegeneraliseerd worden over andere gemeenten omdat het uitgevoerde onderzoek 
daarvoor ontoereikend is geweest.  
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3. Theoretisch kader 

3.1 Inleiding 
Uit het vorige hoofdstuk is gebleken wat het doel is van het onderzoek. Gebleken is dat 

spreidingsproblematiek een centrale rol inneemt. Wat is spreidingsproblematiek en welke 
oplossingen kunnen aangedragen worden voor deze problematiek. 
Spreidingsproblematiek houdt in dat de gemeente verspreid over de stad sportparken 
heeft aangelegd die voetbalverenigingen gebruiken voor hun activiteiten. De gemeente 
ziet het liefst dat de sportparken optimaal benut worden. Optimale benutting houdt in dat 

de sportvelden optimaal bezet zijn. Dit betekent dat iedere voetbalvereniging voldoende 
elftallen heeft, gezien het aantal beschikbare voetbalvelden. De situatie die een optimale 
benutting verhindert, is dat een voetbalvereniging over meer of minder elftallen beschikt 
in verhouding met het aantal beschikbare voetbalvelden voor hun voetbalvereniging. In 

deze situatie kan gesproken worden van overbelasting respectievelijk onderbenutting. Er 
is dan sprake van sportparken die niet optimaal benut zijn vanuit het perspectief van de 
gemeente. Wat kan gedaan worden aan de spreidingsproblematiek die hierboven is 
geschetst? 
 

In het kort is uiteengezet wat de spreidingsproblematiek inhoudt. Wat is de rol van de 
gemeente binnen de spreidingsproblematiek? Hoe ziet de rol van de voetbalverenigingen 
eruit in de spreidingsproblematiek zoals hierboven geschetst? De rode draad in deze 
paragraaf zal telkens de verhouding overheid – sport (lees: sportvereniging, in het 

bijzonder voetbalvereniging) zijn. Het hoofdstuk zal beginnen met een uitleg over de 
ontwikkeling van overheidsbeleid gericht op de sportsector. Vervolgens zal uiteengezet 
worden welke ontwikkeling de sportvereniging heeft doorgemaakt en wat de positie van 
de sportvereniging is. Welke rechten heeft een sportvereniging en waar ligt de scheidslijn 
tussen sportvereniging en overheid? De volgende paragraaf zal duidelijk maken wat 

overheidssturing inhoudt. Er zal ingegaan worden op hoe er wordt gestuurd in Nederland 
in de sportsector. Na overzichtelijk te hebben hoe sturing binnen de sportsector 
plaatsvindt, zullen enkele mogelijke vormen van sturing voor de overheid beschreven 
worden. Welke voor- en nadelen zijn hiermee verbonden? Ten slotte bespreekt de laatste 

paragraaf welk instrumentarium mogelijk is in de sportsector om te sturen als overheid 
zijnde. 

3.2 Overheidsbeleid in de sportsector 
Overheidsbeleid is een veelgebruikte term. Zo schieten het accommodatiebeleid, 
tarievenbeleid en subsidiebeleid te binnen als uitwerkingen van overheidsbeleid. Wat is 
beleid nu daadwerkelijk? Volgens Hoogerwerf en Herweijer (2003) is beleid een streven 
om gekozen doeleinden te combineren met geschikt geachte middelen die 
maatschappelijk handelen vertegenwoordigen gekoppeld aan bepaalde tijdskeuzen. 
Hoogerwerf en Herweijer (2003, p. 20) definiëren het streven als volgt: “Het na te 
streven ideaal is een denkbeeld of samenstel van denkbeelden over het waartoe en hoe 
dat bereiken en binnen welke tijdsperiode.” 
 
Wat beleid is, is hierboven uitgelegd. Waarom bestaat beleid? Beleid is nodig omdat het 
antwoord zal geven op een probleem. Het probleem hoeft niet altijd opgelost te worden. 
Het uitgangspunt voor het formuleren van beleid kan ook zijn om een probleem te 
verminderen of te voorkomen. De definitie van een probleem is volgens Hoogerwerf en 
Herweijer (2003, p. 21): “een verschil tussen een maatstaf en een voorstelling van een 

bestaande of verwachte situatie.” Een probleem is pas een probleem als het afwijkt van 
de gehanteerde norm. Als een probleem geconstateerd is, is het nog de vraag of beleid 
ontwikkeld zal worden om een antwoord te geven op het probleem.  
 
Het huidige politieke klimaat heeft invloed op de vraag of een probleem geconstateerd 
wordt. Geconstateerde problemen beconcurreren elkaar om op de agenda te komen. De 
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agendavorming is mede afhankelijk van de huidige politieke visie in het land. Het wel of 

niet ervaren van een probleem zorgt ervoor dat beleid dynamisch is. Het is een 
dynamisch gebeuren dat heen en weer beweegt in het politiek veld. De dynamiek is 
ingegeven door de fundamentele politieke waarden; vrijheid, gelijkheid, solidariteit en 
verdraagzaamheid (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 33). De dominante politieke 

ideologie bepaalt waar de overheid zich op concentreert.  
 
Het overheidsbeleid is in de loop van de jaren sterk veranderd. In eerste instantie had de 
Nederlandse overheid tot doel om stabiliteit, sociale zekerheid, infrastructuur en 
bescherming van eindige hulpbronnen te bieden aan haar burgers. Dit was het ontstaan 

van de nachtwakerstaat. De nachtwakerstaat hield in dat de overheid zich zo min 
mogelijk bemoeide met haar burgers en slechts op een zeer select aantal terreinen 
ingreep. De overheid is zich steeds verder gaan toeleggen op terreinen die in eerste 
instantie niet tot haar takenpakket behoorden. De overheid is gerechtigd bij wet om in te 

grijpen als drie rechten in het geding zijn. Ten eerste heeft een ieder de vrijheid om het 
leven naar eigen inzicht vorm te geven. Dit is het eerste artikel in het Burgerlijk 
Wetboek. Ten tweede is het rechtvaardigheidsbeginsel verankerd bij wet. “Discriminatie 
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke 
grond dan ook, is niet toegestaan (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 47).” Dit is het 
eerste artikel in de Grondwet. En tenslotte is het de taak van de overheid om een sociaal 
vangnet te bieden. Dit staat beschreven in artikel 20 van de Grondwet. Er ontstonden 
verschillen binnen de samenleving door de marktwerking. De overheid zag zich 
genoodzaakt in te grijpen om geen ontoelaatbare verschillen te laten ontstaan in de 
samenleving. De overheid nam steeds meer taken op zich om de bij wet vastgelegde 
rechten te garanderen voor haar inwoners. “Nederland is zodoende ontwikkeld tot een 
verzorgingsstaat dat het gevolg is geweest van enerzijds de inspanningen van de 
vakbewegingen en anderzijds de wetgevingsinitiatieven van de christendemocratisch en 
sociaaldemocratische politieke partijen (Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 48).”  

 
Nederlands overheidsbeleid staat in steeds nauwer contact met de sportsector. De 
Nederlandse overheid beschouwt de sport als zijnde een middel om de welzijnstaak en 
gezondheidstaak invulling te geven. De sport is niet langer puur bedoeld ter ontspanning.  

De Nederlandse overheid ziet in sport een ideaal middel om de sociale cohesie onder de 
inwoners te versterken. Het kan bruggen slaan tussen verschillende culturen. Er kan 
sociaal kapitaal gegenereerd worden. Vooral de breedtesport is interessant voor de 
Nederlandse overheid zoals blijkt uit het regeerakkoord 2007 (geciteerd uit: Campus Den 
Haag, 2007, p. 4): “ Maatschappelijke betrokkenheid zal zoveel mogelijk worden 

gestimuleerd. Er zal nog meer ruimte gegeven worden aan maatschappelijke verbanden, 
particulier initiatief en aan vrijwilligerswerk. Ook breedtesport is een bindende factor in 
de samenleving. Daarin komen gezondheid, veiligheid, overdracht van waarden en 
normen, integratie en maatschappelijke binding bijeen. Vanwege deze grote 

maatschappelijke waarde verdient sport actieve ondersteuning vanuit de overheid; er 
komen meer middelen daarvoor beschikbaar.” 
 
Een belangrijke kanttekening die gemaakt dient te worden bij overheidsbeleid in de 
sportsector, is het feit dat dé sportsector niet bestaat. De algemene deler voor 

sportorganisaties is dat zij allen te maken hebben met sport. Voor het overige is het een 
zeer breed en gevarieerd gezelschap van sportorganisaties. Er kunnen dus grote 
verschillen bestaan binnen de sportorganisaties en hun belang bij de sport.  
 

De kanttekening plaatst het overheidsbeleid wat betreft de sportsector voor een 
dilemma. De gemeente Arnhem heeft te maken met verschillende typen 
sportorganisaties. Een eenduidig gemeentelijk beleid voeren voor alle sportorganisaties is 
haast onmogelijk. De gemeente Arnhem dient rechtvaardigheid en eerlijkheid voor ogen 
te houden bij het vaststellen van beleid voor de sportorganisaties. Daarnaast wil de 

gemeente Arnhem haar doelstellingen bereiken op het gebied van sport en bewegen. 
Deze twee zaken kunnen botsen. Wat maakt de sportsector nu anders dan de andere 
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sectoren? In het regeerakkoord 2007 zijn al enkele facetten aangestipt als 

vrijwilligerswerk en particulier initiatief. In de volgende paragraaf zal de positie van de 
sportvereniging ter sprake komen.  

3.3 De positie van de sportvereniging 
In Nederland is een scheiding gemaakt tussen publiekrechtelijke organisaties en 
privaatrechtelijke organisaties. De gemeente Arnhem is een publiekrechtelijke 
organisatie. Publiekrecht heeft betrekking op de inrichting van de Romeinse zaak (Tak, 
2004). Dit houdt in dat de overheid bijzondere bevoegdheden en verplichtingen krijgt 

toebedeeld om haar taken goed uit te kunnen oefenen. “Het privaatrecht is het recht dat 
het belang van de individuele burger betreft” (Tak, 2004, p. 6). De voetbalvereniging valt 
ook onder het privaatrecht. Het privaatrecht normeert het intermenselijke en 
maatschappelijk verkeer (Tak, 2004). Het publiekrecht valt uiteen in twee delen, 
enerzijds de regels die van toepassing zijn op de inrichting van de overheid, de 
bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak van de verschillende 
overheidsorganen (Tak, 2004). Anderzijds omvat het publiekrecht ook het geheel van 
regels die betrekking hebben op een groot aantal specifieke wetgevende, bestuurlijke en 
rechterlijke taken ten behoeve van het ordenen, reguleren en controleren van het 
maatschappelijk leven (Tak, 2004). Het privaatrecht is ingesteld om de onderlinge 
verhoudingen tussen personen te regelen. Het privaatrecht valt uiteen in onder meer het 
rechtspersonenrecht. Het rechtspersonenrecht regelt welke organisaties op gelijke voet 
met natuurlijke personen deelnemen aan het rechtsverkeer (Tak, 2004). Eén van de 
rechtspersonen is de vereniging. Publiekrechtelijke rechtspersonen zoals een 
overheidsorgaan nemen ook deel aan het privaatrechtelijke rechtsverkeer.  
 
De sportvereniging is ontstaan vanuit particulier initiatief. Naast actieve recreatie had de 
sportvereniging begin 1900 ook al oog voor het volksgezondheidsaspect (Van Staveren, 
1992). De verenigingsvorm heeft het voordeel dat de leden voor een groot gedeelte zelf 
invulling kunnen geven aan de lidmaatschapsrechten en plichten. Mensen worden 
vrijwillig lid van de sportvereniging. Dit vrijwillige karakter van een vereniging is 
bijzonder ten opzichte van andere organisatievormen (Anthonissen & Boesenkool, 1998). 
Daarnaast heeft de sportvereniging nog twee kenmerken. Ten eerste betreft het 

maatschappelijke verbanden die niet tot de staat behoren. Ten tweede is de vereniging 
niet primair gericht op materiële belangen of gekoppeld aan primaire bindingen zoals 
familie of religie (Anthonissen & Boesenkool, 1998). Hoewel de vereniging niet direct in 
verband staat tot de staat, blijft men gebonden aan een aantal wettelijke regels 

waardoor er spanning kan ontstaan tussen de eigen doelstellingen en het overheidsbeleid 
(Van Staveren, 1992).  
 
Bij de oprichting van een sportvereniging zijn er op hoofdlijnen twee soorten 
doelstellingen te onderscheiden. Er bestaan sportverenigingen met als doel ontspanning 

te bieden aan de leden. Anthonissen en Boesenkool (1998) noemen dit een mutual 
support organization. Het betreft een organisatie voor en door leden. De doelstelling 
vindt zijn wortels in de waardeoriëntaties en gemeenschappelijke belangen die mensen 
aan elkaar verbinden. De sportbeoefening onder elkaar staat voorop. Daarnaast zijn er 

sportverenigingen waarbij door gezamenlijke activiteit het verlenen van een bepaalde 
dienst mogelijk wordt gemaakt (Stokvis, 1989). Anthonissen en Boesenkool (1998) 
hebben deze vorm van organiseren service delivery organization genoemd. De 
zogenaamde dienstverlenende sportvereniging houdt in dat de sport in zijn geheel 
bevorderd dient te worden. Het is niet enkel en alleen voor de leden bedoeld. Belangrijk 

is om op te merken dat de doelstellingen niet exclusief zijn en dat een mengvorm 
mogelijk is.  
 
Hierboven is aangegeven vanuit welke doelstelling een sportvereniging is opgericht. Een 

sportvereniging heeft leden (nodig). Waarom wordt iemand lid van een sportvereniging? 
De jeugd is vrij om te kiezen voor een sportvereniging. Het lidmaatschap van een 
sportvereniging is en blijft vrijwillig. Er kunnen twee hoofdredenen onderscheiden worden 
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als een jongere toch besluit lid te worden (te participeren). Participatie duidt op een 

relatiesysteem. Enerzijds bestaat het lidmaatschap en anderzijds de referentie. Het 
lidmaatschap is op te vatten als behoren tot een groep (Jolles, 1972). Lidmaatschap is 
een structureel gegeven dat voortkomt uit een duurzaam verband tussen de jongere als 
groepslid en andere leden van de sportvereniging. In de beleving van de jongere is er 

een gemeenschappelijkheid, een wij, waaraan de jongere deelneemt en waartoe de 
jongere bijdraagt. Referentie duidt op een referentiegroep (Jolles, 1972). Referentie is 
een cultureel gegeven in de eerste plaats. Hierbij spreken de waarden en normen, 
doelstellingen de jongere zodanig aan dat de jongere het eigen handelen hierop afstemt 
(Jolles, 1972, p. 27). Lidmaatschap en referentie bepalen deels de positie van de 

sportvereniging.  
 
Daarnaast is de positiebepaling te bekijken vanuit het perspectief overheid – 
sportvereniging. Hoe heeft de sportvereniging zich ontwikkeld? De rol van de 

sportvereniging is na de Tweede Wereldoorlog versterkt. De groei van de georganiseerde 
sport droeg hieraan bij. “De scheiding tussen werk en privé heeft het domein vrije tijd 
gecreëerd (Anthonissen & Boesenkool, 1998, 46)”. De toegenomen vrije tijd voor 
volwassenen betekende dat het beoefenen van sport een belangrijke invulling is gaan 
spelen. De volwassenen waren op zoek naar sportactiviteiten die anders werden 
benaderd en in een andere context plaatsvonden. De belangstelling voor zogenaamde 
ongebonden sporten en recreatieve sport nam hierdoor toe.  
 
De rol van de overheid is ook veranderd in de loop van de jaren. De overheid heeft zich 
lange tijd afzijdig heeft gehouden en een voorwaardenscheppende rol op zich genomen 
(Van Bottenburg & Schuyt, 1996). De overheid was in het verleden terughoudend met 
het opnemen van beleidstaken die sportverenigingen zelf ook konden behartigen. Vanaf 
de jaren zestig is de druk vanuit de gemeente toegenomen op sportverenigingen om zich 
meer te richten op dienstverlening (Stokvis, 1989). Gemeenten zijn voorwaarden gaan 

stellen aan het verstrekken van subsidies. Gemeenten hebben geprobeerd hiermee de 
diversiteit van het ledenbestand te vergroten en de sportvereniging voor iedereen 
toegankelijk te maken. Ook hebben gemeentelijke overheden geprobeerd te 
bewerkstelligen door middel van subsidievoorwaarden dat de enorme toename aan 

jeugdleden die vanaf de jaren zestig is opgetreden, op te vangen (Stokvis, 1989). Het 
verlenen van subsidies heeft echter ook geleid tot meer overheidsbemoeienis. De 
overheid wil namelijk door middel van financiële prikkels de sportvereniging toch 
enigszins gebruiken voor haar doeleinden. De doeleinden zijn bij de overheid verschoven. 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw is het sportbeleid van de onderwijssector 

overgeheveld naar de welzijnssector (Van Bottenburg, 1999). Nu is verschuiving 
zichtbaar naar het gezondheidsaspect voor de Nederlandse bevolking. Sport is daarbij 
een middel. 
 

Daarnaast is een drietal maatschappelijke ontwikkelingen te noemen die sportbeoefening 
buiten de sportvereniging hebben bevorderd: “monopolieverlies van sportverenigingen, 
informalisering en toenemend lichaamsbewustzijn (Stokvis, 1989, p. 86)”. Het 
monopolieverlies van sportverenigingen is mede tot standgekomen doordat mensen zich 
zijn gaan toeleggen op sporten waarbij het gebruik van de accommodatie geen 

lidmaatschap van een sportvereniging is vereist. Dit zijn bij uitstek individuele sporten. 
Informalisering betreft de vermindering van machtsverschillen tussen verschillende lagen 
van de bevolking. Het gebruik van formele regels in de dagelijkse betrekkingen is 
afgenomen. Ook is men langzamerhand afgestapt van het idee dat sportbeoefening 

alleen kan plaatsvinden op de speciaal aangewezen accommodatie. Het sporten mag 
steeds vaker overal plaatsvinden. Het toenemend lichaamsbewustzijn houdt in dat de 
druk om in conditie te zijn, slank te blijven tot op latere leeftijd bij meer en meer mensen 
heeft postgevat.  
 

In het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen vindt de gemeente dat de 
sportverenigingen hun taak niet voldoende oppakken om ook een aanbod te creëren voor 
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de recreatieve (ongebonden) sporter. De gemeente is toen zelf sport gaan aanbieden 

(Stokvis, 1989; Van Bottenburg, 1999). Te denken valt aan sport- en spelinstuiven. De 
gemeente hecht belang aan voldoende afwisselend sportaanbod omdat de 
maatschappelijke tendens is dat bevordering van ontspanning en beweging onder de hele 
bevolking voorop dient te staan (Van Bottenburg, 1999, p. 25). Zo heeft Sportbedrijf 

Arnhem (onderdeel van gemeente Arnhem) verschillende afdelingen voor iedere 
doelgroep: seniorensport, studentensport en jeugdsport. Sportbedrijf Arnhem is ontstaan 
om de sportliefhebber de mogelijkheid geven te kunnen sporten zonder de verplichting 
lid te worden van een sportvereniging. Daarmee heeft de gemeente zich als het ware 
naast de sportvereniging gepositioneerd. Waar voorheen sport en deelname aan een 

sportvereniging vrijwel synoniem voor elkaar was, is de positie van de sportvereniging nu 
aan het veranderen. De sportvereniging is gedwongen zich meer te richten op 
sportrecreatie anders zoeken sporters bijvoorbeeld bij het gemeentelijk aanbod hun heil. 
 

Het gevolg van de gemeentelijke keuze is dat hetzelfde sportbudget nu anders wordt 
verdeeld. De sportverenigingen hebben een kleiner deel gekregen omdat de gemeente 
ook financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor ongeorganiseerde sporten. De 
positie van de sportvereniging is al in de loop van de jaren verzwakt omdat zij in grote 
mate financieel afhankelijk is geworden van de gemeente vanwege de 
subsidieverstrekkingen. Gemeenten hebben bijvoorbeeld door de financiering van de 
accommodaties het mogelijk gemaakt dat de sportvereniging haar contributie laag heeft 
kunnen houden. Het gevolg is wel dat de sportvereniging niet meer zonder de verkapte 
subsidie van de gemeente kan. Als de contributie enorm stijgt, zullen vele sporters 
weglopen (Stokvis, 1979). Het is de sportvereniging er alles aangelegen om een 
aanvullend aanbod neer te zetten dat meer recreatiegericht was.  
 
De jaren tachtig van de vorige eeuw staan in het teken van bezuinigingen bij de 
overheid. De sportaccommodaties die ver beneden de marktprijs verhuurd zijn aan de 

sportverenigingen zijn een grote kostenpost voor de gemeente in die tijd. Er gaan in de 
maatschappij zelfs stemmen op om de sportafdeling van de gemeente af te schaffen. De 
sportafdelingen van de gemeente zijn uiteindelijk niet afgeschaft omdat het 
tegenargument is dat de sportsector speciale kwalificaties bezit ten opzichte van 

welzijnssector. Dit tegenargument is steeds meer de boventoon gaan voeren vanaf de 
jaren negentig. De waarde van de sport als maatschappelijk goed stijgt nog altijd in 
aanzien. Van Bottenburg (1999, p. 32) somt het als volgt op: “De sport kent meer 
particulier initiatief, een grotere actieve inbreng van de betrokkenen, een betrekkelijk 
geringe mate van professionalisering, een beperktere overheidsbemoeienis en geheel 

andere subsidie- en bijdrageregelingen.” De sportraad is een belangenorganisatie waarin 
zowel de gemeente als sportvereniging zitting heeft. De belangen van beider partijen 
worden hier verdedigd (Anthonissen & Boesenkool, 1998; Van Bottenburg & Schuyt, 
1996). Daarnaast is de sportraad een mogelijkheid voor de gemeente om zich toch te 

bemoeien met het beleid van de sportverenigingen. Van Bottenburg (1999, p. 38) noemt 
de redenen waarom de gemeenten sport zijn blijven ondersteunen: “Sport is een 
activiteit die leuk, plezierig en gewild is en waarvan bovendien positieve effecten te 
verwachten zijn.”  
 

De positie van de sportvereniging is onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen 
zoals hierboven geschetst. De overheid ziet sport steeds meer als middel naast sport als 
doel. Dit wordt onderschreven door het citaat uit de vorige alinea. De gemeenten zijn 
overgestapt van sectoraal naar integraal beleid. Dit houdt in dat problemen op een 

integrale wijze worden aangepakt. Meerdere beleidssectoren zijn betrokken. De integratie 
van verschillende bevolkingsgroepen komt nog niet voldoende van de grond. De overheid 
ziet in sport een middel om het integratieprobleem te verminderen. Sport wordt geacht 
in staat te zijn om sociale integratie te realiseren. Sport wordt verweven met 
verschillende beleidssectoren. Sport wordt gecombineerd met welzijn en onderwijs. Een 

voorbeeld van dit beleid is het project Meedoen Allochtone Jeugd door Sport. In de 
gemeente Arnhem zijn ook verschillende sportverenigingen betrokken bij dit project. Het 
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doel is om de sociale integratie in Arnhemse wijken met een hoog percentage niet-

westerse allochtonen te bevorderen. De sportvereniging is de plek waar het project 
plaatsvindt, naast de scholen in de betrokken wijken.  
 
Het mag duidelijk zijn dat de positie van de sportvereniging mede door de recente 

ontwikkelingen opnieuw is veranderd. Het is belangrijk dat de overheid alert blijft zichzelf 
niet te verliezen in het instrumentele karakter van de sport. De overheid probeert de 
sport steeds vaker te gebruiken als middel. Dit kan sturen genoemd worden. Wat is 
overheidssturing nu precies en hoe kan de overheid sturen in de sportsector die toch een 
apart karakter heeft? Deze vragen komen in de volgende paragraaf aan bod. 

3.4 Overheidssturing in de sportsector 
Overheidssturing komt voort uit het gegeven dat de staat te maken heeft met twee 
dilemma‟s. Het eerste dilemma is het probleem van de sociale orde en het tweede is het 
management en distributie van materiële en culturele bronnen (Faulks, 1999). 
Overheidssturing heeft een ontwikkeling doorgemaakt in vergelijking met 20 jaar 
geleden. Tot de jaren tachtig vorige eeuw is de verzorgingsstaat in opkomst geweest. De 
overheid laat haar invloed op steeds meer terreinen gelden in die tijd. De gedachte is dat 
de overheid boven de samenleving staat en als zodanig de ontwikkeling van de 
samenleving kan beïnvloeden (Koppenjan, De Bruijn & Kickert, 1993). De samenleving is 
maakbaar volgens de heersende gedachte op dat moment (Bekkers, 1993). Kenmerkend 
voor deze tijd is de scheiding van politiek en beleid. In de huidige tijd hebben 
globalisering en de opkomst van een meer kritische burgerij de grenzen gemarkeerd van 
overheidsingrijpen. De civil society refereert naar een verscheidenheid aan vrijwillige 
organisaties zoals kerken, politieke partijen, pressiegroeperingen en vakbonden (Faulks, 
1999). De civil society heeft meer en meer invloed gekregen op de staat. De staat is: “a 
set of tightly connected governmental institutions. ... The state‟s dominance over the 
institutions of civil society is ensured bij the state‟s centralised control of military power 
(Faulks, 1999, p. 2).” De overheid kan niet zomaar ingrijpen. Zij heeft de civil society 
nodig om de gewenste resultaten te bereiken. De sturing is van karakter veranderd.  
 
Bekkers (1993) definieert sturing als gerichte beïnvloeding in een bepaalde context.  

Volgens Bovens (2001) is de definitie van sturen: “Sturing is het doen en laten van 
burgers en maatschappelijke organisaties op elkaar afstemmen.” De overheid kan meer 
of minder sturen. Meer sturen gebeurt bij ambitieuze doelstellingen zoals het bestrijden 
van discriminatie. De overheid zal minder sturen als men de situatie wil houden zoals die 

is. Van Braam (1988) definieert ook sturing: “Sturen is het treffen van concrete 
maatregelen ter verwezenlijking of uitvoering van vastgesteld beleid.” Sturen is niet 
enkel voorbehouden aan de overheid, andere groepen en organisaties kunnen ook sturen 
(Bovens, 2001). Sturen is veranderd omdat beleid steeds meer partijen raakt. 
 

De omgeving van de gemeente waarin zij dient te werken is veranderd in een 
gedecentraliseerd en gefragmenteerd systeem van machten, doelen, belangen en 
actoren (De Baas, 1995). De Werkgroep Voetbal is hier een voorbeeld van. De leden van 
de Werkgroep Voetbal hebben allemaal te maken met voetbal. Elke partner op een ander 

vlak maar toch hebben zij elkaar nodig om het voetbal in Arnhem in stand te houden. Dit 
wordt het principe van decentrale sturing genoemd. Het betekent dat meerdere actoren 
invloed hebben op beleid. De actoren kunnen zowel van binnen als buiten de overheid 
zijn net zoals in de Werkgroep Voetbal. Het open karakter zorgt ervoor dat de 
maatschappelijke actoren ook voor een deel verantwoordelijk zijn betreffende de sturing.  
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De overheid kan verschillende redenen aandragen om te sturen. Hieronder volgt een 

opsomming van de belangrijkste redenen om te sturen:  
1) preventie van monopolie en kartels (probleem hierbij is dat de overheid 

tegenstrijdig kan handelen. Enerzijds het beginsel van consumentensoevereiniteit, 
anderzijds grote bedrijven met veel werknemers niet aanpakken) 

2) productie van collectieve goederen (probleem hierbij is dat de overheid zelf 
monopolies creëert en de belastingbetaler draait uiteindelijk op voor stijgende 
kosten) 

3) regulering van externe effecten (probleem hierbij is dat regulering kan leiden tot 
verhoging van de kosten, uit de internationale markt prijzen en bureaucratisering) 

4) beheersing van „merit goods‟ (probleem hierbij is dat de beslissing op grond van 
politieke afwegingen worden genomen die per plaats en tijdvak verschillen) 

5) compenseren van verdelingseffecten (probleem hierbij is dat uitvoering kan leiden 
tot ingewikkelde uitvoeringsorganisaties die moeilijk stuurbaar zijn. Verschillende 

interpretaties mogelijk bij uitvoering van beleid en kan leiden tot nieuwe 
ongelijkheden (Bovens, 2001)) 

 
De redenen waarom een overheid kan sturen, zijn hierboven genoemd. De vraag die nu 
belangrijk is om te stellen, betreft in hoeverre de overheid moet sturen binnen de 
beleidssector sport? Zijn de organisaties (voetbalverenigingen in casu) in staat tot 
zelfsturing? Hebben zij de mogelijkheid en de vrijheid om op flexibele wijze te reageren 
op relevante omgevingsontwikkelingen en stuursignalen (Bekkers, 1993)? Het is 
belangrijk na te denken over welke partij (overheid, markt of particulier initiatief) het 
meest doeltreffend invulling kan geven aan de maatschappelijke taak, sport aanbieden. 
De relevante vragen die de gemeente zichzelf stelt, is hoe kan de maatschappelijke taak 
het meest doeltreffend, het meest doelmatig en het meest aanvaardbaar vervuld worden 
(Hoogerwerf & Herweijer, 2003)? Als de gemeente tot de conclusie komt dat het 
sportaanbod op dat moment niet voldoende doeltreffend, doelmatig of aanvaardbaar 

vervuld wordt, is aanvullend beleid nodig. Per beleidssector verschilt het antwoord op de 
vraag hoe de maatschappelijke taak vervuld wordt. De mate waarin de politieke 
beginselen, vrijheid en gelijkheid, op dat moment de boventoon voeren, zal bepalen waar 
het initiatief ligt. Hoe is de structuur binnen de beleidssector sport die ertoe bijdraagt in 

welke mate zelfsturing mogelijk is? Als duidelijk is hoe de structuur eruit ziet, is het ook 
mogelijk om de vraag te beantwoorden hoe het meest doeltreffend invulling gegeven kan 
worden aan de maatschappelijke taak of dat het een combinatie is tussen meerdere 
partijen.  
 

De Nederlandse overheid is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Er bestaan drie 
niveaus waarbij de landelijke overheid de grote lijn bepaalt. De gemeenten, het laagste 
niveau van de uitvoerende macht, staan vaak in contact met de sportverenigingen en 
zetten zelf ook sportactiviteiten op. De landelijke overheid is verantwoordelijk voor het 

formuleren van een visie over wat te bereiken met sport. Zo heeft het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport geformuleerd dat Nederland in de top 10 moet staan 
van sportlanden tijdens de Olympische Spelen. Daarnaast stelt de landelijke overheid 
geld beschikbaar voor interessante projecten en beleid. Geïnteresseerde partijen kunnen 
indien voldaan aan de subsidievoorwaarden gebruik maken hiervan. De landelijke 

overheid is een nieuw financieringsystematiek gaan gebruiken. De relatie tussen 
sportsector en overheid wordt zakelijker en ook is de overheid selectiever gaan werken 
met subsidies (Campus Den Haag, 2007). De nieuwe financieringsystematiek stelt de 
overheid ook in staat zichzelf terug te trekken op het uitvoeringsterrein. De uitvoering 

vindt plaats op de plekken waar sport echt uitgeoefend wordt zoals bij de sport-
vereniging. De achterliggende gedachte is om op deze manier op resultaat te sturen met 
behulp van een eenvoudige opzet. Direct sturen is voor de overheid niet mogelijk richting 
de sportvereniging. Juridisch gezien is deze mogelijkheid afgeschermd. De gemeente 
heeft enkele opties om toch haar doelstellingen te bereiken. Indirecte sturing of het 

beïnvloeden van partners waar beleid mee afgestemd dient te worden, zijn 
mogelijkheden voor de gemeente. Het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport 
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heeft in de kabinetsnota Tijd voor Sport (2005) vastgelegd dat toekomstig sportbeleid tot 

stand moet komen in een sportbeleidnetwerk. De sportsector heeft haar eigen 
organisatiestructuur die optimaal benut dient te worden. De overheid wil haar partners 
faciliteren en de rolverdeling en samenwerking stimuleren (Ministerie van VWS, 2005).  
 

De rijksoverheid streeft ernaar om iedereen aan het sporten te krijgen. Dit komt onder 
meer voort uit het streven om een gezonde samenleving te hebben. De gemeente is het 
overheidsorgaan dat wat verantwoordelijkheid het grootste gedeelte voor haar rekening 
neemt om het sportbeleid vorm te geven. Sport binnen de gemeentegrenzen is 
gefinancierd door de rijksoverheid, sportbonden, provincie en de gemeente. De 

sportvereniging is uiteindelijk het verlengstuk van de gemeente op sportbeleid.  
 
Zoals al in paragraaf 3.3 is de positie van de sportvereniging veranderd. De 
sportvereniging dient zich steeds meer te richten op de buitenwereld. In de gemeente 

Arnhem zijn enkele sportverenigingen al bezig met huiswerkbegeleiding op het sportpark. 
Ook geven Arnhemse sportverenigingen tegenwoordig clinics op sportveldjes in de wijk 
om niet-leden te enthousiasmeren voor de sport en de sportvereniging. Het 
schoolvoetbaltoernooi is een voorbeeld van de voetbalverenigingen die zich richten op de 
buitenwereld. De verandering is mede ingegeven doordat de gemeente Arnhem ook 
sportaanbod ging organiseren. Stokvis (1979, p. 121) noemt dit: “een aantasting van de 
monopoliepositie van sportorganisaties op sportgebied.” Daarnaast is de opkomst van de 
commerciële sportaanbieder van invloed geweest. De sportbeoefenaars zijn zich meer 
gaan toeleggen op individuele sporten (Stokvis, 1979). De commerciële sportaanbieder 
heeft ingespeeld op de toegenomen welvaart in Nederland. De vraag naar professionele 
trainers en instructeurs is toegenomen. De commerciële sportaanbieder heeft veel 
nieuwe sportbeoefenaars die geen lid zijn geworden van een sportvereniging opgevangen 
(Stokvis, 1989). De structuur van de Nederlandse sportsector is beschreven. Indirecte 
sturing of het beïnvloeden door de gemeente is mogelijk gezien de structuur maar welke 

vormen van sturing bestaan er nog naast sturen door de overheid. Dit komt in de 
volgende paragraaf aan de orden. 

3.5 Vormen van overheidssturing 
In voorgaande paragraaf is aangeduid dat het afhankelijk is van de antwoorden op de 
vragen hoe het meest doeltreffend, meest doelmatig en beste invulling gegeven kan 
worden aan het sportaanbod, één of meerdere partijen de organisatie op zich neemt. De 
verschillende partijen zijn, overheid, markt of particulier initiatief. Hieronder is opgesomd 

welke vormen mogelijk zijn naast de traditionele overheidssturing. Vervolgens komt ter 
sprake hoe de verschillende vormen van overheidssturing in relatie staan met de 
spreidingsproblematiek. Wat zijn de voor- en nadelen van iedere sturingsvorm? 
 
Maatschappelijke sturing 

Bedrijven, belangenorganisaties, actiegroepen, kerken en andere groepen en 
organisaties proberen naast de overheid ook maatschappelijke ontwikkelingen te 
beïnvloeden. De maatschappelijk betrokken organisaties kunnen niet buigen op dezelfde 
wettelijke taken en posities als de overheid, maar beschikken vaak wel in ruime mate 

over andere hulpbronnen. De organisaties waaronder sportorganisaties kunnen zich 
beroepen op geld, deskundigheid, steun bij grote delen van de bevolking, contacten en 
netwerken (Bovens, 2001). Maatschappelijke zelfsturing betekent dat groeperingen 
zonder tussenkomst van de overheid waarden uitdragen, problemen oplossen of kansen 
benutten.  

 
Sturing in wisselwerking tussen overheid en middenveld 
Het komt regelmatig voor dat de doelstellingen van overheid en middenveld parallel 
lopen. Daarnaast beschikken zij over aanvullende middelen en invloedsmogelijkheden. 

Door samenspraak komen beide partijen tot maatschappelijke sturing. De overheid is 
voor de grote lijnen en financiële daadkracht en de particuliere organisaties zoals 
sportverenigingen vullen het concreet in en voeren het uit (Bovens, 2001). 



Overal voetballen … 

 - 28 - 

 

Sturing door de markt 
Doelbewust sturen door één of meer partijen is niet altijd de enige uitweg. De werking 
van de markt in een vrije samenleving is evenzo belangrijk. Een belangrijk gegeven is 
dat voldoende concurrentie tussen aanbieders van goederen en diensten aanwezig is. Het 

resultaat van vrij kunnen kiezen voor de consument is dat een optimaal niveau van 
productie en een efficiënte maatschappelijke allocatie van middelen zal plaatsvinden. Het 
sturen gebeurt niet doelbewust, maar creëert een situatie waarin coördinatie van 
activiteiten en sociale orde min of meer spontaan tot stand komen (Bovens, 2001). 
 

Er zijn nu drie alternatieve vormen voor overheidssturing opgesomd waarin duidelijk 
wordt dat overheidssturing niet vanzelfsprekend is. Waarom is overheidssturing dan toch 
nodig? Zonder overheid gaat het recht van sterkste gelden voor de burgers en bedrijven. 
Een vrij spel van maatschappelijke krachten kan ongecontroleerde machtsuitoefening 

uitlokken waarin aanzienlijke marktimperfecties ontstaan. Dit is één van de redenen om 
te sturen. Andere redenen staan opgesomd in paragraaf 3.4. Overheidssturing is nodig 
om de twee dilemma‟s (zie paragraaf 3.4) op te lossen. In het huidige tijdperk heerst het 
paradigma van het falende stuurvermogen. De overheid is niet meer in staat de door 
haar geconstateerde economische en sociale problemen op te lossen op basis van haar 
traditionele sturingsinstrumentarium. Dit wordt ook wel government genoemd in 
bestuurskundige termen. Government voorziet alleen een rol voor de overheid om de 
twee dilemma‟s op te lossen. Het heersende beeld is dat de overheid slechts één van de 
vele actoren is in de samenleving (Bekkers, 1993; Ministerie van VWS, 2005). Dit wordt 
governance genoemd. De monopoliepositie van de overheid wat betreft sturen is 
verleden tijd. De erkenning dat de overheid één van de vele sturende actoren is, 
impliceert dat actoren tot zelfsturing in staat zijn. Welke vormen van overheidssturing 
zijn in de huidige tijd bruikbaar? 
 

Meerzijdig sturen 
Meerzijdig sturen is ontstaan vanuit de gedachte dat de overheid de medewerking van 
andere actoren nodig heeft om problemen te kunnen aanpakken. Meerzijdig sturen is 
mogelijk als een horizontale structuur aanwezig is. Een verticale structuur houdt in dat 

één actor dominant is in het veld en zijn of haar wil kan opleggen aan de overige 
actoren. Dit verwijst naar government. In een horizontale structuur hebben de actoren 
allen gerechtvaardigde belangen die men tracht te realiseren door processen en actoren 
te sturen (Ten Heuvelhof, 1993). Dit wordt governance genoemd. Als één actor tracht te 
sturen, hebben de overige actoren de capaciteit om sturingsinterventies te blokkeren. 

Vandaar dat sturing een meerzijdig gezicht krijgt. Vanuit overheidssturing betekent dat 
een gedachteverandering, omdat zij moet accepteren dat andere actoren ook pogingen 
tot sturen ondernemen en sturingsinterventies van de overheid trachten te blokkeren 
(Ten Heuvelhof, 1993). De overheid heeft een bijzondere positie in het speelveld door 

haar bevoegdheden maar deze machtsbasis wordt door twee factoren geneutraliseerd. 
De private actoren beschikken over andere hulpbronnen die ook effectief en efficiënt 
kunnen zijn. Mogelijke hulpbronnen kunnen geld, steun van een grote achterban en 
informatie zijn. De tweede factor is dat overheden onderling elkaar trachten de loef te 
steken door hun bevoegdheden tegen elkaar in te zetten in plaats van samen te werken. 

Door deze redenen kan de overheid haar bijzondere positie verliezen. Meerzijdig sturen 
heeft consequenties voor het proces van sturing en de instrumenten die ingezet worden. 
Het proces van sturing zal in het teken moeten staan van overleg en onderhandeling. 
Inzicht krijgen in de ingebrachte belangen, het identificeren van gezamenlijke doelen en 

trachten tot doelvervlechting te komen is een doelzoekend proces (Ten Heuvelhof, 1993). 
De instrumenten die ingezet worden, dienen de wil en belangen van zowel de sturende 
als de te sturen actoren te laten doorklinken. Als het proces van sturing en de 
instrumenten niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden is de kans aanwezig dat 
de sturingsinterventies mislukken.  

Netwerkmanagement 
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Een populaire gedachte in de huidige tijd is dat organisaties onderdeel zijn van een 

netwerk. Voortbordurend op deze gedachte is netwerkmanagement een vorm van sturen 
van een netwerk. Voordat netwerkmanagement verder besproken wordt, zal kort 
aangegeven worden wat nu een netwerk is. Een netwerk is volgens De Baas (1995, p. 
226) een situatie: 

1) waarin meerdere actoren optreden, met hun eigen uiteenlopende doelen; 
2) waarbij actoren op elkaar zijn aangewezen om hun doelen te bereiken (onderlinge 

afhankelijkheid) en 
3) waarbij actoren (overwegend) onafhankelijk zijn in het bepalen van hun gedrag 

(relatieve autonomie).  

Onderdeel zijn van een netwerk betekent dat de oude vorm van sturen niet mogelijk 
meer is. De tijd van rationele bureaucratie is voorbij. De actoren zijn wederzijds 
afhankelijk van elkaar om tot resultaten te komen. Elke actor beschikt over hulpbronnen 
die in het uitonderhandelen van belangen ingezet kunnen worden. Netwerkmanagement 

is gericht op het bevorderen van het functioneren van een netwerk en het promoten van 
een gezamenlijke probleemoplossing en / of beleidsontwikkeling. Dit geheel bestaat uit 
drie elementen volgens Kickert, De Klijn en Koppenjan (1997, p. 45): 
1) het interveniëren in bestaande relatieproblemen, 2) het bereiken van 
overeenstemming en 3) het gezamenlijk oplossen van problemen.  
 
De gemeente kan zich een rol toe-eigenen in het netwerkmanagement in enge of brede 
zin. De Raad voor openbaar bestuur (1999) noemt regie in enge zin een onderscheid 
tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Op terreinen waar geen gemeentelijke 
bevoegdheden liggen, wordt de gemeente aangezien als degene die de 
verantwoordelijkheid draagt. De gemeente kan de regisserende rol op zich nemen bij het 
ontbreken van formele bevoegdheden door het gebruik van overtuigingskracht en 
argumentatie. Regie in brede zin betekent dat de gemeente een interactieve en 
onderhandelende houding aanneemt. Door middel van interactie probeert de gemeente 

draagvlak te creëren, aangezien zij één van de actoren is. Regie in brede zin houdt vaak 
in dat de gemeente binnen een complex netwerk van afhankelijkheden dient te opereren. 
De gemeente ziet in dat gezien de structuur van de sportsector indirecte sturing de enige 
mogelijkheid is om te sturen of te beïnvloeden. De rol die de gemeente dan speelt is de 

netwerkmanager. Men is dan „mediator‟ en probeert de condities te vormen en te 
veranderen om succesvolle interacties tussen organisaties te bewerkstelligen. De 
Werkgroep Voetbal is een werkvorm waarin op zoek gegaan wordt naar het bereiken van 
overeenstemming tussen organisaties. De gemeente Arnhem heeft de organisaties 
geselecteerd. Tevens creëert en onderhoudt de gemeente Arnhem de 

communicatiekanalen tussen actoren (Klijn, 1996). 
 
Bovenstaand is uiteengezet dat er drie alternatieve vormen voor overheidssturing 
bestaan. Het volledig toe-eigenen van alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden zorgt 

ervoor dat de overheid een totalitair karakter krijgt. De nadelen van overheidsbemoeienis 
die benoemd zijn bij iedere alternatieve vorm zijn tegelijkertijd ook de voordelen. Het is 
vooral belangrijk dat een evenwicht wordt gevonden voor de optredens van overheid en 
markt. Belangrijk voor de bepaling is de situatie waarin optreden van overheid, markt of 
particulier initiatief (lees: sportvereniging) verlangd wordt.  

 
Wat geldt voor de overheid in het algemeen, geldt ook voor de gemeente. De twee types 
overheidssturing zouden in principe beide gehanteerd kunnen worden. Beide vormen 
spelen in op dezelfde ontwikkeling binnen de overheid, namelijk de terugtred van de 

overheid in de samenleving. Het meerzijdig sturen lijkt meer een ideologie die omarmd 
dient te worden binnen de gemeente. De gemeente moet af van de gedachte dat zij de 
centrale actor is, maar juist één van de actoren. Beleid raakt namelijk steeds meer 
partijen. Netwerkmanagement lijkt meer een manier van handelen die de gemeente kan 
hanteren. Als de gemeente namelijk geaccepteerd heeft dat zij onderdeel is van een 

netwerk zijn dit de handvaten om te handelen. Het één sluit het ander niet uit. Het 
voordeel van meerzijdig sturen is dat het abstracter is en meer een gedachtegoed 
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betreft. Het nadeel is dat het geen concrete handelingen aanduidt om te sturen. Het 

netwerkmanagement heeft als voordeel dat de gemeente actief kan handelen om te 
sturen. Het nadeel is dat netwerkmanagement minder een gedachtegoed binnen de 
gemeente bepleit, het gaat ervan uit dat de status van samenwerken al is bereikt. 
 

Het onderzoek stelt de vraag wat de overheid kan doen om de spreidingsproblematiek op 
te lossen. Hierboven is beschreven welke typen overheidssturing het meest bruikbaar 
zijn in deze tijd. Maar welke sturingsvormen zijn mogelijk in het kader van de 
spreidingsproblematiek en welke voor- en nadelen heeft elke sturingsvorm? De gewenste 
sturingsvorm is pas te bepalen na inzicht verworven te hebben in de oorzaken van de 

spreidingsproblematiek. 
 
De verschillende vormen van overheidssturing liggen als het ware op één lijn. De top-
down benadering is het ene uiterste van de lijn. De top-down benadering houdt in dat de 

overheid oplegt wat gedaan moet worden. De overheid weet wat goed is voor de 
samenleving en bepaalt wat gebeuren moet. Als de spreidingsproblematiek langs deze 
weg wordt benaderd, betekent dat de gemeente Arnhem weet wat juist is om de 
spreidingsproblematiek op te lossen. De gemeente Arnhem heeft de middelen en de 
kennis om adequaat beleid vast te stellen om de spreidingsproblematiek tegen te gaan. 
De gemeente Arnhem bepaalt wat de voetbalverenigingen moeten doen zonder overleg 
vooraf gepleegd te hebben. Het voordeel is dat één partij duidelijk de leiding neemt en 
stuurt op wat gedaan moet worden. Het continu overleggen is hiermee omzeild. Besluiten 
worden sneller genomen en er kan overgegaan worden tot uitvoering. Het nadeel van de 
top-down benadering is dat de gemeente Arnhem misschien onvoldoende op de hoogte is 
van de daadwerkelijke problemen van de spreidingsproblematiek opdat het vastgestelde 
beleid niet adequaat is. De kennis en middelen die de gemeente Arnhem bezit, kunnen 
ontoereikend zijn omdat de spreidingsproblematiek complexer is dan gedacht.  
 

Het andere uiterste van de lijn is de bottom-up benadering. De bottom-up benadering 
komt met oplossingen vanaf de onderkant van de organisatie. De aangedragen 
oplossingen voor problemen worden door de top uiteindelijk vertaald in beleid. Beleid 
komt tot stand doordat alle geledingen betrokken zijn geweest. Als de bottom-up 

benadering gebruikt wordt voor de spreidingsproblematiek geeft dat de 
voetbalverenigingen de mogelijkheid om oplossingen aan te dragen voor dit probleem. 
De gemeente Arnhem krijgt vanaf de „werkvloer‟ de oplossingen aangedragen die zij kan 
vertalen in beleid. Het sturen in de vorm van bottom-up geeft als voordeel dat de 
spreidingsproblematiek oplossingen krijgt voor oorzaken die de voetbalverenigingen 

constateren. Er ontstaat ook draagvlak voor het beleid van de gemeente Arnhem omdat 
zij gehoord zijn in het beleid. Het nadeel van deze sturingsvorm is de kans dat de 
aangedragen oplossingen voor de spreidingsproblematiek niet aansluiten bij het 
probleem van de gemeente Arnhem. De voetbalverenigingen kunnen het probleem 

anders interpreteren of geheel niet als probleem beschouwen waardoor andere 
oplossingen aangedragen worden. Daarnaast willen alle voetbalverenigingen hun mening 
laten horen wat de voortvarendheid van het proces kan ophouden. De gemeente Arnhem 
heeft geduld nodig om vanaf bottom-up de spreidingsproblematiek aan te pakken.  
 

De volgende sturingsvormen bevinden zich tussen de twee bovengenoemde 
sturingsvormen. Het betreft maatschappelijke sturing, sturing in wisselwerking tussen 
overheid en maatschappelijk middenveld en sturing door de markt.  
 

Maatschappelijke sturing als sturingsvorm houdt in dat de spreidingsproblematiek 
gestuurd zal worden vanuit het maatschappelijk middenveld. De maatschappelijke 
organisaties, de voetbalverenigingen, zullen zonder tussenkomst van de gemeente 
Arnhem de spreidingsproblematiek oppakken. Het bijkomende voordeel is dat de 
voetbalverengingen meteen kunnen inspringen op kansen die zij zien met betrekking tot 

de problematiek of met oplossingen kunnen komen zonder eerst de gemeente Arnhem te 
raadplegen. Het nadeel is dat als de sturing overgelaten wordt aan het maatschappelijk 
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middenveld dat de spreidingsproblematiek niet als een probleem wordt ervaren. Het 

probleem zal dan ook niet opgelost worden. Het is ook mogelijk dat via maatschappelijke 
zelfsturing andere waarden worden uitgedragen, andere oplossingen worden bedacht in 
tegenstelling tot de visie van de gemeente Arnhem. 
 

De sturing in wisselwerking tussen overheid en maatschappelijk middenveld betekent dat 
de doelstellingen van de gemeente Arnhem en de voetbalverenigingen parallel lopen 
betreffende de spreidingsproblematiek. Gezamenlijk hebben de partijen 
overeenstemming waarop gestuurd moet worden. Het voordeel is dat het draagvlak 
groter is voor het beleid. Beide partijen zullen nastreven om het beleid uit te voeren. Het 

nadeel is dat het niet zo gemakkelijk is om parallelle doelstellingen te bewerkstelligen en 
boven tafel te krijgen. De spreidingsproblematiek kan lang op tafel blijven liggen voordat 
concrete stappen genomen kunnen worden. 
 

Het sturen door de markt impliceert het bestaan van commerciële partijen. In de 
amateurvoetbalsport is hier geen sprake van. Het principe van de marktwerking is toe te 
passen op de spreidingsproblematiek. Het vereist een wisselwerking tussen vraag en 
aanbod. De spreidingsproblematiek wordt onbewust gestuurd. Door de mogelijkheid om 
vrij te kiezen zal de optimale situatie ontstaan waarin de spreidingsproblematiek zichzelf 
oplost. Het voordeel is dat bewust sturen niet nodig is. De partijen laten elkaar vrij 
waaruit vanzelf de ideale situatie ontstaat. Het nadeel is dat gezien de 
spreidingsproblematiek voetbalverenigingen van dezelfde kwaliteit dienen te zijn. Zodra 
dit niet klopt, zal een scheve verhouding optreden en een optimale verdeling niet kunnen 
plaatsvinden.  

3.6 Instrumentarium voor de sportsector 
De vorige paragrafen hebben geschetst wat overheidsbeleid in de sportsector inhoudt, de 
positie van de sportvereniging evenals de verhouding overheid – sportvereniging en 
welke vormen van sturen mogelijk zijn. Het daadwerkelijk sturen is echter nog niet 
besproken. Hoe kan de overheid haar doelen verwezenlijken? Het beleidsinstrument is de 
meest concrete verschijningsvorm van overheidsbeleid (Hoogerwerf & Herweijer, 2003). 
Welke instrumenten kunnen ingezet worden om te sturen? Instrumenten zijn de 

middelen om doelen te bereiken volgens Ringeling (1983).  
 
Hoogerwerf en Herweijer (2003) stellen eerst vast dat beleidsinstrumenten opgedeeld 
kunnen worden aan de hand van directe realisatie van de beoogde situatie of de beoogde 

situatie realiseren door beïnvloeding van het gedrag van burgers, bedrijven of 
particuliere organisaties. Het soort beleidsinstrument dat via gedragsbeïnvloeding 
probeert de beoogde situatie te realiseren is opgedeeld in drie typen; juridische, 
economische en communicatieve beleidsinstrumenten. In de literatuur over 
sturingsinstrumenten is het gemeengoed dat de driedeling gehanteerd wordt (Koppenjan 

et.al., 1993; Van der Doelen, 1993). Het blijft belangrijk continu de vraag te stellen of 
enkel en alleen de criteria effectiviteit en efficiëntie bepalend mogen zijn voor de 
beoordeling van de inzet van beleidsinstrumenten. Andere waarden kunnen zodoende 
verwaarloosd worden (Koppenjan et.al, 1993). De gemeente Arnhem dient gezien de 

verhouding overheid – sportvereniging (zie paragraaf 3.3) in te zetten op beïnvloeding 
van het gedrag van de sportvereniging.  
 
De regelgevende instrumenten zijn middelen die de overheid inzet om eenzijdige 
normstelling af te dwingen. Normen en waarden worden vastgelegd in onder meer 

wetten, voorschriften, geboden en verboden. De consequentie van het niet naleven van 
de gedragsregels zorgt ervoor dat de overheid sancties kan opleggen. Voorbeelden die de 
gemeente Arnhem gebruikt, zijn vergunningen en het accommodatiebeleid. Het 
accommodatiebeleid is verreweg het meest belangrijke beleidsinstrument voor de 

gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem is bedrijfsmatiger gaan werken waardoor het 
accommodatiebeleid ook meer vraaggericht wordt ingezet.  
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Economische instrumenten worden gebruikt om de kans op gewenst gedrag te vergroten. 

De middelen zijn (financiële) prikkels. Het heeft echter geen direct dwingend karakter. Er 
bestaan financiële middelen die als stimulans dienen, maar het is ook mogelijk dat ze een 
ontmoedigend karakter hebben. Het doel is om de voor- en nadelen die verbonden zijn 
aan bepaalde keuzemogelijkheden te wijzigen (Hoogerwerf & Herweijer, 2003). Finan-

ciële prikkels voor alternatieven dienen als middel. De gemeente Arnhem heeft een 
tarievenbeleid en een subsidiebeleid. Het tarievenbeleid in de gemeente Arnhem streeft 
eerlijkheid en rechtvaardigheid na in plaats van het dienen als verkapt subsidie-
instrument zoals in het verleden. Niemand heeft meer een uitzonderingspositie. Het 
subsidiebeleid heeft een ontwikkeling doorgemaakt. De nadruk ligt nu meer op innovatie 

van het sportaanbod in plaats van continueren van het sportaanbod. Het verstrekken van 
subsidies geeft de gemeente Arnhem de kans om bepaalde doelgroepen te stimuleren om 
te sporten (Van Bottenburg, 1999).  
 

Het laatste instrument is de communicatie. Het overbrengen van informatie zal ertoe bij 
moeten dragen dat houdingen en gedragingen veranderen. Belangrijke kenmerken zijn 
bewustwording, verinnerlijking, vrijwilligheid en vrijblijvendheid. Het middel is echter de 
meest onzekere wat betreft het bereik omdat informatie aan de doelgroep wordt 
aangereikt, maar de doelgroep besluit zelf hoe om te gaan met de informatie. In de 
gemeente Arnhem is hiervan niet een voorbeeld te geven. De gemeente Arnhem is bezig 
om een Sportservicepunt in te richten opdat sportverenigingen daar terecht kunnen voor 
advies.  
 
Er zijn binnen de driedeling nog een tweetal dimensies te onderscheiden. De eerste 
onderverdeling heeft betrekking op de algemene en individuele instrumenten, de tweede 
onderverdeling heeft te maken met beperkende en verruimende instrumenten 
(Hoogerwerf & Herweijer, 2003; Van der Doelen, 1989; Koppenjan et. al, 1993). 
Algemene instrumenten zijn bedoeld voor iedereen. Niemand binnen eenzelfde groep of 

organisaties heeft een uitzonderingspositie. De individuele instrumenten zorgen dat per 
individu een aantal regels opgesteld worden waarin voldaan moet worden.  
 

  Juridisch Economisch Communicatief 

 algemeen wet maximprijs, 
minimumprijs 

massamedia 

Dimensie     

 individueel vergunning subsidies op 

aanvraag 

advies 

Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 245 
 
De verruimende instrumenten zijn bedoeld om de gedragsmogelijkheden te vergroten 
van de individuen van de doelgroep. Beperkende instrumenten hebben het 

tegenovergestelde effect namelijk het verkleinen van de gedragsmogelijkheden 
(Hoogerwerf & Herweijer, 2003).        
 

  Juridisch Economisch Communicatief 

 verruimend legalisering subsidie voorlichting 

Dimensie     

 beperkend verbod, gebod heffing Propaganda 

       Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 245 

 
De effectiviteit van de beleidsinstrumenten hangt in grote mate af van de context. De 
omgeving waarin de beleidsinstrumenten worden ingezet hebben invloed op de 
effectiviteit en efficiëntie. Het is belangrijk om rekening te houden met het 
beleidsprobleem en de samenstelling van het netwerk van actoren waarop het beleid is 

gericht (Hoogerwerf & Herweijer, 2003). Het beleidsprobleem valt uiteen in de mate van 
consensus over de maatstaven en de mate van zekerheid over de kennis van de situatie. 
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De maatstaf houdt in of de betrokken actoren het daadwerkelijk beschouwen als een 

probleem. De zekerheid over de kennis van de situatie heeft betrekking op de oorzaken 
en omvang van het beleidsprobleem. Na deze indeling zijn een viertal situaties te 
onderscheiden die elk staan voor bepaalde problemen. De inzet van beleidsinstrumenten 
hangt af van de situatie. Er dient ook rekening gehouden te worden met de verhoudingen 

tussen de actoren die betrokken zijn bij het beleidsprobleem. Bij sprake van een 
beleidsnetwerk zijn er beleidsinstrumenten die eerder gekozen worden omdat zij 
geliefder zijn bij de leden van het netwerk. Een andere beïnvloeding van het 
beleidsnetwerk is om de beleidsinstrumenten in te zetten om de kenmerken van het 
beleidsnetwerk te veranderen. Gedragsbeïnvloeding staat dan voorop (Hoogerwerf & 

Herweijer, 2003). De gemeente kan overleg, coördinatie en onderzoek inzetten. Dit kan 
gezien worden als het vierde soort beleidsinstrument. De gemeente Arnhem heeft door 
het opnieuw bijeen laten komen van de Werkgroep Voetbal overleg en coördinatie 
ingezet. De beperkingen in de samenwerking tussen de partners zijn hierdoor 

verminderd.  
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4. De ontwikkeling van de Arnhemse wijken 
De paragraaf zal inzicht geven welke ontwikkelingen de Arnhemse wijken waar een 
voetbalvereniging actief is, hebben doorgemaakt. De wijk is beschreven aan de hand van 
enkele kerncijfers, verkregen bij de Afdeling Informatie en Burgeronderzoek. De 
kerncijfers geven een beschrijving wat voor soort wijk het betreft. Er zal per wijk ook een 

prognose opgenomen worden die aangeeft in welke richting de wijk zich naar 
verwachting zal ontwikkelen. Het tweede gedeelte van de paragraaf gaat in op de 
ontwikkeling van de voetbalvereniging. Het aantal teams van 10 jaar geleden en heden 
worden vergeleken. Uiteindelijk besluit de paragraaf met een vergelijking tussen de 

ontwikkeling van de wijk en de ontwikkeling van de voetbalvereniging.  

4.1 Ontwikkeling wijken 
De publicatie Statisch Bulletin Bevolkingsprognose 2006/5 van de Afdeling Informatie en 

Burgeronderzoek (2006) geeft aan dat de komende jaren tot 2016 de bevolkingsomvang 
in Arnhem een grote groei kent (met circa 18.000 naar 160.000). De belangrijkste reden 
is de nieuwbouw in Schuytgraaf. Ondanks het enorme aantal nieuwe woningen blijft de  
bevolkingsomvang in Arnhem Zuid kleiner dan in Arnhem Noord. De bevolkingstoename 
in Arnhem Noord vindt gelijkmatiger plaats. De bevolkingsprognose 2006 laat ook zien 

dat de opbouw van de bevolking een stedelijke vorm heeft waarbij het aantal 75 – 
plussers pas vanaf 2020 groter zal worden. De vergrijzing in Arnhem vindt op kleinere 
schaal plaats dan in de rest van Nederland. Pas vanaf 2011 is er sprake van een toename 
in de vergrijzing die zich zal doorzetten. De verwachte omvang in 2016 is 12,5% terwijl 

het landelijk percentage 17,7% bedraagt. Het percentage jeugdigen (0 – 19 jaar) 
bedraagt in 2016 in Arnhem 19%. Er springen enkele wijken uit die sterk afwijken van 
het stedelijk gemiddelde: Schuytgraaf (30,3%), Malburgen Oost (24,1%), Rijkerswoerd 
(25,3%) en De Laar (22,0%). Het stedelijk gemiddelde van 65 – plussers in 2016 zal 
13% bedragen. Ook hier vallen enkele wijken op die ver boven het stedelijk gemiddelde 

zitten: Alteveer / Cranevelt (40,0%), Presikhaaf – Oost (32,3%) en Elden (38,9%). Dit 
zijn al wijken die boven het stedelijke gemiddelde liggen. Om het overzichtelijk en 
concreet te houden, zullen onderstaand de wijken behandeld worden waar 
voetbalverenigingen actief zijn / gaan worden. 

 
Presikhaaf – West 
De wijk is onderdeel van stadsdeel Presikhaaf dat de laatste grote stedelijke uitbreiding 
is geweest aan de oostkant van de stad. Presikhaaf – West is opgedeeld in Presikhaaf I, 
II en III. De eerste twee delen zijn van net na de oorlog en hier wordt momenteel 
gerenoveerd. De wijk bestaat vooral uit woningen. Er zijn ook scholen voor zowel 
basiskinderen als middelbare scholieren. 
 

Kenmerk  1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 8223 8618 + 395 9946 + 1328 

Percentage 0 – 19 jarigen 22,5% 23,3% + 0,8% 22,4% - 0,9% 

Percentage 65 plussers 15,4% 12,4% - 3,0% 10,5% - 1,9% 

Percentage niet-westerse allochtoon 34,1% 40,4% + 6,3%   

Aantal woningen 3833 3739 - 94 4583 - 844 

Percentage koopwoningen 11,6% 17,2% + 5,6%   

Geïndexeerd huishoudinkomen 
(Arnhem = 100) 

 77,3  
 

 

 Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 

 
 
 
 

 
 
 



Overal voetballen … 

 - 35 - 

Presikhaaf - Oost 

De wijk bestaat uit de buurten Over het Lange Water, Elsweide, Winkelcentrum en 
IJsseloord. Presikhaaf – Oost is in de jaren zestig opgebouwd. De woonfunctie staat 
voorop maar bedrijvigheid aan de randen krijgt een flinke impuls. Zo heeft de HAN een 
hoofdvestiging aan de rand en ligt er een stadspark aan de rand van deze wijk. 

 

Kenmerk 1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 6339 6256 - 83 6877 + 621 

Percentage 0 – 19 jarigen 13,4% 15,2% + 1,8% 15,2% 0% 

Percentage 65 plussers 23,5% 25,2% + 1,7% 32,3% + 7,1% 

Percentage niet – westerse allochtoon 12,5% 16,6% + 4,1%   

Aantal woningen 3348 3339 - 9 3727 + 388 

Percentage koopwoningen 43,5% 47,6% + 4,1%   

Geïndexeerd huishoudinkomen (Arnhem  

= 100) 

 94,1    

Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 
 
Alteveer / Cranevelt 

De wijk is net als andere wijken samengesteld uit verschillende buurten. Alteveer / 
Cranevelt is de grootste buurt die deels van voor en deels van na de oorlog is. Andere 
buurten zijn Sonsbeek – Noord en Hazegrietje. De wijk heeft ook een aantal scholen.  
 

Kenmerk 1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 4190 4189 - 1 4248 + 59 

Percentage 0 – 19 jarigen 16,5% 18,9% + 2,4% 18,1 - 0,8% 

Percentage 65 plussers 31,7% 28,0 - 3,7% 40% + 12% 

Percentage niet – westerse allochtoon 4,5% 2,9% - 1,6%   

Aantal woningen 2036 2087 + 51 2212 + 125 

Percentage koopwoningen 44,2% 46,3% + 2,1%   

Geïndexeerd huishoudinkomen (Arnhem  
= 100) 

 125,4    

Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 
 
Geitenkamp 
Het is een wijk die in de jaren twintig voor arbeiders is gebouwd. De wijk ligt in het 
noordoosten. De doelgroep en bouwperiode verklaren waarom het bijna allemaal sociale 
huurwoningen betreft. In de wijk zijn een aantal scholen gevestigd. 
 

Kenmerk 1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 4766 4316 - 450 4097 - 219 

Percentage 0 – 19 jarigen 22,9% 21,2% - 1,7% 20% - 1,2 

Percentage 65 plussers 15,7% 12,1% - 3,6% 17,9% + 5,8% 

Percentage niet – westerse allochtoon 16,0% 14,7% - 1,3%   

Aantal woningen 2141 2171 + 30 2171 0 

Percentage koopwoningen 0,4% 2,3% + 1,9%   

Geïndexeerd huishoudinkomen (Arnhem  
= 100) 

 81,6    

Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 
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Burgemeesterwijk / Hoogkamp 

Het is een wijk die verdeeld is over zes buurten. De Burgemeesterswijk en 
Transvaalbuurt zijn te omschrijven als statig en dateren uit het begin van vorige eeuw. 
De wijk ligt in het noordwesten van de stad. De buurten Hoogkamp, Gulden Bodem en 
Sterrenberg zijn ontwikkeld tussen beide Wereldoorlogen en staan bekend als gegoede 

buurten. De laatste buurt is voornamelijk park namelijk Sonsbeek en Zijpendaal.  
 

Kenmerk 1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 7113 7332 + 219 6932 - 400 

Percentage 0 – 19 jarigen 20,4% 22,8% + 2,4% 21,8% - 1,0% 

Percentage 65 plussers 16,1% 14,9% - 1,2% 24,2% + 9,3% 

Percentage niet – westerse allochtoon 7,1% 3,7% - 3,4%   

Aantal woningen 3099 3212 + 213 3215 + 3 

Percentage koopwoningen 69,2% 71,2% + 2,0%   

Geïndexeerd huishoudinkomen (Arnhem  
= 100) 

 143,4    

Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 
 

Malburgen-West 
Deze wijk ligt in Arnhem-Zuid. Het bestaat uit de buurten Meinerswijk / De Praets en 
Malburgen-West. Er is zowel woningbouw vooroorlogs als vanuit de jaren vijftig. De wijk 
ondergaat komende periode een metamorfose. Sloop en nieuwbouw staan centraal in het 
opknappen van de wijk. 

 

Kenmerk 1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 3831 3647 - 184 5120 + 1473 

Percentage 0 – 19 jarigen 24,2 22,9% - 1,3% 21,4% - 1,5% 

Percentage 65 plussers 8,7% 7,5% - 1,2% 9,7% + 2,2% 

Percentage niet – westerse allochtoon 37,4% 36,8% - 0,6%   

Aantal woningen 1746 1679 - 67 2513 + 834 

Percentage koopwoningen 15,2% 31,8% +16,6%   

Geïndexeerd huishoudinkomen (Arnhem  
= 100) 

 79,7    

Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 
 
Malburgen-Oost (Noord) 
Het is een wijk in Arnhem-Zuid. De buurten De Groene Weide en Kamillehof / Bakenhof 
vormen het geheel. Het merendeel van de woningen stamt uit de jaren vijftig. De wijk is 
te typeren als naoorlogse achterstandsbuurt. Er zijn enkele scholen gevestigd. De wijk 
zal een verandering doormaken omdat sloop en nieuwbouw de komende periode zal 
plaatsvinden.  
 

Kenmerk 1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 4881 4773 - 108 6395 + 1622 

Percentage 0 – 19 jarigen 24,3% 23,7% - 0,6% 24,1% + 0,4% 

Percentage 65 plussers 10,4% 8,1% - 2,3% 9,7% + 1,6% 

Percentage niet – westerse allochtoon 25,4% 31,9% + 6,5%   

Aantal woningen 2102 2197 + 95 2995 + 798 

Percentage koopwoningen 21,7% 34,5% +12,8%   

Geïndexeerd huishoudinkomen (Arnhem 
= 100) 

 78,9    

Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 
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Rijkerswoerd 

Dit betreft één van de nieuwste woonwijken in Arnhem. Het ligt in het zuidoosten van de 
stad. De wijk beslaat vier buurten: Rijkerswoerd-Oost, Rijkerswoerd-West, Rijkerswoerd-
Midden en Overmaat. De wijk heeft enkele scholen. 
 

Kenmerk 1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 10558 13280 + 2722 11942 - 1338 

Percentage 0 – 19 jarigen 25,9% 29,5% + 3,6% 25,3% - 4,2% 

Percentage 65 plussers 7,4% 7,9% + 0,5% 14,8% + 6,9% 

Percentage niet – westerse allochtoon 12,4% 13,8% + 2,4%   

Aantal woningen 4329 5195 + 866 5229 + 34 

Percentage koopwoningen 46,6% 56,2% + 9,6%   

Geïndexeerd huishoudinkomen (Arnhem  
= 100) 

 115,2    

Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 
 
Elden 
De wijk is oorspronkelijk een dorp dat toebehoorde aan de gemeente Elst. In 1966 is het 

onderdeel van de gemeente Arnhem geworden. De woningbouw is vrijwel allemaal 
eengezinswoning.  
 

Kenmerk 1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 1739 2077 + 338 2190 + 113 

Percentage 0 – 19 jarigen 18,8% 20,9% + 2,1% 20,1% - 0,8% 

Percentage 65 plussers 22,9% 26,0% + 3,1% 38,9% +12,9% 

Percentage niet – westerse allochtoon 3,2% 2,2% - 1,0%   

Aantal woningen 676 778 + 102 906 + 128 

Percentage koopwoningen 54,7% 58,9% + 4,2%   

Geïndexeerd huishoudinkomen (Arnhem  
= 100) 

 114,8    

Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 
 
Elderveld 
De wijk ligt in Arnhem-Zuid tegen de Rijn aan. Het is één van de nieuwere woonwijken, 
ontwikkeld in de jaren zeventig. Het bestaat uit de buurten Elderveld-Zuid, Elderveld-
Noord en Elderhof. Er zijn enkele basisscholen aanwezig. 
 

Kenmerk 1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 10181 9637 - 544 8973 - 664 

Percentage 0 – 19 jarigen 26,2% 23,0% - 3,2% 20,6% - 2,4% 

Percentage 65 plussers 12,9% 14,1% + 1,2% 25,5% + 11,4% 

Percentage niet – westerse allochtoon 11,3% 11,1% - 0,2%   

Aantal woningen 4139 4213 + 74 4213 0 

Percentage koopwoningen 33,8% 45,7% + 11,9%   

Geïndexeerd huishoudinkomen 

(Arnhem  = 100) 

 109,0    

Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 
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Schuytgraaf 

De wijk is de nieuwste woonwijk in Arnhem, gelegen in het zuidwesten. Aan de andere 
kant van het spoor liggen de wijken Elderveld en De Laar. Tot 2012 zullen in totaal ruim 
6000 woningen verrijzen, een mix van koop- en huurwoningen. De wijk krijgt ook een 
voetbalvereniging die overkomt uit een ander deel van de stad.  

 

Kenmerk 1998 2007 Verschil 2016 Verschil 

Aantal inwoners 143 2342 + 2199 15848 + 13649 

Percentage 0 – 19 jarigen 27,2% 29,8% + 2,7% 30,3% + 0,5% 

Percentage 65 plussers 12,5% 1,7% - 10,8% 3,1% + 1,4% 

Percentage niet – westerse allochtoon 0,7% 9,2% + 8,5%   

Aantal woningen 50 1623 + 1573 6165 + 4542 

Percentage koopwoningen 88,0% 76,3% - 11,7%   

Geïndexeerd huishoudinkomen 

(Arnhem  = 100) 

 116,8    

Bron: Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 

4.2 Ontwikkeling voetbalverenigingen 
Naast het in kaart brengen van hoe de wijken zich hebben ontwikkeld de afgelopen 10 
jaar, is er ook een prognose overgenomen van de Afdeling Informatie en 
Burgeronderzoek (2006) over onder andere de verwachte populatie in elke wijk. Dit kan 
interessant zijn voor de voetbalverenigingen omdat zij te maken hebben met een 

bepaald verzorgingsgebied waar zij uit putten. Een veranderde samenstelling van het 
verzorgingsgebied kan invloed hebben op de voetbalvereniging en het aantal leden. 
Hieronder staat een overzicht van hoe de Arnhemse voetbalverenigingen zich de 
afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld in aantallen. De data waar tussen vergeleken is bij 
de jeugd heeft een kortere tijdspanne dan bij de senioren omdat dit in het verleden niet 

is bijgehouden door de KNVB.  
 
Voetbalverenigingen 1998 

1999 

2003 

2004 

2007 

2008 

 Verschil  Aantal 

velden 

 

 Senioren Jeugd Senioren Jeugd Senioren 

 

Jeugd 2000-

2001 

2007- 

2008 

Arnhemia 9 9 4 8 -5 -1 2 2 

Arnhemse Boys 7 7 2 5 -5 -2  2,25 1,3 

Cranevelt 6 0 Opgehe-

ven 

Opgehe-

ven 

X X 1,5 X 

Eendracht Arnhem 9 8 6 10 -3 +2 3 2,5 

Eldenia 9 36 12 40 +3 +4 4 4 

Elsweide 6 0 5 0 -1 0 2 2 

ESA 8 46 10 61 +2 +13 4 6 

ESCA 4 12 5 12 +1 0 2 2 

EVC‟94 4 fusie fusie fusie X X X X 

IJsseloord 7 fusie fusie fusie X X 2 X 

MASV 5 2 6 0 +1 -2 1 1 

SC Oranje 4 0 6 0 +2 0 1 1 

De Paasberg 11 5 7 10 -4 +5 3 2,5 

SML 9 28 7 35 -2 +7 3 3 

VDZ 9 19 13 32 +4 +13 2,25 4,7 

Vitesse 1892 5 6 3 6 -2 0 3 3 

Zuid Arnhem 4 fusie fusie fusie X X X X 

asv AZ 2000  8 6 8  0 3 3 

Presikhaaf FC*  3 4 0  -3  2 

         

Totaal 117 189 94 225 -23 +36 45 40 

*Presikhaaf FC is op het terrein gekomen van IJsseloord 
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4.3 Ontwikkeling wijk en voetbalvereniging naast elkaar 
De ontwikkelingen van de wijk en de voetbalvereniging zijn bekend. Er zal een 
vergelijking gemaakt worden tussen de wijk en de voetbalvereniging om te kijken of een 
eventueel verband waar te nemen valt.  
 

Presikhaaf – West en Presikhaaf FC & Eendracht Arnhem 
De wijk Presikhaaf – West heeft een tweetal voetbalverenigingen. De 
voetbalverenigingen zijn Presikhaaf FC en Eendracht Arnhem. De wijk is gegroeid en zal 
blijven groeien, is de verwachting. Het aantal jeugdigen is nauwelijks toegenomen en dat 

zal in de toekomst niet veranderen. Het meest opvallende is dat het aantal woningen 
toeneemt in de toekomst maar dat het aantal jeugdigen en het percentage 65 – plussers 
niet of nauwelijks toeneemt. Dit betekent dat de groei van de wijk gelegen ligt bij de 
groep 20 – 65 jarigen. Daarbij neemt het percentage koopwoningen toe wat van invloed 
zal zijn op de samenstelling van de bevolking.  

De voetbalvereniging Presikhaaf FC is een fusieclub, die momenteel 4 seniorenteams 
heeft en geen jeugdteams. Er was drie jaar geleden nog een jeugdafdeling. Deze is 
verdwenen. Een ontwikkeling is niet direct waarneembaar omdat zij 10 jaar geleden nog 
niet bestonden maar het is merkwaardig dat de voetbalvereniging geen jeugdvoetbal 

meer heeft met een dergelijk hoog percentage jongeren in de wijk. Eendracht Arnhem is 
wat betreft haar seniorenaandeel gekrompen. Ze hebben in drie jaar tijd twee extra 
jeugdteams erbij gekregen. Zij zijn in staat jeugd uit de wijk te binden. Of de 
ontwikkeling zich zal doorzetten is afhankelijk van het gevoerde beleid binnen de 
voetbalvereniging. Het percentage jongeren neemt niet af in de toekomst.   

 
Presikhaaf – Oost en Elsweide 
Voetbalvereniging Elsweide is actief in de wijk Presikhaaf-Oost. De buurt Elsweide is de 
precieze locatie maar onderdeel van de wijk. De wijk is wat betreft omvang niet 

veranderd maar de verwachting is dat dit in de toekomst zal veranderen. Ruim 600 
nieuwe inwoners in de wijk. Net als in de wijk Presikhaaf – West komen er nieuwe 
woningen bij. Het percentage jongeren en 65 – plussers is nauwelijks gegroeid de 
afgelopen 10 jaar. De prognose is dat vooral de groep 65 – plussers zal toenemen met 
7,1%. Het percentage koopwoningen is de afgelopen 10 jaar toegenomen wat mogelijk 

inhoudt dat de samenstelling van de bevolking is veranderd. Het percentage niet – 
westerse allochtoon is met 4,1% toegenomen in vergelijking met 10 jaar geleden.  
De voetbalvereniging Elsweide heeft weinig ontwikkeling doorgemaakt, er is één 
seniorenteam verdwenen ten opzichte van 10 jaar terug. De voetbalvereniging heeft 

momenteel geen jeugdteams terwijl het percentage jeugdigen in de wijk boven het 
stedelijk gemiddelde ligt. De voetbalvereniging had drie jaar geleden ook al geen jeugd. 
Het achterhalen waarom de voetbalvereniging al zeker drie jaar geen jeugdvoetbal meer 
heeft terwijl de potentie aanwezig is, is belangrijk om eventueel zaken op te pakken in 
deze situatie.  
 
Alteveer / Cranevelt en Arnhemse Boys & VDZ 
De wijk is in omvang niet veranderd en zal ook niet in omvang veranderen. Het aantal 
jeugdigen heeft ook geen ontwikkeling doorgemaakt. Het meest opvallende gegeven is 
dat het percentage 65 – plussers eerst is afgenomen de afgelopen 10 jaar en over 10 
jaar een sterke groei zal doormaken naar 40%. Er komen ruim honderd woningen bij in 
de toekomst.  
De voetbalvereniging Arnhemse Boys heeft minder seniorenteams overgehouden 
vergeleken met 10 jaar terug. Er zijn nog 2 teams over van de 7 teams. De jeugdafdeling 

is gekrompen van 7 naar 5 jeugdteams. De voetbalvereniging zit te wachten op een 
verhuizing, die al in de planning staat, naar de wijk Schuytgraaf. Het vasthouden en het 
werven van jeugd is een precaire kwestie omdat de voetbalvereniging naar de andere 
kant van de stad gaat verhuizen. Jongeren zullen niet snel meeverhuizen is de 

verwachting. De andere voetbalvereniging VDZ is gegroeid van 9 naar 13 seniorenteams. 
Het aantal jeugdteams is ook gegroeid met + 13 (19 naar 32). Dit is een enorme groei 
die de voetbalvereniging moet koesteren en vasthouden. VDZ heeft een positieve 
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ontwikkeling doorgemaakt terwijl de Arnhemse Boys te kampen heeft met een neergang. 

De kerncijfers van de wijk zijn nauwelijks veranderd wat de oorzaken van deze 
ontwikkelingen bij de voetbalverenigingen interessant maakt.  
 
Geitenkamp en De Paasberg, Vitesse 1892 & ESCA 

De omvang van het aantal inwoners is aan het afnemen onder andere door de 
renovatieprojecten die momenteel gaande zijn. Belangrijke opmerking is dat het aantal 
woningen is toegenomen met +30 in de afgelopen 10 jaar en dat het aantal inwoners 
gedaald is. Dit kan betekenen dat kleinere huishoudens in de wijk zijn blijven / komen 
wonen. De wijk heeft percentueel veel jeugdigen gezien het stedelijk gemiddelde (19%). 

Het percentage 65 – plussers is gedaald terwijl in de toekomst een stijging is voorzien. 
Het percentage niet – westerse allochtoon is de afgelopen 10 jaar afgenomen. De wijk 
gaat vergrijzen gezien de prognose. De wijk zit met haar inkomensniveau ver onder het 
Arnhems gemiddelde met een 81,6 score.  

De voetbalvereniging ESCA heeft één extra seniorenteam in vergelijking met 10 jaar 
terug. Daarnaast hebben zij momenteel 12 jeugdteams en dat was 3 jaar terug hetzelfde 
aantal. Gezien de ontwikkeling van de wijk is het niet vanzelfsprekend dat de 
voetbalvereniging gegroeid is. Vitesse 1892 is al ruim 10 jaar actief in deze wijk nadat zij 
is overgekomen uit de wijk Monnikhuizen. De voetbalvereniging is achteruit gegaan met 
het aantal seniorenteams, min twee. Het aantal jeugdteams is de afgelopen drie jaar 
gelijk gebleven, namelijk 6 jeugdteams. Het is interessant dat beide voetbalverenigingen 
die naast elkaar liggen, geen jeugd kwijt zijn geraakt. Maar ook niet in staat zijn geweest 
meer jeugd aan te trekken. De Paasberg heeft ook minder seniorenteams in vergelijking 
met 10 jaar geleden. Zij hebben vier seniorenteams minder. Ze hebben het aantal 
jeugdteams verdubbeld in drie jaar van 5 naar 10 jeugdteams. Een knappe prestatie  
aangezien de andere voetbalverenigingen in de wijk dit niet hebben kunnen 
bewerkstelligen. De toekomst van de wijk, het vergrijzen van de wijk en een nog verdere 
afname van de bevolkingsomvang zal de voetbalverenigingen parten kunnen gaan spelen 

in de toekomst.   
 
Burgemeesterswijk / Hoogkamp en SML 
De wijk is gegroeid in omvang het afgelopen decennia. Een opmerkend gegeven is dat de 

prognose aangeeft dat de wijk in omvang gaat afnemen met 400 personen. De 
wijkomvang neemt af in de toekomst terwijl het percentage 65 – plussers juist toeneemt. 
De wijk zal vergrijzen in de toekomst. Het percentage jongeren is gelijk gebleven en zal 
dat blijven doen. De wijk zit wat betreft het huishoudinkomen ver boven het Arnhems 
gemiddelde met 143,4. Het percentage koopwoningen houdt verband met het hoge 

huishoudinkomen.  
De voetbalvereniging heeft minder seniorenteams. Een afname van twee teams. Dit was 
te voorspellen gezien de wijkontwikkeling. Het aantal jeugdteams is gestegen van 28 
naar 35. Een ontwikkeling die te verklaren valt omdat zowel het percentage jongeren is 

toegenomen en de bevolkingsomvang ook. Het blijft voor de voetbalvereniging afwachten 
wat de vergrijzing zal doen met de omvang van haar ledenbestand.  
 
Malburgen – West en MASV 
De wijk bestaat voor een groot aandeel uit niet – westerse allochtonen wat uit de cijfers 

blijkt. Het percentage is 36,8%. De wijk krijgt een metamorfose wat kan verklaren dat er 
meer ouderen zullen wonen in de toekomst. Het aantal woningen neemt toe, de omvang 
van de wijk daaraan gekoppeld ook maar het percentage jongeren is afgenomen en blijft 
afnemen. Het is een wijk dat een laag huishoudinkomen heeft gezien de 79,6 score in 

vergelijking met het Arnhems gemiddelde van 100.  
De voetbalvereniging MASV heeft één extra seniorenteam erbij gekregen terwijl de 
voetbalvereniging nu geen jeugdteams heeft. Drie jaar geleden had de voetbalvereniging 
nog twee jeugdteams. De vraag waarom er geen jeugdteams meer zijn bij MASV terwijl 
het percentage jongeren iets boven het stedelijk gemiddelde ligt en zal blijven, is 

belangrijk om te beantwoorden.  
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Malburgen – Oost (Noord) en SC Oranje & Arnhemia 

Het is een wijk dat bekend staat als achterstandsbuurt. Het is een kinderrijke wijk gezien 
het percentage jongeren, 23,7% en dat zal nog enkele tienden toenemen. De wijk zal 
een grote groei doormaken doordat de wijk op de schop wordt genomen en er extra 
woningen bijkomen. Het percentage niet – westerse allochtonen is groot met 31,9%. Het 

is het afgelopen decennium ook toegenomen. De wijk heeft meer percentueel meer 
koopwoningen erbij gekregen in de afgelopen 10 jaar.  
De wijk heeft twee voetbalverenigingen. SC Oranje komt oorspronkelijk uit Arnhem 
Noord. Zij zit nu geruime tijd in Arnhem Zuid. De voetbalvereniging heeft meer 
seniorenteams dan 10 jaar terug. Zij heeft geen jeugdteams op het moment en hebben 

dat ook niet gehad. Gezien het hoge percentage jongeren in de wijk is dat merkwaardig. 
Arnhemia zit op hetzelfde sportpark en heeft te kampen met een daling van het aantal 
seniorenteams, van 9 naar 4. Zij hebben in tegenstelling tot SC Oranje 8 jeugdteams wat 
een afname van één betekent in drie jaar tijd. Zij maken gebruik van het grote aandeel 

jongeren dat aanwezig is in de wijk. Waarom heeft één voetbalvereniging jeugdteams en 
de andere voetbalvereniging niet en waarom is het aantal seniorenteams bij de een 
afgenomen en bij de ander toegenomen? 
 
Rijkerswoerd en ESA 
De wijk is één van de nieuwste woonwijken in Arnhem. De groei kent zijn grenzen, het 
afgelopen decennium is de omvang toegenomen maar dit is over 10 jaar weer 
afgenomen. Deze wijk heeft een groot percentage jongeren, ver boven het Arnhems 
gemiddelde. In de toekomst neemt het percentage af maar blijft hoog. De omvang van 
de wijk is inherent aan de toename van het aantal woningen. Het hoge percentage 
koopwoningen kan in verband gebracht worden met een huishoudinkomen boven het 
Arnhems gemiddelde. De wijk gaat in de toekomst vergrijzen, in 2016 is het aandeel 65 
– plussers met 6,9% gestegen naar 14,8%.  
De voetbalvereniging ESA is overgekomen van Arnhem Noord ongeveer 12 jaar geleden. 

Er is een stijging van twee seniorenteams in vergelijking met 10 jaar geleden. ESA heeft 
momenteel 61 jeugdteams dat overeenkomt met het hoge percentage jongeren in de 
wijk. Drie jaar geleden had ESA nog 46 jeugdteams wat een stijging van + 13 betekent. 
In de toekomst blijft het aandeel jongeren groot in de wijk wat van belang zal zijn voor 

ESA. Of een verdere stijging van het aantal jeugdteams zal plaatsvinden is afhankelijk 
van de capaciteit van de accommodatie en de komst van jongeren uit andere wijken.  
 
Elden en Eldenia 
Elden is een wijk dat voorheen als dorp bij de gemeente Elst toebehoorde. De wijk is 

gegroeid in omvang en zal blijven groeien. Een stijging van het aantal woningen draagt  
hiertoe bij. De wijk heeft een hoog percentage jongeren, 20,9%. Dit blijft in de toekomst 
ook zo maar de vergrijzing slaat toe. In 2007 is er een toename van 3,1%, dat nog 
verder toenemen, in 2016 met 12,9%. Het percentage niet – westerse allochtoon is 

opvallend laag. De wijk zit boven het Arnhems gemiddelde met het huishoudinkomen, 
114,8.  
Eldenia, de voetbalvereniging van het dorp, heeft het aantal seniorenteams zien 
toenemen, van 9 naar 12. Het aantal jeugdteams zit op het moment op 40 en was drie 
jaar geleden 36. In relatie met het hoge percentage jongeren is dit te verklaren op het 

eerste oog. Heeft Elden voldoende jongeren in aantallen gezien om 40 jeugdteams te 
vormen, is een vraag die rijst?  
 
Elderveld en asv AZ 2000 

De wijk Elderveld is één van de nieuwere woonwijken in Arnhem. De bevolkingsomvang 
van de wijk is het afgelopen decennium afgenomen en blijft afnemen. Daarnaast is het 
percentage jongeren afgenomen, de prognose is dat dit zal doorzetten. Het percentage 
ligt nog steeds boven het Arnhemse gemiddelde. Tegen een daling van het percentage 
jongeren staat een toename van het percentage 65 – plussers. In 2016 is een stijging 

van 11,4% mogelijk. Het percentage niet – westerse allochtoon blijft gelijk wat betekent 
dat zowel niet – westerse allochtonen vertrekken als komen. Het percentage 
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koopwoningen is gestegen wat kan verklaren dat het huishoudinkomen (109) boven het 

Arnhems gemiddelde (100) ligt. 
De voetbalvereniging asv AZ 2000 is een fusieclub. Momenteel zijn er 6 seniorenteams 
en 8 jeugdteams actief. Er waren drie jaar terug ook 8 jeugdteams. Het aantal 
jeugdteams ligt gezien het percentage jongeren niet de lijn der verwachting. Voetballen 

in de wijk zo weinig jongeren of gaan ze naar andere voetbalverenigingen? Daarnaast is 
het interessant om te kijken of het aantal seniorenteams stabiel zal blijven met de 
vergrijzing van de wijk op komst.  
 
Schuytgraaf en (Arnhemse Boys) 

De wijk is het nieuwste woningbouwproject in Arnhem. De verwachting is dat in 2012 alle 
geplande woningen gereed zijn, 6000 in totaal. De wijk heeft in 1998 al een enorm hoog 
percentage jongeren wat nog toeneemt naar mate de tijd vordert. Een opvallend 
gegeven is dat het percentage 65 – plussers een sterke duik heeft genomen het 

afgelopen decennium, - 10,8%. Het percentage koopwoningen is groot wat invloed heeft 
op de wijksamenstelling en het huishoudinkomen, 116,8.  
De voetbalvereniging die actief zal worden in de wijk is Arnhemse Boys. Zij zijn al eerder 
beschreven. Er ligt een enorme potentie voor de voetbalvereniging. De 
voetbalvereniging, momenteel 2 seniorenteams, krijgt een enorm verzorgingsgebied. Het 
percentage jongeren is het hoogst in Arnhem wat benut kan / moet worden. Het is aan 
Arnhemse Boys om de potentie om te zetten in klinkklare cijfers.  
 
De bovengenoemde wijken zijn verschillend van elkaar. De wijken: Alteveer / Cranevelt, 
Burgemeesterwijk / Hoogkamp, Rijkerswoerd, Elden en Elderveld zitten wat betreft het 
wijkinkomensniveau boven het Arnhemse gemiddelde. De wijken: Presikhaaf (Oost en 
West), Malburgen – West, Malburgen Oost (Noord) zitten onder het Arnhemse 
gemiddelde betreffende het wijkinkomensniveau. Alle wijken hebben zich niet drastisch 
ontwikkeld. De wijken hebben hun eigen karakteristieken behouden met daarin af en toe 

een kleine verandering. De prognoses geven aan dat de wijken niet enorm veranderen. 
Alteveer / Cranevelt verandert bijvoorbeeld niet opeens in een wijk met heel veel 
allochtonen of toename van sociale woningbouw. De wijken Presikhaaf en Malburgen zijn 
sinds kort zogenaamde Vogelaarwijken. Extra gelden en toegenomen aandacht voor de 

wijkproblemen moet ervoor zorgen dat de wijken erboven op komen. Er zijn in deze 
Vogelaarwijken zes voetbalverenigingen actief die kampen met onderbenutting van het 
sportpark. Een directe relatie tussen de wijkontwikkeling en ontwikkeling van de 
voetbalvereniging is niet te leggen. Specifiek ingrijpen in wijken kan daardoor minder 
doortastend zijn dan het ingrijpen in een voetbalvereniging. De wijk waarin een 

voetbalvereniging actief is, kan aanleiding zijn dat specifieke problemen optreden bij een 
voetbalvereniging.  
 
In de volgende paragraaf zullen de kwalitatieve resultaten besproken worden. Het sturen 

van de gemeente Arnhem komt aan de orde. Om te kunnen vergelijken, zal hieronder 
het sturen van de gemeente Enschede besproken worden. Gemeente Enschede is in 2007 
uitgeroepen tot sportgemeente van het jaar. In de sportnota: Enschede beweegt! (2008) 
staat beschreven hoe de gemeente stuurt richting de sportverenigingen. Gemeente 
Enschede loopt voorop met de vitalisering van de sportvereniging en het moderniseren 

van het gemeentelijk sportaccommodatiebestand. De gemeente Enschede streeft net als 
gemeente Arnhem na om de deelname aan sport en bewegen te bevorderen. Hun insteek 
is om de basissportinfrastructuur van voorzieningen en activiteiten te creëren en niet-
sporters te verleiden tot sportief bewegen. Arrangementen en concepten voor 

kennismaking zijn manieren om te verleiden (gemeente Enschede, 2008). Gemeente 
Enschede is gekomen tot deze keuze omdat zij hebben geconstateerd dat de traditionele 
wedstrijdsport een krimpend aandeel heeft en sportief bewegen populairder wordt. De 
intrinsieke waarde van sport komt op de achtergrond, belangrijker is of het product of 
dienst aansluit bij de leefstijl en beleving van de sportieve beweger (gemeente Enschede, 

2008). Het volstaat niet meer om op de gebruikelijke manier accommodaties en diensten 
aan te bieden. Het uitgangspunt wordt de beleving in plaats van het aanbod.  
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De sportinfrastructuur wordt met name gebruikt door sportverenigingen. Zij hebben ook 
een meerwaarde omdat het leggen van sociale contacten, ontwikkelen van vaardigheden 
en aanleren van waarden en normen mogelijk is. De gemeente Enschede wil de 
sportverenigingen verleiden tot vraaggestuurd aanbod. De sportvereniging dient een 

sterke, vitale, innovatieve en buurtgerichte organisatie te worden. Het is een uitdaging 
voor sportverenigingen om zichzelf continu te vernieuwen en innoveren (gemeente 
Enschede, 2008). De gemeente Enschede (2008) legt de nadruk om in de toekomst 
vitale sportverenigingen te hebben. Vitaal staat voor op de toekomst en omgeving 
gericht. De grootte van de sportvereniging is niet alleszeggend omdat meerdere vormen 

mogelijk zijn. Enerzijds de organisatie waarbij meerdere takken van sport in één 
overkoepelende structuur zijn verbonden en anderzijds een individuele sportvereniging 
die gaat samenwerken, nieuwe producten aanbiedt en de buurtfunctie meer op zich 
neemt. De gemeente Enschede biedt de volgende hulp aan om de stap tot vitaliteit te 

maken. De vitale sportvereniging kan op extra steun rekenen. Het SportServiceTeam 
biedt de volgende hulp aan: ondersteuning van de partners in het SportServiceTeam, 
informatie verstrekken over mogelijke samenwerking met andere organisaties en eerste 
contacten leren leggen, innovatiesubsidie van de gemeente en 
deskundigheidsbevordering van het vrijwillig kader door subsidies voor het volgen van 
cursussen en deelnames aan themabijeenkomsten (gemeente Enschede, 2008). De vitale 
sportvereniging is verplicht om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.  
 
Naast het bewerkstelligen van verandering van de dienst (namelijk de sportvereniging), 
is ook een verandering nodig bij het product (de accommodatie). Accommodaties dienen 
aan te sluiten bij het sport- en bewegingsgedrag van de gebruiker. In de gemeente 
Enschede is aangestipt dat de groter wordende kloof tussen vraag en aanbod vraagt om 
een beleidskeuze. In de keuze zal meegenomen worden, het efficiënter gebruik van 
ruimte voor team- en duosporten en het beter en meer benutten van de mogelijkheden 

voor solosporten en bewegingsactiviteiten in de openbare en recreatieve ruimte. 
Gemeente Enschede (2008) heeft besloten om langs een vijftraps interventiestrategieën 
te sturen op accommodaties. Ten eerste clusteren wat inhoudt dat gelijksoortige 
sportgebruikers geen exclusief gebruik meer krijgen maar de accommodatie gaan delen. 

Ten tweede het combineren waar multifunctioneel gebruik van voorzieningen voorop 
staat. Combinaties van verschillende soorten sporten is niet ondenkbaar. Als derde het 
inrichten wat betekent dat medegebruik van de openbare ruimte voor bewegings- en 
sportactiviteiten mogelijk gemaakt wordt. De vierde trap is het herbestemmen. Waar 
geen vraag meer is, moeten gebieden herbestemd worden voor andere doeleinden. Het 

kan van sport naar wonen of werken betreffen of vice versa. Ten slotte het uitbreiden. 
Deze trap wordt pas genomen als de voorgaande vier trappen niet hebben geleid tot een 
oplossing. Uitbreiding van de sport- en bewegingsruimte is dan noodzakelijk.  
 

De gemeente Enschede probeert op deze wijze te sturen richting het sportgebeuren in 
haar gemeente. Hoe gestuurd wordt in gemeente Arnhem komt nu aan de orde. 
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5. Spreidingsproblematiek bij jeugdvoetbal 
In dit hoofdstuk komen de kwalitatieve onderzoeksresultaten aan de orde. De 
spreidingsproblematiek bij jeugdvoetbal staat centraal. Het onderwerp wordt besproken 
aan de hand van interviews en documenten. De thema‟s die behandeld zullen worden, 

zijn; overheidsbeleid, positie van de sportvereniging, overheidssturing en 
instrumentarium. Na behandeling van deze thema‟s zijn deelvraag twee, drie en vier 
beantwoord. Aan het woord komen de voetbalverenigingen en ambtenaren van de 
gemeente. 

5.1 Spreidingsproblematiek 
Spreidingsproblematiek hangt van verschillende factoren af. Spreidingsproblematiek kent 
in dit onderzoek twee invalshoeken. Eén perspectief stelt de gemeente centraal. De 
gemeente Arnhem wil in principe haar sportparken optimaal benut hebben. Op het 
moment zijn er sportparken waar voetbalverenigingen actief zijn die niet de volledige 
capaciteit benutten. Andere voetbalverenigingen hebben te kampen met overbelasting 
van het sportpark. Zij komen velden tekort. De gemeente Arnhem ziet het liefst dat alle 
sportparken optimaal benut worden. Een ander perspectief stelt de voetbalvereniging als 
middelpunt. Voetbalverenigingen blijken te verschillen van elkaar, zeker gezien het 
aantal leden. Wat ligt hieraan ten grondslag en wat maakt een grote voetbalvereniging 
groot en vice versa? De voetbalverenigingbestuurders zijn opgedeeld in tweeën. De 
verdeling heeft plaatsgevonden op basis van overbelasting en onderbenutting bij 
voetbalverenigingen. De voetbalverenigingen zijn geselecteerd met behulp van de 

analyse van Werkgroep Voetbal. Er zijn vier voetbalverenigingen met (verwachte) 
overbelasting en de overige 11 voetbalverenigingen hebben onderbenutting of hebben 
precies voldoende ruimte. De scheiding is gemaakt omdat de twee groepen 
voetbalverenigingen wellicht andere antwoorden hebben gegeven op de onderstaande 

thema‟s.  

5.1.1 Beleid 

In 2007 is de Werkgroep Voetbal opnieuw leven ingeblazen. De gemeente had na 

gesprekken met voetbalverenigingen geconstateerd dat de situatie slecht was. Naast 
financiële problemen waren ook aspecten als plezier & respect beneden de maat. De 
gemeente heeft toen besloten om met de partners gezamenlijk te inventariseren waar de 
knelpunten liggen en wat er gedaan moet worden. In overleg met elkaar wordt gezocht 
naar de juiste oplossingen. Het beleid voor het voetbal in Arnhem komt gezamenlijk tot 

stand. 
 
Perspectief voetbalverenigingen 
Alle voetbalverenigingen verstaan onder jeugdvoetbal dezelfde leeftijdscategorieën. De 

mini‟s tot de A jeugd is jeugd. Niet alle voetbalverenigingen hebben jeugdvoetbal, zo 
hebben in Arnhem Zuid twee voetbalverenigingen geen jeugd en in Arnhem Noord zijn 
dit ook twee voetbalverenigingen. De voetbalverenigingen zonder een jeugdafdeling 
hebben zo hun eigen redenen om geen jeugd te hebben. Twee voetbalverenigingen 
zeggen geen kader te hebben om de jeugdafdeling te organiseren. Beiden zijn hiermee 

gestopt ongeveer 5 à 6 jaar terug. De voorzitter van de voetbalvereniging zegt hierover: 
“Er was een gebrek aan kader en de daarbij meekomende problematiek heeft ervoor 
gezorgd dat deze stap is gezet.” Het is een opmerking waard dat de beide 
voetbalverenigingen ook zeggen dat de stap genomen is doordat het merendeel binnen 

de jeugdafdeling van allochtonenafkomst was. De derde voetbalvereniging zonder jeugd 
is altijd een voetbalvereniging geweest zonder jeugdafdeling. De voorzitter geeft aan: 
“Het is altijd goed gegaan zonder de doorstroming van de jeugdleden.”  
 
De voetbalverenigingen met jeugdvoetbal hebben verschillende motivaties om voetbal 
aan te bieden aan de jeugd. De meeste voetbalverenigingen geven aan dat jeugd laten 
sporten de belangrijkste beweegreden is. Plezier beleven en de maatschappelijke 
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verantwoordelijkheid oppakken om jeugd te laten sporten zijn veelgehoorde kreten. De 

voorzitter van een voetbalvereniging in Arnhem Noord vertelt: “kinderen moeten kunnen 
sporten in hun directe leefomgeving. Daarnaast is het belangrijk dat ze leren sporten, 
motoriek ontwikkelen en leren omgaan met een competitie-element.” 
Voetbalverenigingen in Arnhem Zuid hebben dezelfde instelling. Naast het feit dat 

spelplezier voorop staat, zijn de voetbalverenigingen die te maken hebben met 
overbelasting bezig met presteren, dit is ook gelijk verdeeld over Noord (2) en Zuid (2). 
Selecteren is mogelijk indien een voetbalvereniging voldoende jeugdleden heeft en het 
kaf van het koren gescheiden kan worden. Enkele voetbalverenigingen leggen meer de 
nadruk op selecteren, tegelijkertijd ook de voetbalverenigingen met voldoende 

jeugdleden. Een voorzitter van een voetbalvereniging met onderbenutting verwoordt de 
mogelijkheden tot selecteren als volgt: “de voetbalvereniging is klein waardoor prestatie 
niet altijd voorop kan staan. Bij leeftijdscategorieën waar veel jeugd is, kan geselecteerd 
worden op kwaliteit, maar anders moet een balans gezocht worden.” 

Voetbalverenigingen die op een hoger niveau acteren met de jeugd hebben ook de 
meeste jeugdelftallen. Of het oorzakelijk verband heeft, is niet naar voren gekomen in de 
gesprekken. Het kader waaronder ouders en trainers hebben invloed op de nadruk tot 
presteren. Ouders onderschrijven niet altijd het beleid dat meedoen belangrijker is dan 
winnen. “Sommige ouders hebben hier een groot probleem mee”, aldus een voorzitter 
van een grote voetbalvereniging. Er blijkt uit geen van de interviews dat de gemeente 
invloed heeft op de motivaties om jeugdvoetbal te organiseren. De intentie komt vanuit 
de voetbalverenigingen zelf en is met name ontstaan vanuit eigen belang. Het bestaan 
van de voetbalvereniging is de doorslaggevende factor. 
 
Er bestaat binnen de Arnhemse voetbalwereld een verschil tussen voetbalverenigingen 
met een duidelijke (jeugd)visie en voetbalverenigingen zonder uitgesproken visie. Zo 
leggen drie voetbalverenigingen extra nadruk op jeugd terwijl de overigen niet 
uitdrukkelijk een keuze hebben gemaakt voor jeugd of senioren. Dit is minder van 

invloed op het aantal jeugdleden. Iedere voetbalvereniging spreekt uit dat jeugd 
belangrijk is omdat zij het bestaansrecht zijn van de voetbalvereniging. Zij moeten 
zorgen voor de doorstroming naar de senioren. Het hebben van senioren is ook 
belangrijk. Een voorzitter van een voetbalvereniging met onderbenutting haalt een oud-

voorzitter aan: “Het is voetballen bij de gratie van bier drinken.” Kantineopbrengsten zijn 
belangrijk voor een voetbalvereniging omdat op jeugd altijd geld toegelegd moet worden. 
Het is lastig om de oudere jeugd bij een voetbalvereniging te houden. Zowel 
voetbalverenigingen in Arnhem Zuid als Noord hebben problemen om de hoogste 
jeugdelftallen vol te krijgen. Een respondent van een voetbalvereniging uit Arnhem Zuid 

verwoordt het als volgt: “De jongeren leren het uitgaan kennen, jongeren denken dat het 
gras groener is bij een andere voetbalvereniging. De jongeren die teleurgesteld worden, 
keren echter niet terug.” Dit met name is een zorgelijk punt. Ze raken voorlopig verloren 
voor de voetbalsport. Deze problematiek is kenmerkend voor sportverenigingen. Alle 

voorzitters geven aan dat er nog geen oplossingen hiervoor zijn. Ondersteuning op dit 
gebied hebben de voetbalverenigingen nog niet ervaren.  
 
Van de 11 voetbalverenigingen met jeugdvoetbal hebben er zeven een jeugdcommissie. 
De jeugdcommissies kunnen bij iedere voetbalvereniging redelijk zelfstandig beleid 

voeren aan de hand van een algemeen beleidsplan. Eenmaal per maand doen zij verslag 
aan het bestuur opdat het bestuur op de hoogte blijft. “Het hoofdbestuur bemoeit zich 
niet met de inhoudelijke kant van de jeugdcommissie”, aldus een voorzitter uit Arnhem 
Zuid. Twee voetbalverenigingen hebben uitdrukkelijk niet gekozen voor een jeugdbestuur 

omdat twee kapiteins op één schip niet werkt. Daar komt bij kijken dat als de 
jeugdafdeling groter wordt dan de rest van de voetbalvereniging, het jeugdbestuur 
onredelijk veel macht krijgt dat niet past binnen de voetbalvereniging. Het hoofdbestuur 
hoort te allen tijde de controle te houden. Vijf voetbalverenigingen, met name de 
grotere, hebben functieomschrijvingen voor functies binnen de jeugdcommissie. Het 

direct antwoord kunnen geven aan een geïnteresseerde wat het precies inhoudt en 
hoeveel tijd het kost is belangrijk. Voetbalverenigingen houden rekening met elkaar wat 
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betreft de hoogte van de contributie. Het liefst wil niemand de hoogste contributie vragen 

maar de hoogte van de contributie maakt niet meteen het verschil in ledenaantal. Een 
grote voetbalvereniging in Arnhem Zuid heeft één van de hoogste contributiebijdragen 
maar hanteert wel een wachtlijst. Het streven is om de leden dan ook het beste te 
bieden. De voetbalverenigingen met jeugdvoetbal hebben min of meer jeugd gehad sinds 

de oprichting op één na. Eén voetbalvereniging in Arnhem Noord is sinds drie jaar 
geleden echt begonnen met jeugd. “De doorstroming stokte en de club wilde niet 
afhankelijk zijn of voetballers naar het 1e elftal wilden komen van andere 
voetbalverenigingen”, zegt de betreffende voorzitter.  
 

Perspectief gemeente 
De gemeente heeft een eigen sportbeleid dat erop is gericht zoveel mogelijk Arnhemmers 
het mogelijk te maken om te sporten. “Dit is ook van toepassing op de jeugd”, volgens 
de respondent. Jeugdvoetbal is voor de gemeente belangrijk omdat voetbal een 

volkssport is. De volkssport heeft aantrekkingskracht op jongeren en is daarmee een 
middel om sportdeelname te bevorderen aldus de drie respondenten. De volkssport 
voetbal doet het goed omdat Arnhem bekend staat als een gesplitste stad. Enerzijds de 
hoger opgeleiden en anderzijds heeft Arnhem vier Vogelaarwijken. De respondent zegt 
hier verder over: “de gemeente wil voetbal aanbieden aan haar inwoners omdat het 
aansluit bij de wensen.” De gemeente zet sport steeds meer in als middel, een middel 
van integraal beleid. Uitgesproken is dat de sportvereniging de plek is waar sport 
plaatsvindt. Verenigingsondersteuning is één van de mogelijkheden om dit te 
bewerkstelligen. Een respondent spreekt het volgende uit: “jeugdvoetbal levert de 
voetbalverenigingen geen extra inkomsten op, er moet meer tijd ingestoken worden, het 
kader is moeilijker te vinden. Het aanbieden van jeugdvoetbal door een 
voetbalvereniging is enorm belangrijk omdat zij zo een taak van de gemeente 
wegnemen.” De gemeente realiseert zich dat de voetbalvereniging zelf bepaalt of 
jeugdvoetbal wordt aangeboden maar de gemeente zal er alles aan doen om 

jeugdvoetbal te realiseren. Te denken valt aan combinatiefuncties die worden weggezet 
bij voetbalverenigingen om de kwaliteit van het kader op te schroeven en de koppeling te 
maken met verschillende sectoren. School en sport worden op deze manier bijvoorbeeld 
gekoppeld. Een vorm van integraal beleid.  

 
De vergelijking van beleid tussen voetbalvereniging en gemeente 
Het moge duidelijk dat alle voetbalverenigingen beleid voeren net als de gemeente. 
Voetbalverenigingen die nu groot zijn en te kampen hebben met overbelasting, hebben 
duidelijke functieomschrijvingen voor de verschillende taken. De organisatie staat. De 

gemeente en voetbalverenigingen verschillen in eerste aanleg om jeugdvoetbal te 
organiseren. De gemeente doet dit omdat zij het belangrijk vindt dat iedereen sport, 
voetbal is ook een sport en sluit aan bij de behoeften van de inwoners. 
Voetbalverenigingen organiseren jeugdvoetbal omdat het voor doorstroming zorgt. De 

voetbalvereniging moet blijven bestaan omdat daarmee een taak van de gemeente wordt 
overgenomen. Jeugdvoetbal organiseren is niet gemakkelijk. Dit blijkt uit interviews met 
voorzitters en ambtenaren. De problematiek die komt kijken bij jeugd is een lastig 
verhaal waar specifieke ondersteuning voor nodig is. Voetbalverenigingen met veel 
allochtonenjeugd hebben te maken met nog een andere problematiek die lastig te 

ondervangen is. De gemeente realiseert zich dit terdege en wil ondersteuning bieden om 
de voetbalvereniging tegemoet te komen. 

5.1.2 Positie 

In het verleden zijn stappen ondernomen in de Arnhemse amateurvoetbalwereld aan de 
hand van het werkdocument, „Herschikken en indikken‟. In dit werkdocument is 
beschreven dat in de gemeente Arnhem minder voetbalverenigingen nodig waren en dat 
voetbalverenigingen (soms) gedwongen werden om te fuseren. De positie van de 

voetbalverenigingen werd door dit beleid beïnvloed. Het gemeentelijk beleid had invloed 
op hoeveel voetbalverenigingen actief konden blijven in de gemeente Arnhem. 
Perspectief voetbalverenigingen 
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Alle 14 voetbalverenigingen kunnen zelfstandig beleid voeren. Het voetbaltechnische 

beleid is de verantwoordelijkheid van de voetbalvereniging zelf. Voor de overige zaken is 
de invloed aanwezig van andere partners. Sponsoren hebben een bepaalde invloed. 
Sponsoren zorgen voor inkomsten. Er wordt opgemerkt door een voorzitter uit Arnhem 
Noord dat het speelniveau invloed heeft op de sponsorinkomsten. Een voetbalvereniging 

in Arnhem Zuid heeft berekend dat zij per lid €400,00 per jaar kwijt zijn terwijl de 
contributie per maand €15,00 bedraagt. Het is duidelijk dat extra inkomsten wenselijk 
zijn om bijvoorbeeld veldhuur te kunnen opbrengen. Een voorzitter van een andere 
voetbalvereniging uit Arnhem Zuid verwoordt het zo: “in principe kunnen we alles 
zelfstandig doen, alleen dan zal voldoende geld beschikbaar moeten zijn en dat is er 

niet.” Een andere factor die door alle 14 voetbalverenigingen naar voren komt, zijn de 
kantineopbrengsten. Dit is een belangrijk onderdeel van de inkomsten. 
Voetbalverenigingen zijn zich bewust dat de senioren voor inkomsten zorgen. Het hebben 
van senioren is daarom van wezenlijk belang voor het voortbestaan. Tenslotte wordt de 

financiële positie bepaald door de contributie-inkomsten. Zeker drie voetbalverenigingen 
willen niet de hoogste contributie vragen binnen Arnhem omdat zij bang zijn dat leden 
weg zullen lopen. Het betreft vooral organisaties die niet voldoende (jeugd)leden hebben. 
Opvallend is dat voetbalverenigingen met veel jeugdleden niet bezig zijn om de 
contributie omhoog te schroeven.  
 
De KNVB heeft ook invloed op het beleid. De KNVB is de belangenbehartiger van de 
voetbalverenigingen. Zij stellen scheidsrechters aan. Voetbalverenigingen zullen aan de 
hand van reglementen moeten handelen. De bond biedt sinds enkele jaren 
clubondersteuning aan. Er zijn in Arnhem vier voetbalverenigingen waar 
verenigingsondersteuners actief zijn, twee in Noord en twee in Zuid. De 
voetbalverenigingen hebben zelf weinig inspraak op het beleid van de KNVB. Zij hebben 
tweejaarlijks een bijeenkomst waar inbreng mogelijk is.  
 

De gemeente Arnhem is een andere partner van de voetbalverenigingen met invloed op 
het beleid. Ten eerste huren alle voetbalverenigingen de velden van de gemeente. Het 
verhogen van de veldhuren heeft zijn invloed op het beleid. Een voetbalvereniging in 
Arnhem Noord zegt: “het verhogen van de prijzen heeft invloed op de hoogte van de 

contributie. Het verhogen van de contributie kan leiden tot het afhaken van leden.” De 
gemeente is degene die voorziet in voorzieningen. In „Tarieven voor de Sport‟ van de 
Gemeente Arnhem (2001) staat dat de lasten van de investeringen voor rekening zijn 
van de overheid en niet meegenomen worden in de tariefberekening. De 
voetbalvereniging betaalt uitsluitend een bijdrage in de exploitatiekosten van de 

accommodatie. De gemeente Arnhem heeft hiervoor bewust gekozen om een evenwichtig 
en doorzichtig systematiek te krijgen. Het is opvallend dat het tarievenbeleid niet benut 
wordt om gebruikers te stimuleren mee te werken aan een optimale bezetting van de 
sportaccommodatie. Efficiency en rendement spelen geen rol. Het argument dat gegeven 

wordt voor deze invulling is dat het in uurtarief verwerken van stimulansen om aan de 
normen te voldoen is lastig. Een voetbalvereniging wordt niet gestimuleerd tot 
schaalvergroting. Andere beleidsinstrumenten kunnen inziens van de gemeente meer 
effect sorteren zoals directe subsidiering en regelgeving voor verhuur van de 
sportaccommodatie. Ten slotte is het tarievenbeleid niet bedoeld om de 

voetbalvereniging te stimuleren om bij te dragen aan verwezenlijking van wenselijk 
geachte (maatschappelijke doelen) (Gemeente Arnhem, 2001). Er wordt gesteld dat 
andere beleidsinstrumenten hiervoor meer geschikt zijn. Welke dat zijn, wordt niet 
benoemd. Duidelijk komt naar voren in het tarievenbeleid dat het op peil houden van de 

accommodatie een taak is van de gemeente. Het onderhoud van de velden is in ieder 
geval bij twee voetbalverenigingen ter sprake gekomen. Een voorzitter van een 
voetbalvereniging met overbelasting zegt: “de prijs die betaald wordt voor de velden 
komt niet overeen met de kwaliteit van de velden.” Een ambtenaar van Sportbedrijf 
Arnhem zegt in de Werkgroep Voetbal dat over puur het onderhoud van de velden geen 

klachten zijn binnengekomen. Onderhoud wordt ook opgevat als capaciteit en 
bijvoorbeeld kunstgras. Dit is bekend bij Sportbedrijf Arnhem. Bij drie 
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voetbalverenigingen is de opstal eigendom van de voetbalvereniging. Hier kan zelfstandig 

beleid op worden gevoerd.  
 
Het hebben van gekwalificeerd kader is een belangrijk thema bij het merendeel van de 
voetbalverenigingen (10 van de 14). Drie voetbalverenigingen hebben afspraken met het 

CIOS als erkend leerbedrijf. Zodoende heeft de voetbalvereniging én kader én 
gekwalificeerd kader. Twee voetbalverenigingen met onderbenutting geven aan dat zij 
ook graag een erkend leerbedrijf willen worden. Het betreft dezelfde redenen als 
bovenstaand. Kwalificatie van het kader is belangrijk omdat het omgaan met jeugd een 
bepaalde achtergrond vereist. Jeugd brengt andere problemen met zich mee dan 

senioren. Een voorzitter uit Arnhem Noord zegt: “ik vind het belangrijk dat het kader 
bijgeschoold wordt in interculturele communicatie.” Een andere reden om kwalitatief 
beter te worden houdt in dat het inherent is dat de kwaliteit van het kader omhoog moet. 
Drie voetbalverenigingen zijn bereid tot het betalen van cursussen. Eén 

voetbalvereniging stelt de eis dat een vrijwilliger dan een x-aantal jaar betrokken blijft. 
Voor een andere voetbalvereniging met onderbenutting uit Arnhem Noord is het geen 
prioriteit om door de hele voetbalvereniging gekwalificeerd kader te krijgen. Naast het op 
kwaliteit brengen van het kader is het überhaupt krijgen van kader een probleem bij acht 
voetbalverenigingen (5 in Noord en 3 in Zuid). De overige voetbalverenigingen denken 
dat het hebben van voldoende kader te maken heeft met de persoonlijke benadering. Het 
inzetten van verenigingsondersteuners zowel vanuit de KNVB en Sportbedrijf Arnhem zijn 
bedoeld om onder andere kaderwerving nieuw leven in te blazen. In de Werkgroep 
Voetbal blijkt dat alle partijen achter professionalisering staan van de voetbalvereniging. 
Professionalisering zal bijdragen aan kwaliteitsverbetering bij de voetbalvereniging en 
daarmee het aantrekkelijk maken van de voetbalvereniging. Naar de mogelijkheden en 
de wensen tot professionalisering zal gekeken worden. Een voorzitter vertelt: “we werven 
momenteel vrijwilligers langs de lijn. Aanspreken werkt het beste.” Daarnaast is een 
ontwikkeling zichtbaar in Arnhem van het in kaart brengen van het ledenbestand. Wat 

doen de leden, wat doen hun ouders en waar zijn zij geïnteresseerd in? Ook zegt een 
voorzitter: “we moeten blij zijn als iemand zegt een uurtje te willen helpen. Alle beetjes 
helpen en wie weet wat eruit voortvloeit.” Bij vier voetbalverenigingen is het al beleid om 
vooraf bij aanmelding van een jeugdlid een formulier in te vullen als ouder. Geen 

formulier betekent eigenlijk geen lid worden. Vrijwilligersbeleid staat bij geen 
voetbalvereniging op papier, op een uitzondering na. De persoonlijke benadering door 
voornamelijk het bestuur is het uitgangspunt. Een voorzitter van een voetbalvereniging 
uit Arnhem Noord wil de mensen benaderen en aanspreken. Hen een gevoel van thuis 
meegeven zodat ze vaker willen komen. Eén voetbalvereniging met overbelasting uit 

Arnhem Noord is al zover dat een aspect uit bijvoorbeeld de hockeywereld is 
overgenomen. Iedereen behoort vrijwilligerswerk te doen en anders dient het afgekocht 
te worden. Enkele voetbalverenigingen uit Arnhem verwijzen naar dit voorbeeld als 
mogelijke oplossing binnen hun eigen voetbalvereniging. Niemand zit hier echter op te 

wachten.  
 
Het ledenaantal is bij een groot aantal voetbalverenigingen (10 van de 14) niet naar 
wens van de voetbalvereniging. In Arnhem zijn vier voetbalverenigingen die een 
wachtlijst hebben of overwegen. Zij kampen met een (verwacht) tekort aan capaciteit. 

Van de 10 voetbalverenigingen met te weinig leden, geven er vier aan dat het tekort 
komt omdat er te weinig kader is. Er is meer jeugd mogelijk maar het kader ontbreekt. 
De andere zes voetbalverenigingen geven geen duidelijke reden aan waarom zij een 
tekort hebben. Zij spreken wel uit dat meer leden welkom zijn. Een maximum is niet ter 

sprake gekomen. Het is afhankelijk van de visie van de voetbalvereniging of een 
voetbalvereniging aan haar maximum zit. Eén voetbalvereniging wil meer leden maar wil 
niet tot het uiterste gaan omdat de sfeer niet ten goede komt. Dit is een voorbeeld van 
een voetbalvereniging waar het ledenaantal niet naar wens is maar men is niet bereid om 
volledige bezetting te creëren. Het vaak gehoorde argument voor meer leden is dat 

voldoende leden vooral belangrijk zijn om niet afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld 
sponsorinkomsten. Het quitte kunnen draaien staat voorop en dat is nu niet mogelijk. 



Overal voetballen … 

 - 49 - 

Eén van de zes voetbalverenigingen heeft met een teruglopend ledenaantal te kampen 

omdat zij al een aantal jaar geleden hebben aangegeven te gaan verhuizen. Op het 
moment is het behelpen tot de verhuizing een feit is. De verhuizing had al plaats moeten 
vinden waardoor de voetbalvereniging er nu minder rooskleurig voor staat. De wijk waar 
zij naar toe verhuizen, herbergt een enorme potentie wat de toekomstplannen alleen 

maar goed zal doen.  
 
De meeste voetbalverenigingen uitgezonderd de fusieclubs zitten hun hele bestaan al in 
dezelfde wijk en vaak op dezelfde locatie. Niet één voetbalvereniging klaagt over de 
ligging van het sportpark. Veelgehoorde commentaren zijn in de trant van goede 

bereikbaarheid en goede parkeergelegenheid. Ook het afzijdig liggen van de woonwijk is 
een vaak gehoord antwoord. Eén voetbalvereniging in Noord geeft aan dat de 
parkeergelegenheid niet altijd toereikend is. Dit levert soms problemen. Een andere 
voetbalvereniging heeft het gewaagd de sprong te maken van Noord naar Zuid. Het was 

een bewuste keuze, ingegeven door het concurrentieverhaal. De voorzitter zegt: “de 
toeloop van jeugd bleef beperkt. Dit bracht de continuïteit in gevaar. De toeloop in Zuid 
zat goed omdat er net een nieuwe wijk was gebouwd.” Er gaat binnenkort een andere 
voetbalvereniging dezelfde stap wagen ingegeven door dezelfde omstandigheden. 
Voetbalverenigingen in Noord en Zuid zeggen dat door wijkveranderingen de 
voetbalvereniging ook is veranderd. Wijkveranderingen zijn ontstaan door het gevoerde 
beleid van de gemeente. Het bepalen van waar woningbouw nog mogelijk is en wat voor 
woningbouw heeft invloed op een wijk en de omringende wijken. Het besluiten om tot 
wijkrenovatie over te gaan is ook bepalend voor wijkveranderingen. Opvallend is dat 
geen enkele voetbalvereniging de omgekeerde stap heeft genomen. Een verhuizing van 
Zuid naar Noord is nooit aan de orde geweest. Zo is in Noord een voetbalvereniging 
actief in een wijk, al heel lang, waar zij de wijk hebben zien veranderen. Er zijn meer 
allochtonen komen wonen. Ook jonge gezinnen. De voetbalvereniging heeft te maken 
gekregen met een bepaalde problematiek die ontstaan is door deze verandering. De 

jeugdafdeling is om deze reden afgestoten. Een voorzitter van een voetbalvereniging in 
Arnhem Zuid verwoordt het op deze manier: “de instroom van de lagere sociale klasse 
een 10-15 jaar geleden heeft de cultuur van de wijk veranderd. Sindsdien is er weinig 
veranderd.” Er zijn negen voetbalverenigingen die actief zijn in een zogenaamde 

volksbuurt / Vogelaarwijk. Geen van allen heeft zoveel leden dat een wachtlijst nodig is. 
Juist bij deze voetbalverenigingen is soms een jeugdafdeling afwezig omdat problematiek 
die gemoeid gaat met volksbuurten / Vogelaarwijk niet opgelost kan worden door de 
voetbalvereniging.  
 

Een ander verschijnsel is dat één voetbalvereniging min of meer haar leden uit één wijk 
heeft en een andere voetbalvereniging haar leden uit meerdere wijken binnenhaalt. Dit 
gebeurt zowel in Zuid als in Noord. De impact op de grootte van de voetbalvereniging is 
gering omdat het zowel kleine als grote voetbalverenigingen betreft. Voorzitters wijten 

het meer aan de cultuur van de voetbalvereniging en de cultuur in de wijk. Als deze twee 
niet overeenkomen, komt het sneller voor dat meerdere wijken als verzorgingsgebied 
dienen. De prestaties en de kwaliteit hebben eerder invloed op de herkomst van leden 
volgens de voorzitters. Een voorzitter zegt: “De club heeft een goede uitstraling en een 
stuk kwalitatief goed kader dat ervoor zorgt dat de club in trek is bij mensen.” Dit wordt 

onderschreven door andere voorzitters. Zo spreekt een voorzitter het volgende uit: “De 
voetbalvereniging heeft een slechtere naam opgebouwd waarvan de huidige 
voetbalvereniging nog last heeft.” De voorzitter van een voetbalvereniging uit Zuid zegt: 
“Mede afhankelijk van de prestaties van het eerste elftal is het ledenaantal gegroeid.”  

 
Perspectief gemeente 
Volgens de gemeente Arnhem is de relatie met de voetbalverenigingen in positieve zin 
veranderd. Het is belangrijk te nuanceren. De ene afdeling heeft meer contact en beter 
contact dan een andere afdeling. De gemeente is een breed woord. De verbetering is 

volgens een ambtenaar ontstaan door: “de ambtenaar is niet meer degene die alles 
weet. Het maatschappelijk inzicht heeft dit bewerkstelligd.” De drie ambtenaren zijn het 
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erover eens dat luisteren en elkaar opzoeken belangrijke punten zijn voor een goede 

relatie. De projectmatige aanpak ontstaan door het in leven roepen van de Werkgroep 
Voetbal is de manier om de relatie te ontwikkelen. De partijen die met voetbal van doen 
hebben, zitten nu om de tafel. Er zijn kortere lijntjes. De ambtenaren stellen dat er meer 
oog is voor de voetbalvereniging. Een ambtenaar verwoordt het op de volgende wijze: 

“het is belangrijk om te weten wat er speelt binnen een voetbalvereniging. Behoeften 
worden dan sneller zichtbaar en er kan op ingesprongen worden.” Een andere ambtenaar 
plaatst de volgende kanttekening: “de gemeente wil ondersteunen als een 
voetbalvereniging aangeeft dat ze willen maar niet weten hoe. Niet als een 
voetbalvereniging überhaupt zichzelf niet wil verbeteren.” De ondersteuning blijft dan 

achterwege. Voetbalverenigingen kunnen nu eerder aankloppen voor ondersteuning. 
Nieuwe vormen van ondersteuning staan in de kinderschoenen. Combinatiefuncties en 
sport- en spelmedewerkers inzetten op verschillende plekken zijn manieren om de 
voetbalvereniging ondersteuning te bieden. De gemeente is zich bewust van nog een 

tweetal aspecten. Enerzijds is het bij overleg belangrijk te realiseren dat de bestuurder 
vrijwilliger zijn en anderzijds hebben voetbalvereniging de vrijheid om zelf beleid op te 
stellen. Voetbalverenigingen met enkel en alleen seniorleden is mogelijk. De gemeente 
kan hen niet direct dwingen ander beleid te voeren. De gemeente is terughoudend in het 
inzetten van machtsmiddelen. Een ambtenaar zegt: “Er is geen protocol waarin staat hoe 
te handelen bij herhaaldelijk achterwege blijven van verplichtingen. De gemeente gaat 
ver mee met het zoeken naar oplossingen en het bieden van kansen. Het probleem is dat 
de gemeente uiteindelijk de leden ermee heeft.” Dit bemoeilijkt het inzetten van 
machtsmiddelen. Daarbij heeft het volgens de drie ambtenaren een negatieve connotatie 
die niet wenselijk is. De gemeente wil zich presenteren als ondersteuner.   
 
De vergelijking van positie tussen voetbalvereniging en gemeente 
Bij het bepalen van de positie van de voetbalvereniging is er geen externe partij die 
invloed heeft op het voetbaltechnisch beleid. De KNVB en gemeente hebben middels hun 

reglementen en vergunningen invloed op het beleid. Veldhuurverhogingen kunnen het 
gevoerde beleid beïnvloeden. De velden zijn eigendom van de gemeente wat de positie in 
principe kwetsbaar kan maken. Andere factoren die bepalen in welke positie de 
voetbalvereniging zich bevindt, zijn het kader en de locatie van de club. Het werven van 

kader is voor een groot deel een probleem. De grote(re) voetbalverenigingen hebben hier 
minder last van. Eén voetbalvereniging met overbelasting is al zover dat iedereen wordt 
verplicht vrijwilligerswerk te doen of het af te kopen. Gekwalificeerd kader is voor het 
omhoog stuwen van de kwaliteit van essentieel belang. Ook een theoretische 
achtergrond om met jongeren te werken is een surplus. Niet alle voetbalverenigingen 

met name degenen met onderbenutting hechten hier belang aan. De locatie van de 
voetbalvereniging is ook bepalend. Een wijk waarin juist veel kinderen wonen of juist 
veel ouderen heeft invloed op de samenstelling van het ledenbestand en omvang. Het is 
niet altijd mogelijk om te verhuizen als een ontwikkeling wordt geconstateerd. De 

ontwikkeling wordt vaak beïnvloed door gemeentelijk beleid. Woningbouw en type 
woningen heeft invloed op de wijksamenstelling en ontwikkeling. Ruimte voor sport heeft 
tot op heden nog niet de hoogste prioriteit. De gemeente probeert de positie van de 
voetbalverenigingen te verbeteren door meer te kijken naar behoeften. Op de 
bovenstaande factoren wordt momenteel niet gestuurd door de gemeente. Het zijn 

factoren die van invloed (kunnen) zijn maar specifieke aandacht ontbreekt. 
Ondersteuning is een middel om de voetbalvereniging te verbeteren. De positie van een 
voetbalvereniging kan veranderen als de gemeente beslissingen gaat nemen. 
Jeugdvoetbal belangrijk(er) maken kan consequenties hebben voor voetbalverenigingen 

met weinig tot geen jeugdleden. Tot op heden is ondersteuning is het enige middel dat 
ingezet wordt om de positie van de voetbalvereniging te veranderen. Voor het overige 
wordt een afwachtende houding ingenomen door de gemeente. Voetbalverenigingen 
stippen aan dat het belangrijke factoren zijn waar aandacht aan besteed wordt maar niet 
met overgave. De positie wordt niet drastisch veranderd. 
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5.1.3 Sturing 

Onlangs heeft in Arnhem Noord bij het sportpark Valkenhuizen een veldenruil 
plaatsgevonden. Vanwege woningbouw is een veld verdwenen bij ESCA maar zij hebben 
daarvoor een ander veld wat Vitesse 1892 momenteel niet nodig heeft teruggekregen. In 
overleg maken beide voetbalverenigingen gebruik van dit veld waarbij het eerste recht 

ligt bij ESCA omdat zij meer behoefte hebben aan dit veld. De veldruil heeft 
plaatsgevonden omdat de gemeente heeft ingegrepen. 
 
Perspectief voetbalverenigingen 

Het is belangrijk dat de voetbalverenigingen niet met elkaar concurreren. Dit doet het 
voetbal geen goed, is één kant van de medaille. Een voorzitter van een voetbalvereniging 
met onderbenutting uit Arnhem Zuid zegt: “het is belangrijk dat voetbalverenigingen 
jeugdleden hebben. Het moet niet zo zijn dat voetbalverenigingen te groot worden en 
daarnaast andere voetbalverenigingen „wegconcurreren.” Een andere voetbalvereniging 

uit Arnhem Noord meent: “de voetbalverenigingen beconcurreren elkaar en dat kan 
leiden tot een leegloop bij een club.” De andere kant van de medaille is dat ook 
voetbalverenigingen zich bewust zijn dat zij elkaar concurrent zijn. “Alle 
voetbalverenigingen in de gemeente Arnhem zijn in feite elkaars concurrent. Dus iedere 

voetbalvereniging wil daarom de randvoorwaarden op orde hebben om het voetbal voor 
zoveel mogelijk leden te kunnen aanbieden”, aldus een voorzitter van een 
voetbalvereniging met overbelasting. Een veelgehoorde term is bestaansniveau. Drie 
voetbalverenigingen vinden dat er teveel clubs zijn. Argumenten die hiervoor worden 
aangedragen, zijn teruglopend aantal jongeren die gaan voetballen en dat enkele 

voetbalverenigingen geen bestaansrecht meer hebben. Andere voetbalverenigingen zijn 
niet per se van mening dat er teveel voetbalverenigingen zijn maar dat wel gekeken 
moet worden naar het bestaansrecht. Geen bestaansrecht is volgens een voorzitter uit 
Arnhem Noord: “de club alleen op senioren draait en de vaste lasten eigenlijk te hoog 

zijn én de wijk waarin de club actief is aan het vergrijzen is en de club een matig imago 
heeft.” Een andere voorzitter uit Arnhem Zuid die vindt dat er teveel voetbalverenigingen 
zijn, vertelt: “bestaansniveau houdt in dat de club voldoende leden heeft en daarmee 
competitiewaardig is.” Het hebben van grote en kleine voetbalverenigingen in de 
gemeente Arnhem is voor geen enkele voetbalvereniging een probleem. Het wordt pas 
zorgelijk als er maar vier of vijf over blijven die tegen elkaar spelen. Dat is niet de 
bedoeling van de sport. Maar kleine voetbalverenigingen hebben ook bestaansrecht 
omdat zij een sociale functie uitoefenen richting de wijk. Een andere kreet is: “kinderen 
kunnen dichtbij huis voetballen en dat is ook wat waard.” Er zijn enkele kleine 
voetbalverenigingen mede omdat zij verschillen op basis van achtergrond en interesses. 
“Het mixen van deze clubs is niet mogelijk”, antwoordt een voorzitter uit Arnhem Noord.  
 
De voetbalverenigingen zien de rol van de gemeente met name op 
ondersteuningsgebied. De gemeente wil meer jongeren aan het sporten krijgen. Dan 

zullen de sportverenigingen waaronder voetbalverenigingen af en toe ondersteund 
moeten worden. Een voorzitter uit Arnhem Zuid zegt: “De maatschappelijke functie van 
een voetbalvereniging is vaak groot. Maatschappelijke functie kan gedefinieerd worden 
naar ledenaantallen.” Een andere voorzitter vertelt: “de sociale functie van de 

voetbalvereniging moet worden meegewogen.” Voetbalverenigingen die te weinig kader 
hebben, zouden graag ondersteuning krijgen. Het hoeft zeker niet altijd financieel te zijn. 
Extra handen is net zo belangrijk. “Banenpoolers zijn een welkome versterking binnen 
een voetbalvereniging. Zij kunnen het werk doen dat blijft liggen door een gebrek aan 
kader”, antwoordt een voorzitter van een voetbalvereniging met onderbenutting. Een 

voorbeeld dat ook ter sprake is gekomen, is het aanbieden van busjes als vervoer een 
probleem is. Er hoeft dan minder kader geworven te worden. Ook willen 
voetbalverenigingen (3) dat de gemeente een plan schrijft wat zij willen bereiken met 
voetbal in Arnhem op de lange termijn. “Waar moet gevoetbald worden en hoe? Door 

middel van subsidies of juist het stoppen ervan kan hierin gestuurd worden”, aldus een 
voorzitter. Eenzelfde antwoord geeft een voorzitter uit Arnhem Zuid: “de gemeente en 
KNVB dienen zich duidelijk uit te spreken met hoeveel voetbalverenigingen de gemeente 
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wil doorgaan, om zo meer te focussen qua aandacht, tijd en geld.” De 

voetbalverenigingen verwachten dat hiermee de spreidingsproblematiek door de 
gemeente meer gestuurd kan worden. Over het algemeen denken de 
voetbalverenigingen dat de spreidingsproblematiek het gevolg is van autonome 
processen. Grote voetbalverenigingen worden groter omdat het verzorgingsgebied blijft 

groeien. Kleine voetbalverenigingen blijven bezig kader te werven. De kleine 
voetbalverenigingen gaan bijvoorbeeld pas over tot jeugdvoetbal als er kader is. Het 
kader blijft weg dus het is moeilijk de situatie om te keren. Het betrekken van hetzelfde 
sportpark is geen probleem vinden de voetbalverenigingen die in deze situatie zitten. 
Zoals een voorzitter het verwoordde: “het bijt elkaar niet.” 

 
Perspectief gemeente 
Het uitgangspunt voor de gemeente is dat iedere jongere in zijn eigen wijk kan sporten. 
Of dit voetbal betreft of een andere sport is van secundair belang. De mogelijkheid om te 

kunnen sporten is belangrijk. Voetbalverenigingen die weinig of geen jeugd hebben waar 
echter veel jongeren wonen, is moeilijk te begrijpen. Een ambtenaar zegt hierover: “het 
geeft een machteloos gevoel. Er wordt niet bereikt wat de wijk nodig heeft.” De 
spreidingsproblematiek wordt momenteel nog niet opgepakt door de gemeente. 
Voetbalverenigingen kunnen zo groot worden dat daar ruime overbezetting gaat 
plaatsvinden en vice versa. Sturen richting grote voetbalverenigingen kan door middel 
van extra capaciteit aanleggen. “Dit is niet wenselijk omdat het probleem daarmee alleen 
maar groter wordt”, volgens een ambtenaar. Het is belangrijk om te weten te komen 
waarom jongeren niet kiezen voor de voetbalvereniging uit de wijk.1 Het is een slechte 
ontwikkeling als jongeren niet kiezen voor de voetbalvereniging in hun eigen wijk omdat 
óf de voetbalvereniging een slecht imago heeft óf omdat het geen veilige omgeving 
biedt. Hierover zijn de ambtenaren het eens. Een ambtenaar zegt: “de marktwerking 
gaat op een dergelijk moment werken. Het plannen van accommodaties wordt op dat 
moment lastig bij een marktwerking.” Een andere ambtenaar zegt dat gemeente kan 

sturen door kleine voetbalverenigingen te ondersteunen. Zorgen dat zij weer gezond 
worden en een beter imago krijgen. Jongeren dwingen om de dichtstbijzijnde 
voetbalvereniging te kiezen is niet mogelijk maar zorgen dat de dichtstbijzijnde 
voetbalvereniging net zo aantrekkelijk is als de verder weggelegen voetbalvereniging is 

mogelijk. Dit is ook een vorm van sturen. Om tot de juiste ondersteuning te komen is 
doorlichten belangrijk. Een ambtenaar vertelt: “het doorlichten van de voetbalvereniging. 
Hoe staan zij ervoor? Hoe staat het met de accommodatie? Wat moet er gebeuren?” 
Deze vragen kunnen helpen bij het opstellen van een plan. De Werkgroep Voetbal heeft 
een belangrijke rol bij het doorlichten van de voetbalvereniging. Gezamenlijk wordt 

besloten wat gedaan en niet gedaan wordt. De drie ambtenaren zeggen gezamenlijk dat 
de overheid een voorwaardenscheppende rol heeft waarbij zij de regierol hanteren. 
Inbreng van meerdere partijen is belangrijk omdat elke partij zijn eigen informatie heeft 
die tezamen een goed beeld vormt van de situatie. De verwachting is dat er nog enkele 

voetbalverenigingen verdwijnen / fuseren. Het is gebaseerd op de gedachte dat in de 
toekomst misschien voetbalverenigingen zich niet meer kunnen bedruipen. Er is nog 
geen concreet beleid waar de gemeente heen wil met de voetbalverenigingen. Dit kan 
ook nog van invloed zijn op het aantal voetbalverenigingen.  
 

De rol van de voetbalverenigingen in het gebeuren volgens de gemeente is om open te 
staan, mee te denken. Een ambtenaar verwoordt het: “een open houding helpt, zelf 
verbindingen leggen naar de buitenwereld.” Het kan best zwaar zijn waar 
voetbalverenigingen tegenaan lopen maar op zijn minst kan dit verwacht worden. In 

principe is de spreiding in orde. Een optimale spreiding is moeilijk te realiseren. Het 
ideaalplaatje van alle respondenten binnen de gemeente is om midden in de wijk een 
sportvereniging ofwel voetbalvereniging te hebben. Eén ambtenaar doet een voorstel om 
de spreiding te optimaliseren. Financiële consequenties verbinden aan de mate van de 
maatschappelijke functie. Voetbalverenigingen zonder of weinig jeugd een hoger tarief 

                                         
1 Momenteel doet een student van de HAN een afstudeeronderzoek naar de beweegredenen van jongeren om 

voor de voetbalvereniging te kiezen. 
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laten betalen voor de veldhuur. En voetbalverenigingen met veel jeugd tegemoet komen. 

Dit is natuurlijk pas mogelijk als de gemeente besluit dat jeugd voorrang krijgt. De 
ambtenaar onderbouwt: “jeugd hebben kost de voetbalvereniging alleen maar geld en 
tijd.” Het wordt daarmee gunstig en aantrekkelijk om jeugdvoetbal te organiseren. 
Voetbalverenigingen zonder jeugd en die zich niet kunnen bedruipen, zullen verdwijnen.  

 
Sturen is volgens de ambtenaren, uitspreken in beleid wat de rol van de 
voetbalvereniging is. “Het richting geven aan waar men heen wilt.” Een ambtenaar 
definieert sturen als volgt: “sturen is op basis van beleidsvoornemens die gebaseerd zijn 
op feitelijkheden en ontwikkelingen en daarop keuzes maken en om te vervolgen met 

acties ondernemen.” De gemeente moet ervoor zorgen dat niet alleen stedelijke 
ontwikkelingen worden meegenomen maar ook landelijke ontwikkelingen. Sturen komt 
vanuit beleid waar uitspraken worden gedaan. Dit alleen is niet voldoende volgens een 
ambtenaar: “er moet een actieplan komen.” Belangrijk om mee te nemen is dat sturen 

niet alleen gebeurt. De partners die samen het beleid uitvoeren, zijn ook de partijen die 
gestuurd worden en sturen. Een ambtenaar zegt: “het is ook een verhaal van de politiek. 
Welke richting willen zij op. Deze keuzes bepalen ook wat er mogelijk is.” In de 
gemeente Arnhem is de situatie sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen dat het 
College van Burgemeester en Wethouders bestaat uit drie PvdA wethouders, één CDA 
wethouder en één Groenlinks wethouder. De PvdA is de grootste partij met 13 
raadszetels. CDA heeft 4 zetels net als Groenlinks. Daarmee heeft het College van B&W 
een krappe meerderheid, 21 van de 39 raadszetels. De wethouders die betrokken zijn bij 
sport, onderwijs en jeugdbeleid zijn beiden van de PvdA. Nu gemeente Arnhem een links 
georiënteerd College van B&W heeft, zal de gemeente andere keuzes maken dan bij een 
rechts georiënteerd College van B&W. 
 
Het sturen zou geoptimaliseerd kunnen volgens de respondenten bij de gemeente. 
Binnen de voetbalsector is nu pas daadwerkelijk begonnen met het sturen richting 

voetbalverenigingen. Het is een enorme inhaalslag die uiteindelijk ertoe zal zorgen dat de 
mate van sturen minder intensief wordt. De inhaalslag is begonnen omdat escalatie 
dreigde binnen de voetbalwereld. Een ambtenaar vertelt: “sturen is altijd nodig. De mate 
van intensiteit is echter wisselend.” Het blijft belangrijk op zoek te blijven naar de juiste 

informatie. Dit traject kan nog intensiever plaatsvinden. Een mogelijkheid om sturen te 
optimaliseren is een jaarlijkse check. De ambtenaar met dit voorstel zegt hierover: “een 
jaarlijkse update draagt bij aan het feit dat de overheid pro-actiever kan handelen en 
eerder kan ingrijpen.” Daar komt nog bij dat de praktijk nog meer leidend moet worden 
voor keuzes. “De mate van de intensiteit om te sturen is een combinatie van kantoor en 

praktijk. Praktijk moet de doorslaggevende factor zijn”, aldus een ambtenaar. Sturen 
behoort in ieder geval niet te gebeuren alleen op basis van wensen van de 
voetbalvereniging. Het voldoen aan de wensen is de voetbalvereniging behandelen puur 
als klant. “De gewenste situatie die op papier is neergezet zal niet snel bereikt worden”, 

meent een ambtenaar. In de Werkgroep Voetbal komt naar voren dat sturen niet zo 
gemakkelijk is. Voor sturen op overbelasting of onderbenutting is nog geen 
overeenstemming. De voetbalverenigingen vinden dat in het verleden verworven rechten 
niet zomaar kunnen verdwijnen. Sturen op prognoses is niet zonder risico aldus een 
bestuurder van de Arnhemse Voetbalfederatie. “Prognoses kunnen nog weleens afwijken 

van de feitelijke ontwikkelingen. Dit kan dus zorgen voor verkeerde keuzes.” De 
gemeente Arnhem acht het echter volstrekt normaal dat gestuurd wordt op prognoses. 
De vraag of gestuurd kan worden op overbelasting of onderbenutting wordt niet duidelijk 
beantwoord. Het is in ieder geval een moeilijk thema.  

 
De vergelijking van sturing tussen voetbalvereniging en gemeente 
Zowel de voetbalverenigingen als gemeente zijn het erover eens dat de spreiding in 
principe niet slecht is. Er zijn volgens enkele voetbalverenigingen (zowel met 
overbelasting als onderbenutting) teveel voetbalverenigingen. Zij vinden dit omdat een 

klein aantal voetbalverenigingen tegen het bestaansniveau aanzit. Het niet kunnen 
bedruipen van zichzelf geldt als criterium. De gemeente en alle voetbalverenigingen zien 
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voor de gemeente een rol weggelegd als voorwaardenscheppend. Ook vinden beide 

partijen dat de beste situatie is als kinderen in hun eigen wijk voetballen. Alleen 
sommige voetbalverenigingen voornamelijk de voetbalverenigingen met overbelasting 
vinden dat zij elkaars concurrent zijn en dat voetballen in eigen wijk daarom niet altijd 
hoeft. De gemeente heeft op het moment te weinig gestuurd aldus de ambtenaren. 

Marktwerkingsmechanismen hebben de overhand gekregen. Er wordt een inhaalslag 
gemaakt waarbij het straks belangrijk is om continu de ontwikkelingen bij te houden. Up-
to-date blijven is van belang. De mate van intensiteit om te sturen is afhankelijk van de 
situatie en wat bereikt dient te worden. Tot op heden is het vooral praten over een 
gewenste situatie en wat men verwacht van sturen tussen gemeente en alle 

voetbalverenigingen. Het daadwerkelijk sturen heeft nog niet plaatsgevonden door de 
gemeente. De uitspraak dat kinderen in hun eigen wijk „moeten‟ voetballen zegt niets als 
er niet naar gehandeld wordt. Momenteel gebeurt op dit vlak weinig tot niets blijkt uit de 
interviews met voetbalverenigingen en gemeente. 

5.1.4 Instrumentarium 

Het huidige tarievenbeleid wordt momenteel geëvalueerd. Tarievenbeleid is één van de 
beleidsinstrumenten die de gemeente kan inzetten om te sturen. Het gehanteerde 
tarievenbeleid is opgesteld om een zo eerlijk mogelijk systeem te hanteren voor alle 
sportverenigingen. Het doel van het tarievenbeleid was niet om te sturen. Een 
mogelijkheid die nog benut kan worden door de gemeente om haar beleid kracht bij te 
zetten. 
 

Perspectief voetbalverenigingen 
Het hebben van ingangen bij de gemeente is een terugkerend aspect bij de alle 
voetbalverenigingen. Alle voorzitters geven aan dat het kennen van de juiste personen in 
het voordeel kan werken. Daarnaast is organisatorische ondersteuning een welkome 

versterking bij de meeste voetbalverenigingen met name bij degenen met 
onderbenutting. Een voorzitter van een voetbalvereniging met onderbenutting vindt 
momenteel dat de „nette‟ voetbalverenigingen juist gestraft worden en risicovollere 
voetbalverenigingen beloond worden. “Er wordt door de gemeente onvoldoende 
gehandhaafd.” Een andere voorzitter haakt hierop in: “de gemeente mag zeker eisen 

stellen en ook hard optreden als een club zaken aan de laars lapt.” Het oppakken van de 
spreidingsproblematiek is geen gedeeld probleem, blijkt uit de interviews met 
voetbalverenigingen. Er zijn twee voorzitters die aanstippen dat de gemeente niet altijd 
intern alles op orde heeft. “De ene afdeling kan dit zeggen en een andere afdeling 

verwerpt dit maar zo weer.” Een aanvullend voorbeeld is het volgende: “er moeten 
bomen gekapt worden volgens sportbedrijf maar daarvoor moet eerst een kapvergunning 
komen. De kapvergunning laat echter op zich wachten. Men werkt elkaar dus soms 
tegen.” Op één voetbalvereniging (met onderbenutting) na geven allen aan dat de relatie 
redelijk tot goed is momenteel. De relatie heeft wel een positieve ontwikkeling 

doorgemaakt.  
 
Perspectief gemeente 
De ambtenaren geven allen aan dat de beleidsinstrumenten die gemeente kan gebruiken, 

zijn: tarievenbeleid, accommodatiebeleid, subsidiebeleid en 
verenigingsondersteuningsbeleid. Eén ambtenaar zegt dat de huidige 
beleidsinstrumenten toereikend moeten zijn, het hangt alleen af waar een instrument 
voor wordt ingezet. Een andere ambtenaar meent dat de beleidsinstrumenten niet 
toereikend zijn momenteel. “Er wordt niet gestuurd. De beleidsinstrumenten worden niet 

ingezet als sturing maar om eerlijkheid te bevorderen bij sportverenigingen.” Dezelfde 
ambtenaar geeft aan dat sturen ook een kwestie is van durven te handelen. “Er moet 
gehandeld worden naar de visie die de gemeente heeft.” Het is belangrijk om de 
beleidsinstrumenten up-to-date te houden. Dit moet geborgen worden in de organisatie. 

Dit bevordert de effectiviteit. Een voorbeeld van het up-to-date houden, is het 
tarievenbeleid. Het tarievenbeleid is in het verleden ontwikkeld om de eerlijkheid te 
bevorderen onder sportverenigingen. Een nieuwe stap zou kunnen zijn om de 
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maatschappelijke waarde toe te voegen. Sportverenigingen met meer maatschappelijke 

waarde krijgen meer (financiële) steun van de gemeente. Een ambtenaar zegt: 
“belangrijk is om te kunnen aangeven richting sportverenigingen wat de gemeente 
subsidieert en voor hoeveel.” Transparantie is van belang.  
 

De vergelijking van instrumentarium tussen voetbalvereniging en gemeente 
Een terugkerend antwoord van de voetbalverenigingen is dat er niet altijd voldoende 
gehandhaafd wordt. Handhaven mag en moet gebeuren omdat anders de brave 
voetbalverenigingen in feite de dupe worden van hun gedrag. Beleidsinstrumenten om de 
spreidingsproblematiek te ondervangen worden niet genoemd. Alle voetbalverenigingen 

beschouwen de spreidingsproblematiek niet als de hunne. De gemeente heeft 
verschillende beleidsinstrumenten die naar hun mening meer transparant gemaakt 
dienen te worden. De communicatie tussen voetbalvereniging en gemeente zal daardoor 
verbeteren. Het kunnen vinden van elkaar als partij wordt door beiden als positief 

genoemd. Behoeften en wensen worden sneller zichtbaar waardoor acties eerder 
ondernomen kunnen worden. De gemeente zou meer kunnen sturen door een bepaalde 
visie voor ogen te hebben en met behulp van beleidsinstrumenten te sturen. Uit de 
interviews blijkt dat de huidige beleidsinstrumenten niet worden ingezet om te sturen. 
Sturen is niet een hoofddoel van de gemeente. Iedere voetbalvereniging kent de 
beleidsinstrumenten maar merkt niet dat de inzet hiervan tot sturen leidt. Ambtenaren 
geven zelf ook aan dat momenteel niet gestuurd wordt. Dit is opvallend gezien het feit 
dat het beleidsinstrumenten zijn. Het blijft een kwestie van durven doen. De volgende 
paragraaf zal de resultaten tegen het licht houden van de eerder beschreven theorie. 

5.2 Theoretische verwerking van de resultaten 
Het sturen van de spreidingsproblematiek kan gebeuren met verschillende vormen van 
overheidssturing. De top-down benadering wordt door drie voetbalverenigingen 
gesuggereerd. Zij vragen om visie van de gemeente Arnhem. Waar wil de gemeente 
Arnhem naar toe met het Arnhemse voetbal? In het perspectief van de huidige 
ontwikkelingen in de samenleving waarbij de nadruk op governance komt te liggen, is 
het twijfelachtig of de top-down benadering daadwerkelijk bedoeld is en gehanteerd dient 
te worden. Alle voetbalverenigingen geven aan dat de spreidingsproblematiek een 

autonoom proces is. Er valt weinig te sturen volgens deze argumentatie. De 
spreidingsproblematiek wordt door de voetbalverenigingen niet beschouwd als probleem 
waardoor niet naar oplossingen wordt gezocht. Het oplossen van de 
spreidingsproblematiek vanaf onderop heeft daarom geen voedingsbodem.  

 
De drie vormen van overheidssturing tussen top-down en bottom-up blijven daarmee 
over. Sturen door de markt is niet van toepassing. De amateurvoetbalsport wordt niet 
gekenmerkt door een marktwerking. Commerciële partijen (behalve voetbalscholen) zijn 
niet van toepassing op de amateurvoetbalsport. De maatschappelijke sturing waarbij 

voetbalverenigingen en de KNVB tot zelfsturing overgaan zonder tussenkomst van de 
gemeente Arnhem oplossingen aandragen en kansen benutten, heeft meer effect als de 
gemeente Arnhem zich aansluit bij het gezelschap. De gemeente Arnhem heeft de 
beschikking over enkele cruciale middelen zoals de accommodatie waar de 

voetbalvereniging gebruik van maakt. De velden worden gehuurd van de gemeente 
Arnhem waardoor het benutten van kansen op het gebied van overbelasting en 
onderbenutting afhankelijk is van de opstelling van de gemeente Arnhem. Ten slotte blijft 
de wisselwerking tussen overheid en maatschappelijk middenveld over. Het is in de 
huidige tijd ook de meest logische keuze. De Werkgroep Voetbal is hier een goed 

voorbeeld van. De doelstellingen van de gemeente Arnhem en de voetbalverenigingen 
lopen op bepaalde punten parallel. De gemeente Arnhem voorziet in onder meer de 
financiën terwijl de voetbalvereniging de uitvoering op zich neemt.  
 

Het meerzijdig sturen of de netwerkmanagementvariant zijn beide theoretische 
benaderingen van overheidssturing. Het zijn vormen die in elkaar overgaan. Meerzijdig 
sturen is het gedachtegoed dat meerdere partners nodig zijn om de problemen aan te 
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pakken en op te lossen. Netwerkmanagement is de invulling hieraan. De gemeente 

Arnhem is begonnen met het doorlichten van de voetbalverenigingen. Het blootleggen 
van de knelpunten en behoeften verschaft inzicht voor de gemeente Arnhem. De 
verschillende partijen; voetbalverenigingen, KNVB en gemeente Arnhem, weten elkaar 
steeds beter te vinden. De Werkgroep Voetbal zit bijeen onder meer om in overleg de 

spreidingsproblematiek tegen te gaan. Ten slotte bestaat de optie zoals een ambtenaar 
aangeeft, de gemeente Arnhem stuurt momenteel niet op overbelasting en 
onderbenutting. Niet sturen is wel degelijk sturen. Het bewust of onbewust verminderen 
van de intensiteit van sturen op bepaalde problemen is een keuze. Het stellen van 
prioriteiten hangt hiermee samen.  

 
De voetbalverenigingen en gemeente Arnhem hanteren niet dezelfde visie voor het 
jeugdvoetbal. De gemeente Arnhem streeft ernaar om de jeugd zo dicht mogelijk bij huis 
te laten voetballen. De voetbalverenigingen hebben een andere visie vaak in termen van 

spelsysteem en het ontwikkelen van het individu op zijn of haar eigen niveau met 
betrekking tot het jeugdvoetbal. Als de visie bepaald is, is het opstellen van beleid 
mogelijk. “Beleid is het streven dat bestaat uit een combinatie van doeleinden en 
adequate middelen van maatschappelijk handelen gekoppeld aan bepaalde tijdskeuzen 
(Hoogerwerf & Herweijer, 2003, p. 20).” Het komt erop neer dat het een samenstel van 
denkbeelden is over het waartoe en hoe dat te bereiken en binnen welke tijdsperiode.  
 
Drie voetbalverenigingen (zowel met onderbenutting als overbelasting) geven aan dat zij 
deze invulling missen bij de gemeente Arnhem en mindere mate bij de KNVB. In de 
context van de spreiding verwachten de drie voetbalverenigingen enige vorm van 
duidelijkheid van de gemeente. Wat wil de gemeente Arnhem en hoe wil zij dat bereiken? 
De gemeente Arnhem zelf geeft ook aan dat het tot een jaar geleden redelijk stil is 
gebleven wat betreft het voetbalbeleid. Verder geven beide partijen aan dat de 
maatschappelijke functie die van jeugdvoetbal uitgaat, erg belangrijk is. De gemeente 

Arnhem is erbij gebaat als de voetbalvereniging een deel van de invulling van de 
maatschappelijke taak op zich neemt om jongeren te laten sporten. De gemeente 
Arnhem ziet in dat de voetbalvereniging het beste invulling kan geven waardoor de 
jongeren ook van de straat zijn en een stuk opvoeding meekrijgen. De 

voetbalverenigingen zien ook voor hen zelf een maatschappelijke taak weggelegd omdat 
het belangrijk is jeugd te kunnen laten sporten. Zowel voetbalverenigingen met 
overbelasting en onderbenutting gebruiken dit argument. Het heeft bij geen van de 
voetbalverenigingen de hoogste prioriteit maar is zeer zeker een argument om 
jeugdvoetbal te organiseren. 

 
De voetbalverenigingen liggen in wijken. De wijken verschillen allemaal. Rijkerswoerd 
heeft een hoog percentage jongeren, zit boven het gemiddelde inkomensniveau van 
Arnhem en blijft een relatief jonge wijk. Malburgen – West heeft ook een hoog 

percentage jongeren, maar zit ver onder het gemiddelde inkomensniveau van Arnhem en 
heeft relatief veel sociale woningbouw. Er zijn in gemeente Arnhem vier Vogelaarwijken. 
In twee daarvan zitten zes voetbalverenigingen op een totaal van 15 
voetbalverenigingen. Deze voetbalverenigingen hebben allemaal te maken met 
onderbenutting. De voetbalvereniging met onderbenutting (vaak ook klein wat betreft 

aantallen) geven aan dat opgaan in één grote voetbalvereniging niet mogelijk is omdat 
iedere voetbalvereniging zijn eigen achtergrond en interesses heeft. De 
voetbalverenigingen met overbelasting liggen in de wijken met hoog percentage 
jongeren, relatief veel koopwoningen en boven het gemiddelde inkomensniveau van 

Arnhem.  
 
Het behouden en werven van jeugdleden is tot nu een precaire kwestie bij een 
voetbalvereniging. Een jongere kan lid worden en blijven op basis van lidmaatschap of 
referentie. Lidmaatschap is een duurzaam verband tussen de jongere als groepslid en de 

andere leden van de voetbalverenigingen. De jongere heeft een wij-gevoel binnen de 
voetbalvereniging. Dit komt bijna niet meer voor. De referentie is datgene waarmee een 
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voetbalvereniging jeugdleden wil binden. De normen en waarden en / of doelstellingen 

spreekt de jongere aan. De voetbalvereniging biedt voetbalkampen, reisjes en andere 
sportactiviteiten aan om het leuk te maken voor de jeugd en hen te binden. De jeugd 
kiest snel voor een voetbalvereniging die bij hen past. Doelstellingen worden steeds 
belangrijker voor de jongeren. Voetbalverenigingen met overbelasting acteren op een 

hoog niveau en dat trekt tevens ook jeugd aan. Het kunnen spelen op een hoger niveau 
is aantrekkelijk en past bij de doelstelling van de voetbalvereniging en het individu. Het 
is en blijft een vrijwillige keuze voor een jongere om te gaan voetballen en ook bij welke 
voetbalvereniging.  
 

Er zijn verschillende soorten relaties binnen de amateurvoetbalsport. Ten eerste de 
relatie tussen de gemeente Arnhem en de voetbalverenigingen. Het tornen aan de 
juridische constructie is niet ter sprake gekomen behalve dat een ambtenaar aangeeft 
dat het een keuze is van de voetbalvereniging jeugdvoetbal te organiseren. De gemeente 

Arnhem staat hierin min of machteloos. De keuze kan beïnvloed worden door de 
gemeente Arnhem door bepaalde voorwaarden te scheppen die gunstig zijn om 
jeugdvoetbal aan te bieden. Een visie met daaraan gekoppeld een beleid van de 
gemeente Arnhem kan de positie van de voetbalverenigingen beïnvloeden. Verder ziet de 
landelijke overheid en ook de gemeente Arnhem sport steeds meer als middel voor 
integratie. Om sport als middel in te zetten is een grote som geld beschikbaar gesteld en 
wordt deze verdeeld over onder andere de voetbalverenigingen. Voetbalverenigingen die 
voldoen aan de voorwaarden kunnen rekenen op organisatorische en financiële 
ondersteuning vanuit de gemeente Arnhem. De positie van de voetbalvereniging 
verschuift daarom opnieuw. De gemeente Arnhem krijgt steeds meer invloed mede 
omdat de voetbalverenigingen in mindere of meerdere mate afhankelijk zijn geworden 
van subsidies. Voetbalverenigingen staan in nauwer contact met de gemeente Arnhem. 
De gemeente Arnhem is steeds meer bezig van de voetbalvereniging een 
dienstverlenende sportvereniging, een service delivery organization, te maken. Dit heeft 

te maken met het integrale karakter van het sportbeleid en de wens om middels sport 
integratie te bevorderen. De voetbalverenigingen die zich puur als 
gezelligheidsvereniging presenteren, hebben het steeds moeilijker. Voornamelijk de 
voetbalverenigingen zonder jeugdvoetbal (4 voetbalverenigingen) presenteren zichzelf op 

deze wijze. Voetbal is ter ontspanning menen zij. 
 
Ten tweede staan voetbalverenigingen zowel met onderbenutting als overbelasting 
welwillend tegenover ondersteuning van de gemeente Arnhem. De insteek van 
ondersteuning verschilt omdat de voetbalverenigingen met overbelasting tegen andere 

problemen aanlopen dan de voetbalverenigingen met onderbenutting. Een probleem 
waar elke voetbalvereniging mee worstelt, is het kaderprobleem. Eén voetbalvereniging 
met overbelasting probeert haar kaderproblemen op de volgende manier op te lossen. Ze 
hanteren het concept van „voor en door‟ leden letterlijk. Iedereen dient vrijwilligerswerk 

te doen. De voetbalverenigingen met overbelasting verlangen andere hulp. De 
voetbalverenigingen met onderbenutting waarvan zes voetbalverenigingen in twee 
Vogelaarwijken hebben met andere problematiek te maken. Vandaar dat de mate van 
intensiteit van sturen wisselt zoals de ambtenaren van de gemeente Arnhem al 
antwoordden. Volgens Braam (1988) is sturen het treffen van concrete maatregelen ter 

verwezenlijking of uitvoering van vastgesteld beleid. Zowel de ambtenaren als de 
voorzitters geven aan dat sturen momenteel nog niet voldoende gebeurd. De 
voetbalverenigingen, voornamelijk degenen met onderbenutting, willen dat de gemeente 
Arnhem inspringt op behoeften en meehelpt de voetbalvereniging kwalitatief beter 

maken. Het „laten‟ verdwijnen van de enige voetbalvereniging in een wijk zorgt ervoor 
dat sociale verbanden verdwijnen. Een voetbalvereniging creëert en houdt sociale 
verbanden in stand.  
 
Ten slotte wil de gemeente Arnhem sturen om de externe effecten te reguleren, het 

beheersen van „merit goods‟ en het compenseren van verdelingseffecten. De redenen zijn 
toepasbaar op de spreidingsproblematiek. De gemeente Arnhem gebruikt de 
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government-wijze niet meer, alleen beleid ontwikkelen. De KNVB en de Arnhemse 

Voetbalfederatie (AVF) zijn onderdeel geworden van de Werkgroep Voetbal om zodoende 
alle beschikbare informatie op tafel te krijgen. De gemeente Arnhem gaat de kant op van 
governance. De gemeente Arnhem past daarbij richting de voetbalverenigingen drie 
soorten beleidsinstrumenten toe. Er bestaan regelgevende, economische en 

communicatieve beleidsinstrumenten. De verordening op het in gebruik nemen van de 
accommodatie valt onder regelgeving. Economische instrumenten zijn onder andere de 
subsidies. De gemeente Arnhem geeft nu en dan voorlichting. Soms is het specifiek aan 
de voetbalverenigingen, andere malen is het voor sportverenigingen in het algemeen. . 
Verder geven voetbalverenigingen en de gemeente Arnhem aan dat overleg een manier 

is om nader tot elkaar te komen. Het is als het ware een beleidsinstrument. Het op tafel 
krijgen van de juiste informatie en het creëren van vertrouwen is een manier om 
gezamenlijk een probleem te omarmen. De Werkgroep Voetbal is de concrete uitwerking 
hiervan.  

 
Belangrijk blijft het optreden van de AVF en de KNVB als belangenbehartigers voor de 
voetbalverenigingen. De AVF is verantwoordelijk voor alle Arnhemse voetbalverenigingen 
zowel met overbelasting als onderbenutting. Plannen ter bestrijding van de 
spreidingsproblematiek kunnen daarom botsende belangen hebben. De KNVB is de bond 
voor de voetbalverenigingen. Zij bieden onder andere cursussen aan en zorgen dat de 
competitie goed verloopt. Ook houdt zij de kwaliteit van de voetbalverenigingen in de 
gaten waardoor ook hier botsende belangen, enerzijds belangen vertegenwoordigen voor 
elke voetbalvereniging anderzijds het grote geheel overzien en de bijbehorende 
consequenties, aanwezig zijn. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
 
De slotsom kan worden opgemaakt. De interviews en documenten zijn verwerkt in de 
resultaten. De spreidingsproblematiek is beantwoord aan de hand van de deelvragen. Het 

bekijken van de wijkontwikkelingen met behulp van statistiek heeft plaatsgevonden om 
te toetsen of de wijkontwikkeling invloed heeft gehad op de spreidingsproblematiek. 
Daarbij is het gebruik van prognoses bedoeld om inzicht te hebben om zodoende tijdig in 
te kunnen grijpen bij drastische wijkveranderingen. Vergrijzing of juist een verjonging in 
de wijk zijn factoren waar de onderzoeker rekening mee dient te houden in zijn advies 
richting de gemeente Arnhem en de voetbalvereniging. De zijstap naar gemeente 
Enschede is bedoeld om te kunnen vergelijken en een voorbeeld te hebben hoe elders 
gestuurd wordt. Het wiel opnieuw uitvinden is niet wenselijk. Spreiding is uitgesplitst 
naar beleid, positie, sturing en instrumentarium. De resultaten verkregen bij de 
voetbalverenigingbestuurders en ambtenaren van de gemeente geven aan dat 
beïnvloeding en eventuele indirecte sturing van de gemeente Arnhem gevraagd wordt.  
In dit hoofdstuk zal het beantwoorden van de deelvragen en daarmee antwoord geven op 
de centrale vraag.  

6.1 Conclusies 
 
1. Hoe hebben de wijken in Arnhem zich in grote lijnen ontwikkeld de afgelopen tien 
jaar? 

 
In gemeente Arnhem zijn een 15-tal voetbalverenigingen actief die verspreid zijn over 10 
wijken. De 10 wijken hebben allemaal een ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn wijken wat 
betreft bevolkingsomvang gekrompen terwijl andere wijken juist een toename hadden in 

bevolkingsomvang. De wijken hebben allemaal een hoog percentage jongeren wat ook in 
de toekomst hoog blijft is de verwachting. Op Presikhaaf – Oost na is het percentage 
jongeren in de wijken waar voetbalverenigingen zitten boven het stedelijk gemiddelde 
(12-13%). Dit schept vertrouwen naar de toekomst toe omdat de potentie in principe 
aanwezig blijft, de vraag blijft nog of de potentie ook benut wordt. Enkele wijken waar 

voetbalverenigingen actief zijn, gaan in de toekomst sterk vergrijzen. Het blijft afwachten 
hoe de toekomst van deze voetbalverenigingen eruit ziet als zij zich geconfronteerd zien 
met deze ontwikkelingen. 
 

Momenteel zijn niet alle voetbalverenigingen bloeiend. In vergelijking met 10 en drie jaar 
geleden zijn er al ontwikkelingen zichtbaar die als er niet ingegrepen gaat worden zich 
verder ontwikkelen. Twee voetbalverenigingen hebben in vergelijking met drie jaar 
geleden geen jeugdteams meer. Dit is geen gewenste ontwikkeling mede omdat de 
wijken waarin de voetbalverenigingen actief zijn wel een enorme potentie hebben aan 

jongeren. De doelstelling van de gemeente Arnhem is om de jeugd zo dicht mogelijk bij 
huis te laten sporten. Het potentieel aan jongeren in de wijk voetbalt echter niet of 
voetbalt in een andere wijk. Het bereiken van de doelstelling komt daarmee in het 
gedrang. De ontwikkelingen van de voetbalverenigingen hebben meerdere kanten. Bij de 

senioren zijn 23 teams minder over dan 10 jaar terug. Het aantal jeugdteams is enorm 
gestegen in vergelijking met drie jaar terug namelijk + 36. De grote toename is 
voornamelijk toe te schrijven aan de bestaande grote voetbalverenigingen. Zonder 
ingrijpen van de gemeente Arnhem zullen de grote voetbalverenigingen groter worden en 
de grenzen van hun sportpark opzoeken met kans op overbelasting van het sportpark. 

Enkele voetbalverenigingen hanteren reeds een wachtlijst dat in feite niet wenselijk is 
voor de gemeente Arnhem. Er zijn voetbalverenigingen die extra jongeren kunnen 
opvangen omdat zij onderbenutting hebben van hun sportpark. Het betekent echter wel 
dat de jongere bij een andere voetbalvereniging voetbalt. De jeugd aan de zijlijn laten 

staan omdat er een wachtlijst is, is echter ook niet de bedoeling in het licht van de 
gemeentelijke doelstelling. 
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De wijkontwikkelingen hebben hun invloed gehad op de ontwikkelingen bij de 

voetbalverenigingen. De voetbalverenigingen die het hardst gegroeid zijn, hebben wat 
betreft de wijkontwikkelingen alleen te maken gehad met stabiliteit of stijgingen van het 
percentage jongeren. Van vergrijzing was nog geen sprake in het verleden. De toekomst 
wijst uit dat vergrijzing zal plaatsvinden mede omdat gemeente Arnhem wat betreft de 

vergrijzing enkele jaren achterloopt op de landelijke ontwikkelingen. De invloed van de 
wijkontwikkelingen dienen niet overdreven te worden omdat een groot aantal 
voetbalverenigingen redelijk stabiel is gebleven wat betreft haar omvang ondanks de 
ontwikkelingen in de wijk. De prognose van de wijkontwikkelingen geven ook niet directe 
aanleiding tot het nemen van maatregelen, zeker gezien de geringe effecten van de 

wijkontwikkelingen op de ontwikkeling van de voetbalvereniging. De wijksamenstelling 
lijkt meer van invloed te zijn. De voetbalverenigingen met overbelasting liggen in wijken 
met hoog percentage jongeren en een bovengemiddeld inkomensniveau in Arnhem. Er 
zijn daarnaast zes voetbalverenigingen met onderbenutting die actief zijn in twee 

Vogelaarwijken. Het is mogelijk dat de wijk zelf in plaats van de wijkontwikkeling invloed 
heeft gehad op de ontwikkeling van de voetbalvereniging. Dit wetende ziet het er naar 
uit dat andere factoren van meer invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de 
voetbalvereniging en de daarbij gepaarde spreiding van jeugdvoetbal in de gemeente 
Arnhem. 
 
2. Op welke wijze voeren voetbalverenigingen beleid, in het bijzonder gericht op de 
jeugd? 
 
De voetbalvereniging is een privaatrechtelijke organisatie. De gemeente Arnhem is een 
publiekrechtelijke organisatie en de scheiding maakt het niet mogelijk om als gemeente 
beleid op te leggen aan een voetbalvereniging. De gemeente Arnhem kan op indirecte 
wijze alsnog invloed uitoefenen op het beleid van de voetbalvereniging. Op welke wijze 
komt later aan de orde. De juridische positie van de voetbalvereniging betekent ook dat 

de keuze aan de voetbalvereniging is of men jeugdvoetbal organiseert binnen haar 
organisatie. In Arnhem zijn uiteindelijk vier voetbalverenigingen die geen jeugdvoetbal 
hebben. Zij hebben hiervoor gekozen omdat de problematiek die jongeren en met name 
allochtonen jongeren meebrengen niet meer konden worden opgelost door het eigen 

beschikbare kader. De enige oplossing was stoppen met jeugdvoetbal, totdat weer 
voldoende en capabel kader beschikbaar is om jeugdvoetbal te organiseren. De 
voetbalverenigingen die jeugdvoetbal aanbieden doen dit voornamelijk voor de 
doorstroming naar de senioren. Vervolgens komen andere motivaties naar voren om 
jeugdvoetbal te organiseren. Zorg dragen voor de vitaliteit van de voetbalvereniging 

staat voorop. 
 
Een voetbalvereniging probeert jongeren aan zich binden door een gevoel van thuis te 
creëren. Het overbrengen van de heersende waarden en normen en de cultuur staat 

voorop. De hoop is dat dit de jeugd aanspreekt en dat ze lid worden. Andere manieren 
om aantrekkelijk te zijn voor jeugd is de nadruk leggen op recreatie of juist prestatie. 
Het blijkt uit de interviews dat de voetbalverenigingen het steeds lastiger vinden om de 
jeugd te binden. Ook blijkt uit de interviews dat jongeren snel kiezen voor de 
hoogstspelende voetbalvereniging in de gemeente Arnhem of omgeving. Het doen van 

beloftes door voetbalverenigingen aan de jongeren trekt hen over de streep. Het is 
zichtbaar dat sommige voetbalverenigingen door middel van andere activiteiten de jeugd 
willen binden. De zogenaamde dienstverlenende sportvereniging, service delivery 
organization, komt meer naar voren.  

 
Voetbalverenigingen voeren op het voetbaltechnisch terrein zelfstandig beleid. De 
voetbalvereniging is hierin geheel onafhankelijk. De nadruk leggen op prestaties, 
recreatie of een mengvorm is aan de leden van de voetbalvereniging. De 
voetbalvereniging bepaalt zelf of gekwalificeerd kader wenselijk is. Ook de keuze om in 

een bepaald systeem te spelen en jongeren op een bepaalde wijze in te delen in teams is 
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aan de voetbalvereniging zelf. De voetbalverenigingen heeft op andere beleidsterreinen 

een relatie met verschillende partners.  
 
De KNVB is een actor die als belangenbehartiger maar ook als bond invloed heeft op het 
gevoerde beleid. De reglementen en hoogten van straffen komen van de KNVB en 

voetbalverenigingen hebben zich hieraan te houden. Op het gebied van jeugd krijgen nu 
enkele voetbalverenigingen steun van de KNVB om het jeugdvoetbal beter te 
organiseren. Met behulp van clubondersteuners proberen beide partijen het jeugdvoetbal 
te verbeteren. De grote voetbalverenigingen hebben inmiddels voor de jeugdcommissie 
functieomschrijvingen opdat geïnteresseerden direct geïnformeerd kunnen worden 

hoeveel tijd en wat voor werkzaamheden het met zich mee brengt. Een stuk 
professionalisme is hier gaande. Daarnaast heeft de gemeente invloed op het te voeren 
beleid, voornamelijk via indirecte sturing of beïnvloeding. De accommodaties zijn 
eigendom van de gemeente Arnhem. De velden worden gehuurd door de 

voetbalverenigingen en het gebruiken van de accommodatie staat opgesteld in de 
verordening. De beschikbare capaciteit op een accommodatie is bepalend voor het 
maximum aantal (jeugd)teams van de voetbalvereniging. De gemeente Arnhem bemoeit 
zich tot op heden niet met het maximaal benutten van de beschikbare capaciteit.  
 
3. Op welke manieren stuurt de overheid momenteel het beleid van de 
voetbalverenigingen? 
 
Volgens Van Braam (1988) is sturen: “het treffen van concrete maatregelen ter 
verwezenlijking of uitvoering van vastgesteld beleid”. Beleid wordt momenteel gevormd 
in de Werkgroep Voetbal. De partijen: AVF, KNVB en gemeente Arnhem, sector WES en 
Sportbedrijf Arnhem zijn sinds een jaar in overleg met elkaar om gezamenlijk de 
knelpunten in Arnhem vast te stellen en daarvoor oplossingen aan te dragen. Het 
vaststellen van beleid met meerdere partijen komt voort uit de gedachte van decentrale 

sturing. Beleid raakt steeds meer partijen waardoor ook meerdere partijen invloed 
hebben op het beleid. Het betrekken van meerdere partijen kan het draagvlak voor 
beleid ook vergroten. Governance heeft zijn intrede gedaan. Concrete maatregelen in de 
vorm van beleidsinstrumenten zijn niet zichtbaar omdat het beleid nog vastgesteld dient 

te worden. De richting is zichtbaar maar iedere partij heeft eigen belangen die zij 
verwezenlijkt willen zien. De voetbalverenigingen vragen om sturing van de gemeente 
Arnhem. Ze verwijzen daarbij niet naar de traditionele manier van sturen, government 
maar naar governance. Ze willen gehoord worden en dat op basis daarvan (indirect) 
gestuurd wordt.  

 
Er bestaat overheidssturing maar ook alternatieve vormen van sturing. De Werkgroep 
Voetbal is een voorbeeld van sturing in wisselwerking tussen overheid en middenveld. De 
KNVB en AVF zijn het middenveld. De AVF vertegenwoordigt de belangen van de 

individuele voetbalverenigingen, de privaatrechtelijke organisaties. Zij zijn één van de 
partijen die invulling geeft aan de uitvoering van het beleid. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de grote lijnen en de financiële daadkracht. De Werkgroep Voetbal 
streeft ernaar om individuele doelstellingen op elkaar af te stemmen en gezamenlijk te 
sturen.  

 
4. Op welke manieren kan overheidssturing plaatsvinden richting voetbalverenigingen om 
de spreidingsproblematiek aan te pakken? 
 

De top-down benadering is niet langer de juiste manier om te sturen richting 
voetbalverenigingen. De voetbalverenigingen geven aan dat zij de 
spreidingsproblematiek als autonoom proces beschouwen. De gemeente Arnhem kan 
beleid opstellen voor de spreidingsproblematiek maar het gevaar schuilt erin dat 
draagvlak ontbreekt bij de voetbalverenigingen. De voetbalvereniging voelt zich 

momenteel geen deelgenoot van het probleem. De voetbalvereniging heeft andere 
problemen namelijk met betrekking tot het imago en het beleid van de 
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voetbalvereniging. Deze zaken behoren goed te zijn wat ervoor zorgt dat de organisatie 

van de voetbalvereniging staat. De kwaliteit die geleverd wordt, zal erkend worden door 
de jongeren. Dit trekt vanzelf jeugd. Uiteindelijk kan de oplossing voor de 
spreidingsproblematiek de gemeente Arnhem en de voetbalverenigingen van nut zijn. 
Overheidssturing op basis van overbelasting en onderbenutting zal niet gedragen worden 

door de voetbalverenigingen.  
 
Daarnaast neemt de gemeente Arnhem deelneemt in de Werkgroep Voetbal. De keuze 
voor deze stap is ingegeven omdat decentrale sturing past bij de ontwikkelingen in de 
samenleving. De gemeente Arnhem kan zich het beste richten op meerzijdig sturen. De 

spreidingsproblematiek is het probleem van overbelaste en onderbenutte 
sportaccommodaties voor de gemeente Arnhem. De sportaccommodaties worden 
gebruikt door onder andere de voetbalverenigingen. De wens van de gemeente Arnhem 
is om sportaccommodaties optimaal te benutten. De voetbalvereniging zal dienen mee te 

werken om dit probleem op te lossen. De gemeente Arnhem kan indirect sturen om een 
betere verdeling te bevorderen. Daar heeft men de volgende mogelijkheden voor: 
accommodatiebeleid, tarievenbeleid en subsidiebeleid. Ook heeft de gemeente Arnhem 
de optie om fusies af te dwingen en sommige sportparken uit te breiden. Meerzijdig 
sturen is geschikt omdat op deze wijze de betrokken actoren deelgenoot gemaakt 
kunnen worden van het probleem en dat gezamenlijk oplossingen aangedragen worden. 
De concrete uitwerking om te sturen door de gemeente Arnhem kan middels 
netwerkmanagement plaatsvinden. De betrokken actoren die de spreidingsproblematiek 
kunnen oplossen, dienen bijeen te komen in een netwerk. Dit netwerk is al aanwezig 
namelijk de Werkgroep Voetbal. De partijen uit de Werkgroep Voetbal hebben elkaar 
nodig om de eigen doelen te verwezenlijken maar men kan haar gedrag onafhankelijk 
bepalen. Netwerkmanagement is gericht op het bevorderen van het functioneren van het 
netwerk en het promoten van een gezamenlijke beleidsontwikkeling en / of 
probleemoplossing. De spreidingsproblematiek dat voor de gemeente Arnhem een 

probleem is, kan middels netwerkmanagement aangekaart worden bij de 
voetbalvereniging. 
 
Centrale vraag 

Hoe wordt de spreidingsproblematiek bij het jeugdvoetbal in de gemeente Arnhem 
veroorzaakt, welke sturingsmogelijkheden heeft de gemeente Arnhem om het probleem 
op te lossen en welke voor- en nadelen zijn hieraan verbonden en hoe kan de gemeente 
Arnhem in dat licht het spreidingsprobleem het beste aanpakken? 
 

De spreidingsproblematiek is in het onderzoek opgevat als overbelasting en 
onderbenutting van sportparken. De gebruikers van de sportparken, de 
voetbalverenigingen, verschillen in ledenaantallen waardoor er scheefgroei plaatsvindt. 
Waar één sportpark te klein is voor de gebruiker, benut een andere gebruiker het 

sportpark niet volledig. 
 
De wijkontwikkelingen hebben de voetbalverenigingen beïnvloed. In welke mate is 
moeilijk te zeggen omdat een verband niet direct waarneembaar is. Wijken met een hoog 
percentage jongeren hebben soms een voetbalvereniging met weinig jeugdleden of zelfs 

geen jeugdleden. Er zijn ook voetbalverenigingen actief in wijken met een hoog 
percentage jongeren die wel in staat zijn jeugdleden te binden en vast te houden. De 
kern van de spreidingsproblematiek ligt niet in de wijkontwikkelingen.  
 

Voetbalverenigingen die goed aangeschreven staan, trekken meer jeugd. De 
voetbalverenigingen die kwaliteit leveren, een goed imago hebben en naast recreatie ook 
prestatie nastreven zijn de organisaties die momenteel bloeien. De voetbalverenigingen 
waarbij de achtergrond en interesses een groot deel van de Arnhemse bevolking 
aanspreekt, hebben veel jeugdleden. Jongeren gaan eerder naar deze 

voetbalverenigingen waardoor voetbalverenigingen die een kleine achterban aanspreken 
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of een slecht imago hebben te kampen hebben met ledentekort en vooral in het aantal 

jeugdleden.  
 
De gemeente Arnhem stuurt momenteel niet bewust. Niet sturen is in feite ook sturen. 
De keuze is gemaakt om deze problematiek tot voor een jaar terug geen prioriteit te 

geven. Op het moment dat niet gestuurd wordt is het voor de gemeente Arnhem 
onhaalbaar om de doelstelling, de jeugd zo dicht mogelijk bij huis laten voetballen, te 
realiseren. De voetbalverenigingen zullen via zelfsturing hun eigen kansen benutten en 
problemen oplossen. De voetbalverenigingen die niet in staat zijn dit te doen zullen 
bezwijken en verdwijnen. Hiermee verdwijnen teven sociale verbanden uit een wijk. Het 

niet sturen kan dus twee nadelige effecten opleveren. De gemeente Arnhem kan alleen 
indirect sturen richting de voetbalvereniging betreffende de spreidingsproblematiek. 
Rekening houdend met de ontwikkelingen in de samenleving en het indirect kunnen 
sturen van de overheid is wisselwerking tussen overheid en maatschappelijk middenveld 

de beste mogelijkheid om de spreidingsproblematiek tegen te gaan. De gemeente 
Arnhem heeft daarbij het voordeel dat gezocht kan worden naar parallelle doelstellingen 
bij de andere partijen. Ook het creëren van draagvlak voor maatregelen kan hierdoor 
plaatsvinden. Andere voordelen zijn dat behoeften en knelpunten eerder boven tafel 
komen en dat afspraken gemaakt kunnen worden welke maatregelen noodzakelijk zijn. 
De voetbalverenigingen die geen of weinig jeugd hebben en het sportpark onderbenutten 
geven aan dat behoefte is aan organisatorische ondersteuning.  
 
De gemeente Arnhem heeft enkele mogelijkheden om de spreidingsproblematiek aan te 
pakken. Het is belangrijk dat de gemeente Arnhem realiseert dat de 
spreidingsproblematiek zoals de gemeente Arnhem voor ogen heeft niet gedeeld wordt 
door de overige betrokken actoren. De basis voor het oplossen van dit probleem is om 
het een probleem van iedereen te maken. De eerste stap is genomen door de Werkgroep 
Voetbal opnieuw leven in te blazen. De Werkgroep Voetbal is op te vatten als netwerk. 

Netwerkmanagement kan worden ingezet om het functioneren van het netwerk te 
bevorderen en een gezamenlijke beleidsontwikkeling en / of probleemoplossing te 
promoten. De heersende gedachte is dat de voetbalverenigingen in overleg met de 
gemeente Arnhem invulling willen geven aan het Arnhemse voetbalbeleid. De gemeente 

Arnhem moet streven naar het ondersteunen en helpen van de „zwakkere‟ 
voetbalverenigingen. Voetbalverenigingen die niet in staat zijn zelf het tij te keren, 
verdienen extra aandacht. Indirecte sturing via accommodatiebeleid, tarievenbeleid en 
subsidiebeleid en eventuele beïnvloeding via overleg zijn handvaten voor de gemeente 
Arnhem om concreet maatregelen te nemen tegen de spreidingsproblematiek. Het is 

belangrijk om op de ingeslagen weg voort te borduren. Gezamenlijk zoeken naar de 
aanpak van het spreidingsprobleem maakt het beleid en de aanpak het meest zinvol.  

6.2 Aanbevelingen 
In de volgende paragraaf zullen aanbevelingen gedaan worden hoe de gemeente Arnhem 
om kan gaan met de spreidingsproblematiek.  
 
Beleid 

Meerdere malen is in het onderzoek naar voren gekomen dat sturen in de voetbalsport 
op het moment niet gebeurt. De voetbalverenigingen geven aan dat de gemeente 
Arnhem niet helder voor ogen heeft welke richting het voetbal op moet opdat aan de 
hand daarvan maatregelen genomen kunnen worden. De voetbalverenigingen 
verwachten dat de gemeente Arnhem het initiatief neemt. Ze verlangen dat in overleg 

bepaald wordt welke richting het wordt. De voetbalverenigingen hebben niet concreet 
een richting uitgesproken. De gemeente Arnhem wil de spreidingsproblematiek oplossen. 
Daarbij is het van belang dat de jeugd zo dicht mogelijk bij huis kan blijven voetballen. 
Dit is een goede onderbouwing om verder beleid te ontwikkelen. De onderzoeker juicht 

het toe dat de Werkgroep Voetbal opnieuw in het leven is geroepen. De betrokken 
partners van het voetbal zijn bijeen waardoor het zoeken naar consensus gemakkelijker 
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wordt. Uit eigen ervaringen is zichtbaar dat de partners van de Werkgroep Voetbal elkaar 

vertrouwen en inzien dat samen meer bereikt kan worden dan alleen.   
 
De Werkgroep Voetbal past in de ontwikkeling dat beleid niet eenzijdig meer opgelegd 
wordt. Het initiatief dat de gemeente Arnhem heeft genomen is een dappere stap maar 

daarmee is het probleem nog niet opgelost. Nu begint het pas. Iedere partner heeft zijn 
eigen doelstellingen die men wil verwezenlijken. Iedere partner zal trachten de anderen 
te overtuigen van hun gelijk. Gelijk krijgen is niet het uitgangspunt. Belangrijkste is dat 
alle partners de spreidingsproblematiek op een gezamenlijke wijze willen oplossen. De 
gemeente Arnhem moet streven om de „zwakkere‟ voetbalverenigingen binnen de 

gemeentegrenzen sterker te maken. De middelen die daarvoor ingezet moeten worden, 
kunnen in de Werkgroep Voetbal bepaald worden.  
 
KNVB: 

De KNVB is de belangenbehartiger van en de bond voor de voetbalverenigingen. Zij 
organiseren de competities, bieden cursussen aan, regelen scheidsrechters en hebben 
zich uitgesproken in Tijd voor Sport om de jeugd aan het sporten te krijgen / houden. De 
KNVB heeft voetbalverenigingen, de leden, nodig om te bestaan. Daarnaast stelt zij 
criteria op voor de leden waaraan zij dienen te voldoen. De accommodatie is één van de 
criteria. De accommodatie is eigendom van de gemeente Arnhem. De KNVB heeft de 
gemeente Arnhem nodig om eventuele gebreken te verhelpen. Het belang van de KNVB 
in de context van de spreidingsproblematiek is dat de „zwakkere‟ voetbalverenigingen 
momenteel zwak blijven en niet in staat zijn zichzelf te verbeteren. De voetbalvereniging 
haalt de criteria niet en in samenwerking met de gemeente Arnhem wil de KNVB de 
„zwakkere‟ voetbalvereniging ondersteunen / helpen.  
 
AVF:  
Zij zijn het overkoepelend orgaan voor de Arnhemse voetbalverenigingen. Zij hebben als 

doel het Arnhemse voetbal te verbeteren / te versterken. Binnen de Arnhemse 
voetbalwereld zitten verschillen. De grote voetbalverenigingen willen groot blijven en 
verlangen begrip en aandacht voor hun eigen problematiek. Ze kampen (soms) met een 
wachtlijst en hebben ruimtegebrek. Zij willen blijven groeien maar de mogelijkheden zijn 

beperkt. Ze willen ondersteuning van de gemeente Arnhem. De „zwakkere‟ 
voetbalverenigingen willen groeien maar zijn niet in staat het zelf te doen. 
Kaderproblemen en te weinig leden zijn veelgehoorde problemen die niet zelfstandig 
opgelost kunnen worden. Er zit dus verschil in belangen binnen de Arnhemse 
voetbalverenigingen maar voorop staat dat de voetbalvereniging haar eigen belang 

boven het algemene belang prevaleert. In beide gevallen hebben de voetbalverenigingen 
de gemeente Arnhem nodig en in het laatste geval is de KNVB ook van belang.  
 
Gemeente Arnhem: 

De gemeente Arnhem heeft beleid voor de sportparken. Ze willen optimale benutting van 
de sportparken. Hier is geen sprake van op het moment. De gemeente Arnhem wil de 
jeugd zo dicht mogelijk bij huis laten voetballen maar momenteel voetballen jongeren óf 
bij een grote voetbalvereniging óf voetballen niet óf voetballen wel maar niet in de eigen 
wijk. De gemeente Arnhem heeft oog voor het individu. De gemeente Arnhem wil deze 

problemen aanpakken maar heeft daarbij de hulp nodig van de Arnhemse 
voetbalverenigingen en KNVB.  
 
Sturing 

Sturen is het treffen van concrete maatregelen zoals Van Braam (1988) heeft 
gedefinieerd. In de voetbalwereld wordt vaak gesproken over ervaringen. Daadwerkelijke 
harde cijfers zijn niet bekend. Het is dus verstandig te sturen op basis van cijfers in 
plaats van ervaringen. Ervaringen kunnen verschillend opgevat worden en sturing kan 
daarom niet altijd effectief en efficiënt zijn. Cijfers die aangeven waar jongeren 

voetballen, waar ze vandaan komen, hoe de wijk zich heeft ontwikkeld en gaat 
ontwikkelen kunnen samen een beeld schetsen over de spreidingsproblematiek. Waar is 
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overbelasting en onderbenutting en wat zijn de verwachte ontwikkelingen? Zal de 

overbelasting aanhouden of zal deze verminderen? De cijfers geven een richting aan 
waar mogelijkheden en knelpunten zich kunnen voordoen en op basis daarvan kan 
gestuurd worden.  
 

Er zijn verschillende sturingsinstrumenten om de voetbalvereniging te wijzen op het 
belang van jongeren en de mogelijkheden en knelpunten. De gemeente Arnhem kan het 
belang van jongeren benadrukken door voorlichting te gaan geven. Het voorlichten van 
de voetbalvereniging over de spreidingsproblematiek en hen uitleggen waarom de 
spreidingsproblematiek ook hun probleem is. Maak duidelijk dat het beleid is om de 

jongeren zo dicht mogelijk bij huis te laten voetballen en dat daarom gestuurd zal 
worden op overbelasting en onderbenutting. Voetbalverenigingen die te kampen hebben 
met onderbenutting zullen velden in de toekomst dienen in te leveren aan 
voetbalverenigingen die te maken met overbelasting. Om deze ingrepen te voorkomen 

hebben voetbalverenigingen de mogelijkheid mee te werken aan het verbeteren van hun 
organisatie. Dit valt onder de communicatieve beleidsinstrumenten. Een ander 
beleidsinstrument betreft een economisch middel. Koppel aan het tarievenbeleid de 
maatschappelijke waarde van de voetbalvereniging. De maatschappelijke waarde stijgt 
als de voetbalvereniging in staat is meer jongeren te binden. Zij kunnen korting krijgen 
op de tarieven. Voetbalverenigingen die niet participeren, zullen het voelen in de 
portemonnee. En zullen gedwongen worden ruimte af te staan aan de 
voetbalverenigingen die de jongeren wel weet te binden. Sportparken kunnen op deze 
wijze optimaal benut worden. De gemeente stuurt indirect en beïnvloedt het gedrag van 
de voetbalverenigingen op deze wijze.  
 
Implementatie 
Er zijn een drietal argumenten te noemen om beleid gericht op spreidingsproblematiek te 
legitimeren. Ten eerste is voetbal voor iedereen. Voetbal moet zo dicht mogelijk bij huis 

te beoefenen zijn, zeker voor kinderen op de basisschool. Het is gemakkelijker binding 
met de wijk en veilige routes naar het sportpark te realiseren als de jeugd zo dicht 
mogelijk bij huis voetbalt. Ten tweede is het gevolg van niet bewust sturen dat een 
aantal voetbalverenigingen zullen verdwijnen. De charme van voetbal is dat twee partijen 

tegen over elkaar staan. Iedere weekend dezelfde tegenstander treffen bij gebrek aan 
voetbalverenigingen ontneemt daarmee de beoefenaars van voetbal een groot gedeelte 
van de toegevoegde waarde van de voetbalsport. Ten slotte is het belangrijk dat 
voetbalverenigingen blijven bestaan omdat zij een sociale functie innemen in de 
samenleving en op kleinere schaal in de wijk. Het verdwijnen van voetbalverenigingen in 

wijken waar weinig tot geen sociale ontmoetingsplekken zijn, is niet wenselijk.  
 
Naast dit drietal argumenten is belangrijk om te realiseren dat per voetbalvereniging een 
specifiek plan opgesteld moet worden om de kwaliteit te behouden / te verbeteren. De 

voetbalverenigingen met (verwachte) overbelasting: ESA, Eldenia, VDZ, SML hebben 
andere problemen dan de voetbalverenigingen met onderbenutting. De genoemde 
voetbalverenigingen hanteren (in de toekomst) een wachtlijst. Zij kampen met 
ruimtegebrek. Op de kwaliteit van de voetbalvereniging valt niets aan te merken. Zij 
zitten in een positie waarin groei niet mogelijk is. De wijken waarin de 

voetbalverenigingen liggen, zijn stuk voor stuk wijken met potentie die ook benut wordt. 
Zij hebben problemen op bijvoorbeeld het terrein van te weinig kader voor het grote 
aantal leden en / of gebrek aan doorgroeimogelijkheden op de huidige plek. De 
voetbalverenigingen met onderbenutting zullen één voor één een eigen aanpak 

aangemeten moeten krijgen. De omstandigheden waarin iedere voetbalvereniging 
momenteel verkeert, is anders. De eerste stap is genomen met de Werkgroep Voetbal. 
Daarin komen de algemene problemen op tafel. Vervolgens zal met iedere 
voetbalvereniging met onderbenutting een individueel stappenplan gemaakt worden om 
er bovenop te komen. Voetbalverenigingen die niet met jeugd aan de slag willen, zullen 

minder aandacht moeten krijgen. De aandacht en financiële steun kunnen niet naar 
iedereen toe gaan, er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De jeugd heeft de 
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toekomst en om hen enthousiast te maken / houden om te sporten zullen de betrokken 

voetbalverenigingen extra steun moeten krijgen. Het versterken van de 
voetbalvereniging zal op den duur moeten leiden tot een geringere mate van of geen 
onderbenutting. Het is een verhaal dat een lange adem vereist en inzet verlangt van elke 
betrokken partij: voetbalvereniging, KNVB en gemeente Arnhem.  

6.2.1 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Het onderzoek is gericht op de spreidingsproblematiek bij jeugdvoetbal in de gemeente 
Arnhem. Spreidingsproblematiek is beschouwd als het sturen op overbelasting en 
onderbenutting. De gebruikers van de sportparken, in casu de voetbalverenigingen, zijn 
huurder. Anderzijds heeft de voetbalvereniging vanwege zijn juridische positie niet te 
maken met directe overheidsbemoeienis. Spreidingsproblematiek heeft zich in dit 
onderzoek geconcentreerd op jongeren. Overbelasting en onderbenutting van de 
sportparken is op zichzelf een probleem dat de aandacht verdiend. Hoe kan gestuurd 

worden op basis van overbelasting en onderbenutting? De spreidingsproblematiek kan 
verder onderzocht worden in een bredere context waarin het nu is gebeurd.  
 
De mogelijkheden tot sturing tussen overheid en middenveld in de sportsector zijn 
onvoldoende onderzocht tot op heden. De relatie tussen enerzijds de publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke scheiding en anderzijds de sportsector die gebaseerd is op 
particulier initiatief bemoeilijkt overheidssturing. De theorieën over sturing en de 
sturingsinstrumenten verdienen verdere verfijning op het terrein van sport. Sturing in de 
sport is een onontdekt gebied dat vraagt om een verdiepingsslag. De ontwikkeling waarin 

sport een steeds centralere rol gaat innemen in de samenleving en het gegeven dat de 
overheid daarmee overweg dient te gaan, draagt bij aan de vraag om een 
verdiepingsslag. Het is geen overwaaiende trend.  
 

Specifieker voor de gemeente Arnhem is vervolgonderzoek wenselijk op het gebied van 
voorspellen. Het huidige cijfermateriaal is een goede fundering maar de mogelijkheid om  
de daadwerkelijke behoeften aan sportvelden te voorspellen op basis van deze fundering 
is niet gebeurd. Er bestaan verschillende voorspellingsmodellen die de behoeften aan 
sportvelden voorspellen. Het sturen op basis van overbelasting en onderbenutting krijgt 

hierdoor een extra dimensie die wenselijk is om de spreidingsproblematiek aan te 
pakken.  
 
De gemeente Arnhem weet nu hoe de spreidingsproblematiek veroorzaakt wordt. Het 

optimaal benutten van het sportpark is enerzijds mogelijk door een sterke 
voetbalvereniging te hebben, anderzijds moeten de jongeren ook willen voetballen. Het is 
daarom aan te bevelen onderzoek te doen naar de redenen van jongeren om te gaan 
voetballen. Waarom kiezen ze voor de voetbalsport in plaats voor een andere sport of 
waarom combineren ze voetbal met een andere sport? De uitkomsten van het onderzoek 

moeten helderheid kunnen geven wat de beweegredenen zijn voor de jeugd om te 
voetballen opdat nog beter ingespeeld kan worden op de behoeften of dat duidelijk wordt 
dat er minder behoefte is aan voetbalaanbod maar meer aan andere sporten.  
 

Ten slotte is het raadzaam voor de gemeente Arnhem om bij andere gemeenten in het 
land te kijken hoe daar gestuurd wordt richting sportverenigingen, in casu 
voetbalverenigingen. Het wiel opnieuw uitvinden is niet wenselijk. Zoals eerder vermeld 
staat sturing in de sport nog in de kinderschoenen. Praktijkvoorbeelden van anderen 
kunnen stimulerend en verhelderend werken voor eigen problemen. De 

spreidingsproblematiek bij jeugdvoetbal is niet enkel een probleem voor de gemeente 
Arnhem. Overbelasting en onderbenutting van sportparken is ook bij andere gemeenten 
aan de orde. Overleg en bijeenkomsten kunnen helpen om informatie boven tafel te 
krijgen.  
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Bijlage I  
 
Topiclijsten 
 

Voetbalvereniging 
 
1) Welkom + introductie van het onderzoek 
 
2) Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal door de respondet? 
- motivatie om jeugdvoetbal te organiseren… 
- visie op jeugdbeleid 
- verhouding junior / senior en waar ligt de nadruk op en waarom? 
 
3) Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
- jeugdcommissie samenstelling 
- hoogte contributie 
- altijd jeugd gehad? 
- kader, kwalificatie en problemen? 
 
4) In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 
- voelt u zich autonoom, financiële situatie 
- steun van KNVB op jeugdbeleid? 
- ledenaantal in orde? 
- vrijwilligers genoeg? 
 
5) Hoelang al actief in de wijk? 
- omslagpunt te benoemen? 

- wijksamenstelling 
- ligging sportpark in orde? 
- wat voor type vereniging is het? 
 

6) Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
- hoe kijkt u hier tegenaan, wat is het ideaal? 
- Hoe werft u leden en waarvandaan? 
- Wat voor rol ziet u weggelegd voor de gemeente betreffende de 
spreidingsproblematiek? 

- hoe is een optimale spreiding van voetbalverenigingen te realiseren?  
 
7) Hoe is de relatie / verhouding met de gemeente? 
- dwingend / vrijblijvend; wat zou willen van de gemeente? 

- machtsmiddelen inzetten als gemeente zijnde richting voetbalvereniging? 
 
8) Andere thema‟s? 
 
9) Afsluiting plus uitleg over het verder vervolg van het onderzoek 
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Gemeente  

 
1) Welkom + introductie van het onderzoek 
 
2) Waarom is jeugdvoetbal belangrijk voor de gemeente? 

- altijd belang gehecht aan jeugdvoetbal? 
- wat is het doel? 
 
3) Hoe is de relatie met de voetbalverenigingen? 
- wat is er goed en wat kan beter? 

- welke machtsmiddelen kan de overheid inzetten en welke worden ingezet? 
- welke vrijheden heeft een voetbalvereniging? 
 
4) Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 

- hoe kijk je er tegen aan, wat is het ideaal? 
- welke rol ziet de gemeente voor zichzelf weggelegd? 
- welke rol ziet de gemeente voor de voetbalverenigingen weggelegd? 
- hoe is een optimale spreiding van voetbalverenigingen te realiseren? (kijkend naar de 
spreiding van de sportparken, ze liggen allen aan de rand van de stad. Wat is de oorzaak 
hiervan?) 
- waar denkt de gemeente over 10 jaar te staan met het voetbal? 
 
5) Wat is sturen voor de overheid? 
- achterliggende gedachte om te sturen, waarom? 
- wie moet er sturen? 
- wanneer sturen? 
 
6) Hoe zou sturen eruit moeten zien? 

- wat is het doel? 
- hoeveel tijd en moeite moet erin gestoken worden? 
- wanneer stop je met sturen? 
 

7) Wat zijn beleidsinstrumenten? 
- zijn de huidige beleidsinstrumenten toereikend? 
- zo nee waarom niet, zo ja waarom wel? 
- welke beleidsinstrumenten zou wel men willen hebben? 
- in hoeverre wordt het accommodatiebeleid, tarievennota en subsidies gezien als 

beleidsinstrument? 
 
8) Andere thema‟s? 
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Bijlage II  
 

Interviewverslagen 
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Discussiesessie Werkgroep Voetbal, WTC Arnhem 13 mei 2008 
 
De Werkgroep Voetbal bestaat uit de volgende partijen: KNVB (district Oost, 
clubondersteuning), Arnhemse Voetbalfederatie (AVF) en de gemeente Arnhem: 
Sportbedrijf Arnhem en sector Welzijn, Educatie en Sport (WES). Iedereen was 

aanwezig. Na uiteengezet te hebben waarom de onderzoeker voor de groep staat, het 
een presentatie van de voorlopige resultaten betreft en de verwachting wordt 
uitgesproken om de informatie van vandaag te gebruiken als extra databron voor de 
scriptie begint de presentatie.  
 
Beleid 
Er wordt opgemerkt dat contributie inderdaad een factor kan zijn die van invloed is op 
het ledenaantal. Een ambtenaar van Sportbedrijf Arnhem stipt aan: “voetbalverenigingen 
houden elkaar in de gaten en willen niet teveel vragen.” Nog steeds is de contributie van 

de voetbalverenigingen laag ten opzichte van andere sporten. Andere opmerkingen 
blijven achterwege bij dit punt.  
 
Positie 

Een ambtenaar van Sportbedrijf Arnhem geeft aan dat onderhoud van velden op 
meerdere manieren kan worden opgevat. Waarschijnlijk betekent onderhoud dat men te 
weinig capaciteit heeft of dat kunstgrasvelden gewenst zijn. “Over puur het onderhoud 
van de velden zijn tot nu toe geen klachten binnengekomen”, zegt de ambtenaar. De 
ambtenaren van de gemeente beamen dat de relatie beter is geworden in de loop der 

jaren. Alle partijen zijn van mening dat professionalisering belangrijk is om de kwaliteit 
van de voetbalverenigingen omhoog te krijgen. Er zal gekeken moeten worden waar 
professionalisering mogelijk is en welke ondersteuning daarvoor wenselijk is. Een 
medewerker van de KNVB zegt dat het presteren van voetbalverenigingen jeugd trekt. 

Dit is de normaalste zaak van de wereld. Jongeren willen bij de hoogstspelende 
voetbalvereniging voetballen. Trainers gaan af en toe hun eigen weg en benaderen jonge 
voetballers. Dit moet niet kunnen. Na discussie is de Werkgroep het erover eens dat 
ronselen van jongeren niet wenselijk is omdat daarmee het speelniveau bij één 
voetbalvereniging hoog blijft terwijl andere voetbalverenigingen lager blijven acteren. 

Een eerlijkere verdeling is nodig. Er zullen afspraken moeten komen tussen gemeente en 
voetbalverenigingen of voetbalverenigingen onderling dat ronselen niet meer gebeurd. 
Dit kan op initiatief van de gemeente plaatsvinden. In het verleden zijn SC Oranje en 
MASV ook van Arnhem Noord naar Arnhem Zuid vertrokken.  

 
Sturing 
De leden van de Werkgroep Voetbal zijn het gezamenlijk over eens dat de sportparken 
goed verspreid zijn. Het probleem ligt daar niet. “Als gekeken wordt naar de plattegrond 
ligt overal wel een sportpark”, zegt een ambtenaar van sector WES. Iedereen wil ook dat 

de jongeren kunnen voetballen in hun eigen buurt. Het probleem zit bij de 
voetbalverenigingen. De voetbalverenigingen verschillen teveel van elkaar waardoor 
spreiding niet goed is. Sturen op individuen is niet mogelijk volgens een bestuurder van 
de AVF. “Individuen kunnen niet gedwongen te voetballen bij een voetbalvereniging. Een 

demotiverende houding van grote voetbalvereniging richting nieuwe leden is een 
oplossing. Niet iedereen te pas en te onpas aannemen.” Het is beter om nieuwe leden 
duidelijk te maken dat ze beginnen in bijvoorbeeld de D5 zodat alleen echt gemotiveerde 
jongeren overblijven en anderen naar de kleinere voetbalvereniging gaan. Er zal ook 
meer samengewerkt moeten worden tussen de voetbalverenigingen. “Het puur richten op 
de eigen voetbalvereniging doet het voetbal in Arnhem geen goed”, zegt een 
medewerker van de KNVB. De discussie levert niet eensluidend antwoord op hoe de 
spreidingsproblematiek opgepakt moet worden. Te hard zijn richting voetbalverenigingen 
kan niet volgens de AVF, de KNVB wijst de andere leden van de Werkgroep op eventuele 
knelpunten in voorstellen en de gemeente kan niet alles slikken om precedentwerkingen 
te voorkomen. De spreidingsproblematiek wordt door iedereen anders geïnterpreteerd en 
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bekeken vanuit hun eigen belang. Sturen is een lastige kwestie blijkt uit de heftigheid 

van de discussie. 
 
Instrumentarium 
De partijen zijn het erover eens dat organisatorische ondersteuning nodig is, zeker om de 

voetbalvereniging te professionaliseren. De Werkgroep spreekt zich uit voor beter 
handhaven op regels omdat regels er niet voor niets zijn. “Het moet wel gebaseerd zijn 
op feiten en niet op verhalen”, benadrukt een bestuurder van de AVF. Nieuwe 
instrumenten worden niet aangehaald door de leden van de Werkgroep.  
 

Prognose wijken 
De wijken zijn besproken aan de hand van de tabellen. De leden merken op dat het 
belangrijk is om te blijven kijken naar absolute getallen omdat percentages niet altijd 
alles zeggen. Ook wordt aangestipt dat prognoses niet leidend moeten zijn volgens een 

bestuurder van de AVF. “Prognoses kunnen afwijken van feitelijke ontwikkeling en als 
hierop gestuurd wordt, kan het zo zijn dat rare situaties optreden.” Een ambtenaar van 
sector WES zegt dat het normaal is om op prognoses te sturen en dat deze prognoses 
één keer per half jaar of jaarlijks worden vergeleken en bijgesteld. Hier zitten dus enkele 
afwijkingen in meningen.  
 
Andere voorbeelden 
Het instrumentarium houdt in de situatie in gemeente Enschede. De KNVB en de 
gemeente Arnhem houden op de vitale sportvereniging een andere visie erop na. Dit 
maakt een gezamenlijk beleid extra lastig. Het herbestemmen is een mogelijkheid die de 
leden van de Werkgroep leden willen meenemen in verder onderzoek. De leden zijn ook 
van mening dat het beleid in de gemeente Enschede een theoretisch stuk is. “Er zit een 
verschil theorie en praktijk. Een voetbalvereniging die te groot is voor de accommodatie 
extra ruimte aanbieden op een andere accommodatie is niet zomaar uit te voeren. Hier 

zitten natuurlijk wel haken en ogen aan”, volgens een medewerker van de KNVB. 
 
Het blijkt dat de clubs niet direct zitten te wachten op sturen op overbelasting en 
onderbenutting. Het is een probleem dat de gemeente heeft en niet zo wordt ervaren 

door de voetbalverenigingen. Zij huren de accommodatie en als zij rond komen, vinden 
zij het prima. De gemeente Arnhem wil meer gaan sturen op cijfers omdat sturen 
momenteel niet gebeurt. De spreidingsproblematiek is een speelveld met vele spelers 
met al hun eigen belangen. Een directe oplossing is niet te geven maar de clubs staan 
niet te trappelen op sturing omdat in het verleden verworven rechten niet zomaar 

opgegeven worden. Het heeft heel wat voeten in aarde om de clubs niet tegen het been 
te schoppen. Een gezamenlijk draagvlak is niet geconstateerd door de onderzoeker om te 
sturen op overbelasting en onderbenutting in de Werkgroep Voetbal. 
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De komende 14 interviewverslagen zijn met de voetbalverenigingbestuurders 

 
Verslag interview maandag 17 maart 2008 
 
De interviewer legt in het kort de achtergrond van het onderzoek uit. Ook wordt 

toestemming verleend om het gesprek met recorder op te nemen. Vervolgens start het 
interview. 
 
Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal door uw vereniging? 
De vereniging heeft een visie ontwikkeld die bereikt moet zijn in 2012. Onder jeugd 

wordt verstaan de jongeren tussen 6 en 18 jaar. Enerzijds geldt voor de selectie-elftallen 
(A1, B1, C1 etc) dat het prestatie-element voorop staat. Anderzijds is belangrijk dat de 
voetbalvereniging een deel van de opvoeding op zich neemt. De jongeren moeten zich 
voldoende kunnen ontplooien en dat hoeft niet per se te maken met het ontplooien van 

voetbalkwaliteiten. Het is belangrijk dat trainers van lagere elftallen de jeugd stimuleren 
en zorgen dat spelvreugde voorop staat. Het presteren is van secundair belang. De 
voetbalvereniging zet zowel in op prestatie als recreatie. De verhouding junior / senior 
leden binnen de voetbalvereniging is 70/30. De trend is gaande dat de aanwas minder 
wordt en dat de voetbalvereniging ook minder makkelijk in staat is de leden vast te 
houden. Seniorleden zorgen voor de inkomsten. Zij zorgen voor de kantine-inkomsten en 
betalen meer contributie. Het is belangrijk dat voldoende seniorleden binnen een 
voetbalvereniging aanwezig zijn zodat de financiële situatie stabiel blijft binnen de 
voetbalvereniging. De contributie voor de jeugdleden kan lager zijn doordat de 
seniorleden hier min of meer voor opdraaien. Naast de zojuist genoemde voordelen van 
seniorleden zorgt het ook voor betere doorstroming. Jeugdleden die naar de seniorleden 
moeten, kiezen niet snel voor een bestaand vriendenteam van 35+. De nadruk om de 
verhouding junior / senior recht te trekken is niet aanwezig. Men zet zowel in op meer 
jeugdleden als seniorleden. De juniorleden zijn voor de voetbalvereniging het 

bestaansrecht van de voetbalvereniging. Het zorgt voor het hebben van een 
maatschappelijke functie in de wijk. Het geld dat de voetbalvereniging genereert, dient 
terug te vloeien in de voetbalvereniging. Het zal op een maatschappelijk verantwoorde 
manier gebruikt moeten worden. 

 
Hoe ziet het jeugdbeleid binnen de voetbalvereniging eruit? 
Er zijn binnen het bestuur drie bestuursleden betrokken bij het jeugdbeleid; een 
bestuurslid technische zaken, een bestuurslid jeugdzaken en een technische manager 
(betaalde functie). Het bestuurslid jeugdzaken is voorzitter van de jeugdcommissie 

waarin enkele vrijwilligers zitting in hebben. De voetbalvereniging heeft onlangs 12 leden 
„gehuldigd‟ die een trainersdiploma hebben behaald. Daarvoor hebben 12 ouders een 
diploma behaald. Zo probeert de voetbalvereniging de kwaliteit omhoog te schroeven. 
Deze gang van zaken is ongeveer 2 jaar geleden ingezet. Het bestuur van de 

voetbalvereniging acht het belangrijk dat de trainers gekwalificeerd zijn en geregeld 
bijgeschoold worden. De trainers zijn namelijk deels verantwoordelijk of een kind blijft 
voetballen. Als het kind geen spelvreugde kan halen uit de trainingen of wedstrijd is de 
beslissing om te stoppen snel gemaakt. Het is belangrijk dat de trainer geen onmogelijke 
dingen verwacht van zijn pupillen omdat kinderen het dan niet meer leuk zullen vinden. 

De vreugde om lid te zijn, onderdeel te zijn van een team / vereniging staat voorop. Op 
het moment hebben de selectie-trainers de benodigde papieren. Het streven is voor ieder 
elftal een gekwalificeerde trainer te hebben. De voetbalvereniging zit in een project van 
de KNVB waardoor de trainerscursussen kosteloos zijn, anders was het niet te betalen en 

zou naar alle waarschijnlijkheid het streven om gekwalificeerde trainers te hebben op een 
lager pitje gekomen zijn. De voetbalvereniging heeft een tekort aan 1) de financiële 
component en 2) (daadkrachtige) mensen die de kar trekken om beleid uit te voeren. De 
contributie voor de jeugdleden is € 11,00 – €14,00. De beste situatie voor een 
voetbalvereniging is als de lopende financiële zaken gedekt zijn door de contributie-

inkomsten. In feite is €11,00 voor 2 maal een uur trainen en een wedstrijd vrijwel niets. 
De voetbalvereniging heeft 152 jongeren waarbij 110 jongeren uit de eigen wijk komen. 
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In de wijk voetballen zelf 160 jongeren waarbij 110 jongeren in de wijk voetballen, maar 

50 jongeren ook elders hun voetbalschoenen aantrekken. Er is echter een groot 
potentieel nog te bereiken in de wijk die nog niet voetballen. Hoe bereikt men die? Men 
kiest niet voor de voetbalvereniging omdat wijkbewoners de club associëren met 
allochtonen en andere voetbalverenigingen zijn actief met het benaderen van jongeren 

die in hun kielzog vriendjes meenemen. Het aantrekken van jongeren voor selectie-
elftallen mag maar dat vriendjes dan in de lagere elftallen komen is niet juist. Zij worden 
gelokt met mooie verhalen in plaats van een defensieve houding. Een voorbeeld van de 
associatie met allochtonenclub is dat een moeder opbelt om te vragen of haar kind een 
keer kan meetrainen. Een dag later belt de moeder op met de mededeling dat haar kind 

niet gaat voetballen. Jongeren die van voetbalvereniging switchen en uiteindelijk 
belanden in een lager elftal zullen vaak stoppen. De voetbalvereniging ziet ze in ieder 
geval niet terug. Een ander voorbeeld is dat de A1 van de voetbalvereniging kampioen is 
geworden en 7 spelers zijn vertrokken naar een andere voetbalvereniging. Daardoor is 

de A1 opgeheven. Het bestuur van de voetbalvereniging heeft uitgesproken dat zij 
openstaat voor alle inwoners van de gemeente Arnhem. Hiermee spreekt zij uit dat men 
niet per se een allochtonenclub wil zijn, maar hen ook niet wil weigeren.  
 
In hoeverre kan de jeugdcommissie zelf beleid voeren? 
Het aanstellen van trainers gebeurt in overleg met de bestuursleden technische zaken en 
technisch manager. De jeugdcommissie geeft aan dat zij geld nodig heeft voor 
bijvoorbeeld een sinterklaasviering of een keer zwemmen. Deze verzoeken worden 
vrijwel altijd ingewilligd. Zaken als normen en waarden is verenigingsgebeuren en is dus 
niet afzonderlijk te zien. De jeugdcommissie heeft geen financiële zelfstandigheid in de 
zin van eigen begroting. De jeugdcommissie is geen afzonderlijk, afzijdig orgaan in de 
voetbalvereniging. Het bestuur beslist samen met de jeugdcommissieleden wie zitting 
neemt in de jeugdcommissie. De jeugdcommissie heeft nu ondersteuning van een 
verenigingsmanager (aangesteld door de KNVB). Zij heeft een plan van aanpak 

geschreven die onder meer inzet op het wegwerken van de tekorten van de vrijwilligers. 
Men gaat nu in gesprek met de ouders, één op één. Men heeft een andere insteek ook, 
wees blij met kleine stapjes. Ook als men één of twee uurtjes wil bijspringen, gebruik dat 
aanbod. En zodoende kan de voetbalvereniging mensen eventueel warm maken voor 

meer vrijwilligerswerk. Het bestuur is druk met het „aansporen‟ van vrijwilligers. De 
taken die de vrijwilligers op zich nemen doen zij uitstekend, maar het zelf ontplooien van 
initiatieven blijft vaak achterwege en vergt daardoor veel energie van de bestuursleden.  
 
Hoe ziet de wijk eruit? 

De voetbalvereniging zit haar hele leven in de wijk. De voetbalvereniging is opgericht in 
1941. Gesteld kan worden dat de voetbalvereniging de wijk kent en de wijk kent de 
voetbalvereniging. Er zijn meer allochtonen komen wonen in de wijk. Dit is op zich al een 
problematiek. De voetbalvereniging geeft aan nog niet in staat te zijn om de allochtonen 

beter aan te spreken, ouders te betrekken en de nieuwkomers van autochtone afkomst 
naar de voetbalvereniging te krijgen. Men heeft al diverse acties ondernomen om de 
allochtonen te betrekken. Zo zijn er Turkse, Afghaanse markten geweest, theesessies 
voor allochtone moeders in de kantine gehouden. Niets heeft tot op heden geholpen. In 
de jaren negentig had de voetbalvereniging nog ruim 900 leden tegenover 350 op dit 

moment. Een voorbeeld voor aanpassing is om halal-producten aan te bieden. Zo biedt 
men kaastosti‟s aan en kalfskroketten, maar die worden niet gekocht. Men weet het even 
niet meer. Ook heeft men brieven laten vertalen in verschillende talen, maar die hebben 
ook geen respons opgeleverd. Het nieuwe complex wat enkele jaren betrokken is heeft 

ook gezorgd voor een ledenafname omdat het nieuwe complex nog geen voetbal 
uitademt. De wijksamenstelling heeft zijn invloed gehad op de vitaliteit van de 
voetbalvereniging. 
 
Hoe is de relatie met de gemeente tot op heden? 

De voetbalvereniging wil de relatie niet dwingend noemen, maar wil dat de gemeente 
dwingender zou optreden. Het is te vrijblijvend. Er zijn enkele avonden georganiseerd 
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waar bijvoorbeeld de IK-scan besproken is. Verenigingen dienen kwalitatief in orde te 

zijn. Er wordt een 0-meting gehouden maar daarna blijft het stil. De 0-meting is 
gehouden aan de hand van enkele criteria. Slecht scoren op een criterium heeft niet 
geleid tot gerichte acties vanuit de gemeente. De voetbalvereniging is voorstander van 
een bonus / malusregeling. Verenigingen die aangeven om de criteria die slecht scoren 

aan te pakken, kunnen punten verdienen of juist verliezen. De voetbalvereniging vindt 
dat de gemeente gerechtigd is om dit te verlangen omdat het gemeenschapsgeld betreft. 
Echter zal de gemeente beter beleid moeten voeren. De gemeente mag meer sturen van 
de voetbalvereniging. De voetbalvereniging vindt dat de situatie nu is dat de 
verenigingen die keurig volgens de regels handelen juist gestraft worden terwijl de 

risicovollere verenigingen „beloond‟ worden door hun gedrag omdat de gemeente niet 
handhaaft.  
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Verslag interview woensdag 19 maart 2008, 10.00 uur.  

 
Kort wordt uitgelegd wat de achtergrond van het onderzoek is en wordt toestemming 
gevraagd voor het opnemen met een recorder. Hierna vangt het interview aan. 
 

Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal? 
Het blijkt dat de voetbalvereniging jarenlang een bloeiende jeugdafdeling heeft gehad. 
Alle elftallen waren vertegenwoordigd. De klad is erin gekomen nadat Presikaaf 2, een 
aanliggende wijk, ontstaan is. Dit heeft tot een verandering van de wijk geleid. Op een 
gegeven moment bestond de jeugdafdeling uit ruim 95% allochtoon. In feite geen 

probleem, maar het zorgde voor een tekort aan kader. Te weinig ouders die betrokken 
waren. Bestuursleden die met de elftallen mee moesten, anders zou de wedstrijd afgelast 
worden. Dat is niet de bedoeling. Uiteindelijk is op een keurige nette manier afscheid 
genomen van de jeugdafdeling. De intentie om met jeugd te beginnen is nog steeds 

aanwezig, alleen op voorspraak dat er een goed kader omheen is. De motivatie om een 
jeugdafdeling te hebben in het verleden was omdat de jeugd de toekomst heeft. Men had 
vijftien jaar geleden nog een bloeiende jeugdafdeling die zes jaar geleden echt 
opgehouden is. Het doel van jeugd opleiden was vroeger om spelers in het eerste elftal 
te krijgen, nu gaan ze weg om ergens anders meer centen te pakken. Vroeger kwam het 
vaak voor dat de zoon bij dezelfde voetbalvereniging speelde als zijn vader. Het was 
vanzelfsprekend en dat is tegenwoordig minder zo. Men had de jeugdafdeling wat betreft 
jeugdtrainers geclusterd. Teams uit dezelfde leeftijdscategorie trainden samen onder één 
trainer. De voetbalvereniging is een hechte club, met weinig verloop. De manier van 
werken spreekt aan. De respondent noemt de voetbalvereniging een familieclub, een 
„warme dekenclub‟. De voetbalvereniging kreeg met grote aantallen allochtonen te 
maken die hoe dan ook hun stempel op de voetbalvereniging drukten. Om het karakter 
van de voetbalvereniging te behouden is besloten de jeugdafdeling te stoppen, niet 
alleen vanwege deze reden, maar ook omdat er te weinig kader was. Een voorbeeld is 

dat de respondent een auto ziet wegrijden met 8 kinderen achterin. De respondent heeft 
de auto laten stoppen en de wedstrijd afgeblazen. Het is onverantwoord en geeft goed 
weer dat een tekort aan kader noopt tot dergelijke beslissingen. 
De voetbalvereniging moet concurreren met andere vrijetijdsbestedingen. 

Tennisverenigingen, fitnessclubs hebben hun invloed op de tijd die besteed wordt aan de 
voetbalvereniging. Daarnaast wordt opgemerkt dat mensen tegenwoordig erg 
gemakkelijk afzeggen. Het is geen gegeven meer dat het weekend voetballen betekent. 
Argumenten als mijn oma is jarig en daarom zeg ik af komen helaas steeds vaker voor. 
Een ander opmerkelijk gegeven is de verschuiving van zondag naar zaterdag. De 

seniorleden spelen steeds vaker liever op zaterdag. Men is graag de zondag vrij. De 
seniorleden willen zaterdagavond stappen en zondag uitslapen in plaats van voetballen 
op 10.00 ‟s zondags. 
 

Hoe zag het jeugdbeleid eruit? 
Geen jeugdbestuur, wel jeugdcommissie waarvan één iemand ook zitting heeft in het 
bestuur. Zorg dat er nooit twee kapiteins op één schip zitten met twee besturen. De 
reden is dat men elkaar tegenspreekt. Het kan voorkomen dat de een ja zegt en de 
ander nee. Dat is niet de bedoeling. Met een jeugdbestuur wordt een vereniging binnen 

een vereniging gecreëerd. De KNVB heeft steun verleend op het gebied van jeugd als de 
voetbalvereniging erom vroeg. De steun die de KNVB heden ten dage aanbiedt, verschilt 
enorm met de steun van vroeger. Als een voetbalvereniging nu besluit een jeugdafdeling 
op te zetten, is de KNVB bereid via clubondersteuning te helpen. Het aanbieden van de 

steun is een goede zaak omdat de bond waarvan de voetbalvereniging lid is ook steun 
mag verwachten. Het vitaliseren van de voetbalvereniging is onderdeel van de bond die 
ook allerlei regels en verplichtingen oplegt. De KNVB moet bijdragen aan het neerzetten 
van een goede organisatorische voetbalvereniging. De voetbalvereniging begint niet 
eerder met jeugd zonder dat er garantie is dat voldoende kwalitatief kader beschikbaar 

is. Het kader werven bij de allerkleinsten is geen probleem, het kader werven bij 
kinderen die net kunnen fietsen zorgt voor de problemen. Het hebben van geen 
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jeugdafdeling geeft het risico dat de seniorenafdeling te kampen krijgt met afname. De 

ouderen worden ook ouder. Het ledenaantal bij de senioren is de laatste jaren stabiel te 
noemen.  
 
In hoeverre kan de voetbalvereniging zelf beleid voeren? 

De partners, KNVB en gemeente, hebben op sommige punten altijd invloed op het beleid. 
Middels reglementen en verordeningen hebben de partners een vinger in de pap. Niet 
wezenlijke invloed op welke richting de voetbalvereniging op wil. Maar als de 
voetbalvereniging alleen recreatievoetbal zou willen, kan de gemeente zich afvragen of 
zij hun sportpark voor dit doeleinde dienen in te zetten. Er is altijd overleg met de 

gemeente. Beslissingen worden deels samen genomen. De voetbalvereniging is een 
financieel gezonde vereniging dankzij goed penningmeesterschap. Ze hebben 160 leden. 
Het aantal vrijwilligers schommelt rond de 35-40 personen. Soms is het voldoende, soms 
niet. Maar een actief vrijwilligersbeleid dat op papier staat is niet aanwezig. De 

voetbalvereniging heeft bestaansrecht met 160 leden. Men zou best meer leden willen, 
maar dan dient de accommodatie ook daarvoor ruimte te bieden. Ze hebben 4 
kleedkamers, twee velden en een kantinegebouw. De wijk Presikhaaf heeft voldoende 
potentie wat betreft jongeren maar is weer het verhaal van voldoende kader. De 
gemeente participeert af en toe in zaken die zij belangrijk vinden alleen het is van 
tijdelijk karakter. De projecten lopen af en dan is het hopen dat de organisatie staat en 
de gemeente zich afzijdig kan houden. De voetbalvereniging heeft nog geen 
verenigingsondersteuning gehad.  
 
Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 
De voetbalvereniging ligt al haar hele bestaan in de wijk. Het is een fusieclub ontstaan 
uit een voetbalvereniging uit een andere wijk en de voetbalvereniging die al actief was op 
de huidige accommodatie. Sinds de jaren negentig is de fusieclub actief. Tijdens de fusie 
is de jeugdafdeling afgestoten. De wijk is een wijk waar steeds meer jonge gezinnen 

komen te wonen. Sinds de jaren negentig zijn steeds meer allochtonen in de wijken om 
de voetbalvereniging gaan wonen. Het is nog steeds een arbeiderswijk. De 
accommodatie is prima, zeker wat betreft de ligging. Het ligt aan het einde van een weg 
zodat men weinig anderen tot last is. De accommodatie is echter heel oud en is weinig 

aan gebeurd.  
 
Hoe is de relatie met de gemeente? 
De relatie is goed te noemen. Men komt er altijd samen uit. Enerzijds gaat de gemeente 
naar de voetbalvereniging en anderzijds zoekt de voetbalvereniging ook de gemeente op 

voor vragen / verzoeken. De gemeente stuurt niet. Op essentiële zaken moet de 
voetbalvereniging altijd zelf het initiatief nemen. Wat belangrijk is dat de gemeente 
consequent handelt. Eensluidende regelingen die gelden voor alle voetbalverenigingen 
zijn een pré. Machtsmiddelen die de gemeente kan inzetten, zijn in orde zolang het reëel 

is. Anders zal de voetbalvereniging optreden en bijvoorbeeld niet betalen. 
Huurachterstanden geven de gemeente het recht het sportpark op slot te doen, maar doe 
het dan consequent.  
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Verslag interview woensdag 19 maart 2008 
 
Na een korte uitleg van de redenen waarom het interview van belang is en wat de 
achtergrond van het onderzoek is, begint het interview. 

 
Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal? 
De respondent verstaat onder jeugdvoetbal alle voetballende jongeren en de begeleiding. 
Dit zijn de rookies (4-6 jaar) tot en met de A1 – junioren (16-18 jaar). De 
voetbalvereniging heeft een jeugdafdeling omdat een vereniging jeugd nodig heeft om te 

blijven bestaan. Het is het bestaansrecht van de club. De jongeren leren voetballen en 
het is belangrijk dat ze zich er thuis voelen. Het plezier hebben in het voetbal, een stuk 
ontspanning aanbieden als voetbalvereniging. De voetbalvereniging heeft een taak in het 
sociale leven van de leden vindt de respondent. De omgang met anderen is belangrijk. 

Het leren omgaan voornamelijk. Daardoor leren ze ook dingen accepteren. De 
voetbalvereniging staat ervoor dat de leden een stuk opvoeding meekrijgt. Er wordt 
gesteld dat een groot gedeelte van de opvoeding op straat gebeurt, maar laat de 
voetbalvereniging dan een deel van de opvoeding op zich nemen. De voetbalvereniging is 
redelijk multicultureel samengesteld. Het accepteren van elkaar is belangrijk. Een 
voorbeeld wordt gegeven. Het bestuur bestaat uit blanke mensen terwijl de vereniging 
ook andere nationaliteiten kent. De keuken heeft al kaassoufflé en kipcorns, maar er 
werd aan de leden voorgesteld wat ze ervan zouden vinden als de vereniging een kleine 
frituurpan zou aanschaffen. In de frituurpan zou dan halalvoedsel worden bereid. Het 
werd met gejuich ontvangen. Het voorstel kwam doordat gesprekken hierover waren 
gevoerd. Uiteindelijk is de frituurpan geschonken door een van de leden omdat hij het 
zo‟n goed idee vond. De vereniging is tegen discriminatie en spreekt haar leden erop aan 
als het geconstateerd wordt. De verhouding recreatie / prestatie is gelijk verdeeld. 
Iedere sporter streeft het kampioenschap na, maar het is geen must. De verhouding 

junior- / seniorleden is 50/50. Er wordt niet nadruk gelegd op één van beide afdelingen. 
De senioren zijn nog voor de vereniging. Het levert kantine-inkomsten op. De jeugdleden 
nodig om senioren van te maken. De vereniging mist een A en B elftal omdat het een 
moeilijke leeftijd is. De jongeren leren het uitgaan kennen, jongeren denken dat het gras 

groener is bij een andere vereniging. De jongeren die teleurgesteld worden, komen nog 
niet terug wat de vereniging wel hoopt.  
 
Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
Er is een jeugdcoördinator in het bestuur en er is een bestuurslid technische coördinator 

voor de senioren. Er bestaat geen aparte jeugdcommissie. De jeugdcoördinator heeft 
iedere maand overleg met een trainer / begeleider van alle jeugdteams. Hier worden de 
problemen doorgenomen, wensen worden neergelegd. Deze opmerkingen worden 
meegenomen naar het bestuurlijk overleg waarna een reactie terug naar de begeleider / 

trainer gaat. Er zijn in feite drie personen voor technische zaken. De constructie bestaat 
sinds 1,5 jaar en het werkt tot op heden naar alle tevredenheid. De huidige 
jeugdcoördinator is daadkrachtig en heeft een visie waar die mensen voor meekrijgt. De 
voetbalvereniging werft op F en E elftallen. De gedachte is dat hieruit in de toekomst C 
en hopelijk ook A elftallen uit voortkomen. Het streven is om alle leeftijdscategorieën 

bezet te hebben binnen de club. De werving vindt plaats op meerdere manieren. 
Vrienden, kennissen en gesprekken met vertrekkende spelers zijn middelen om te 
werven. De gesprekken met vertrekkende spelers gebeurt altijd. De insteek is om te 
achterhalen waarom ze weggaan. Misschien dat er iets aan gedaan kan worden zodat ze 

blijven. De ervaring is dat de club last heeft van andere clubs die spelers vragen. Er is 
een gesprek gevoerd met zo‟n vereniging omdat het niet de bedoeling is dat een 
vereniging ophoudt te bestaan. Het spelen van wedstrijden tegen je eigen vereniging is 
niet de charme van voetbalwedstrijden. De voetbalvereniging spreekt ook leden aan die 
meermaals over de schreef gaan met de mededeling dat het misschien beter is dat ze 

vertrekken. Zij passen blijkbaar niet binnen de vereniging.  
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In hoeverre kan de voetbalvereniging zelf beleid voeren? 
De KNVB en de gemeente Arnhem zorgen voor bepaalde richtlijnen. De 
voetbaltechnische zaken kan de club zelf bepalen. De vereniging krijgt meer steun van 
de KNVB omdat zij deelnemen aan een project van de KNVB. De club voldoet aan de 

omschrijving en doelstelling van het project. De vereniging heeft dit aangeboden 
gekregen. De wijksamenstelling en de ledensamenstelling van de vereniging hebben 
gezorgd voor de verkiezing in het project. Het doel is om iedereen aan het sporten te 
krijgen. De voetbalvereniging heeft de wens om te groeien naar 500 / 600 leden. Het 
huidige aantal is rond de 350 leden. De KNVB biedt ook clubondersteuning als hierom 

gevraagd wordt. Hier wordt herhaaldelijk gebruik van gemaakt. Cursussen voor trainers / 
begeleiders worden aangenomen. Het streven is gekwalificeerd kader waarvoor ook geld 
wordt uitgetrokken als het mogelijk is. De achterliggende gedachte is dat iedere 
vrijwilliger een theoretische achtergrond moet hebben. Het zorgt dat een bepaalde 

manier van kijken wordt bewerkstelligd. En het blijkt dat gekwalificeerd kader bijdraagt 
aan een hoger niveau van bijvoorbeeld de wedstrijden. De trainingen zijn beter 
onderricht en dat heeft effect op het wedstrijdniveau. De club heeft een 
vrijwilligersbeleid, maar niet op papier. De mensen worden persoonlijk benaderd als ze 
staan te kijken bijvoorbeeld. Er wordt rekening gehouden met de interesses. Er is 
recentelijk een wie-is-wie actie. Het ledenbestand wordt weer geupdate. De leden zijn 
benaderd met de vraag of ze op hetzelfde adres wonen, hetzelfde telefoonnummer maar 
ook het emailadres en de werkzaamheden in het dagelijkse leven. Ook is gevraagd of 
men bereid is dat de voetbalvereniging soms een beroep mag doen op de kennis die men 
bezit. Op het moment dat het nodig is, kan makkelijk achterhaald worden of de kennis in 
huis is. Het werven van vrijwilligers is sinds 3 à 4 jaar in gang gezet met als 
achterliggende gedachte dat als men vrijwilligerswerk verricht, de binding met de club 
ook sterker wordt.  
 

Hoe ziet de wijk eruit? 
De wijk bestaat 33 jaar. Het was voorheen een ambtenarenwijk waarin nu een 
verandering in komt. De voetbalvereniging is een fusieclub. Oorspronkelijk heeft op het 
huidige sportpark een voetbalvereniging gezeten. Zij hebben een naamsverandering 

gehad in de jaren negentig. En eind jaren negentig is de voetbalvereniging gefuseerd 
met een andere Arnhemse voetbalvereniging tot de huidige voetbalvereniging. De wijk 
krijgt meer culturen. De respondent merkt dat de ouderen wegtrekken en jongeren 
komen ervoor terug. De voetbalvereniging merkt dat de associatie van het verleden hen 
nog parten speelt. Er was bij de vorige voetbalvereniging een goede voorzitter die 

vertrokken is. Nadien heeft de voetbalvereniging een slechtere naam opgebouwd 
waarvan de huidige voetbalvereniging nog last heeft. De respondent bemerkt dat 
nieuwkomers verrast zijn als ze eenmaal een keer zijn langs geweest. Er heeft geen 
nadrukkelijk omslagpunt plaatsgevonden in de wijk die invloed gehad heeft op de 

vereniging. De voetbalverenigingen in nabije wijken hebben te maken met wachtlijsten. 
De betreffende jongeren staan liever op de wachtlijst dan dat zij hier komen voetballen. 
Er is contact tussen de clubs over deze situatie. De naam van de club krijgt een steeds 
beter imago. Ook wordt overwogen om de mensen die op de wachtlijst staan een keer 
toe te spreken om te vragen een keer langs te komen. De ligging van het sportpark is 

ideaal. Heerlijk de ruimte. De enige nadelen zijn dat het sportpark aan de dijk ligt en dat 
auto‟s alleen via deze weg het sportpark kunnen bereiken. En er is geen autoweg tussen 
de wijk en het sportpark. Ook zou een omheining rond het sportpark een uitkomst zijn. 
Nu kan iedereen het sportpark betreden en eventueel vernielen waarvoor de club 

uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt. De wijk heeft voldoende potentie en 
daarnaast ontstaat een nieuwe wijk naast deze wijk. Er komen 6000 huizen te staan. Er 
worden wervingsacties gehouden op scholen, woningstichting in de vorm van 
foldermateriaal. De sportaccommodatie is in orde maar als de voetbalvereniging nog gaat 
groeien, zal het huidige aantal kleedkamers niet toereikend zijn. 

 
 



Overal voetballen … 

 - 82 - 

 

Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
Het is belangrijk dat voetbalverenigingen jeugdleden hebben. Het moet niet zo zijn dat 
voetbalverenigingen te groot worden en daarnaast andere voetbalverenigingen 
„wegconcurreren‟. Liever een eerlijke verdeling. De voetbalvereniging wil meer leden en 

is hierover in gesprek met grote clubs. Hoe samengewerkt kan worden is in de insteek 
van het gesprek. Men gaat eerder rond de tafel. De respondent heeft gemerkt dat clubs 
eigen eilandjes vormen in plaats van samenwerking. Het belang dat derby‟s blijven 
bestaan is belangrijk voor het voetbal. En het hebben van plezier om te voetballen. De 
voetbalvereniging gaat clinics geven op de scholen in de wijk. Ook is een competitie 

opgezet voor 4 en 5 -jarigen met de kleinere voetbalverenigingen. De gemeente Arnhem 
heeft het nagelaten om vanaf de start van de club de naam te vermelden in de 
gemeentegids. Voor nieuwkomers in de wijk kan dit een drempel geweest zijn omdat 
men niet afwist van het bestaan van de club. Men staat er nu inmiddels in. De relatie is 

nu wel in orde. Er was een soort van vechtrelatie die nu is ontwikkeld tot een 
praatrelatie. De manier van communiceren is van botte manier veranderd in een 
fatsoenlijke manier. De mogelijkheid bestaat om een probleem neer te leggen. Er is 
volgens de respondent een goede spreiding van voetbalverenigingen in Arnhem-Zuid. De 
wijken hebben allemaal een voetbalvereniging waardoor iedereen dichtbij huis kan 
voetballen.  
 
Hoe is de relatie met de gemeente?  
De respondent merkt op dat men niet mag mopperen de laatste jaren. Dat is prettig te 
noemen. Personen liggen elkaar niet altijd, maar de samenwerking is prettig. De 
ingangen bij de gemeente zijn aanwezig en dat werkt bevorderlijk. De gemeente zou 
soepeler kunnen zijn in hun regelingen. De kantineopbrengsten zijn van wezenlijk belang 
voor de club bijvoorbeeld. Het zorgt ervoor dat contributie laag kan blijven. Mensen moet 
plezier hebben, thuis voelen en betaalbaar zijn. Het betaalbaar blijven komt bijvoorbeeld 

doordat de kleding door de club wordt verstrekt. Dit wordt verrekend met de contributie. 
De subsidies die worden verstrekt, zijn aan de leden direct (de Arnhem-kaart). De 
respondent is te spreken over de acties die gemeente heeft opgezet als Sportwijs en 
schoolvoetbal. Dit draagt bij om nieuwe leden te krijgen maar ook om de 

voetbalvereniging op een positieve manier neer te zetten. 
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Verslag interview woensdag 20 maart 2008 
 
Het interview vangt aan met een korte introductie over de achtergrond van het 
onderzoek. Na toestemming te hebben gekregen om de taperecorder te gebruiken, start 

het interview daadwerkelijk. 
 
Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal? 
De voetbalvereniging verstaat onder jeugdvoetbal de kleintjes tot de A-jeugd. Daarbij is 
ook aandacht voor het meisjesvoetbal. “Al ruim 20 jaar geven wij meisjes de gelegenheid 

om bij deze voetbalvereniging te voetballen.” Wij organiseren jeugdvoetbal om de 
doorstroming intact te houden. Vanaf de eeuwwisseling is de voetbalvereniging 
groeiende. De respondent zegt: “we richten ons op het aanbieden van (veld)voetbal in al 
haar facetten voor de jeugd, senioren en voor de dames / meisjes.” De voetbalvereniging 

heeft uitgesproken in het visiedocument: „van leden, voor leden en door leden‟ dat de 
voetbalvereniging aantrekkelijk is voor jeugdleden, goed georganiseerd is, goed presteert 
en een goede accommodatie beschikbaar is. De respondent zegt dat de missie van de 
voetbalvereniging is: “Jeugd voetbalt met plezier bij de voetbalvereniging, waarbij 
prestatie binnen de mogelijkheden van alle leden afzonderlijk nagestreefd dient te 
worden. De voetbalvereniging levert goede spelers voor de senioren selectie- en 
recreatieteams. Daarmee is en blijft de jeugd het gezicht van de toekomst.” Plezier staat 
voorop bij de jeugd. Sporten op eigen niveau brengt met zich mee dat spelplezier en 
ontwikkeling optimaal mogelijk bereikt worden. De voetbalvereniging tracht een 
evenwichtig beleid te voeren met evenredig veel aandacht voor de senioren als de jeugd. 
Het blijkt uit onderzoek van de voetbalvereniging dat senioren steeds vaker afhaken. 
Senioren willen liever zelf tijden bepalen waarop getraind wordt en daardoor eerder voor 
individuele sporten kiezen. De nadruk bij de jeugd ligt op de autonome groei van de 
jeugd. “het versterken van de damesafdeling en versterken van selectie-elftallen qua 

spelniveua”, zijn de speerpunten binnen het jeugdbeleid. De voetbalvereniging heeft 
aandacht voor beide kanten en kiest niet specifiek voor één van de twee kanten.  
 
Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 

De respondent vertelt dat de jeugdcommissie zelf verantwoordelijk is het voor 
jeugdbeleid. Er is in overleg met het hoofdbestuur invulling gegeven aan het jeugdbeleid. 
De jeugdcommissie geeft invulling aan de cluster jeugd. De uitvoering is in handen van 
de jeugdafdeling. Er is een algemeen jeugdcoördinator voor de organisatorische kant van 
de jeugdafdeling. “De jeugdcoördinator zorgt voor onder meer de bezetting van alle 

kaderfuncties.” Daarnaast is er een jeugdcoördinator die verantwoordelijk is voor het 
voetbaltechnische gebeuren. De voetbalvereniging heeft altijd jeugd gehad. De club 
communiceert naar de jeugd met behulp van verschillende instrumenten. “Het clubblad, 
de website, ledenonderzoek, welkomstfolder voor nieuwe leden en informatiebord in de 

kantine”, aldus de respondent. Het ledenonderzoek gebeurt jaarlijks en is bedoeld om 
behoeften te inventariseren. De contributiestijgingen zijn bij de jeugd procentueel hoger 
dan bij de senioren omdat de jeugd een groter aandeel heeft binnen de 
voetbalvereniging. Daarnaast kost jeugd over het algemeen geld waardoor de afname 
van senioren en toename van jongeren waardoor het gerechtvaardigd wordt om de 

contributie procentueel sneller te laten stijgen bij de jeugd. De voetbalvereniging streeft 
ernaar om trainers, leiders, clubscheidsrechters en verzorgers gekwalificeerd te hebben 
binnen de organisatie. “De voetbalvereniging leidt het kader op en begeleidt hen”, 
volgens de respondent. Daarnaast vraagt de voetbalvereniging de jeugd vanaf de B-

jeugd actief te worden bij de kleintjes. Zij zullen mee moeten draaien in 
vrijwilligerstaken. Dit is uniek binnen de Arnhemse voetbalwereld maar zo willen ze 
binding creëren en het vrijwilligerstekort verminderen. De voetbalvereniging richt zich 
ook op meisjes / damesvoetbal.  
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In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 

De financiële situatie is volgens de respondent in orde. “Het feit dat we de afgelopen 
jaren zo‟n grote groei hebben gehad in ledenaantallen heeft hieraan bijgedragen.” De 
respondent vindt dat door het huidige vrijwilligersbeleid, voor en door leden, de 
voetbalvereniging beter in staat is het beleid uit te voeren dat opgesteld is. Het 

vrijwilligersbeleid, een concept vanuit de hockeywereld houdt in dat iedereen vanaf de B-
jeugd verplicht is mee te draaien met vrijwilligerstaken. “Iedereen die lid wordt weet dit 
ook en accepteert het blijkbaar.” Het ledenaantal is in orde, gezien de mogelijkheden van 
het sportpark is groeien niet echt wenselijk meer. Het verdwijnen van een andere 
voetbalvereniging van het sportpark schept mogelijkheden om uiteindelijk toch te 

groeien, mits de velden beschikbaar blijven om te huren. “De voetbalvereniging neemt 
cursussen en opleidingen af bij de KNVB”, aldus de respondent. Voor het overige maken 
we geen gebruik van de KNVB voor ondersteuning.  
 

Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 
De respondent zegt dat de voetbalvereniging al heel lang actief is in deze wijk. De wijk 
heeft een achterban die traditiegetrouw hoger opgeleid is. “De achterban was tot een 
jaar of 10 zeer vergrijsd.” Sinds een jaar of 10 is de wijk sterk verjongd waardoor een 
sterke groei van jongeren heeft plaatsgevonden. De respondent zegt: “we hebben ook 
onderzoek laten doen hoe de wijk eruit ziet. Dit heeft aangetoond dat de wijk potentie 
heeft en sterk verjongd is.” De ligging van het sportpark is prima. “Het ligt perfect.” Het 
enige waarvan we als voetbalvereniging op hopen is dat nu een voetbalvereniging 
verhuist van dit sportpark, dat wij velden erbij kunnen huren. Momenteel lijkt het 
sportpark te klein te worden als de sterke groei blijft doorzetten. Met de extra velden 
erbij is dit probleem voorlopig verholpen volgens de respondent. De respondent noemt 
dat de ouders tegenwoordig kritischer in de keuze van scholen, studies en ook 
verenigingen zijn geworden voor hun kinderen. “Ouders kiezen steeds vaker en bewuster 
voor een vereniging die goed bekend staat voor de jeugd. Het kind moet zich thuis 

voelen en mensen willen graag bij een club horen die goed georganiseerd is.” 
 
Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
De respondent zegt dat de voetbalvereniging geen specifiek standpunt hierover heeft. 

Het is iets wat niet direct door de voetbalvereniging wordt ervaren. “De 
voetbalvereniging heeft voldoende toeloop door de samenstelling van de wijk en we 
hebben een goede organisatie staan”, aldus de respondent. De voetbalvereniging werft 
dan ook niet actief. “We hebben twee keer per jaar een vriendjes- en vriendinnetjesdag 
waarin jeugdleden hun vriendjes en vriendinnetjes mee mogen en kunnen nemen die nog 

niet voetballen.” Het resultaat is dat we veel nieuwe jeugdleden erbij hebben na een 
dergelijk dag. De respondent zegt te weinig inzicht te hebben om een mening te hebben 
over de oorzaken van de spreidingsproblematiek. Daarnaast heeft de respondent zich 
niet verdiept in een mogelijke rol van de gemeente Arnhem om het probleem op te 

lossen. De respondent heeft geen idee om een optimale spreiding te realiseren. Het 
aantal voetbalverenigingen is in orde. “Wij hebben in ieder geen last van terugloop. We 
hebben voldoende potentie waarin we met een beleidsplan nog optimaler gebruik van 
willen maken.” 
 

Hoe is de relatie met de gemeente? 
De respondent geeft aan dat de voetbalverenigingen de ingangen weet te vinden bij de 
gemeente. Het helpt dat enkele leden ook werkzaam bij de gemeente. “Dit maakt het 
een stuk gemakkelijker.” De contacten zijn goed en er is over en weer overleg. “De 

gemeente weet ook ons te vinden.” De voetbalvereniging zit in een commissie die werkt 
aan de toekomstvisie van het sportpark. Andere gebruikers van het sportpark zitten ook 
in de commissie. “De wensen ten aanzien van de accommodatie zullen hier verwoord 
worden”, aldus de respondent. De respondent zegt dat het afhangt van de situatie of 
machtsmiddelen ingezet dienen te worden. Het is in ieder geval iets waar over nagedacht 

mag worden. Directe ideeën schieten niet te binnen bij de respondent.  
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Verslag interview woensdag 26 maart 2008 

 
Tijdens een kort informeel gesprek wordt het doel van het onderzoek uitgelegd en wordt 
toestemming gevraagd voor het opnemen van het gesprek met bandrecorder. Dan begint 
het interview. 

 
Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal? 
De respondent schikt pupillen en junioren onder jeugdvoetbal. Jeugd is het leukste wat 
er is en het heeft de toekomst. Anders kan een voetbalvereniging het later ook vergeten. 
De jeugdafdeling is zeer bloeiend, maar de doorstroming verloopt niet goed. En de jeugd 

moet uiteindelijk doorstromen naar de senioren. De doorstroming stokt omdat veel 
jongeren gaan studeren en verdwijnen uit de stad. Daarmee verlaten zij ook de stad. 
Kinderen moeten veel meer gaan bewegen en dit is dan ook een reden om een 
jeugdafdeling te hebben. Jeugd moet kunnen sporten. Dit is de grote doelstelling. Het is 

mooi meegenomen als ze uiteindelijk doorstromen. Spelplezier staat voorop als visie op 
het jeugdbeleid. Het bewust bezig zijn met jeugd. De selectieteams streven ook 
prestaties na, maar er zal een evenwicht in gevonden moeten worden in recreatie en 
prestatie. De voetbalvereniging is klein waardoor prestatie niet altijd voorop kan staan. 
Daarmee doe je de mindere goden tekort. Bij leeftijdscategorieën waar veel jeugd is, kan 
geselecteerd worden op kwaliteit, maar anders moet een balans gezocht worden. 
Trainers hebben ook een drang om zich te richten op prestatie. Trainers kiezen vaak voor 
de betere spelers. Het bestuur zit daar fel op dat ook de mindere goden aan het spelen 
komen. Zij betalen contributie en hebben het recht om te spelen. De discussie vindt zeer 
zeker plaats. De visie wordt uitgedragen richting spelers, ouders en trainers. Er zijn 
minder seniorleden dan juniorleden. De nadruk ligt op het moment op de junioren 
vanwege de toekomst voor de voetbalvereniging. De voetbalvereniging heeft momenteel 
een goede A en B elftal waar de hoop op is gericht. Het vasthouden van de jongeren 
wordt onder meer geprobeerd door activiteiten door het seizoen heen. Einde van het 

seizoen een keer mountainbiken, kanoën of bowlen. De leiders hebben hierin ook een 
taak om dit te organiseren. Het bestuur vindt het belangrijk om contact te houden met 
de jongeren. Het grote nadeel van de voetbalvereniging is dat zij geen eigen kantine 
hebben. De kantine is voor algemeen gebruik en zorgt voor een onpersoonlijke locatie. Er 

is geen eigen plekje. Als een eigen plek bestaat, zullen mensen eerder blijven hangen. 
De mensen die dan blijven hangen, kunnen aangesproken worden. Er kan contact gelegd 
worden. De vereniging heeft sinds kort een verenigingsbegeleider, aangesteld door de 
KNVB. De verenigingsbegeleider heeft bijvoorbeeld al een intakecommissie opgericht die 
nieuwkomers en hun ouders welkom heet en bevraagt wat hun interesses zijn.  

 
Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
Er is een jeugdvoorzitter meldt de respondent. Deze persoon zit ook in het algemeen 
bestuur. De jeugdvoorzitter heeft een jeugdcommissie die bemand wordt door 

coördinatoren van elke leeftijdscategorie. De junioren hebben echter geen coördinator en 
dat bevalt slecht. Er is daardoor minder zicht op de junioren en wat er speelt. De lijntjes 
zijn te lang geworden. De jeugdcommissie bestaat nu ruim 10 jaar. Daarvoor was er 
geen jeugdcommissie. En daarvoor was er wel weer een jeugdcommissie. De 
jeugdcommissie is opgezet omdat het te druk werd voor één persoon. De jeugdafdeling 

begon te groeien. De KNVB biedt ondersteuning als er om gevraagd wordt. Dit betreft 
ondersteuning in de vorm van cursussen. Nu is er dan vanuit de KNVB een 
verenigingsbegeleider. De voetbalvereniging ligt in een wijk waar 104 jongeren 
voetballen. Er blijken 17 jongeren te voetballen bij ESCA. De voetbalvereniging heeft zelf 

130 juniorleden waarvan 17 uit Geitenkamp, 59 uit Velperweg en 14 uit Monnikhuizen. 
De overige juniorleden komen uit omringende wijken. De respondent snapt de verdeling. 
De voetbalvereniging is een mix van de Arnhemse bevolking zoals de respondent zegt. 
De basisscholen in de wijken hebben invloed op waar de jongeren gaan voetballen. Als 
vriendjes bij een vereniging gaan spelen, zullen zij er ook heen trekken. De club doet ook 

mee aan het deelproject School & Voetbal. De gedachte is dat de jeugd lekker aan het 
voetballen komt en dat het bij deze club kan. Het zonodig extra aantrekken van jongeren 
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is niet de doelstelling. De club streeft ernaar om een mix te zijn van de Arnhemse 

voetbalvereniging. De voetbalvereniging heeft een team dat voortkomt uit een Turkse 
stichting. De afspraak is dat zij geen aparte afdeling blijven. Het team integreert prima, 
bijvoorbeeld dat leiders nu zitting hebben in het bestuur. Het meisjesvoetbal is booming, 
de club staat ervoor open. Er wordt niet actief opgeworven. Bij de selectieteams zijn 

gekwalificeerde trainers (welk diploma dan ook), de overige teams niet. Het is geen 
prioriteit van de vereniging.  
 
In hoeverre kan de voetbalvereniging zelf beleid voeren? 
De respondent antwoordt dat uiteraard de KNVB en gemeente bepaalde richtlijnen 

hebben waar aan voldaan moet worden. De voetbaltechnische zaken zijn voor vrije 
invulling. Men is ook onderdeel van de omni-vereniging maar er is geen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. De club is afhankelijk van de inkomsten van de gezamenlijke 
kantine. De verdeelsleutel is op basis van het aantal leden. De voetbalvereniging is het 

grootst. De financiele situatie is in orde dankzij de goede penningmeester. De contributie 
is gemiddeld. Het is lastig om de contributie te innen. Men merkt dat het speelniveau 
invloed heeft op de sponsorinkomsten. De club wil wat betreft de contributie niet aan de 
bovenkant zitten omdat dan de kans aanwezig is dat leden weglopen. Er zijn ook leden 
met een zogenaamde Arnhem-kaart. Er wordt niet heel veel gebruik van gemaakt. Het 
zou meer kunnen volgens de respondent. Men wijdt dit aan schroom van de mensen. De 
club zou graag iets meer leden hebben, rond de 300 leden. Er is wel een tekort aan 
kader. Er is een begin gemaakt met de intakecommissie. Een eigen kantine zou helpen. 
Momenteel werft men de vrijwilligers langs de lijn.  
 
Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 
Vroeger lag de voetbalvereniging in een wijk hiernaast. Ongeveer 30 jaar zit de club nu 
op deze locatie. De locatie is goed te noemen. De kleedkamers zijn in orde. De velden 
zijn goed. Vroeger was er een eigen kantine maar die heeft de gemeente opgedoekt. De 

parkeergelegenheid is in orde. Er wordt een nieuwe woonwijk aangelegd tegen het 
sportpark aan. De voetbalvereniging is nooit echt afhankelijk geweest van de wijk zelf. 
De leden kwamen uit de wijk en uit de wijken erom heen. Geitenkamp is een 
achterstandswijk die aan het verouderen is (wat betreft leeftijd inwoners). Er is een mix 

van nationaliteiten. De werkloosheid is hoog. De nieuwe woonwijk krijgt om en nabij 400 
woningen. Ook is Klarendal een potentiële ledenbron omdat de voetbalvereniging uit die 
wijk vertrekt naar Arnhem-Zuid. De jeugd zal hier blijven en zal opgevangen moeten 
worden. In deze wijk zal het deelproject School & Voetbal starten.  
 

Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
De voetbalvereniging erkent dit probleem niet. Men snapt dat de gemeente het als een 
probleem ziet. De jeugdaantallen blijven groeien bij de club. Ook verwacht de club dat 
verplicht sturen van jongeren niet mogelijk is. Buurjongetjes kunnen moeilijk gescheiden 

worden op basis van gemeentelijke richtlijnen. Het zou verstandiger zijn als de gemeente 
haar mogelijkheden afstemt op de vraag dan aanbod gestuurd werken. De respondent 
zegt dat je kinderen niet naar een andere wijk kunt sturen puur vanwege de spreiding. 
De gemeente zou het liefst enkele grote verenigingen hebben en de kleine verenigingen 
op één hoop gooien. Dat gaat niet vanwege de verschillende culturen. De jeugd mag 

gewoon blijven komen. Grote verenigingen zijn geen bedreiging vindt de respondent. 
Men heeft er in ieder geval geen last van. De leden worden geworven via via. De club 
heeft een jaar of vijf in Sportwijs gestaan. Dat is stopgezet omdat het te weinig 
opleverde. De groep kinderen was te klein voor een echte training maar weer te groot 

om aan te schuiven bij andere teams. De spontane groei blijft nog steeds. Ze werven 
met name bij pupillen omdat junioren niet snel meer gaan voetballen als ze dat nog nooit 
hebben gedaan en anders komen ze alleen als vrienden er heen zullen gaan. De 
spreiding is in principe goed in Arnhem-Noord. Er zijn vrij veel kleine clubs in elkaars 
buurt. Het is anders omdat de clubs verschillen op basis van achtergrond en interesses. 

Het mixen van de clubs is niet mogelijk volgens de respondent. De grootste taak van de 
gemeente is om jongeren aan het sporten te krijgen. De ligging is van minder belang 
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volgens de respondent omdat jongeren best willen fietsen. De dichtstbijzijnde club is niet 

altijd de meest geschikte. De gemeente kan hier weinig aan doen.  
 
Hoe is de relatie met de gemeente? 
De relatie is op het moment goed. Door het project Tijd voor Sport is er veel contact. Het 

hebben van contact zorgt voor de goede relatie. Men is in gesprek. Men zou graag een 
eigen onderkomen hebben en een kunstgrasveld. Het werken met machtsmiddelen door 
de gemeente zou averechts werken denkt de respondent. Het straffen en belonen 
systeem zou niet werken. De club is een plek waar vrijwilligers het werk doen en dat zou 
voor een vertrek van vrijwilligers kunnen leiden. Men doet het voor het plezier.  
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Verslag interview maandag 31 maart 2008 

 
Na een korte introductie over de aanleiding van het onderzoek en de achtergrond van het 
thema vangt het interview aan. 
 

Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal? 
De voetbalvereniging beschouwt alle spelers onder de 18 jaar tot de jeugd. De 
voetbalvereniging is begin jaren negentig van Noord naar Zuid verhuisd omdat de 
voetbalvereniging vond dat in Noord teveel verenigingen aanwezig waren. Ook zat men 
in dezelfde vijver te vissen. De instroom was beperkt wat de continuïteit van de 

voetbalvereniging in gevaar bracht. Het vooruitzicht was niet rooskleurig vandaar de 
motivatie om te verhuizen. De voetbalvereniging wilde blijven bestaan en een 
jeugdafdeling blijven behouden. De visie van de voetbalvereniging is plezier beleven aan 
de sportbeoefening en tevens de persoonlijke ontwikkeling van de speler. Het beleven 

van plezier staat onder druk omdat de meeste selectieteams op landelijk niveau. De 
nadruk komt te liggen op presteren wat ten koste gaat van het spelplezier. Om deze 
tendens tegen te gaan, is de club aan het kijken of men het kader niet kan bijscholen. 
Het jeugdkader verplicht een cursus geven die onderwerpen aanhaalt waar het 
jeugdkader tegenaan (kan) lopen. Onderwerpen als faalangst en agressie komen in 
aanmerking. Ook wil het bestuur de cursus aangrijpen om de waarden en normen van de 
voetbalvereniging beter ventileren richting het jeugdkader en hopelijk pikt men dit op. 
Meedoen is belangrijker dan winnen. Voor ouders is dit soms een groot probleem. De 
tendens naar prestatiegerichter werken is opgepikt door het bestuur en een oud-
bestuurslid. Het oud-bestuurslid heeft onderzoek gedaan binnen de vereniging en 
constateerde dat deze problemen aanwezig waren. Er is groep van 30% dat last heeft 
van faalangst. De persoonlijke ontwikkeling bewerkstelligen is lastig volgens de 
respondent. Er wordt een voorbeeld gegeven. Er heeft onlangs een massale vechtpartij 
plaatsgevonden. De drie hoofdschuldigen zijn bij het bestuur op gesprek geweest en 

weggestuurd. Maar tijdens dit gesprek blijkt wel dat er grote problemen achter zo‟n 
incident zitten. Thuissituaties die er behoorlijk inhakken. De voetbalvereniging is op een 
dergelijk individueel niveau niet in staat de zorg te bieden die noodzakelijk is. Het kader 
ontbreekt en ook een stuk kwaliteit. De overheid zou hierop kunnen inspringen. De 

respondent stelt voor dat de overheid ondersteuning biedt om dit soort problemen aan te 
pakken. Het kan in de vorm van een professional beschikbaar stellen die maandelijks met 
het kader praat en adviseert. Maar het mooiste zou zijn dat de professional binnen de 
club waar ook probleemjongeren zijn, aan de slag gaat met deze probleemjongeren. Op 
het vlak van de zorg is grote winst te behalen volgens de respondent. De club heeft 10 

seniorenelftallen en 64 jeugdteams. De voetbalvereniging constateert dat veel jeugd 
stopt, vooral in de hogere leeftijdscategorie waar de overgang is van junior naar senior. 
De prestatieve spelers krijgen nog vaak een gesprek waarom ze stoppen. De overige 
spelers krijgen deze aandacht niet. De voetbalvereniging heeft een wachtlijst en dat 

zorgt ervoor dat de club af en toe blij is dat een lid vertrekt. Zodoende ontstaat een plek 
die snel genoeg weer is ingevuld. De nadruk ligt wat betreft aandacht op de jeugd. Het 
heeft te maken met de sporttechnische kant te maken. Het heeft meer een speelse vorm. 
Er kan meer uit de spelers gehaald worden. De senioren zijn van belang voor de 
kantineopbrengsten, maar minder dan bij andere voetbalverenigingen. De respondent 

haalt een citaat aan van een oud-voorzitter van een andere voetbalvereniging: “Het is 
voetballen bij de gratie van bier drinken.” Het is een stukje van de realiteit. De omzet in 
de kantine wordt gegenereerd door de senioren.  
 

Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
Vanaf het moment dat de voetbalvereniging is verhuisd, heeft het bestuur besloten om 
niet meer met een jeugdbestuur te gaan werken. De jeugd zou zo‟n belangrijke rol gaan 
spelen binnen de club dat men dit de verantwoordelijkheid vond voor het hoofdbestuur. 
Het hoofdbestuur wil de controle houden. Het bestuur bestaat uit drie personen 

daaronder een technisch directeur. De technisch directeur stelt trainers aan en heeft 
overleg met de coördinatoren die ieder een leeftijdscategorie voor hun rekening nemen. 
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De technisch directeur staat onder het hoofdbestuur. Deze functie is verantwoordelijk 

voor zowel de senioren als junioren. Het tot stand brengen van deze constructie heeft 
drie jaar in beslag genomen. Er is gekozen om geen jeugdbestuur te hebben omdat in 
het licht van zoveel jeugd dat de importantie van het jeugdbestuur groter zou zijn dan 
het hoofdbestuur en dat is volgens de respondent niet de bedoeling. De 

voetbalvereniging merkt dat de technisch directeur met steeds meer onderwerpen te 
maken krijgt. Een gedachte is om een algemeen directeur hier naast te zetten of een 
combi-functie. Dit is echter een geldkwestie omdat de club kwaliteit wil en niemand kan 
vinden die kosteloos zich inzet voor zo‟n zware functie. De KNVB ondersteunt de club wat 
betreft jeugd niet. Het kader gaat op de aanreikingen van de KNVB zoals instructies, 

spelopvattingen op haar eigen manier hiermee om. De respondent antwoordt dat de club 
inderdaad aantrekkingskracht heeft doordat men presteert. De jeugd van andere 
voetbalverenigingen komen naar hen toe. De scouts die aanwezig zijn, zijn een 
aantrekkelijk aspect om naar de club toe te komen. Het heeft ook een nadeel omdat 

daarmee eigen jeugd wordt geblokkeerd. Dit wordt door de respondent inherent 
verbonden aan het spelen op niveau. Of het fijn is, blijft in het midden. De jeugd die voor 
het hoge niveau komt, heeft echter geen clubhart. Dit betekent dat de doorstroming naar 
de senioren stagneert. De jeugd gaat weg. De club gaat vanaf volgend seizoen 
voorwaarden stellen. Als de club vindt dat een juniorlid bij een hoger team mee moet 
doen en deze weigert, dan zal degene ook niet spelen bij zijn eigen team. De 
voetbalvereniging heeft heel veel jeugdleden waarbij bijna geen jeugdlid uit een wijk 
komt, waar ook een andere grote voetbalvereniging zit. Echter omgedraaid spelen een 
redelijk aantal (40) jongeren uit deze wijk bij de andere grote voetbalvereniging. De 
respondent wijt dit aan de homogenere gemeenschap die in die wijk woont. In deze wijk 
is het homogene gevoel minder aanwezig. Dit is dus een logisch gevolg.  
 
In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 
De voetbalvereniging heeft te maken met de KNVB en gemeente. Er zijn andere partners 

direct betrokken bij het beleid van de club. De voetbalvereniging zou in principe 
zelfstandig alles kunnen doen, alleen dan zal voldoende geld beschikbaar moeten zijn en 
dat is er niet. De contributie ligt tussen de € 117,00 en €146.00. De respondent vindt dat 
de contributies in Arnhem een stuk hoger liggen dan omringende gemeenten omdat de 

gemeente te hoge prijzen vraagt. En zou de contributies nog hoger worden dan haken 
mensen af. Maar bovenal spelen factoren mee als dichtbij huis en vriendjes. Deze 
factoren bepalen de keuze van de voetbalvereniging. Ongeveer 50/60 jongeren 
gebruiken de Arnhem-kaart die jeugd in staat stelt goedkoper te sporten. De 
voetbalvereniging heeft een wachtlijst. Het op peil brengen van accommodaties houdt in 

uitbreiding of een veld vervangen door kunstgras. De club verwacht dat nog één à twee 
jaar extra toeloop zal plaatsvinden, daarna zal het wat afnemen gezien de opbouw van 
de wijk. De club heeft voldoende trainers en begeleider (kwantitatief, kwalitatief is een 
ander verhaal). Een groter probleem is het krijgen van barmedewerkers en 

scheidsrechters. De vereniging had een vrijwilligersbeleid met een 
vrijwilligerscoördinator. De vrijwilligerscoördinator is gestopt en daarmee hield het beleid 
ook op. Tot op heden geen beleid omdat er geen geschikte persoon is gevonden. De 
respondent heeft ervaren dat persoonlijke benadering het beste werkt om vrijwilligers te 
krijgen. De voetbalvereniging denkt na over verplicht vrijwilligerswerk voor enkele uren. 

Volgend seizoen komt de actie op gang dat voetballers die een kaart pakken verplicht 
een wedstrijd moeten fluiten. Het bedenken van beleid is vaak niet het probleem, het 
uitvoeren des te meer omdat geschikte personen gevonden moeten worden. De club richt 
zich op meisjes, maar niet bewust. Iedereen is welkom. De club heeft enkele 

meisjesteams en een dameselftal. 
 
Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 
Zoals eerder genoemd is de voetbalvereniging verhuisd vanuit Noord naar Zuid begin 
jaren negentig. De keuze werd ingegeven omdat er teveel voetbalverenigingen waren in 

Noord volgens de voetbalvereniging en dat toeloop van jeugd beperkt bleef. Dit bracht de 
continuïteit in gevaar. De vraag is toen neergelegd om naar Zuid te mogen verhuizen. De 
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wijk had al velden liggen die echter nog geen bespeler hadden. De wijk was een aantal 

jaar daarvoor ontwikkeld en begon langzaamaan te bloeien. De vraag voor de club was 
niet hoe ze aan leden zouden komen, meer hoe gaan we ze opvangen en dit alles 
regelen? Er is nadien nog jarenlang doorgebouwd dat zorgde voor nog meer toeloop van 
jeugd. De wijk is een mix van de Arnhemse bevolking, net als de voetbalvereniging. De 

wijk is door de mix van woningbouw ook gemengd wat betreft rijk en arm. De ligging van 
het sportpark is ideaal. Het ligt aan de rand van de wijk, praktisch en veilig te bereiken. 
De combinatie met school en sport is helaas niet gebeurd op één en dezelfde locatie. De 
club is van origine een christelijke, hoogopgeleide vereniging. Na de keuze om te 
verhuizen is ook de keuze gemaakt om deze identiteit te verlaten. Tegenwoordig denkt 

de respondent ook dat mensen niet meer kiezen op basis van religie voor een club. De 
respondent vindt de voetbalvereniging eerder te groot dan te klein. De club heeft echter 
een maatschappelijke functie die vervuld moet worden. Het beheersoogpunt zou neigen 
naar een kleinere voetbalvereniging. De club werft geen jeugd. Het is noodzakelijk dat 

een voetbalvereniging een jeugdafdeling heeft als men zich kan bedruipen. Wat de 
respondent wel aangeeft is dat momenteel sportparken zijn waar onderbenutting is. Maar 
toch moeten de voetbalverenigingen het samen opbrengen. Echter de gemeente heeft 
weinig instrumenten om dit te sturen denkt de respondent.  
 
Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
De gemeente zou de spreidingsproblematiek kunnen stimuleren door geld of middelen. 
De voetbalverenigingen met een grotere maatschappelijke functie moeten meer 
ondersteuning krijgen. Er zal niet een sanctionerend beleid gevoerd moeten worden, 
meer vanuit de stimulerende kant. De gemeente kan meer faciliteren. De 
maatschappelijke functie wordt door de respondent gedefinieerd naar ledenaantal bij 
jeugd. De voetbalvereniging merkt dat een grote vereniging blijft groeien omdat het 
verzorgingsgebied steeds verder uitbreidt. Vriendjes zijn een belangrijke factor om te 
kiezen voor een bepaalde voetbalvereniging. Er is zeer zeker een rol weggelegd voor de 

gemeente betreffende de spreidingsproblematiek, maar welk instrument zij kan inzetten 
is moeilijk te zeggen. De respondent noemt het autonome processen die lastig om te 
keren zijn.  
 

Hoe is de relatie met de gemeente? 
De gemeente en de voetbalvereniging hebben weinig met elkaar van doen. De 
voetbalvereniging legt af en toe een verzoek neer. De club heeft het idee dat dit serieus 
wordt opgepakt door het ambtelijk niveau. Het politieke vlak zorgt voor de problemen. 
De gemeent Arnhem spreekt zich uit als sportstad maar de respondent merkt dat de 

breedtesport niet echt wordt ondersteund. De ambtenaren nemen de verzoeken serieus 
alleen de afweging tussen investeringen ligt bij de politieke besluitvorming. De politieke 
wil ontbreekt, denkt de respondent. De voetbalvereniging heeft inspraak gehad op de 
accommodatienota die nog in proces is. De verzoeken zijn in ieder geval serieus 

meegenomen. De tarievennota is niet in het voordeel van de club. Men moet veel meer 
betalen. Er is geen onderscheid tussen grote en kleine verenigingen. De 
voetbalvereniging betaalt niet de kostprijs wat eigenlijk indirecte subsidiering is. Dit is 
prettig. Een voetbalvereniging kan zichzelf nooit zelfstandig bedruipen, dan wordt 
sporten onbetaalbaar. Subsidiering is daarom nodig. De gemeente heeft daarom wel het 

recht om eisen neer te leggen. De nadruk zal moeten liggen op stimulering. De 
respondent ziet eerder een dwingender beleid voor ogen vanuit de gemeente dan een 
vrijblijvend beleid.  
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Verslag interview dinsdag 1 april 2008 

 
Een korte introductie over de aanleiding en achtergrond van het onderzoek is de start 
van het interview. Na de toestemming om het gesprek op bandrecorder op te nemen 
begint het interview. 

 
Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal? 
De voetbalvereniging heeft een kleine jeugdafdeling. Het heeft twee oorzaken. Enerzijds 
de keuze (zes jaar geleden gemaakt) om te verhuizen. De voetbalvereniging gaat van 
Noord naar Zuid. De voetbalvereniging zou al in 2006 het nieuwe sportpark betrekken. 

Dit is door onteigening en andere vertragende factoren nog steeds niet gebeurd. Op het 
moment dat aangegeven wordt dat de voetbalvereniging gaat verhuizen, gaan 
jeugdleden verder kijken als ze hebben besloten niet mee te verhuizen. Anderzijds is de 
club een volksclub. De club trok vanuit vroeger al veel leden uit Klarendal. Deze wijk is 

veranderd de laatste 10 à 20 jaar. Er zit nog een voetbalvereniging op het sportpark, die 
voetbalvereniging trekt leden uit de wijk. De respondent stipt ook de naam van de 
voetbalvereniging aan. Het imago dat weer een deuk heeft gekregen na een incident in 
het afgelopen weekeinde heeft er ook voor gezorgd dat het ledenaantal niet is 
toegenomen. De grootste daling is veroorzaakt door de keuze om te gaan verhuizen. 
Voordat de keuze is gemaakt om te verhuizen heeft de club een goede jeugd gehad met 
voldoende jeugdleden. De selectieteams waren aanwezig en daarbij was de 
voetbalvereniging één van de grootste uit Arnhem. Ook het gegeven dat het eerste elftal 
op een hoog niveau acteerde, speelde mee dat er voldoende jeugd aanwezig was. De 
respondent merkt op dat jongeren tegenwoordig steeds meer kunnen doen. Ze kunnen 
tennissen, korfballen. Ook kiezen de jongeren er eerder voor om op zaterdag te werken 
zodat ze geld hebben voor zaken als mobiele telefoon en uitgaan. Voetbal is niet meer de 
enige ontspanningsplek. De voetbalvereniging gaat verhuizen omdat men jeugd nodig 
heeft. De wijk waarin zij terecht komen, is een nieuwbouwwijk waar in totaal 6000 

woningen worden gebouwd. De voetbalvereniging streeft er naar om binnen de 
voetbalvereniging alle jeugdselectieteams bezet te hebben. Nu loopt de 
voetbalvereniging op tegen problemen als contributie betalen of schorsingen vanuit de 
club. Omdat de voetbalvereniging zo weinig leden heeft, dient er geschipperd te worden 

tussen belangen. Belangen van de club en belangen van het individu. Men wil de 
jeugdselectieteams op het hoogste niveau te krijgen. Maar recreatie dient voorop te 
staan waarbij sommige elftallen hogerop komen. De nadruk zal op jeugd te komen liggen 
in plaats van op senioren omdat zij de club hogerop moeten brengen. Het niveau van het 
eerste is laag en heeft geen aantrekkingskracht. Dus de jeugd zal kwalitatief goed 

moeten worden en doorstromen. Daarmee het eerste elftal naar een hoger niveau tillend. 
Ook trekt de nieuwe locatie veel meer sponsoren zegt de respondent. 
 
Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 

De voetbalvereniging heeft op het moment een jeugdbestuur. De respondent zegt dat 
voor de nieuwe locatie een andere constructie komt. Er zal een voetbalmanager komen, 
deze heeft reeds een beleidsplan geschreven waar het hoofdbestuur achter staat. De 
voetbalmanager is verantwoordelijk voor zowel de jeugd als senioren. Ook zal hij de 
jeugdcoördinator aansturen die op zijn beurt weer coördinatoren per leeftijdscategorieën 

stuurt. De respondent zegt dat de club gewoon weer op nul begint. De voetbalvereniging 
heeft nog niet aangeklopt bij de KNVB voor steun. Men wil eerst alles klaar hebben vóór 
september, in ieder geval op papier. De club heeft op het moment een vrij lage 
contributie. Men is zich ervan bewust dat zij niet de hoofdprijs moeten / kunnen vragen 

als ze op de nieuwe locatie komen. Er zijn voldoende andere voetbalverenigingen in de 
omgeving en daar gaan zij tussen zitten. Betere prestaties trekt meer jeugd. De 
bedoeling is om op een goede manier zo hoog mogelijk te spelen. Het hoofddoel blijft 
recreatie. De C1 blijft net zo belangrijk als de C6 volgens de respondent.  
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In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 

De respondent merkt op dat de gemeente in het geval van de verhuizing niet alle 
afspraken is nagekomen. Daarom zit men nog steeds op deze plek wat niet veel langer 
kan duren. De club heeft op deze plek dóór de keuze om te verhuizen geen 
bestaansrecht meer. De voetbalvereniging krijgt ondersteuning van de gemeente op 

bepaalde gebieden. Er is begeleiding. Maar het is lastig om voetballers te behouden op 
deze plek. De mogelijkheden van de club zijn te beperkt. Sponsoren blijven weg. De 
naam werkt ook tegen. Een nieuwe start kan de voetbalvereniging goed gebruiken. De 
financiële situatie is niet florissant maar men kan alles nog behappen. De gemeente heeft 
de voetbalvereniging verteld dat de club in 2012 800 leden zou kunnen hebben. De 

voetbalvereniging wil geen voetbalvereniging worden waar recreatie op de achtergrond 
komt. Jeugd moet rustig kunnen douchen en wat drinken in plaats van opschieten omdat 
het volgende team staat te wachten. De respondent wil binding stimuleren onder de 
leden. Het doel is om een soort van wijkvereniging te worden. De buurt moet langs willen 

komen. De respondent is volop bezig met commissies voor de nieuwe locatie. Maar een 
vrijwilligersbeleid op papier zal de voetbalmanager maken. Hij is verantwoordelijk voor 
het kader betreft trainers en leiders. Het streven is gekwalificeerd kader te krijgen. De 
respondent noemt het voorbeeld van een andere voetbalvereniging op vrijwilligersterrein. 
Of je doet wat of je koopt het af. Dit is een voorbeeld dat meegenomen wordt door de 
club.  
 
Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 
De voetbalvereniging is eigenlijk altijd actief geweest op deze locatie. De respondent 
denkt dat de daling van leden onder meer komt door een drukke weg die de afgelopen 
10 jaar steeds drukker is geworden. Dit was niet ideaal te noemen als ligging van het 
sportpark. De nieuwe locatie is midden in de wijk, samen met een tennisvereniging. Er is 
geen invloed geweest op de keuze voor een locatie. De respondent merkt op dat de 
jeugd steeds minder voetbalt (op straat). De voetbalvereniging had gemerkt dat het 

ledenaantal terug liep. De gemeente zocht een voetbalvereniging die daarheen zou willen 
en zodoende hebben de twee partijen elkaar gevonden. Als het ledenaantal niet was 
teruggelopen was men niet verhuisd, zegt de respondent. De potentie die de wijk heeft, 
kiest voor de andere voetbalvereniging van het sportpark. De club heeft een ander imago 

dan de club van de respondent.  
 
Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
Vroeger was er het idee dat een aantal voetbalverenigingen opgeheven moesten worden. 
De respondent noemt dit hard maar tegelijkertijd ook de realiteit. De laatste 10 jaar zijn 

de voetbalverenigingen wat betreft ledenaantal afgenomen. Er zijn niet zoveel 
voetbalverenigingen nodig. De respondent zegt dat grote en kleine voetbalverenigingen 
gewoon processen zijn die gebeuren. Daar is weinig aan te sturen. Een Amerikaans 
voorbeeld waarbij één centraal orgaan bepaalt waar iemand voetbalt (Amerikaanse 

profcompetitie) is niet realistisch. Je voetbalt omdat je het leuk vindt en niet omdat je 
daar per se moet voetballen. Zelf kunnen kiezen. Het mooiste zou zijn als de leden 
evenredig verdeeld zouden zijn. Iedere club met leden heeft bestaansrecht maar de club 
moet wel naar binnen kijken en afvragen of men bestaansrecht heeft op de plek. De 
voetbalvereniging heeft de afgelopen 10 jaar geen leden kunnen werven. Zometeen gaat 

men in de wijk werven. Vanaf september wil men door middel van wedstrijdjes voor 
scholen op het sportcomplex binding creëren. De KNVB heeft jarenlang niets van zich 
laten horen. Nu gaan ze actief zaken oppakken als agressie op de velden en vitale 
verenigingen omdat de ledenaantallen bij de bond teruglopen. De gemeente moet ook 

gaan luisteren naar de clubs meent de respondent. De gemeente wordt actiever mede 
omdat de gemeente inziet dat jongeren bezig moeten zijn. De rol van de gemeente zou 
die moeten zijn van samenwerking. Meer en beter luisteren naar de voetbalvereniging en 
niet telkens zeggen, het kan niet. Een optimale spreiding is moeilijk te realiseren. 
Ploegen die hoog spelen, hebben meer aantrekkingskracht. De jongeren zijn vrij om te 

bepalen waar ze lid willen worden. De respondent zegt dat de verhuizing juist is omdat er 
een markt is. Andere voetbalverenigingen in Zuid hebben een wachtlijst.  
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Hoe is de relatie met de gemeente? 
De voorganger van de respondent zat bij de gemeente. Deze persoon wist bij wie hij 
moest zijn. Dit scheelt een hele hoop. De voetbalvereniging heeft wel het idee dat zij 
altijd een stapje extra hebben moeten zetten om dingen gerealiseerd te krijgen dan 

andere voetbalverenigingen. De respondent spreekt uit dat het kennen van de ingangen 
bij de gemeente een must is. De gemeente zal de club drie jaar begeleiden. Het 
accommodatiebeleid is opgesteld zonder echt informeren bij de voetbalvereniging. De 
begeleiding naar de nieuwe wijk vanuit de gemeente is prima. De respondent vindt dat 
iedere club zijn eigen broek omhoog moet kunnen houden. Echter het krijgen van steun 

is onontbeerlijk van de gemeente. De gemeente zou beter onderhoud kunnen plegen of 
de club meer vrijheid kunnen geven om zelf onderhoud te plegen. De gemeente mag 
zeker eisen stellen en ook hard op treden als een club zaken aan de laars lapt. De 
gemeente zou best naar begrotingen van clubs mogen kijken en afvragen of het 

verstandig is.  
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Verslag interview donderdag 3 april 2008 

 
Na een korte uitleg waarom de interviewer het onderzoek uitvoert en aangeeft welk 
belang het onderzoek heeft, begint het interview. 
 

Wat wordt verstaan onder jeugdbeleid? 
De voetbalvereniging heeft geen jeugd momenteel en ook nooit gehad. De 
voetbalvereniging heeft haar wortels liggen vanuit een andere voetbalvereniging. Deze 
voetbalvereniging heeft nooit jeugd gehad en dat is zo gebleven. Het is alle jaren altijd 
senioren geweest. Het is altijd goed gegaan zonder de doorstroming van jeugdleden. De 

laatste jaren gaat het nog beter. De club heeft in het verleden een slechte naam gehad 
maar dat is veranderd. De voetbalvereniging is gaan presteren. De club heeft meer 
jeugdige senioren gezocht die promotie op promotie heeft gestapeld. Dat trekt spelers 
aan en dat heeft de voetbalvereniging veranderd. Er is een cultuuromslag geweest. De 

„nettere‟ mensen zijn binnengekomen volgens de respondent met behoud van de oude 
leden. De respondent noemt dit een positieve ontwikkeling. En de twee stromingen 
botsen niet. De voetbalvereniging denkt niet per se aan jeugd. Er wordt gepoogd om met 
de andere voetbalvereniging van het sportpark samen te gaan. Zij hebben jeugd en deze 
club senioren. Daardoor ontstaat een florerende en grote club. De achterliggende 
gedachte om jeugd te nemen, is puur als ondersteuning van het eerste elftal. De jeugd 
vanaf de B1 dan. De respondent heeft nooit nagedacht om met de jongste jeugd te 
beginnen. De respondent sluit het niet uit, maar eerst moet er draagvlak zijn binnen het 
bestuur.  
 
Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
Dit is niet van toepassing op deze voetbalvereniging. 
 
In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 

De respondent zegt dat de voetbalvereniging afhankelijk is van sponsoren. Ieder lid 
betaalt €15,00 per maand. Een lid voor de club kost ruim €400,00. Dit is dus niet op te 
brengen zonder sponsoren. De respondent denkt dat de club de meeste veldhuur betaalt 
van alle voetbalverenigingen. De club heeft een betalingsachterstand momenteel. De 

veldhuur is dusdanig hoog omdat de club nu op een nieuwe accommodatie zit. De 
voetbalvereniging zat hiervoor op een veld met een houten barak. Daar was niets van 
eigendom van de vereniging bij. De huur was toen symbolisch terwijl nu de normale 
kostprijs wordt gevraagd voor de huur. De club betaalt geen huur voor de kantine maar 
moet wel alles zelf opknappen. De voetbalvereniging zou ongeveer 200 leden moeten 

hebben om quitte te kunnen draaien. Het ledenaantal is daarmee niet in orde. Daarom 
zijn sponsorinkomsten van belang. De club zet niet in op extra ledenwerving, drie jaar 
geleden had men 40 leden en nu 120 leden. Mede afhankelijk van de prestaties van het 
eerste elftal. De leden moeten willen spelen bij de voetbalvereniging anders niet. Er 

wordt dus niet geworven. Er zijn te weinig vrijwilligers. Er is in feite één vrijwilliger. De 
respondent meldt dat de club een verzoek bij de Arnhemse Sportfederatie heeft 
neergelegd om een soort Banenpooler te krijgen. De respondent vraagt mensen om 
vrijwilligerswerk te doen. Er is geen beleid hiervoor. Het is een andere kwestie bij 
senioren dan bij jeugdleden. Senioren zijn minder snel te verplichten. De 

voetbalverenigingen praten onderling wel eens over deze problematiek maar iedere 
voetbalvereniging loopt tegen dezelfde problemen op.  
 
Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 

De voetbalvereniging heeft altijd op deze locatie gezeten. Voor de nieuwe locatie, 200 
meter verderop. Dus in feite altijd hier. De wijk wordt nu gerenoveerd, nieuwe woningen 
worden gebouwd. De wijk is nu in feite aan het veranderen. Waar het voorheen een 
probleemwijk was, is de gedachte dat dit gaat veranderen. De samenstelling van de wijk 
is aan het veranderen. Ouderen verlaten de wijk vanwege overlast. De voetbalvereniging 

hoopt dat de wijkverandering positief zal uitwerken voor hen. De wijk is een mix van 
allochtoon en autochtoon. Door het op de schop nemen van de wijk zijn er concentraties 
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van bepaalde nationaliteiten. Dit zorgt voor problemen. De ligging van het sportpark is 

ideaal. De infrastructuur is in orde gelijk naast een snelweg. Het enige minpunt is dat de 
voetbalvereniging geen eigen entree heeft. Hier is meermaals overleg geweest met de 
gemeente. De leden moeten altijd langs de andere voetbalvereniging om bij de eigen 
club te komen. Dit is zowel vervelend voor de andere voetbalvereniging als voor henzelf. 

Er is een mogelijkheid aan de andere kant om een toerit te maken en zodoende een 
eigen entree te maken. De club heeft senioren en de andere voetbalvereniging echter 
ook veel jeugdleden wat voor problemen soms zorgt. Er zijn gesprekken gaande tussen 
beide voetbalverenigingen over deze problematiek. Er zijn afspraken tussen hen beiden. 
De vereniging is veranderd wat betreft de cultuur binnen de vereniging. De goede naam 

is ontstaan. 
 
Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
De respondent ziet geen probleem. De spreiding van de clubs is in orde. In Zuid zijn 

voldoende clubs en in Noord is het misschien een beetje krapper. Maar 10 jaar geleden 
waren er 25 voetbalverenigingen. De respondent vindt de afstanden tussen de clubs ook 
in orde. Het bijt elkaar niet. De respondent geeft aan dat hij wel spreekt over senioren. 
Senioren zwerven gemakkelijker. De club werft geen leden ook niet in de herbouwde 
woonwijk. De spelers moeten willen voetballen bij de club en anders niet. De respondent 
heeft sterk het idee dat de gemeente nog voetbalverenigingen wil saneren. Het idee leeft 
omdat bijvoorbeeld de veldhuren erg hoog zijn. De respondent noemt het een indirecte 
manier om de clubs te laten verdwijnen. Normaal gesproken kan de voetbalvereniging 
het niet opbrengen maar vanwege de sponsor lukt het nog. De gemeente zou een rol 
moeten spelen bij de spreidingsproblematiek. Zeker omdat de clubs een 
maatschappelijke functie heeft. Men komt er spelen en er komen toeschouwers. De 
mensen zijn van de straat. Het kost de gemeente meer als zij gaan zwerven. De 
gemeente moet iets coulanter worden wat betreft de prijzen zegt de respondent. De 
spreiding is niet per se optimaal. De respondent zegt voorstander te zijn van hoe meer 

clubs hoe beter. Derby‟s zijn het leukste wat er is en levert prestige en beleving op in 
Arnhem.  
 
Hoe is de relatie met de gemeente? 

De verhouding met de gemeente is redelijk goed, alleen nu wat bekoeld. De 
voetbalvereniging heeft een betalingsachterstand. De club kan hierdoor niets. Er ligt een 
kunstgrasveld op het sportpark die hoort bij de andere voetbalvereniging. De club kan 
het veld huren als er niet op gevoetbald wordt. Dit kost een x-bedrag. De respondent 
vindt dat de gemeente hier coulanter zou moeten zijn. De respondent noemt de 

gemeente niet voldoende sportminded. De respondent heeft een idee hoe het wel zou 
kunnen. De gemeente wil het verhuren voor een bedrag omdat het hun grond is. Nu 
moet de club bellen met de andere voetbalvereniging of zij dan en dan voetballen. Dan 
wordt de gemeente opgebeld. De gemeente belt de andere voetbalvereniging en dan belt 

de gemeente de club terug. Veel lijntjes. Idealer zou zijn dat de club voor een x-bedrag 
een aantal uur veldgebruik koopt en dan in onderling overleg met de andere 
voetbalvereniging de rest regelt. De gemeente wordt als partner uit de lijn weggehaald. 
De respondent weet de ingangen te vinden bij de gemeente. De respondent ziet het liefst 
dat de gemeente subsidies inzet. De veldhuur zou omlaag mogen. De gemeente heeft 

geopperd dat binnen de gemeentegrenzen het voetbalniveau omhoog moet. Het hoogste 
niveau is nu 3e klas zondag. De gemeente stimuleert het echter niet. De gemeente zegt A 
en doet B. De trainingsuren zijn een probleem omdat er één trainingsveld is op het 
sportpark. Een andere mogelijkheid is verlichting rond een wedstrijdveld zodat 

avondwedstrijden gespeeld kunnen worden. Het komt neer op faciliteiten rondom de 
accommodatie. En als initiatieven worden geopperd door de club mag het niet van de 
gemeente. De gemeente zou hierin makkelijker moeten zijn.  
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Verslag interview maandag 7 april 2008 

 
Eerst volgde een korte introductie over de aanleiding en achtergrond van het onderzoek, 
waarna toestemming werd verkregen voor het gebruik maken van een taperecorder. Dan 
vangt het interview aan.  

 
Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal? 
De respondent vertelt dat de club in alle leeftijdscategorieën een spelend team heeft. Het 
doel om jeugdvoetbal aan te bieden is naast doorstroming om de jongeren zo hoog 
mogelijk te laten voetballen. De club is ver afgezakt in vergelijking met 15 jaar geleden. 

Toen stroomden regelmatig jeugdleden door naar betaald voetbalorganisaties en spelen 
nu eredivisie. De mindere periode is gekomen door de splitsing van BVO en amateurclub 
naar andere locaties. Daarbij kan de oorzaak liggen in mindere voetballers en / of 
mindere trainers. Vanwege financiële beperkingen kunnen niet altijd de beste trainers 

aangetrokken worden. Zij vragen teveel. De respondent spreekt van een 
sneeuwbaleffect. De verhuizing, vergrijzing van de wijk en een slechtere naam heeft 
consequenties gehad voor de voetbalvereniging. Er wordt gezegd dat een naam van een 
trainer invloed heeft op het aantrekken van jeugd, zeker in Arnhem. De jeugd die naar 
de voetbalvereniging komt, wil de voetbalvereniging gebruiken als de springplank. De 
recreatiekant wordt belangrijker onder het nieuwe bestuur. Er zijn meer teams nodig om 
de kwaliteit van de jeugdteams hoger te maken. De respondent zegt dat men wil 
binnenhalen wie men binnen wilt hebben. Het is geen streven om te halen wat de club 
kan halen. De club wil groeien, alleen niet óm het groeien. Het slechte imago raakt de 
club langzamerhand weer kwijt en men wil niet weer terugvallen. Er loopt een 
verenigingsbegeleider vanuit de KNVB die zich bemoeit met het jeugdvoetbal. De club 
gaat vanaf het nieuwe seizoen een andere aanpak hanteren. Ieder nieuw lid krijgt een 
incheckmoment. Daar zit een huishoudelijk reglement bij, de normen & waarden, van de 
voetbalvereniging. Daarnaast wordt verwacht dat een ouder(s) langskomt. De 

achtergrond van de ouder(s) wordt in kaart gebracht. De ouder(s) moet(en) beseffen dat 
het niet alleen een kind afgeven op de club is. De nadruk ligt wat betreft de 
voetbalvereniging op de jeugdleden. Wat betreft de kantineomzet ligt de nadruk meer op 
de senioren. De club zou best meer seniorenelftallen willen. 

 
Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
De voetbalvereniging heeft een jeugdcommissie en een jeugdcoördinator. De 
verenigingsbegeleider speelt hierbij een belangrijke rol. Ieder nieuw lid krijgt een 
reglement mee naar huis. De club gaat ook in andere talen publiceren in het clubblad, 

bepaalde stukken. De club is op zoek naar gekwalificeerde trainers, zeker voor de lagere 
teams. Het doel daarvan is om het voetbal op een hoger plan te krijgen. De 
voetbalvereniging heeft altijd jeugd gehad. Een voetbalvereniging heeft jeugd nodig 
omdat dat de doorstroming is naar het eerste elftal. De respondent meent dat prestaties 

van een team ook andere jongeren trekt. De contributie bedraagt circa €110,00. De 
Arnhem-kaart is ook nog mogelijk. De jeugdcommissie krijgt zeker de vrijheid. Af en toe 
zal verantwoording afgelegd moeten worden aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur 
bemoeit zich verder niet met de inhoudelijke kant van de jeugdcommissie. De club staat 
open voor meisjes / damesvoetbal in tegenstelling tot het vorige bestuur.  

 
In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 
De voetbalvereniging kan zelfstandig beleid voeren. Het hoofdbestuur zet het beleid uit. 
De ledenraad staat het hoofdbestuur bij met advies. Er is geen hoofdsponsor die een 

vinger in de pap wil steken. De KNVB heeft middels een verenigingsbegeleider inzicht bij 
de voetbalvereniging. Daarnaast werkt de club sinds korte tijd samen met het CIOS. 
CIOS-studenten geven trainingen op de club. De respondent merkt op dat de club een 
erkend Leerbedrijf wil worden. Dit draagt ook bij aan het imago van de club. Het is een 
stukje kwaliteit die gepresenteerd wordt aan de buitenwereld. Het ledenaantal mag zowel 

bij de jeugd als bij de senioren omhoog. Nu zit de voetbalvereniging rond de 130 
spelende leden en dat mag volgens de respondent richting de 250-300 gaan. De jeugd is 
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de toekomst en met één elftal in een leeftijdscategorie zijn blessures niet snel op te 

vangen. Met een aantal elftallen in dezelfde leeftijdscategorie kunnen dergelijke zaken 
opgevangen worden. De senioren zorgen voor de kantineomzet en kan bijdragen aan wat 
„vet aan de botten‟ voor de voetbalvereniging. De voetbalvereniging heeft min of meer 
voldoende kader, zeker wat betreft leiders en trainers. Echter de kwaliteit blijft nog wel 

eens achterwege. De voetbalvereniging neemt niet zomaar iemand aan die 
vrijwilligerswerk wil doen. Het blijft afhankelijk van of iemand het aankan en geschikt is. 
Daarbij spreekt een goede naam aan om meer mensen naar de voetbalvereniging te 
krijgen.  
 

Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 
De voetbalvereniging is begin jaren negentig naar deze plek verhuisd. Daarvoor zat men 
in een andere wijk. De afspraak was dat als de betaald voetbalorganisatie vertrok, de 
amateurtak ook vertrok. Zodoende zit men nu hier. De club zit nu op de accommodatie 

van een club die vertrokken is. De accommodatie is nu niet meer in orde. De 
kleedkamers zijn afgekeurd door de KNVB. De club is nu druk doende om de 
kleedkamers te verbouwen. De ingang bij de gemeente is gevonden door het toedoen 
van de halfjaarlijkse bijeenkomsten voor de verenigingen op het sportpark. Hierbij 
kunnen verenigingen aangeven bij de gemeente wat ze anders zouden willen. De club wil 
de ingang bij de gemeente gebruiken, niet geschoten is altijd mis. De huidige 
accommodatie is niet een uithangbord voor de voetbalvereniging. Dit kan potentiële 
leden afschrikken meent de respondent. De wijk waarin de voetbalvereniging ligt, is een 
wijk waar veel minima wonen. Het is een volksbuurt die duidelijk gemengd is. Allochtoon 
en autochtoon wonen door elkaar heen. Er zijn goedkope woningen die mensen trekken 
die weinig te besteden hebben. De wijk is aan het vergrijzen. De wijk hiernaast wordt op 
de schop genomen. Daar komen duurdere woningen wat een andere „soort‟ mensen zal 
aantrekken. De club is ook een mix van culturen. De ligging is fantastisch meent de 
respondent. Het sportpark is vlakbij een snelweg. Het is gemakkelijk te vinden. De 

parkeergelegenheid is af en toe een probleem. Er zijn meerdere verenigingen actief die 
soms veel ruimte innemen. De wijk heeft geen potentie meer, er zijn drie 
voetbalverenigingen in de wijk. De wijk die op de schop gaat, heeft potentie die de club 
graag aanboort. En misschien dat jongeren naar een club nog noordelijker voetballen uit 

deze wijk. 
 
Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
De spreiding van de clubs is in Arnhem in orde. De respondent heeft het gevoel dat de 
gemeente liever heeft dat er nog minder voetbalverenigingen actief zijn. De club is 

vroeger al een keer samengegaan met een andere voetbalvereniging. Dat heeft 
uiteindelijk niet gewerkt. En de voetbalvereniging wil haar naam niet ten grabbel gooien 
aangezien dit het uithangbord is naar Arnhem en de rest van Nederland. Clubs met een 
schuld mogen aangesproken worden door de gemeente. De gemeente moet wel rekening 

houden dat de club een sociale functie heeft. De club houdt jongeren van de straat, maar 
er mag iets tegenover staan. De gemeente heeft Vitesse een lening kwijtgescholden en 
sommige clubs met een kleine schuld moeten veel moeite doen om een lening te krijgen 
van de gemeente. De respondent meent dat de gemeente met twee maten meet. De 
gemeente kan niet iedereen de broek op houden, maar de sociale functie van de 

voetbalvereniging moet meegewogen worden. De club werft op verschillende manieren. 
Tijdens schoolvoetbaltoernooi, in de wijk zelf, supportersvereniging van de betaald 
voetbalorganisatie die op deze locatie toernooitjes organiseert. Een sportpark met twee 
voetbalverenigingen is mogelijk. Het bijt elkaar niet altijd. Het is belangrijk dat de 

voetbalverenigingen met elkaar praten zodat problemen snel opgespoord worden. Clubs 
met alleen maar senioren kan en is prima. Het zorgt alleen niet voor doorstroming. 
Daarnaast zal de club nooit een familieclub worden omdat kinderen niet lid kunnen 
worden. Jeugd bij een voetbalvereniging zorgt ervoor dat ouderen eerder geneigd zijn 
om iets voor de club te betekenen. Dichtbij huis voetballen is een belangrijke factor voor 

ouders. Op de fiets ernaar toe kunnen is een voorwaarde. De respondent vindt dus dat 
kleine voetbalverenigingen moeten blijven bestaan omdat daarmee kinderen dichtbij huis 
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kunnen voetballen. Het opheffen van clubs draagt hier niet toe bij. Daarnaast is het 

belangrijk dat accommodaties in orde zijn. Het kunnen aanbieden van sport moet wel 
gebeuren onder goede omstandigheden. De accommodaties moeten op orde zijn en 
toereikend zijn om grotere aantallen jongeren aan te kunnen. De gemeente zal moeten 
investeren vindt de respondent. De vernielzucht bij accommodaties in prima conditie is 

kleiner omdat er gewezen kan worden op verantwoordelijkheden. In Zuid is de spreiding 
in orde en in Noord is het soms krap, maar de clubs hebben allemaal een sociale functie 
die niet onderschat mag worden. Eventueel zouden in Noord de clubs uit Presikhaaf 
verspreid kunnen worden. Eén voetbalvereniging richting de stad neerzetten. 
 

Hoe is de relatie met de gemeente? 
Er is momenteel veel contact met de gemeente. Men heeft de ingangen bij de gemeente 
gevonden. Dit is belangrijk. Ook de gemeente zal de ingangen bij de club moeten weten. 
Goed contact is het belangrijkst. De respondent heeft ervaren dat de gemeente het op 

prijs stelt dat de club haar gezicht laat zien op georganiseerde bijeenkomsten. De 
gemeente heeft de club nodig en vice versa. De voetbalvereniging heeft geen inspraak 
gehad op de tarievennota. Ook hebben zij geen aanspraak gemaakt op subsidies tot op 
heden. De gemeente zal de combinatie met CIOS een goed initiatief vinden. Er is een 
win-winsituatie. Alleen subsidies met geld is niet altijd van belang. De gemeente kan ook 
ondersteuning bieden bij shirtjes ofzo. Een voetbalvereniging moet kledij hebben. Als ze 
geen sponsors hebben kunnen vinden, is het bijvoorbeeld een idee om de shirts te laten 
sponsoren door Sportbedrijf Arnhem volgens de respondent. Zo biedt men op de juiste 
manier ondersteuning en stimuleert de gemeente het sporten onder jongeren. Anders 
kan de jeugd namelijk niet sporten. Daar zou meer naar gekeken mogen worden. De 
gemeente moet meer ondersteuning bieden op dat soort manieren.   
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Verslag interview dinsdag 8 april 2008 

 
Een korte introductie over de achtergrond van het onderzoek is het begin van het 
interview. Na toestemming om gebruik te maken van een taperecorder vervolgt het 
interview. 

 
Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal? 
De voetbalvereniging heeft momenteel teams voor 4 en 5 jarigen, F en E. Tot 2005 
waren alle leeftijdscategorieën bezet. De club had 99% allochtonen jongeren en eigenlijk 
geen kader. Er was gebrek aan kader en de daarbij meekomende problematiek heeft 

ervoor gezorgd dat deze stap is gezet. Er is sinds dit seizoen een soort van 
wensenpakket. Dit heeft het gewenste effect gesorteerd. Het wensenpakket is een idee 
van de respondent. De KNVB heeft de stap om jeugdvoetbal te stoppen voorlopig 
ondersteund. De gemeente heeft niet haar steun verleend hieraan. Jongeren worden nu 

alleen aangenomen als ze instemmen (tekenen van het) met het wensenpakket.  Het 
wensenpakket houdt in: 1) de ouder is zelf verantwoordelijk voor het kind en 2) ouder is 
zelf verantwoordelijk dat het kind op training en wedstrijd verschijnt. De 
voetbalvereniging is weer een mix geworden van allochtoon en autochtoon. De KNVB 
heeft de club ondersteund in de beslissing om dat de problematiek binnen de club ook 
een landelijk probleem was / is. De respondent had verwacht dat de gemeente haar 
steun had verleend in nieuwe plannen om jeugdvoetbal weer op te starten. De club denkt 
bijvoorbeeld aan CIOS-studenten om zodoende kader in te vullen. Dit is niet 
bewerkstelligd. De club is 20 jaar geleden gestart met jeugd. Er is altijd wel een gehele 
bezetting geweest onder de leeftijdscategorieën. De stopzetting is gefaseerd gebeurd 
vanaf 2004. Er is eerst gestopt met de A1. De neergang heeft zich ingezet volgens de 
respondent toen op gemeentelijk niveau is besloten om de wijk een vergaarpot te laten 
worden. Hier waren goedkope woningen en de onderste sociale klasse vestigde zich in 
deze wijk. Er kwamen meer allochtonen hier. Dit is circa 10-15 jaar geleden begonnen en 

dit heeft op een gegeven moment de overhand gekregen. De „witte‟ kinderen vertrokken 
daardoor, de ouders bleven nog wel, maar er was sprake van een „witte‟ vlucht. De 
scheiding tussen jeugd en senioren is scherp aanwezig. Het is een cultclub volgens de 
respondent. Het is een echte volksclub, een gezelligheidsclub. De motivatie om met 

jeugd te beginnen is omdat het met voetbal te maken heeft. De kinderen laten sporten 
en de accommodatie die hier nu is, leent zich daar uitstekend voor. Er sport ongeveer 
6% van de jongeren in de wijk. De respondent benadrukt dat de sociale functie binnen 
de club ook belangrijk is. Een stukje opvoeding. De motivatie nu is niet veranderd, wel 
de beleving is anders. Ouders zijn tegenwoordig betrokken. Er is geen visie op het 

jeugdbeleid. Uberhaupt niet op de club. Er is geen lange termijn visie omdat de club in 
dezelfde vijver vist als twee andere erg grote voetbalverenigingen. De club hoeft ook niet 
te streven naar zulke aantallen. De club streeft naar per leeftijdscategorie een team. De 
recreatie staat voorop. Plezier voor het spelletje. De trainers zijn op vrijwillige basis bij 

de voetbalvereniging. Daarom kan men minder eisen stellen aan de kwaliteit en 
onderbouwing. De nadruk op senioren of junioren is niet aanwezig. De verhouding wat 
betreft aantallen is gelijk. De respondent merkt dat veel Nederlandse ouders die hier al 
spelen hun kinderen terughalen naar de voetbalvereniging.  
 

Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
Er is geen jeugdcommissie of jeugdcoördinator. Dit komt omdat de club alles opnieuw 
aan het oprichten is. Het kader is nog steeds een probleem, maar mensen nemen eerder 
verantwoording op zich als iemand anders niet kan. Kader is een verplichting en dat 

zorgt voor problemen. De club doet mee aan een landelijk project vanuit de overheid. Er 
zijn twee professionals aan de slag gegaan recentelijk, maar de respondent heeft er 
weinig vertrouwen in. De professionals hebben de taak gekregen invulling te geven aan 
het jeugdbeleid. Dit staat in de kinderschoenen. Als de club blijft groeien, dan zal 
uiteindelijk een jeugdcommissie ontstaan. De respondent heeft het doel om eigen jeugd 

op te leiden en door te laten stromen. Dus vanaf de D naar de C etcetera. Dus de jeugd 
is opgevoed met de normen en waarden van de voetbalvereniging. De club heeft niet per 
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se een jeugdcommissie nodig omdat ieder team self-supporting is. Ieder team heeft een 

kast waarin alle benodigdheden aanwezig zijn (ballen, hesjes, wedstrijdtenues, pylonnen 
etcetera). De leider heeft een sleutel en het team is verantwoordelijk voor dit alles. De 
contributie voor de jeugd is €13,50. Hier zit een wedstrijdshirt in en het wassen daarvan. 
De jeugdcommissie zal uiteindelijk de vrije hand krijgen. De jeugdcommissie zal moeten 

handelen volgens de richtlijnen van het hoofdbestuur.  
 
In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 
De respondent denkt dat de voetbalvereniging één van de gezondste clubs van Arnhem 
is. Er zijn geen schulden. De club bestaat geen huur voor de accommodatie behalve voor 

de velden. De club heeft geld gekregen ter compensatie voor de verhuizing omdat het 
vorige onderkomen eigendom van de voetbalvereniging was. De club zou de velden best 
in eigen bezit willen hebben. Het zelf exploiteren. De gemeente vermarkt het niet goed 
volgens de respondent. De club hoeft haar kantine niet open te doen als de velden 

bespeeld worden. Dus de gemeente en club zullen moeten samenwerken. De respondent 
vindt het niet kunnen dat als er al veldhuur wordt betaald, de club nogmaals huur moet 
betalen als er een extra wedstrijd (of toernooi) wordt gespeeld. De respondent vindt dat 
de club gewoon recht heeft op het veld. De financiele situatie van de club is op orde. De 
penningmeester is alert op het betalen van contributie. Lage uitgaven en goede 
inkomsten. De senioren zorgen voor een goede baromzet en men betaalt niet, 
bijvoorbeeld de trainers. Dit zorgt voor lage uitgaven aan technische kant. Het ligt aan de 
pretenties van de club of men gekwalificeerd kader zou willen. Wil men presteren dan is 
het haast noodzakelijk, maar dan is betalen ook een must. De respondent wil uiteraard 
gekwalificeerd kader vanwege niveauverbetering. Daarom heeft men ook verzoeken 
ingediend voor CIOS-studenten (gesubsidieerd). De club heeft momenteel 160 leden. De 
voetbalvereniging heeft bestaansrecht als men niet meer afhankelijk is. De 
voetbalvereniging heeft dus 350 leden nodig om de afhankelijkheid te beperken. Nu is 
men afhankelijk van lage uitgaven aan technisch kader en de goede baromzet. De 

voetbalvereniging wil meisjesvoetbal, alleen onder de voorwaarde dat alles rondom het 
meisjeselftal van het vrouwelijk geslacht is. Dus de trainer is vrouw, verzorger is vrouw 
etcetera. De club wil namelijk ook niet dat een vrouwelijke masseur bij een mannenelftal 
aanwezig is. Sekse bij de sekse. Dit vanwege slechte ervaringen in het verleden bij de 

club en andere voetbalverenigingen. Vrijwilligers bij de senioren is geen probleem. Door 
het wensenpakket is er ook geen gebrek aan vrijwilligers bij de jeugdleden. Maar echt 
beleid is er niet omdat het op vrijwillige basis moet gebeuren. 
 
Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 

De voetbalvereniging is voordat zij hier is neergestreken al vijfmaal verhuisd. Altijd in 
Noord gezeten en nu al 24 jaar in Zuid op deze locatie. Er is niet daadwerkelijk een 
omslagpunt te noemen richting de wijk. De wijk is niet echt veranderd, maar de wijk 
hieraan is op de schop gegaan. Die is minder succesvol uitgepakt richting de 

voetbalvereniging dan men had verwacht. Dit komt omdat de samenstelling anders is 
geworden. Of wat oudere mensen of tweeverdieners zonder kinderen. De respondent 
verwacht dat de potentie toch komt omdat de tweeverdieners dan kinderen krijgen. De 
wijk is arm te noemen en gemengd wat betreft allochtoon / autochtoon. Er zijn relatief 
veel jongeren die de Arnhem-kaart gebruiken. De wijk is wat betreft leeftijdsopbouw niet 

echt veranderd. De nieuwbouw is zogezegd veranderd qua samenstelling. De locatie is 
perfect. De respondent meent dat de cultuur was veranderd door de instroom van de 
lagere sociale klasse zo‟n 10-15 jaar geleden. De club gaat via het landelijk project 
proberen jongeren te werven. Hiervoor zijn de professionals verantwoordelijk. Op korte 

termijn is het niet echt nuttig denkt de respondent. De activiteiten voor de totale wijk 
moeten sportgerelateerd zijn. Anders moeten de activiteiten naar het wijkcentrum 
verplaatst worden.  
 
Wat vindt u de spreidingsproblematiek? 

Er zijn teveel clubs vindt de respondent. De respondent vindt dit omdat er een terugloop 
is van jeugdvoetballers. Er is veel meer aanbod van sport dus het is moeilijker om jeugd 
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te binden. De voetbalvereniging zit tussen twee heel erg grote voetbalverenigingen. Er is 

gewoon niet genoeg potentie voor zoveel clubs. De respondent vindt dat er meer clubs 
moeten fuseren. Mede om zo een beter financiële situatie te creëren. Zo kan 
ondersteuning ook gemakkelijker gecentraliseerd worden. De respondent ziet een 
maximum van 10 voetbalverenigingen in Arnhem voor zich. Het ligt aan het streven van 

de voetbalvereniging wat men nodig heeft. Een club met sportieve pretenties heeft 
andere zaken nodig dan een recreatieclub. Bestaansrecht heeft niet te maken met het 
gegeven of een voetbalvereniging jeugd heeft, maar het ledenaantal. De jeugd is niet 
meer de toekomst. Als de jeugd op B, A leeftijd is, stoppen een groot aantal van hen. Zij 
zorgen dus niet voor doorstroming volgens de respondent. De jeugd moet gebonden 

worden door extra faciliteiten anders zijn zij vertrokken. Het is belangrijk dat een 
voetbalvereniging zijn eigen broek omhoog kan houden zonder afhankelijkheid. Men 
moet niet afhankelijk zijn van een sponsor. Dat is deze club in ieder geval niet op 
bestuurlijk niveau. De club zal voldoende leden, 350 leden, moeten hebben om 

voldoende inkomsten te kunnen genereren om de rekeningen te kunnen betalen. De 
voetbalvereniging werft geen leden. Er is ontzettend veel toestroom meent de 
respondent. Met name uit de wijk zelf. Er zijn voetbalverenigingen met veel jeugdleden 
omdat deze clubs maar aannemen en aannemen. Hier zou een maximum aangesteld 
moeten worden. De capaciteit van het sportcomplex moet in de gaten gehouden worden. 
De rol van de gemeente zou moeten zijn om te stoppen met subsidies. Er zijn 
voetbalverenigingen die gesubsidieerd worden. De clubs waarbij subsidies stoppen, zullen 
de eigen broek omhoog moeten houden. Dan zal een reële situatie ontstaan. Subsidies 
worden gegeven omdat men de jongeren toch wil laten voetballen. Er is bijvoorbeeld 
geen eensluidende gebruikersovereenkomst omdat voetbalverenigingen verworven 
rechten hebben. De respondent merkt op dat de scheiding tussen vrijwilligers en 
professionals niet altijd voldoende wordt onderkend door beide partijen. De respondent 
heeft het ideaal dat er kleinere voetbalverenigingen moeten komen die elk liggen in een 
wijk. Dan heeft iedere club ook een grotere sociale functie. De sociale functie is steeds 

belangrijker omdat voetbal van het gewone volk is. Het gewone volk kiest voor voetbal 
en daarom zou de gemeente haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarnaast kan 
het een argument zijn voor de gemeente om CIOS-studenten te stationeren bij 
voetbalverenigingen omdat iedere club een sociale functie vervuld die kwalitatief moet 

worden ingevuld. De gemeente zal de voetbalverenigingen niet op één lijn krijgen omdat 
iedere voetbalvereniging zijn eigen pretenties heeft en zijn eigen problemen. De 
gemeente moet een plan schrijven voor de langere termijn wat de gemeente wil bereiken 
met voetbal in Arnhem. Waar moet gevoetbald worden en hoe? Door middel van 
subsidies of het juist stoppen ervan kan hierin gestuurd worden. Voetbalverenigingen die 

maar aannemen en aannemen denken niet na. De potentie die zij binnenhalen, moet 
ergens vandaan komen. Dus dan zullen andere voetbalverenigingen opgeheven worden. 
En drie clubs in Arnhem is niet een ideaalplaatje.  
 

Hoe is de relatie met de gemeente? 
De relatie is niet goed. De gemeente denkt niet mee volgens de respondent. Er is geen 
eerlijkheid en slechte communicatie. De gemeente zit binnen haar eigen afdelingen niet 
op één lijn. Daarom wordt er met verschillende monden naar buiten gecommuniceerd 
worden. De een zegt dit en de ander dat. Er moet compassie getoond worden voor een 

voetbalvereniging.  
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Verslag interview dinsdag 15 april 2008, 12.00u 

 
Na een korte introductie over de aanleiding en doelstelling van het onderzoek begint het 
interview. 
 

Wat verstaat de voetbalvereniging onder jeugdvoetbal? 
De respondent antwoordt dat jeugdvoetbal alles behelst van de kleinsten tot de A-jeugd. 
De club heeft altijd jeugd gehad zover de respondent kan herinneren. De 
voetbalvereniging was tijdens de oprichting een seniorenclub, maar is na de oorlog ook 
jeugdvoetbal gaan organiseren. De motivatie voor jeugdvoetbal is volgens de 

respondent: “Vanwege overleving omdat de jeugd doorstroomt naar de senioren.” De 
voetbalvereniging heeft een missie en visie die geldt voor zowel het algemene beleid als 
ook voor het jeugdbeleid. De missie is om ieder kind de mogelijkheid te bieden op zijn of 
haar niveau te kunnen voetballen. De visie bestaat uit drie woorden; beschaafd (zowel 

binnen als buiten het veld), een veilige omgeving (voor kind en ouders) en sportief 
gedragen. De respondent antwoordt dat deze missie en visie zo‟n drie jaar geleden is 
opgesteld. Er bestaat een gedegen visie op het jeugdbeleid vertaald in een 
jeugdbeleisplan. Het jeugdbeleid is gestoeld op veel zelfwerkzaamheid van ouders. 
Kinderen worden samen gezien met ouders. Deels is het jeugdbeleid afgeleid van de 
BOS-nota waarin jeugdsportstimulatie wordt besproken. Hiervoor zijn ook gelden 
beschikbaar. De sportvereniging is het belangrijkste middel om jeugdsport te stimuleren. 
De respondent zegt dat de voetbalvereniging zichzelf op dezelfde lijn schaart als een 
onderwijsinstelling wat betreft de uitstraling. Alleen ontbreekt deze visie bij de 
gemeente. De club heeft ruim 450 jeugdleden en in totaal 300 niet-spelende en spelende 
seniorleden. Jaarlijks wordt het beschikbare budget meer richting jeugd geschoven om 
de gestelde kwaliteitsdoelen (= kwalitatief beste jeugdvereniging van Arnhem-Noord) te 
kunnen realiseren door mede aantrekken extra gekwalificeerde trainers. Er zijn meer dan 
150 vrijwilligers alleen al actief bij de jeugdleden.  

 
Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
De voetbalvereniging heeft sinds 2006 een nieuwe versie van het jeugdplan. Er is een 
jeugdcommissie bestaande uit een voorzitter, secretaris en enkele leden. Zij geven 

sturing aan coördinatoren die per leeftijdscategorie zijn aangesteld. De jeugdcommissie 
heeft een eigen budget waarmee materiaal en vrijwilligersvergoedingen betaald kan 
worden. Hierin heeft de jeugdcommissie de vrije hand. Daarnaast is er de voorzitter 
technische commissie jeugd. Deze commissie heeft per leeftijdscategorie ook een 
coördinator. Het jeugdbeleid is een vijf à zes jaar geleden ontwikkeld. De 

voetbalvereniging heeft verschillende trainers die een zogenaamd TC 3 diploma hebben. 
De voetbalvereniging heeft meer gekwalificeerd kader. “Er zijn onlangs 24 E-pupillen 
trainers geslaagd voor de cursus en binnenkort komen daar nog een twaalf D-pupillen 
trainers bij.” Gekwalificeerd kader hebben is onderdeel van het jeugdplan. De 

voetbalvereniging heeft uitgesproken op een kwalitatief hoog niveau te presteren. De 
respondent zegt hierover: “de doelstelling is om aan de Noord-zijde van Arnhem de 
kwalitatief beste voetbalvereniging te worden/zijn.” Binnen de voetbalvereniging is een 
combinatie van recreatie en prestatie aanwezig. Vanuit de missie van de 
voetbalvereniging is dit een logisch gevolg. Ieder kind moet kunnen voetballen op zijn of 

haar niveau. Daardoor is gevolg dat bij selectie-elftallen geselecteerd kan worden. Naast 
het spelen op eigen niveau is het belangrijk voor de club dat ieder lid zoveel mogelijk in 
een vriendjesteam speelt. Hier wordt opgelet tijdens het indelen van de teams. De club 
trekt leden doordat 1) de club een goed imago heeft. De respondent zegt: “de club wordt 

betiteld als een leuke club.” En 2) er worden een groot aantal extra activiteiten 
georganiseerd voor de jeugd zoals een jeugdkamp. Dit alles trekt jeugd. Daarnaast heeft 
de voetbalvereniging al een geruime periode CIOS-studenten rondlopen die ook 
trainingen geven. Dit is een stuk kwaliteit die de club naar buiten toe uitdraagt.  
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In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 

De voetbalvereniging heeft bijna geen invloed op het beleid van de KNVB. Een frustratie 
is bijvoorbeeld volgens de respondent: “de schoolvakanties zijn niet afgestemd op de 
competitie. Meermaals is gevraagd om hier wat aan te doen maar tot op heden is hieraan 
geen gehoor gegeven.” Daarnaast komt het voor dat de KNVB opeens op in eerste 

instantie vrije zaterdagen competitiewedstrijden plant zodat vooraf geplande toernooien 
omgegooid moeten worden. Dit geeft bij vrijwilligers veel ergernissen. Een positief 
voorbeeld van invloed op de KNVB is de teamindelingen. Er wordt vrijwel altijd geluisterd  
naar de wensen van de voetbalvereniging. De voetbalvereniging geeft aan in welke 
klasse het team het beste uit de voeten zou kunnen en dit gebeurt dan bijna altijd. Ook 

is SML één van de eerste clubs waar KNVB trainersopleidingen / cursussen op eigen 
terrein worden gegeven voor vrijwilligers. De invloed op het beleid van de gemeente is 
beperkt. De ligging van het sportpark is een precaire kwestie. De club zit nagenoeg aan 
haar maximum gezien de beschikbare capaciteit. De omgeving zorgt ervoor dat 

uitbreiding niet mogelijk is. Dit geeft een beperking voor de groeimogelijkheden van de 
voetbalvereniging. De voetbalvereniging zou in de toekomst graag een meisjesteam 
beginnen maar of dat nu mogelijk is, is nog maar de vraag. De financiële situatie is goed 
te noemen. Het is een gezonde voetbalvereniging. De club heeft in totaal ongeveer 700 
leden en kan groeien tot 800 leden op het sportpark. De respondent zegt dat de club 
hard nadenkt over het sterk beperken van nieuwe aanwas. “De wachtlijst is een serieuze 
mogelijkheid die overwogen wordt.” Alle voetbalverenigingen in de gemeente Arnhem 
zijn in feite elkaars concurrent. Dus iedere voetbalvereniging wil daarom de 
randvoorwaarden op orde hebben om het voetbal voor zoveel mogelijk leden te kunnen 
aanbieden. Er is niet daadwerkelijk een vrijwilligersbeleid. Er zijn bij de jeugd in totaal 
150 vrijwilligers. Dit is te danken aan het enthousiasme van huidige vrijwilligers en 
cursussen aanbieden op eigen terrein. De respondent verwoordt het als volgt: “Je moet 
mensen kunnen binden en boeien.” Er zijn binnen de voetbalvereniging mensen die de 
kwaliteit hebben om anderen mee te krijgen, voor zich te winnen. De respondent zegt: 

“Aan het begin van het seizoen wordt voor de F, E en D jeugd een toernooi 
georganiseerd. Een kennismakingsochtend. De faciliteiten worden geleverd door de club. 
De invulling van het team is de verantwoordelijk van de jongeren en de ouders. Ouders 
moeten aan het eind van het toernooi een formulier inleveren waarop staat wie de 

begeleiding gaat doen, wie in de barcommissie wil etcetera.” De club maakt veel gebruik 
van zelfwerkzaamheid van ouders. Daarbij stipt de respondent aan dat het type lid ook 
bijdraagt aan de zelfwerkzaamheid. De leden zien het eerder als een 
vanzelfsprekendheid.  
 

Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 
“De club is minimaal 50 jaar actief in de wijk”, antwoordt de respondent. De wijk bestaat 
uit vooroorlogse woningbouw. Ongeveer 20 jaar geleden is begonnen met het 
doorstromen van jonge mensen naar deze woningen. Daardoor is ook de 

wijksamenstelling veranderd. De club is een overwegend blanke voetbalvereniging. Meer 
gezinnen zijn naar de omliggende wijken in Arnhem-Noord getrokken. Er heeft een 
enorme verandering plaatsgevonden in de omliggende wijken. De wijken bestaan 
voornamelijk uit gezinnen, jongeren en ouderen. Het merendeel is autochtoon en het 
inkomensniveau ligt boven het gemiddelde. De respondent geeft aan dat de gemeente 

niet altijd adequaat handelt. Er worden miljoenen euro‟s gestoken in de probleemwijken, 
ook voor de sportverenigingen in deze wijken. Juist groeiwijken worden vaak over het 
hoofd gezien. De sportverenigingen die goed georganiseerd zijn, krijgen geen of 
minimale financiële ondersteuning van de gemeente. Bestuurlijke beslissingen laten te 

lang op zich wachten waardoor de trends waarop de gemeente beleid voert niet 
overeenkomen met de realiteit. De politiek neemt als het ware beslissingen die anticycli 
zijn. Ten eerste omdat er of te vroeg of te laat geanticipeerd wordt en ten tweede omdat 
de miljoenen geïnvesteerd worden op plekken die niet voldoen aan de doelstelling voor 
de investering. Er zijn op deze plekken bijvoorbeeld geen of nauwelijks kinderen terwijl 

de miljoenen bedoeld zijn om kinderen te laten sporten en/of van de straat te houden. 
De KNVB kan hierin een rol spelen richting de gemeente. Als belangenbehartiger van de 
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voetbalverenigingen zou de KNVB actief, op lokaal politiek niveau moeten lobbyen. De 

grote voetbalverenigingen hebben behoeften die over het hoofd worden gezien volgens 
de respondent. Er is geen verbinding tussen de overheidsgelden en de realiteit. Dit zou 
geoptimaliseerd „moeten‟ worden.  
 

Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
De respondent antwoordt dat in Arnhem van oudsher voetbalverenigingen met veel 
jeugdleden en voetbalverenigingen met weinig tot geen jeugdleden zijn, is gekomen door 
onder andere het imago van de club en het verouderen van omliggende wijken. Het 
imago van de club heeft te maken de historie. Daarnaast kan een oorzaak zijn de wijk 

waarin een voetbalvereniging actief is. Een vergrijsde wijk levert weinig jeugdleden op. 
De wijk waarin de voetbalvereniging zelf ligt, is zoals de respondent het zegt: “een 
extreem snel groeiende wijk.” De club staat bekend als een gezinsclub. De respondent 
verwijst naar de eerder genoemde visiewoorden: “we willen een beschaafde, veilige en 

sportieve voetbalvereniging zijn.” Het probleem van een tekort aan kader wordt 
getackeld door duidelijkheid. De respondent zegt: “duidelijkheid verschaffen richting de 
mensen. Deel de werkzaamheden op in behapbare brokken en geef een tijdsduur aan.” 
Tegenwoordig is iedereen druk maar op deze manier kan iedereen tijd maken en doet dat 
dan ook. De club werft geen leden. Dit is niet nodig omdat het imago van de 
voetbalvereniging in orde is. Nieuwkomers komen dan vanzelf. Dit imago wordt bewust 
gehanteerd door de voetbalvereniging en er wordt ook naar gehandeld. De 
voetbalvereniging is altijd al erg actief geweest voor haar leden. De club komt 
sympathiek over. De spreiding van de voetbalvereniging zou anders kunnen. Iedere club 
die geen bestaansrecht heeft, dient te stoppen. Er is geen bestaansrecht voor een club 
als 1) de club alleen op senioren draait en de vaste lasten eigenlijk te hoog zijn en 2) de 
wijk waarin de club actief is aan het vergrijzen is en de club een matig imago heeft. De 
club kan alsnog bestaansrecht creëren doordat de wijk die aan het vergrijzen is, overgaat 
op verjonging of als men zich gaat focussen op bijvoorbeeld meisjesvoetbal en of 

ouderen buiten-sporten, Het belangrijkste criterium voor een goede voetbalvereniging is 
de bestuurlijke kwaliteit van het bestuur. De respondent zegt: “dit moet goed zi jn.” De 
KNVB zou deze kwaliteit kunnen toetsen. Centraliseren zou een mogelijkheid zijn om het 
voetbal kwalitatief te verbeteren. Middels centralisatie is het gemakkelijker 

ondersteuning te bieden richting de voetbalvereniging. De gemeente kan door middel 
van haar geldenstroom invloed uitoefenen op de spreidingsproblematiek. Een idee is om 
clubs te gaan belonen. Voor ieder kind dat lid is van de voetbalvereniging de club een 
financiële bijdrage te geven. Dit zal een motivatie zijn voor voetbalverenigingen om leden 
binnen te krijgen en binnen te houden. Met dit systeem zullen bijvoorbeeld de 

voetbalverenigingen die niet in staat zijn goed beleid te voeren vanzelf afhaken. Er zullen 
zich namelijk geen leden aanmelden waardoor de financiële steun achterwege blijft en de 
club uiteindelijk zich niet meer kan bedruipen. Een ander voorstel van de respondent is: 
“de gemeente en KNVB zich duidelijk uitspreken met hoeveel voetbalverenigingen de 

gemeente door wil gaan, om zo meer te focussen qua aandacht, tijd en geld.” Een 
optimale spreiding zou hierdoor gerealiseerd kunnen worden omdat door duidelijkheid te 
verschaffen beleid beter kan worden ontwikkeld en financiële & middelen daardoor 
duidelijker benoemd zijn”. Daarnaast zou de KNVB zich kunnen uitspreken over 
voetbalverenigingen. Betaalde bestuurlijke & organisatie-ondersteuning is een essentieel 

middel voor voetbalverenigingen in de hedendaagse wereld. 
 
Hoe is de relatie met de gemeente? 
De relatie is goed tot zeer goed te noemen. De respondent merkt op dat ingangen bij de 

gemeente nuttig zijn. Het kennen van de juiste mensen werkt in het voordeel van de 
voetbalvereniging. De juiste mensen kennen gebeurt bijvoorbeeld doordat ambtenaren in 
hun privé tijd lid zijn van de voetbalvereniging. De gemeente zou de voetbalvereniging 
tegemoet kunnen komen door organisatorische ondersteuning te verlenen. 
Vrijwilligerswerk dat 20 uur per week vraagt is een halve baan. Iemand die hiervoor 

betaald krijgt is het ideaal. Daarnaast zijn banenpoolers van harte welkom op hand- en 
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spandiensten te verrichten op het sportpark in praktische zin. Er is behoefte aan mensen 

die denken combineren met doen volgens de respondent. 
 
Overige thema‟s 
De KNVB zou een actievere rol kunnen spelen in het spreidingsverhaal. Er kan gedacht 

worden aan beleid ontwikkelen waarin per stad / per regio persoonlijke doelstellingen zijn 
opgesteld. Dit bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het beleid. Daarnaast is het voor 
voetbalverenigingen belangrijk dat schoolvakanties worden gekoppeld aan de competitie. 
Anders is het bijna geen doen om alles rond te krijgen wat betreft teaminvullingen 
etcetera. De KNVB kan een beloningsconstructie opzetten om kwalitatief goede 

voetbalverenigingen tegemoet te komen, bijv. door tegemoetkoming in bijvoorbeeld een 
lagere bijdrage als de club meer leden heeft. Ten slotte hoopt de voetbalvereniging dat 
de KNVB af en toe meer als belangenbehartiger optreedt richting de gemeente als er een 
lastenverzwaring wordt doorgevoerd of iets anders gebeurd waarvan de clubs de dupe 

zijn.  
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Verslag interview maandag 14 april 2008 

 
Een korte introductie over de achtergrond van het onderzoek is de opmaat voor het 
vervolg van het interview. Na toestemming voor het opnemen op taperecorder vangt het 
interview aan. 

 
Wat verstaat de voetbalvereniging onder jeugdvoetbal? 
De respondent noemt jeugdvoetbal een aaneenschakeling van trainen, wedstrijden en 
extra activiteiten daaromheen. De respondent geeft op de vraag of de extra activiteiten 
om het voetbal belangrijk zijn voor jeugdvoetbal het volgende antwoord: “van wezenlijk 

belang.” De voetbalvereniging doet dit om zo jeugd te betrekken en te binden. 
Voorbeelden zijn paaseieren zoeken, jeugdcarnaval en een jeugdkamp. De activiteiten 
zijn er altijd al geweest. De motivatie om jeugdvoetbal te organiseren is om de jeugd 
zoveel mogelijk te betrekken, binding met de voetbalvereniging te laten krijgen en zodat 

eventueel de jeugd zal doorstromen naar de senioren. De respondent zegt dat dit de 
enige motivatie is: “de jeugd van de straat halen of jeugd aan het sporten te krijgen is 
niet de insteek van de voetbalvereniging.” Er is sinds het begin van het voetbalseizoen 
een jeugdcoordinator aangesteld, een betaalde functie voor drie jaar. De persoon heeft 
een jeugdvoetbalplan geschreven. Er lag al een jeugdbeleidsplan. Het nieuwe plan is 
voorzien van een andere naam maar is in feite hetzelfde. De nadruk ligt meer op het 
voetbaltechnisch gebied en minder op beleid. Het vorige plan is verzand. De respondent 
zegt: “de club is puur een amateurclub.” Dit heeft ervoor gezorgd dat zaken als het plan 
zijn verwaterd. De club zal nu meer nadruk leggen op het naleven van het nieuwe 
jeugdvoetbalplan. Persoonlijke benadering is hierbij essentieel volgens de respondent. De 
respondent zegt dat het plan het volgende doel voor ogen heeft: “de jeugd binnen nu en 
zes jaar klaarstomen voor het grote werk.” Middelen hiervoor zijn gerichte trainingen en 
gerichte coaching. Bij de kleintjes ligt de nadruk echter alleen op spelvreugde. De club 
heeft ongeveer 150 jeugdleden en 100 seniorleden. Het 1e elftal is het vlaggenschip maar 

omdat de club een pure amateurvereniging is, ligt de nadruk ook op de eigen jeugd. Er 
wordt niet betaald dus de levensader is de eigen jeugd. De club heeft een wachtlijst 
omdat er onvoldoende kader is. Er is ruimte maar het kader ontbreekt. En er is potentie 
omdat de voetbalverenigingen in de directe omgeving geen jeugdafdeling hebben.  

 
Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
Er is een jeugdcommissie en een jeugdcoördinator. De respondent antwoordt: “de 
jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid en staat onder 
verantwoordelijk voor het hoofdbestuur.” De jeugdcommissie heeft een eigen voorzittter, 

penningmeester, secretaris en enkele leden. Het doel is dat de jeugdcoördinator in een 
technische commissie zitting heeft. De technische commissie moet nog opgericht worden. 
De contributie bedraagt voor de kleinsten €9,00 per maand, de 9-14 jarigen €12,50 per 
maand en de oudste jeugd €15,00 per maand. De voetbalvereniging heeft altijd jeugd 

gehad vanaf de oprichting. Er is sinds het begin van het seizoen een 
verenigingsbegeleider actief vanuit de KNVB. De persoon is aangesteld vanuit een 
landelijk project waarin de club participeert. De respondent heeft zich aangemeld omdat 
de verenigingsbegeleider de voetbalvereniging doorlicht. Dit was één van de redenen om 
het te doen. De respondent noemt het: “verenigingsblindheid.” Hiervoor heeft de club 

nooit steun gehad van de KNVB. Het is een positieve ontwikkeling van de KNVB. Bij de 
oudere jeugd is het prestatiegericht. De respondent verwacht dat als de jeugd goed 
presteert dit ook zijn aantrekkingskracht heeft op andere jeugd. De club heeft een G-
elftal en een meisjesteam.  

 
In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 
De voetbalvereniging kan zelfstandig beleid voeren. Er is geen sponsor die een vinger in 
de pap heeft door een grote financiële bijdrage. De gemeente of KNVB hebben ook 
minimale inbreng. De respondent verwoordt het als volgt: “de club huurt de velden maar 

de opstal is in eigendom van de voetbalvereniging.” De club is financieel gezond. De 
voetbalvereniging heeft 425 leden en dit gegeven draagt ertoe bij dat de club financieel 
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gezond is. De club heeft nooit spelers betaald omdat de club een amateurclub is. De 

respondent zegt: “de kans is aanwezig dat de vrijwilligers vertrekken bij betaling van 
spelers en er zijn voldoende voorbeelden in de omgeving die daardoor in de problemen 
zijn geraakt.” Het 1e elftal bestaat uit 90% eigen jeugd. De club wil wel meer jeugd maar 
dan zal er eerst kader moeten zijn. De respondent zegt: “geen kader betekent geen 

jeugd, want bij ieder elftal moeten wel minimaal drie personen lopen.” Er is een 
vrijwilligersbeleid. Sinds vorig jaar krijgen de (nieuwe) leden een formulier (voor de 
ouders) om in te vullen. Hierin kunnen de ouders aangeven of ze bereid zijn 
vrijwilligerswerk te doen en wat voor voorkeur ze hebben. Dit werkt alleen niet echt zegt 
de respondent. Te weinig respons. De respondent weidt dit aan: “de ouders zijn steeds 

vaker twee-verdieners en willen liever het weekend vrij zijn.” Het gevolg kan zijn dat de 
voetbalvereniging overgaat tot minder sympathieke maatregelen zoals verplicht 
vrijwilligerswerk of dat professionele hulp wordt ingeschakeld. Dit brengt wel kosten met 
zich mee. 

 
Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 
De voetbalvereniging zit al vanaf 1963 in de wijk. Daarvoor heeft men in een andere wijk 
gezeten. De club bestaat ruim 90 jaar. Een toenmalig bestuurder die ook bij de 
gemeente werkte, had een visie. De toenmalig bestuurder had gehoord van een nieuwe 
woonwijk, een groeiwijk met enorm veel potentie. De club heeft toen net na de 
verhuizing enorm veel jeugd gehad. De wijk maakt vaak een verandering door naar 
vergrijzing en nu merkt de respondent op dat de wijk weer verjongd. “Het is een 
golfbeweging” volgens de respondent. De wijk heeft relatief veel allochtonen. De 
voetbalvereniging heeft zelf een mix van nationaliteiten. Het is een mix. De ligging is in 
orde. De respondent merkt op dat veel seniorleden hun kinderen bij andere 
voetbalverenigingen heeft voetballen omdat het dichterbij huis is. De seniorleden hebben 
zoveel binding met de voetbalvereniging. Daarom blijven zij zelf wel komen. De club is 
volgens de woorden van de respondent: “de club wordt volgens andere mensen 

vergeleken met een dorpsclub binnen een stad.” De club is altijd een mix geweest. De 
voetbalvereniging meent dat de wijk potentie heeft maar dit kan niet opgevangen 
worden vanwege een gebrek aan kader.  
 

Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
De respondent zegt dat voetbalverenigingen met ontzettend veel jeugd chaotisch 
overkomen. Soms staat een team lang te wachten om een kleedkamer in te kunnen of te 
wachten op een vrij veld. Voetbalverenigingen zonder jeugd of weinig jeugd moet 
kunnen. Dit moeten zij zelf weten, vindt de respondent. De respondent merkt op: “de 

voetbalverenigingen zonder jeugd hebben geen jeugd omdat er geen kader is.” De club 
werft geen leden. De leden komen via mond op mond. Voorheen wierf men wel bij 
schoolvoetbal maar het aantal aanmeldingen was karig en daarom is de 
voetbalvereniging hiermee gestopt. De spreiding van de voetbalverenigingen is in orde. 

Er zijn voldoende clubs. De voetbalvereniging zelf ervaart geen problemen. De gemeente 
kan volgens de respondent een rol spelen op financieel terrein en via banenpoolers. Te 
denken valt aan busjes voor de jeugd. Een busje heeft maar één bestuurder nodig en 
kan veel jongeren kwijt. Dit kan voor een deel het kaderprobleem oplossen denkt de 
respondent. Daarnaast banenpoolers voor hand- en spandiensten op de accommodatie. 

De locaties van de sportparken zijn prima. De respondent zegt dat sommige sportparken 
op economisch interessante locaties ligt en dit kan in de toekomst voor problemen 
zorgen. De gemeente zou de grond misschien willen verkopen.  
 

Hoe is de relatie met de gemeente? 
De respondent noemt de relatie in orde maar het kan beter. De respondent vindt de 
gemeente soms traag. De respondent geeft het volgende voorbeeld: “er moeten bomen 
gekapt worden rond het veld maar een kapvergunning laat maar op zich wachten. De 
ene afdeling van de gemeente is verantwoordelijk voor het kappen terwijl de andere 

afdeling verantwoordelijk is voor het sportpark. Zodoende werkt men elkaar soms 
tegen.” De voetbalvereniging kent de ingangen bij de gemeente en andersom ook. Dit is 
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belangrijk. De gemeente kan middels subsidies daad bij het woord voegen. De gemeente 

heeft volgens de respondent haar mond vol van jeugd van de straat houden of jeugd 
laten sporten. Een subsidie (niet per se financieel) is een goede ondersteuning richting de 
voetbalvereniging om deze bepaalde taken uit te kunnen voeren.  
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Verslag interview dinsdag 15 april 2008 

 
Het interview begint met een korte introductie over de achtergrond van het onderzoek. 
Na toestemming te hebben verkregen voor het opnemen van het interview, start het 
gesprek. 

 
Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal? 
De voetbalvereniging verstaat onder jeugdvoetbal alle jeugd van mini-F tot de A-jeugd. 
De motivatie om jeugdvoetbal te organiseren is gebaseerd op tenminste drie redenen. 
Ten eerste moeten kinderen kunnen sporten in hun directe leefomgeving. Daarnaast is 

het belangrijk dat ze leren sporten, motoriek ontwikkelen en leren omgaan met een 
competitie-element. De club streeft na om alle leeftijdscategorieën bezet te hebben 
opdat de eigen jeugd uiteindelijk zal doorstromen naar de senioren. De eigen jeugd moet 
de basis van het 1e elftal worden. Dit is tevens de laatste reden om jeugdvoetbal te 

organiseren. De voetbalvereniging hanteert de visie dat kinderen op een verantwoorde 
manier kunnen sporten, plezier beleven. En vanuit het plezier beleven denkt de club dat 
prestaties vanzelf volgen. Plezier beleven is de stimulerende factor. De nadruk ligt 
minder op prestaties. De club ervaart dat wanneer kinderen graag komen, dit prestaties 
ook bevordert. De respondent vertelt: “er worden een heleboel extra activiteiten 
georganiseerd voor de jeugd. Het idee is dat als kinderen graag komen, de ouders 
vanzelf komen.” Het zijn niet altijd voetbalgerelateerde activiteiten. Bij een nieuw lid 
wordt meteen een gesprek aangegaan samen met zijn of haar ouder(s). Er wordt 
uitgelegd wat de bedoelingen zijn binnen de voetbalvereniging. De ouders zijn verplicht 
om iets te doen binnen de club. Dat kan het vervoeren zijn naar uitwedstrijden maar ook 
kantinedienst of leider zijn. De respondent benadert de ouders continu: “ik loop naar de 
ouders toe om te vragen hoe het gaat en of ze bijvoorbeeld zin hebben in koffie.” 
Persoonlijk contact is erg belangrijk volgens de respondent. Daarbij houdt de respondent 
rekening met het gegeven dat andere nationaliteiten niet altijd bekend zijn met het 

verenigingsleven. Dit probeert de respondent dan uit te leggen aan de ouder(s). Het 
gesprek aan het begin van het lidmaatschap is sinds twee jaar geleden gestart. De club 
blijft communiceren richting haar leden en ouder(s). Tegenwoordig nemen mensen hun 
verantwoordelijkheden maar ze worden er ook op aangesproken door bijvoorbeeld het 

bestuur. Dit nieuwe beleid werpt zijn vruchten af. “De tevredenheid bij ouders is groot”, 
zegt de respondent. Er is ook aan het eind van het seizoen een stukje evaluatie over de 
ontwikkeling van het kind met de ouder(s). Hiermee probeert de club een deel 
warmtegevoel over te brengen richting de ouder(s). De voetbalvereniging zit in een 
proces van mentaliteitsverandering. De meeste leden hebben een arbeidersachtergrond. 

Dit is een proces van de lange adem. De respondent is van mening dat hoogopgeleid 
kader nodig is voor een voetbalvereniging. “Er moeten op een paar strategische plekken 
mensen zitten die de vertaalslag kunnen maken naar de gewone leden”, zegt de 
respondent. De voetbalvereniging heeft 740 leden in totaal. De jeugd bestaat uit 150 

leden en bij de seniorleden ligt het aantal tussen de 550-600 leden. De nadruk ligt op 
beide afdelingen. Van oudsher is de voetbalvereniging een gezelligheidsvereniging. De 
club heeft uitgesproken dat de jeugd een kans moet krijgen en dat jeugd belangrijk is 
voor de vitaliteit van de voetbalvereniging. Dit houdt wel in dat de voetbalvereniging 
anders ingericht moet worden. Het beleid dient aangepast te worden. 

 
Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
Er is een jeugdbestuur met daarbij een jeugdcoördinator tot ongeveer een half jaar 
geleden. Tegenwoordig is de functie veranderd in algemeen coördinator voor zowel 

senioren als jeugd. Daarnaast heeft de algemeen coördinator iedere maand overleg met 
het hoofdbestuur. Het jeugdbestuur heeft een eigen budget waarin zij de vrije hand 
heeft. De voetbalvereniging is sinds drie jaar geleden echt serieus begonnen met jeugd. 
De club is toen begonnen met jeugd omdat de doorstroming stokte en dat de club niet 
afhankelijk wilde zijn of voetballers naar het 1e elftal wilden komen van andere 

voetbalverenigingen. De voetbalvereniging heeft gekwalificeerd kader tot en met de C 
jeugd. De vrijwilligers worden gekoesterd door de club. De respondent zegt: “de club wil 
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dat het kader cursussen doet die gericht zijn op bijvoorbeeld leren omgaan met jeugd en 

andere nationaliteiten.” De club betaalt de cursussen als het bestuur denkt dat de 
vrijwilliger geschikt is voor de functie en enthousiast is. Er zit dan wel een voorwaarde 
aan dat de vrijwilliger een x-aantal jaar verbonden blijft aan de voetbalvereniging. Er is 
momenteel geen steun vanuit de KNVB bij de voetbalvereniging. De club acht het ook nu 

niet noodzakelijk. De respondent vertelt: “ik vind het erg belangrijk dat vrijwilligers meer 
bijgeschoold worden in bijvoorbeeld interculturele communicatie.” De vrijwilligers staan 
open voor extra informatie. Het beleid dat er nu ligt, is ontwikkeld samen met de leden 
van de voetbalvereniging. Zij hebben het beleid in zake bijvoorbeeld de strafmaat 
opgesteld en het bestuur voert het uit. De respondent zegt: “communicatie is erg 

belangrijk.” Geef de leden het gevoel dat ze belangrijk zijn en dat zij zich thuis voelen. 
De respondent legt uit dat communicatie belangrijk is om begrip te kweken. “Iedere 
voetbalvereniging heeft zijn eigen cultuur en de uitingen daarbij kunnen verkeerd 
opgepakt worden door een andere voetbalvereniging. Uitspraken als ik zoek je op 

moeten uitgelegd worden in de context.” Hier is de respondent druk mee bezig.  
 
In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 
De voetbalvereniging is afhankelijk van bijvoorbeeld sponsoren omdat zij geld in het 
laatje brengen. De KNVB is belangrijk omdat zij scheidsrechters leveren. De gemeente 
wat betreft voorzieningen. Over het algemeen kan de voetbalvereniging zelf beleid 
voeren. De club legt de nadruk op eigen jeugd opdat de club in de toekomst niet 
afhankelijk is van voetballers van buiten die het 1e elftal moeten bemannen. De meeste 
leden komen uit de wijk zelf en omringende wijken. “Kinderen moeten in hun eigen 
leefomgeving moeten kunnen sporten”, vindt de respondent. De voetbalvereniging is 
financieel in orde. Het ledenaantal is ook naar wens volgens de respondent. De 
accommodatie laat het niet toe om veel meer leden te herbergen. Het vrijwilligersbeleid 
is al eerder besproken. Dit heeft een nieuwe start gemaakt een twee jaar geleden. 
 

Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 
De voetbalvereniging is ontstaan vanuit een fusie tussen twee voetbalverenigingen. 
Beide voetbalverenigingen kwamen uit de wijk of omliggende wijk. De locatie van het 
sportpark is in orde maar er zijn verbeterpunten. “De weg die langs het sportpark loopt, 

is erg druk en de auto‟s rijden er erg hard. En er zijn soms parkeerproblemen” volgens 
de respondent. De wijk is een echte arbeiderswijk die de afgelopen 10 à 15 jaar 
veranderd is door de komst van immigranten. De wijk moet ontwikkeld worden. 
Maatschappelijke ontwikkeling blijft achterwege. “De participatie van immigranten blijft 
achter”, zegt de respondent. De respondent wenst dat de woningstichting meer 

investeert in de wijk, “Investeren in beton.” Als de leefomgeving er verzorgd uitziet, 
zullen de inwoners hier ook voor zorgen. Het huidige patroon moet doorbroken worden. 
De afspiegeling van de wijk is niet terug te zien bij de voetbalvereniging. Bij de 
jeugdleden is het min of meer wel de juiste afspiegeling maar bij de senioren is de 

verhouding nog scheef. De respondent denkt dat er nog potentie is bij de allochtone 
jeugd. De kennis en kunde die de allochtonen hebben, moeten ze leren inzetten. Het hoe 
en waar is niet bekend bij hen en dit zal ontwikkeld moeten worden. “Het draagt bij tot 
een stukje acceptatie aan weerszijden”, vertelt de respondent. 
 

Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
De respondent denkt dat er voetbalverenigingen met veel jeugdleden zijn en 
voetbalverenigingen met weinig tot geen jeugdleden ligt aan hoe een voetbalvereniging 
investeert in de jeugd, hoe serieus dit gebeurt en hoe belangrijk dit gemaakt wordt. 

“Ouders moeten dit zien en kinderen moeten dit beleven”, zegt de respondent. Als 
kinderen dit beleven, zullen ze dit vertellen aan hun ouders en vriendjes. Ze zullen 
vertellen hoe graag ze er komen en willen dat vriendjes er ook komen. Zorg dat er 
voldoende kader is bij de voetbalvereniging zodat de ouders niet denken dat het slecht 
geregeld is. De respondent vindt het volgende: “denk als voetbalvereniging niet te 

groot.” Begin in het klein en ga langzaam groeien. De voetbalvereniging creëert daardoor 
de tijd om te wennen en zichzelf te ontwikkelen. De voetbalvereniging doet dan wat ze 
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doet goed en de ouders zullen dit ook ervaren. Het goede gevoel bij ouders en 

(jeugd)leden zal overheersen. De club kan wennen aan de situatie. De respondent vindt 
dat de situatie in Arnhem rechtgetrokken moet worden. De voetbalverenigingen zouden 
in principe naar een gemiddelde moeten gaan wat betreft het ledenaantal. Bij een te 
groot aantal leden verdwijnt het overzicht. “Beleid toetsen wordt daardoor een stuk 

moeilijker”, vertelt de respondent. De respondent is voorstander van gezonde 
concurrentie maar is van mening dat er iets teveel voetbalverenigingen zijn. De 
voetbalverenigingen beconcurreren elkaar en dat kan leiden tot leegloop bij een club. De 
spreiding is in principe in orde maar voetbalverenigingen die klein zijn zouden op den 
duur kunnen fuseren. Daarmee staat de nieuwe voetbalvereniging beter in de 

concurrentiestrijd. Het meest ideale plaatje is dat voetbalverenigingen niet hoeven te 
concurreren omdat elk een eigen verzorgingsgebied heeft. De jeugd kan ook dichtbij huis 
blijven voetballen. De rol van de gemeente is in ieder geval de clubs stimuleren om 
zoveel mogelijk voor de jeugd te doen. Het zal wel op een verantwoorde manier moeten 

gebeuren. Zoveel mogelijk en daarbij de kwaliteit in ogenschouw houden. De 
voetbalvereniging zou daarin stimulans van de gemeente moeten krijgen. Meer aandacht 
naar de jeugd. Het kan bijvoorbeeld in materiele zin. “Maak het mogelijk dat kinderen 
ook andere dingen, andere sporten kunnen doen op het sportpark”, zegt de respondent. 
De gemeente zou haar deskundigheid op het gebied van organiseren in kunnen zetten. 
Een optimale spreiding van de voetbalverenigingen over de stad is een moeilijk verhaal 
volgens de respondent. “Het is hetzelfde verhaal als de situatie met zwarte en witte 
scholen”, meent de respondent. Ouders kiezen tegenwoordig voor hun kind om verder te 
kijken omdat op bepaalde scholen teveel andere nationaliteiten zitten. Dit is een 
maatschappelijk probleem. De juiste oplossing is niet voor handen. De respondent denkt 
dat het kader bij een voetbalvereniging bijgeschoold moet worden in het omgaan met 
interculturele contacten en communicatie. Als het kader, ook op bestuurlijk niveau, weet 
hoe maatschappelijke problemen getackeld kunnen worden, is dit de eerste stap om 
begrip te kweken voor elkaar. “De bijscholing van kader is een eerste stap die ertoe kan 

bijdragen dat verschillende nationaliteiten met elkaar omgaan en dat het een positieve 
uitstraling heeft naar de buitenwereld waardoor ouders toch met hun kinderen voor een 
gemengde voetbalvereniging kiezen”, zegt de respondent. Communicatie onderling en 
naar de buitenwereld kan ertoe hebben bijgedragen dat er nu voetbalverenigingen zijn 

met veel of weinig tot geen jeugdleden. “Probeer de problemen nu aan te pakken opdat 
het probleem niet groter wordt. Wees alert”, spreekt de respondent uit.  
 
Hoe is de relatie met de gemeente? 
De relatie vanuit de voetbalvereniging richting de gemeente is goed. De relatie vanuit de 

gemeente richting voetbalvereniging is ook wel goed, denkt de respondent. De club kent 
de ingangen bij de gemeente. Er is ook schoolvoetbal waarbij in overleg wordt bepaald 
hoe de velden het beste gebruikt kunnen worden. De club heeft de wens dat er een 
groter aanbod komt van kadertrainingen. Te denken valt aan agressietrainingen of 

interculturele communicatie. “Hoe kun je het beste omgaan met kinderen en kennis van 
andere culturen overdragen zijn andere insteken voor kadertrainingen”, zegt de 
respondent. De gemeente zou eventueel clubs kunnen belonen die activiteiten ontplooien 
voor de jeugd waarbij aantoonbare resultaten worden behaald. Met name activiteiten die 
gericht zijn op jeugdkader en ouderbetrokkenheid. “Clubs moeten openstaan voor 

veranderingen”, vindt de respondent. De respondent zegt: “alles valt of staat met 
veranderingen die de toekomst van de club bepaalt.” 
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Verslag interview maandag 21 april 2008 

 
Na een korte introductie over de aanleiding van het onderzoek vangt het interview aan.  
 
Wat wordt verstaan onder jeugdvoetbal? 

Jeugdvoetbal is alles van de F tot en met de A jeugd. De voetbalvereniging biedt zowel 
recreatief voetbal aan als prestatief voetbal. Daarnaast heeft de voetbalvereniging G-
voetbal sinds het begin van dit jaar. De respondent zegt: “de wens is er altijd geweest. 
Iedereen moet lid kunnen worden. Het is een verrijking voor de club.” De respondent 
vond dat de voetbalvereniging nog niet compleet was zonder deze tak van voetbal. Het 

heeft een sociaal karakter en er is de sociale verantwoording voor de maatschappij om 
de vrije tijd in te vullen. De voetbalvereniging biedt voetbal aan opdat de jeugd de 
ruimte krijgt om te sporten en plezier kan uitoefenen op het voetbalveld. Daarnaast is 
jeugdvoetbal voor de club noodzakelijk om een stuk continuïteit te borgen. “De 

doorstroming moet gegarandeerd te worden.” De voetbalvereniging wil voor iedereen in 
de maatschappij iets te bieden hebben. En het feit dat de voetbalvereniging nu zo groot 
is, is er de mogelijkheid om te kunnen selecteren. “Prestatiegericht voetbal is daarom 
onderdeel van de club”, zegt de respondent. Het beleid is niet om aan te nemen om het 
aannemen. De uitstraling van de club is erg belangrijk. De respondent zegt: “wij worden 
ook wel een stadse vereniging met een dorps karakter genoemd.” De club biedt een stuk 
kwaliteit. Er wordt getracht begeleiding voor iedereen te hebben. Een stuk kwaliteit is dat 
de organisatie goed staat en dat het kader goed geschoold is en tevreden wordt 
gehouden door onder meer feesten en consumptiebonnen. Het 1e elftal bestaat bijna 
louter uit eigen jeugd dat de continuïteit bevorderd van de voetbalvereniging. De keuze 
om met eigen jeugd te spelen is een bewuste keuze gemaakt door de leden. “Niet door 
het bestuur”, zegt de respondent. De voetbalvereniging is namelijk afhankelijk van goede 
lichtingen en of jeugdspelers blijven of niet. De visie van het jeugdbeleid is dat plezier 
voorop staat en daarnaast de individuele speler beter maken. De club heeft 40 

jeugdteams en 12 seniorenelftallen. Er ligt nergens de nadruk op. De respondent vindt 
dat de recreatie-elftallen misschien te weinig aandacht krijgen. Daarom is ook gestart 
met een reorganisatie bij het jeugdvoetbal.  
 

Hoe ziet het jeugdbeleid eruit? 
De club heeft een jeugdcommissie en voorheen was er één jeugdcoördinator 
verantwoordelijk voor het voetbaltechnische gebeuren. De bezetting was niet in orde 
vandaar dat een reorganisatie in gang is gezet. Er komen nu meerdere 
jeugdcoördinatoren met daarboven een algemeen coördinator. Iedere jeugdcoördinator is 

ingedeeld op de specifieke problematiek waar bepaalde groepen tegenaan lopen. Er is 
dus geen leeftijdscategorie als indeling aangehouden. “Bijvoorbeeld een jeugdcoördinator 
voor de recreatieve A tot en met de D.” De achterliggende gedachte is om de lijntjes 
korter te maken en professioneler te werk te gaan. De problemen die voorkomen in het 

jeugdvoetbal zijn telkens anders waardoor voor deze indeling is gekozen. De voorzitter 
van de jeugdcommissie komt één keer per drie weken verantwoording afleggen aan het 
hoofdbestuur. Daarnaast is de voorzitter ook lid van het hoofdbestuur. Het gevoel om te 
reorganiseren is ontstaan vanuit beide partijen. De club heeft eigenlijk altijd jeugd gehad 
maar de grote groei is ontstaan toen rondom deze wijk nieuwe wijken zijn gebouwd. Dit 

is gebeurd jaren zeventig. De voetbalvereniging vindt het soms een vereiste dat het 
kader gekwalificeerd is. De club promoot als iemand langer bij de voetbalvereniging blijft, 
er een theoretische basis is om op verder te borduren. De keuze om gekwalificeerd kader 
te hebben komt voort uit de gedachte dat naast plezier ook de club pretenties heeft om 

te presteren. De kwaliteit moet dan aanwezig zijn. De club streeft na om eigen jeugd al 
op trainingscursussen te laten volgen. Het zorgt voor continuïteit en de kwaliteit wordt 
gegarandeerd voor de rest van de voetbalvereniging. Het scheelt ook in de kosten om 
geen trainers van buitenaf aan te trekken volgens de respondent. Er is voor ieder 
jeugdcommissielid een functieomschrijving. De jeugdcommissie heeft voor de rest de 

vrije hand om beleid in te vullen. De contributie is één van de hogere in Arnhem volgens 
de respondent. De jeugdleden krijgen hier al veel voor maar niet altijd voldoende. De 
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respondent wil continu blijven werken aan de kwaliteit die aangeboden wordt. De club is 

één van de duurdere omdat alles draaiende gehouden moet worden. Geen schulden die 
ontstaan, veldhuur en als het te laag drempelig wordt gehouden dan is de club meer 
afhankelijk van kantineomzet. Dit is geen goede afhankelijkheid. “De leden maken 
gebruik van de accommodatie, zij douchen, gebruiken energie en trainen op de velden 

waardoor ook zij voor het merendeel de rekeningen moeten betalen.” Nieuwe leden die 
armlastiger zijn, zijn ook welkom. De Arnhem-kaart en Stichting Leergeld worden 
hiervoor ingezet. 
 
In hoeverre kan de voetbalvereniging zelfstandig beleid voeren? 

De voetbalvereniging is niet direct afhankelijk van andere partners volgens de 
respondent. De club draait op contributie, kantine en sponsoren. Er zijn enkele sponsoren 
die in de breedte de voetbalvereniging steunen. Daarnaast zijn er kleinere sponsoren die 
een bepaald team iets gunnen en daarvoor niet echt iets voor terug verlangen. De KNVB 

heeft invloed via haar regelgeving. Daarnaast is er sinds dit jaar een exorbitante stijging 
van de hoogte van de boetes. Hier is de club vaak afhankelijk van individuen die echter 
een hele voetbalvereniging raken. “De boetes zijn voor de voetbalvereniging ondanks dat 
het beleid goed is. Het individu is niet altijd te sturen.” De gemeente is degene waaraan 
veldhuur wordt betaald. De opstal is van de club zelf. “De gemeente probeert dat te doen 
wat ze kunnen doen”, zegt de respondent. De club moet werk verrichten om dingen 
gedaan te krijgen. Belangrijk om professioneel op te stellen. De club streeft 
kwaliteitsverbetering van de accommodatie na. De club wil de leden bieden waarvoor 
men betaalt. “Dat is nu niet mogelijk vanwege capaciteitsgebrek bijvoorbeeld.” De leden 
krijgen niet altijd waar voor hun geld. De voetbalvereniging wil daarom een 
kunstgrasveld. De faciliteiten moeten kwalitatief beter. De organisatie staat namelijk. De 
voetbalvereniging is van mening dat zij niet altijd de tegenprestatie krijgen waarvoor zij 
betalen. De kwaliteit is soms niet de juiste. De club heeft een vrijwilligersbeleid. Er is 
voldoende kader onder meer doordat de persoonlijke benadering wordt gebruikt. “De 

voetbalvereniging heeft voor bepaalde functies duidelijke omschrijvingen zodat als 
iemand geïnteresseerd is gelijk gezegd kan worden wat het inhoudt, hoeveel tijd het kost 
etcetera.” Dit werkt goed. Het ledenaantal is in orde. Er hoeven niet meer leden te 
komen. Momenteel heeft de voetbalvereniging een wachtlijst. Daarbij geeft de 

voetbalvereniging aan toekomstige leden aan dat in de buurt andere voetbalverenigingen 
nog ruimte hebben.  
 
Hoelang is de voetbalvereniging actief in de wijk? 
De voetbalvereniging is altijd in deze wijk actief geweest. Daarbij is de club gaan groeien 

toen omringende wijken gebouwd zijn. Daar komen de meeste leden vandaan. De 
respondent zegt: “de wijk is wel wat veranderd door nieuwbouwprojecten. Er komen 
weer meer mensen uit de wijk zelf.” De ligging van het sportpark is prima omdat de club 
tegen de wijk aan ligt. Er is voldoende groen. “Het enige is dat de voetbalvereniging 

misschien iets meer ruimte had gewild om beter te kunnen spreiden”, vertelt de 
respondent. Aan de andere kant is het een zegen omdat het nu overzichtelijk is en er 
altijd contact is met de kantine. Velden liggen niet te ver weg. De club is zoals eerder 
aangekaart een stadse vereniging met een dorps karakter en dat is ook het soort 
vereniging. Het is een goede afspiegeling van de wijk en de wijken hierom heen die als 

verzorgingsgebied dienen. De club heeft een goede uitstraling en een stuk kwalitatief 
goed kader dat ervoor zorgt dat de club in trek is bij mensen. De respondent omschrijft 
het als volgt: “het is als het ware een klein bedrijf.” 
 

Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
Aan de ene kant is het niet goed dat er voetbalverenigingen zijn met veel jeugdleden en 
voetbalverenigingen met weinig tot geen jeugdleden. Het is niet de bedoeling straks 
wedstrijden te spelen tegen de clubs die wel een jeugdafdeling hebben. Hoe meer 
voetbalverenigingen waar tegen gespeeld wordt, hoe leuker het is. De respondent zegt 

dat een club ook weer niet mensen zomaar kan weigeren. De club moet stop zeggen als 
het niet meer te behappen valt. Andere clubs hebben lange tijd kaderproblemen gehad. 
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De voetbalvereniging heeft aangeboden deze clubs te helpen op dit gebied. Te laten zien 

hoe het hier gebeurt. De gedachte is dat de club het dan oppikt, dat het kader kwalitatief 
beter wordt, dat leden er naar toe gaan en dat bijvoorbeeld de wachtlijst hier verdwijnt. 
De kwaliteit van de organisatie is de graadmeter of een club groot is geworden. “Het 
heeft niets te maken met de prestaties van het 1e elftal.” Het ligt eraan hoe het kader de 

organisatie kan neerzetten. Het opleidingsniveau bij het kader is minder van belang 
denkt de respondent. De respondent zegt: “een vereniging moet zich afvragen wat zij 
belangrijk vinden. Wat willen zij bereiken.” Het beleid van de voetbalvereniging is niet 
geweest om groot te zijn / worden. Het aantal voetbalverenigingen in Arnhem is teveel 
omdat enkele clubs tegen het bestaansniveau aanzitten. Bestaansniveau houdt in dat de 

club voldoende leden heeft en daarmee competitiewaardig is. “Het is misschien een idee 
om voetbalverenigingen te bundelen.” Op bepaalde fronten zijn er misschien teveel clubs 
volgens de respondent. En het zorgen dat clubs weer groter worden, meer jeugd hebben 
kan ervoor zorgen dat het weer leuk wordt. De clubs beconcurreren elkaar. De gemeente 

en de Arnhemse voetbalfederatie hebben een rol in de spreidingsproblematiek en het 
oplossen daarvan. De gemeente kent de problemen bij de voetbalverenigingen, 
bijvoorbeeld op organisatieniveau. Daarom is het goed dat de gemeente nu 
verenigingsondersteuning aanbiedt net als de KNVB opdat de club een goede organisatie 
op poten heeft. De Arnhemse voetbalfederatie behartigt de clubs en zorg dragen dat er 
steun komt. De gemeente zal moeten blijven investeren in deze voetbalverenigingen, 
financieel en met mankracht. Het steunen is belangrijk omdat een voetbalvereniging het 
niet altijd zelf kan. De gedachte dat als een club zichzelf niet kan bedruipen en daarmee 
niet hoeft te rekenen op steun wordt niet onderschreven door de respondent. De 
respondent zegt: “het is landelijk beleid om jeugd aan het sporten te krijgen. De jeugd is 
de basis. In iedere wijk zou een goede sportvereniging moeten zitten, ongeacht of het 
voetbal is.” Voetbal kan een middel zijn om jeugd weer aan het sporten te krijgen en als 
een sportvereniging met jeugd aan de slag wil dan verdient het de steun van de 
gemeente. De federatie is degene die de specifieke belangen behartigt. Het gebeurt naar 

behoren volgens de respondent. De weg die ingeslagen is om voetbalverenigingen te 
steunen die steun verlangen is een uitstekend. De federatie moet hierin een rol blijven 
steunen. Voetbalverenigingen die steun behoefend zijn, steun te geven. De respondent 
vindt het belangrijk om dat een wijk waarin veel jeugd aanwezig is en die wil sporten, de 

mogelijkheid moet bieden om te sporten in de wijk. Er zal alles aangedaan moeten 
worden. De respondent zegt: “voetbalverenigingen zouden elkaar moeten helpen.” 
 
Hoe is de relatie met de gemeente? 
De relatie is steeds beter te noemen. De voetbalvereniging en de gemeente hebben 

steeds meer contact. De ingangen zijn makkelijker te vinden zeker na de oprichting van 
het Sportbedrijf Arnhem. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente blijft luisteren en 
de voetbalvereniging serieus blijft nemen. De insteek moet zijn dat men elkaars partner 
is. Beide partijen hebben hetzelfde voor ogen. De respondent vertelt: “de waar die 

geleverd wordt is niet altijd overeenkomstig met de kosten die ermee gemoeid zijn.” De 
voetbalvereniging heeft geen ondersteuning nodig maar zonodig dan zal zij dat gaan 
halen. Wat betreft de overige beleidsinstrumenten is niets bekend bij de 
voetbalvereniging. Men wacht af.  
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Vanaf hier de interviewverslagen met de ambtenaren van de gemeente 

 
Verslag interview woensdag 16 april 2008 
 
Een korte introductie over de aanleiding en achtergrond van het onderzoek is het begin 

van het interview. Na toestemming om op te nemen vervolgt het interview. 
 
Waarom is jeugdvoetbal belangrijk voor de gemeente? 
Sportdeelname in het algemeen is belangrijk en in het bijzonder voetbal omdat voetbal 
een volkssport. Arnhem kent een grote doelgroep die zich verbonden voelt met 

volkssporten gezien het feit dat Arnhem vier Vogelaarwijken kent. Daarom wil de 
gemeente voetbal aanbieden aan haar inwoners omdat het aansluit bij de wensen. En 
daarom wil de gemeente deze vorm van sporten en bewegen aanbieden. De gemeente 
heeft altijd al belang gehecht aan sport. “Voorheen was het fragmentarisch, vanaf 1985 

is hier meer aandacht voor gekomen en vanaf 2000 is de gemeente vanuit een concept 
gaan werken”, zegt de respondent. Sport is steeds belangrijker geworden, sport wordt 
als middel ingezet en sport wordt verweven in integraal beleid. De gemeente heeft 
uitgesproken dat de sportvereniging de plek is waar sport plaatsvindt. Echter de 
gemeente is zich bewust dat niet iedereen bij een sportvereniging wil / kan sporten. “Om 
deze mensen tegemoet te komen, biedt de gemeente ook sport aan”, vertelt de 
respondent. De sportvereniging is de plek waar gesport moet worden en daarom is ook 
verenigingsondersteuning een middel om hieraan gehoor te geven.  
 
Hoe is de relatie met de voetbalverenigingen? 
De relatie wordt steeds beter volgens de respondent. De respondent denkt dat het komt 
door de projectmatige aanpak. “De relatie is nog sneller verbeterd door 
verenigingsondersteuning vanuit de Arnhemse Sportfederatie en de Werkgroep Voetbal”, 
meent de respondent. Hier is de basis gelegd om intensiever samen te werken. De 

gemeente heeft hierin het initiatief getoond mede omdat de gemeente vanaf 2000 vanuit 
conceptueel denken is uitgegaan. De methodiek Buurt, Onderwijs en Sport staat 
centraal. De verenigingsondersteuning wordt gekoppeld aan onderwijs en de buurt. Er zal 
in de toekomst nog meer tijd besteed moeten worden om contact te leggen. De 

respondent zegt: “het is belangrijk om te weten wat er binnen een voetbalvereniging 
speelt.” Het idee is dat de voetbalverenigingen behoefte hebben aan meer handen aan 
het bed. De gemeente moet oppassen om niet alleen maar met middelen / methodieken 
te komen. Het meest belangrijk is dat de voetbalvereniging een kwalitatief goed kader 
heeft die ook gericht is naar de buitenwereld. “Het alleen inzetten van methodieken en 

instrumenten is onvoldoende om succes te hebben”, meent de respondent. De gemeente 
kan bijvoorbeeld door combinatie-functies voetbalverenigingen helpen. Iedere 
voetbalvereniging vereist maatwerk omdat een voetbalvereniging ofwel erboven 
opgeholpen moet worden ofwel geprofessionaliseerd moet worden. De nadruk ligt 

momenteel op voetbalverenigingen in aanpakwijken omdat hiervoor allerlei projecten zijn 
opgestart. Subsidies zijn specifiek op deze aanpakwijken gericht. De goede 
voetbalverenigingen kunnen het redden zonder deze specifieke aandacht wat niet 
wegneemt dat ook deze voetbalverenigingen ondersteuning nodig hebben. Zij zijn niet 
echt een concurrentie voor de betreffende voetbalverenigingen. “Het woord 

machtsmiddelen geeft een negatieve klank”, antwoordt de respondent. Het is mogelijk 
om een tarievensysteem in te voeren die gericht is op belonen. Het accommodatiebeleid 
is ook een middel. De gemeente moet goed nadenken als een accommodatie in gebruik 
wordt gegeven dat er goede afspraken op papier komen wat de gemeente verlangt en 

dat hierop gehandhaafd wordt. Momenteel zet de gemeente een tarievensysteem maar of 
het aansluit bij de huidige maatschappij is een tweede vraag. Een evaluatie over of de 
gemeente voldoende stuurt op wat men wil door middel van dit tarievensysteem. De 
voetbalvereniging heeft best veel vrijheden. Als een voetbalvereniging bijvoorbeeld geen 
jeugd heeft als gevolg van een bewuste keuze, zou de overheid moeten overwegen of 

hier niet iets meegedaan moet worden. De respondent zegt: “het is belangrijk dat bewust 
wordt gekozen voor een bepaalde richting en dat daaraan beleid wordt gekoppeld.” De 
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vraag die onder andere ontstaat is dat als een club puur een seniorenvereniging is of 

deze club dezelfde kosten moet betalen als een club met jeugd. Senioren leveren over 
het algemeen meer kantineomzet op. De respondent vraagt zich af: “is het dan nog wel 
eerlijk, levert het eenzelfde sociaal rendement op en streeft de gemeente dit na?” 
 

Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
Voetbal in eigen wijk moet kunnen. De drempel laag houden is belangrijk. De kinderen 
op een veilige manier op het sportpark laten komen is belangrijk. Het is soms begrijpelijk 
dat kinderen buiten hun eigen wijk gaan voetballen. “Kinderen die op een hoger niveau 
willen spelen, moeten dat gewoon kunnen doen”, meent de respondent. Als het kind niet 

kiest voor een voetbalvereniging uit eigen wijk omdat het geen veilige omgeving biedt of 
omdat de kwaliteit te wensen overlaat, is dit een slechte ontwikkeling. “het is zorgelijk op 
dat moment”, zegt de respondent. De marktwerking gaat dan echt werken volgens de 
respondent. Het plannen van een accommodaties wordt op dat moment lastig bij een 

marktwerking. Het kwaliteitsprobleem kan verschillende oorzaken hebben zoals niet de 
juiste normen & waarden of beter aanbod of dat het imago van de club niet goed is. Dit 
kan de verschillen bij voetbalverenigingen verklaren wat betreft de 
spreidingsproblematiek. Het kwaliteitsprobleem kan aangepakt worden door de 
voetbalvereniging te gaan ondersteunen. Het aanbod moet minimaal op orde zijn zodat 
de jongeren uit de wijk daarom in ieder geval niet afhaken. De problematiek in 
aanpakwijken is min of meer een vicieuze cirkel. Het kader ontbreekt of heeft 
onvoldoende kwaliteit terwijl deze wijken juist meer kader vereisen. En zo is de cirkel 
rond. Een mogelijke manier om de problematiek toch te kunnen aanpakken is middels de 
Brede scholen en jeugdhulpverlening die de club ondersteunen. Het is een traject dat 
intensief is en langdurig moet gebeuren. De voetbalverenigingen zullen moeten open 
staan voor hulp en meedenken om de spreidingsproblematiek op te vangen. De 
problemen waar voetbalverenigingen tegen aanlopen kunnen best zwaar zijn maar de 
gemeente wil helpen. “en open houding helpt, zelf verbindingen leggen naar de 

buitenwereld” zegt de respondent. De respondent meent dat de gemeente moet laten 
zien door doen dat het werkt bij voetbalverenigingen. Meer in de club zijn en vooral 
samen doen is belangrijk volgens de respondent. Een spreiding is redelijk optimaal, het 
ideaalplaatje is bijvoorbeeld Rotterdam. De oude volkswijken hebben echter geen ruimte 

voor deze oplossing. Rotterdam heeft in de wijken zelf voetbalverenigingen geplaatst. De 
oude volksbuurten worden opgeknapt maar de bouwgrond is duur en de gemeente heeft 
op het gebied van sportparken de strijd verloren. Een ander middel is de Johan Cruyff en 
Richard Krajicek-veldjes. De voetbalwereld in de toekomst is verbonden aan de mate van 
investeringen in de sport. Als er meer geïnvesteerd wordt door middel van combinatie-

fucnties en voetbalverenigingen zich meer richten op de buitenwereld, dan is de 
toekomst rooskleurig. Er zullen meer leden toestromen verwacht de respondent. Op het 
moment zitten alle voetbalverenigingen te vissen in dezelfde vijver wat extra 
concurrentie oplevert. Het zorgt er ook voor dat nu leden afvallen omdat de leden zijn 

verspreid over verschillende voetbalverenigingen maar ze vallen net tussen wal en schip. 
Bijvoorbeeld allebei de voetbalverenigingen kunnen geen B elftal op de been brengen 
terwijl als ze zouden samenwerken het geen enkel probleem zou opleveren. Wachtlijsten 
zullen ook verdwijnen als er minder voetbalverenigingen zouden zijn. De respondent 
zegt: “de toekomst is misschien wel dat voetbalverenigingen met dependances gaan 

werken net als de gymnastiek of basketbal.” Het idee is dat in iedere wijk een gymzaal 
wordt gebruikt voor de jeugd uit eigen wijk om te gymmen en dat er één centrale 
gymzaal is voor de wedstrijden. In deze takken van sporten werkt het goed.  
 

Wat is sturen voor overheid? 
“Sturen is op basis van beleidsvoornemens die gebaseerd zijn op feitelijkheden en 
ontwikkelingen en daarop keuzes maken en om te vervolgen met acties ondernemen”,  
antwoordt de respondent. Een complex van factoren bepaalt de keuze volgens de 
respondent. Belangrijk is om niet alleen de gemeentelijke ontwikkelingen mee te nemen 

in het besluit maar ook te kijken naar landelijke trends / ontwikkelingen. “Deze externe 
factoren en interne factoren maken het zo dat bepaalde beleidskeuzes gemaakt worden”, 
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vertelt de respondent. De keuzes zijn als het ware de sturing meent de respondent. De 

achterliggende gedachte om te sturen is om verbindingen te leggen tussen 
beleidssectoren. De respondent zegt: “integraal beleid bestaat uit de sectoren, zorg, 
onderwijs, welzijn en sport.” De overheid wil graag dat het beleid integraal neergezet 
wordt. Het blijft oppassen dat het niet te globaal blijft. “Het moet vertaalbaar zijn. Werk 

volgens de zogenaamde SMART-methode”, antwoordt de respondent. Dit maakt op 
concreet niveau duidelijk waar de overheid voor staat en wat maatschappelijk relevant is. 
De respondent meent dat degene die stuurt, degene is die betaalt. “Wie betaalt, bepaalt. 
Sturen gebeurt echter nooit alleen”, zegt de respondent. De partners die samen het 
beleid uitvoeren, zijn ook de partijen die gestuurd worden en sturen. De politiek heeft 

hierbij ook een belangrijke rol in. Het veld geeft advies aan de politiek over de 
mogelijkheden en wat wenselijk zou zijn maar de politiek besluit echter. Zij hebben oog 
op de totale begroting en wat wel en niet mogelijk is. De respondent denkt wel dat er 
steeds vaker geluisterd wordt. Dit heeft te maken met een complex van factoren. In 

Arnhem hangt men min of meer het totaal concept aan. De visie wordt op meerdere 
plekken geventileerd door meerdere partijen. Zodoende gaat er iets groeien. “Het gaat 
om ambtenaren, verenigingen en politici.” Het is belangrijk verbintenissen te leggen. 
“Het groeit vanuit de context. De context wordt gevormd door elkaar. Het komt voort uit 
de ideeën van elkaar. De keuzes zijn dus gebaseerd op daadwerkelijke ontwikkelingen in 
de stad”, zegt de respondent. Het is de kunst om de juiste mensen te betrekken bij dit 
proces. De context waarmee de voetbalwereld aan de slag is gegaan, gaat de goede kant 
op volgens de respondent. Er is een belangrijke stap gezet door alle betrokken partners 
te benaderen. Het betreft de Arnhemse voetbalverenigingen, de KNVB en de gemeente 
zelf. Deze partners kunnen samen de juiste informatie op tafel krijgen en daarop de 
juiste analyse maken zodat er goede beslissingen gedaan worden. Er wordt nu op basis 
van een goed overzicht beslissingen genomen waar het voorheen nog wel eens aan 
ontbrak. Het goede overzicht welteverstaan. Het is nodig om de tijd te nemen om de 
juiste informatie op tafel te krijgen. Gedegen informatie aanleveren die de politiek 

gebruikt om besluiten te nemen, is het halve werk volgens de respondent. De overheid 
moet continu sturen. De ontwikkelingen in deze tijd gaan dermate snel dat continu 
sturen wenselijk is. “Bewaken of er gebeurt wat er gebeuren zou moeten”, zegt de 
respondent. De gemeente moet zich continu afvragen richting de voetbalverenigingen, 

wat waren we van plan, waar staan we en wat is er nodig om op het juiste pad te blijven. 
“Hou altijd contact met de omgeving”, zegt de respondent. 
 
Hoe zou sturen eruit moeten zien? 
De vraag die beantwoord wordt is of hoe het nu gebeurt overeenkomt met het 

ideaalplaatje? De respondent vindt dat er nog nadrukkelijker gestuurd zou kunnen 
worden. “Met name zorgen dat er nog breder gehoord wordt. Meer naar de 
voetbalverenigingen toe en hen bevragen wat nodig is.” Het is lastig om dit te bereiken 
omdat de organisatiegraad bij voetbalverenigingen niet hoog ligt. Een objectief beeld 

geschetst krijgen is vandaar moeilijker. Het is nog een zoektocht om de juiste informatie 
op het juiste niveau te krijgen vindt de respondent. Het zal meer de kant van het 
maatwerk opgaan. Er is een inhaalslag gemaakt omdat er geen gedegen informatie op 
tafel lag. Dit heeft veel tijd en moeite gekost. Nu zal het minder tijd en moeite kosten 
omdat nu alles in kaart is gebracht. Het is nu noodzakelijk om alles up-to-date te 

houden. “Een kwestie van bijhouden.” De respondent meent dat een jaarlijkse update 
bijdraagt aan het feit dat de overheid pro-actiever kan handelen en eerder kan ingrijpen. 
De inhaalslag is geïnitieerd omdat escalatie dreigde. De voetbalwereld stond er niet goed 
voor, werd duidelijk na een rondje langs de voetbalverenigingen. De respondent is van 

mening dat er altijd gestuurd moet worden. De mate van intensiteit is wisselend. “Het is 
afhankelijk van de mate van ontwikkelingen of veel sturen noodzakelijk is.” Het is 
belangrijk alert te blijven. De mate van intensiteit gebeurt op basis van een combinatie 
van praktijk en kantoor. Het uitgangspunt moet zijn dat de praktijk de doorslaggevende 
factor is. “De praktijk wordt steeds belangrijker. Kijkend naar de landelijke 

ontwikkelingen en de aandacht voor sport”, zegt de respondent. Het was voorheen nog 
fragmentarisch en het wordt nu steeds helderder dat beleid op veel meer terreinen 
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ingrijpt. De oplossing zal ook vanuit al die sectoren moeten komen. Dit kost tijd maar is 

uiteindelijk wel duurzamer. De respondent denkt dat de gemeente de werkelijkheid 
redelijk goed voor ogen heeft zodat er niet achter de feiten wordt gestuurd of te vroeg 
gestuurd wordt. 
 

Wat zijn beleidsinstrumenten?  
De respondent ziet het accommodatiebeleid, subsidiebeleid, tarievenbeleid en 
verenigingondersteuningsbeleid als beleidsinstrumenten. De huidige beleidsinstrumenten 
moeten in feite toereikend zijn. Het hangt ervan af waar een instrument voor wordt 
ingezet. Welk totaal beeld heeft men voor ogen. “Alles valt of staat met het in kaart 

brengen van het realiteit. Dan wordt zichtbaar wat er knelt en hoe het aangepakt kan 
worden. De huidige instrumenten zijn up-to-date. Het is belangrijk voor de effectiveit van 
de beleidsinstrumenten dat de data ook up-to-date blijft. “Het up-to-date houden van de 
gegevens moet geborgen worden in de organisatie. Het moeten gegevens zijn die over 

de gehele breedte van de voetbalvereniging gaan”, zegt de respondent. Iedere 
voetbalvereniging moet eigenlijk voldoende accountgesprekken hebben waarin zij 
gemonitord worden. “Belangrijk is dat er een breed beeld is van de voetbalvereniging 
opdat de juiste beslissingen genomen kunnen worden”, vertelt de respondent. Nieuwe 
beleidsinstrumenten zijn vooralsnog niet nodig volgens de respondent.
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Verslag interview dinsdag 22 april 2008 

 
Een korte introductie is het begin van het interview. Na toestemming voor het gebruik 
maken van de taperecorder wordt het interview vervolgd. 
 

Waarom is jeugdvoetbal belangrijk voor de gemeente? 
De gemeente heeft als doel om zoveel mogelijk Arnhemmers het mogelijk te maken om 
te sporten. Dit is ook van toepassing op de jeugd. “Het blijkt dat voetbal een volkssport 
is en vooral bij jongens hoog aangeschreven staat”, zegt de respondent. Daarom is het 
belangrijk dat voetbalverenigingen jeugdvoetbal aanbieden. Er is altijd al belang gehecht 

aan het sporten van jeugd. Voetbal is daar een onderdeel van, wel een heel belangrijk 
onderdeel. De respondent zegt dat de gemeente er alles aan probeert om bij 
voetbalverenigingen jeugdvoetbal te krijgen. “Uiteindelijk beslist de voetbalvereniging 
zelf of men jeugdvoetbal wil hebben.” Voetbal is een laagdrempelige sport die middels 

clinics, straat- en schoolvoetbaltoernooi aan de jeugd wordt aangeboden. Het doel van de 
gemeente is door hun medewerking hieraan te verlenen dat uiteindelijk jeugd 
doorstroomt naar een voetbalvereniging of dat ze kiezen voor een andere sport. De 
respondent zegt: “meest belangrijke is dat ze kunnen sporten. Het leuk vinden van sport 
en het leuk vinden om te bewegen.” 
 
Hoe is de relatie met de voetbalverenigingen? 
De respondent zegt dat deze afdeling het meest contact heeft met de koepel, de 
Arnhemse Voetbalfederatie. De relatie is goed te noemen. De Werkgroep Voetbal heeft 
hier ook bij meegeholpen. De contacten met de individuele voetbalverenigingen is 
misschien nog te weinig. De relatie gaat tegenwoordig beter doordat er nu andere 
mensen een functie bekleden bij de Arnhemse Voetbalfederatie. Het huidige bestuur is 
toegankelijk en er worden een aantal zaken samen gedaan die een klik tot stand heeft 
gebracht. “Belangrijk is het elkaar ondersteunen in plaats van als kemphanen tegen over 

elkaar staan.” De verbeterde relatie is nodig om zaken gedaan te krijgen. Er zijn nu 
kortere lijnen die voorheen afwezig waren. De 1e Werkgroep Voetbal had nog niet 
voldoende nadruk gelegd op de dialoog. De mensen van toen waren misschien te 
kritisch. Daarnaast ligt de verbeterde relatie misschien op het terrein dat men elkaar 

meer op zoekt, elkaar nu wel weet te vinden. Het betrekken van de KNVB is een goede 
zet geweest. Zij hebben ook een hoop informatie die nu gedeeld kan worden. De 
respondent waakt ervoor om niet teveel met elkaar te gaan doen. “Het is belangrijk om 
met elkaar in gesprek te blijven.” De respondent spreekt liever niet van machtsmiddelen. 
“Het heeft een negatieve toon.” Het komt voor dat voetbalverenigingen bijvoorbeeld hun 

veldhuur niet betalen of leningen niet kunnen voldoen. Het uiterste machtsmiddel is het 
hek op slot doen van de accommodatie. De respondent geeft aan dat de afdeling weet 
dat het bestaat, de machtsmiddelen. Er is echter geen protocol waarin staat hoe te 
handelen bij herhaaldelijk achterwege blijven van verplichtingen. De gemeente gaat ver 

mee met het zoeken naar oplossingen en het bieden van kansen. Het probleem is dat de 
gemeente uiteindelijk de leden ermee heeft. Het heeft vele consequenties. “Het is niet 
uitgesloten dat het in de toekomst een keer kan voorkomen.” De voetbalverenigingen 
moeten in principe een eigen beleidsplan hebben waarin vrijwilligersbeleid, algemene 
visie etcetera is opgenomen. Momenteel zijn bijna alle voetbalverenigingen doorgelicht 

op hoe zij ervoor staan en wat er goed gaat / mankeert. De gemeente dringt erop aan 
als bijvoorbeeld het beleidsplan ontbreekt. “De gemeente wil ondersteuning bieden als 
een voetbalvereniging aangeeft dat ze het wil maar niet weet hoe. Niet als een 
voetbalvereniging überhaupt zichzelf niet wil verbeteren.”  

 
Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
De respondent vindt het zonde dat in bepaalde wijken waar wel veel jeugd is, er eigenlijk 
geen tot weinig jeugdvoetbal wordt aangeboden. “Het geeft een machteloos gevoel.” De 
respondent zegt dat eigenlijk niet bereikt kan worden wat de wijk nodig heeft. En dan 

niet alleen doelend op voetbal maar überhaupt dat jongeren kunnen sporten die ernaar 
vragen. Het is niet per se erg dat er voetbalverenigingen zijn zonder jeugdvoetbal. Het is 
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alleen apart dat soms voetbalverenigingen die bij elkaar zitten, niets met elkaar te 

maken willen hebben. Uiteindelijk dienen de voetbalverenigingen hetzelfde doel namelijk 
jeugd laten voetballen / sporten. De situatie dat voetbalverenigingen op één sportpark 
zitten is ontstaan voordat de respondent werkzaam was bij de gemeente. Het is bij de 
respondent niet bekend waarom voor deze optie gekozen is. Het is belangrijk om in ieder 

geval te bekijken of het anders kan. Het op zijn minst bekijken van alternatieven en 
doorlichten van de voetbalverenigingen zorgt ervoor dat een gedegen oordeel gegeven 
kan worden. Grote voetbalverenigingen zijn niets mis mee. “Het heeft onder meer te 
maken waar de voetbalvereniging gesitueerd is. Een logisch gevolg van bijvoorbeeld een 
kinderrijke buurt.” De respondent vindt dat wat er nu gaande is erg goed is. “Het 

doorlichten van de voetbalverenigingen. Hoe staan zij ervoor. Hoe staat het met de 
accommodatie.” Als hieruit voortkomt dat voetbalverenigingen samen zouden moeten 
gaan, is het ten minste ergens op gebaseerd. Als het oordeel van de Werkgroep Voetbal 
is dat voetbalverenigingen zelfstandig doorkunnen dan is het goed. De Arnhemse 

Voetbalfederatie en de KNVB zijn ook professionals met verstand van zaken op 
voetbalgebied. “Het meest belangrijke is onderbouwing.” De rol van de gemeente is 
voorwaardenscheppend. Als aangegeven wordt dat voetbalverenigingen steun nodig 
hebben, dan zal de gemeente hieraan bijdragen. Het oordeel overbrengen aan de 
voetbalvereniging(en) is de taak van de gemeente. “De gemeente heeft hierbij wel  min 
of meer de regierol.” Het samenwerken met meerdere partijen is een goede 
ontwikkeling. Vroeger was het sporadisch. Iedere partij heeft een heleboel informatie die 
onbenut bleef waardoor niet altijd de juiste beslissingen zijn genomen. Het blijft echter 
zo dat een ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft. De rol die 
voetbalverenigingen binnen de spreidingsproblematiek kunnen innemen, is het 
meedenken. Openstaan voor gesprekken die gearrangeerd worden. Het bestuur van de 
voetbalvereniging zal de informatie moeten verspreiden richting haar leden. De 
gemeente zou het goed vinden dat als voetbalverenigingen ook zelf aankloppen. Als 
voetbalverenigingen na overleg onderling hebben besloten bijvoorbeeld samen te gaan, 

dan zullen zij met een goed plan bij de gemeente moeten komen. Zodra het plan goed 
gekeurd is, wil de gemeente haar diensten aanbieden. Op zo‟n moment kan de gemeente 
eisen stellen voor de nieuwe voetbalvereniging. De optimale spreiding van 
voetbalverenigingen is moeilijk te realiseren. De afdeling van de respondent ziet het liefst 

sportparken meer in het midden van de wijk te krijgen. Het is daardoor beter bereikbaar. 
“Alleen woningbouw staat op één.” Kijkend naar de toekomst zal de conclusie van de 
Werkgroep Voetbal leidend zijn. Wat hier besloten wordt, zal bepalen hoe de 
voetbalwereld in Arnhem eruit zal zien.  
 

Wat is sturen voor de overheid? 
Er zijn bijvoorbeeld nieuwe sportparken ontwikkeld die ook op andere locaties zijn 
gebouwd. Dit is onder meer de sturing van de overheid. Hier kan gelet worden op 
spreiding. Een andere afdeling binnen de gemeente gaat over de precieze aanwijzing van 

locaties onder andere voor sportparken. De respondent zegt: “hier zouden we dichterop 
moeten zitten om onze wensen te laten vervullen.” Het aanbieden van ondersteuning is 
ook sturing omdat verwacht wordt dat voetbalverenigingen hier baat bij hebben. Het is 
voorwaardenstellend, faciliterend vanuit de gemeente. De gemeente is degene die kan 
sturen. De Arnhemse Voetbalfederatie en de KNVB kunnen dat minder. Het sturen zal 

afhangen van de uitkomsten van de Werkgroep Voetbal. Daarvandaan zal sturen een 
belangrijkere plek krijgen.  
 
Hoe zou sturen eruit moeten zien? 

Sturen is op basis van bepaalde beleidsvoornemens keuzes maken die bewerkstelligen 
dat beleidsvoornemens gerealiseerd worden. De tarievennota is een voorbeeld hiervan. 
De notitie als accommodatiebeleid is leidend. Het document „Sport over de Breedte‟ is de 
visie van de gemeente. Een bewuste keuze voor breedtesport in plaats van topsport. De 
uitgangspunten zijn sturend. “Het werkdocument „Sport en Bewegen‟ is de leidraad wat 

er gebeurt binnen de gemeente.” Het continu herijken van het aanbod zorgt ook voor 
sturing. Het doel om te sturen is de sportverenigingen de mogelijkheid te geven sport 
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aan te bieden. De tarievennota helpt hierbij. Als de tarievennota niet zou bestaan, zou 

het aanbieden van sport onbetaalbaar zijn. “De tarieven zijn dan te hoog. De contributie 
en kantineomzet zijn dan niet toereikend om rond te kunnen komen.” In eerste instantie 
is de tijd en moeite die in sturen gestoken wordt, is hoog. Als het beleid uiteindelijk 
bepaald is, is het een stuk uitvoering die permanent is. Maar dat traject is minder 

intensief volgens de respondent. “Sturen is altijd nodig, de mate van intensiteit is echter 
wisselend.”  
 
Wat zijn beleidsinstrumenten? 
De beleidsinstrumenten zijn onder andere de tarievennota, accommodatiebeleid, 

subsidieverlening en leningen. De tarievennota bestaat uit een trappensysteem. De 
tarievennota is een nieuw beleidsinstrument ontwikkeld vanuit de gemeente. “De 
tarievennota bevalt”, zegt de respondent. Dit blijkt wel uit de reacties van de 
voetbalverenigingen volgens de respondent. De nota wordt nu geëvalueerd waaruit dit 

naar voren komt. Concrete reacties zijn niet bekend omdat de respondent niet direct 
betrokken is met het evalueren. Op het moment zijn de beleidsinstrumenten toereikend 
denkt de respondent. Vroeger was er een jeugdfonds maar die is gestopt omdat de 
subsidies voor de jeugd oneigenlijk zijn ingezet.  
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Verslag interview donderdag 24 april 2008 

 
Het interview begint met een korte introductie over de aanleiding van het onderzoek. Na 
toestemming te hebben gekregen om de taperecorder te gebruiken gaat het interview 
verder. 

 
Waar is jeugdvoetbal belangrijk voor de gemeente? 
Sport begint al vroeg en daarom al vroeg beginnen met het interesseren van jongeren in 
sport. “Jeugdvoetbal valt daar ook onder.” Niet alleen bij de voetbalverenigingen maar 
ook op straat. Het belang aan jeugdvoetbal is er altijd geweest. Ongeveer 20 jaar 

geleden was er nog een jeugdfonds om subsidies te verstrekken. De respondent zegt dat 
onthouden moet worden dat voetbalverenigingen het eigenlijk voor niets doen. 
Jeugdvoetbal levert de voetbalverenigingen geen extra inkomsten op, er moet meer tijd 
ingestoken worden, het kader is moeilijker te vinden. Het aanbieden van jeugdvoetbal 

door een voetbalvereniging is enorm belangrijk omdat zij zo een taak van de gemeente 
wegnemen. “We moeten er hartstikke blij mee zijn.” Het belang aan jeugdvoetbal is er 
altijd geweest. Het is niet meer of minder geworden denkt de respondent. 
 
Hoe is de relatie met de voetbalverenigingen? 
De relatie is redelijk. De gemeente is een breed woord. Sommige afdelingen hebben 
meer contact en een betere relatie dan anderen. De relatie is niet altijd goed geweest. 
De verbetering is misschien gekomen doordat de ambtenaar zich anders is gaan 
opstellen. “De ambtenaar is niet meer degene die alles weet.” Het maatschappelijk 
inzicht heeft dit bewerkstelligd. Voetbalverenigingen worden meer gezien als klanten en 
dan behoort daar een andere opstelling bij. De gemeente probeert te luisteren, flexibel te 
zijn. Een verbeterpunt in de relatie is de communicatie. Er is niet altijd voldoende kennis 
over de voetbalvereniging. “Het zou enorm schelen als een voetbalvereniging 
professionaliseert”, zegt de respondent. Een fulltime accommodatiebeheerder of 

verenigingsmanager die overdag te bereiken is, zal enorm schelen. De emotie is dan 
minder aanwezig. Altijd zal beseft moeten worden dat de bestuurder van de 
voetbalvereniging vrijwilliger is. “De gemeente moet daarom zich anders opstellen.” 
Machtsmiddelen volgens de respondent zijn bijvoorbeeld op financieel vlak. Een club die 

geen jeugd heeft meer veldhuur laten betalen of als een voetbalvereniging haar 
rekeningen niet voldoet het op slot doen. De voetbalverenigingen kunnen gedwongen, 
inwoners kunnen gedwongen worden. “Zij kunnen per postcode of alleen inwoners uit de 
eigen wijk laten voetballen.” Dit is moeilijk realiseerbaar en misschien ook niet na te 
streven. De gemeente zou in sommige gevallen harder mogen optreden. Bepaalde 

voetbalverenigingen maken er namelijk echt een zooitje van. Een idee is om te zeggen 
als gemeente zijnde dat bepaalde voetbalverenigingen niet daar mogen voetballen omdat 
zij niet voldoen aan gestelde eisen. De voetbalvereniging heeft een dermate grote 
vrijheid. Het verenigingsbeleid kan zelfstandig opgesteld worden. De voetbalvereniging 

heeft te maken met de verordening voor het in gebruik nemen van de 
sportaccomodaties. In Arnhem is het beleid om geen „one issue‟ verenigingen op te 
richten. De gemeente wil dat zij integreren in een bestaande voetbalvereniging. Haar 
visie is dat samen binnen een voetbalvereniging begrip gekweekt zal worden voor elkaar. 
Eerder dan door aparte voetbalverenigingen.  

 
Wat vindt u van de spreidingsproblematiek? 
De respondent antwoordt dat de gemeente hier helemaal niets aan doet. De 
keuzevrijheid is 100%. Er kunnen rare situaties ontstaan. “De huidige situatie kan zich 

verder ontwikkelen dat straks echt op sommige sportparken een ruim overbezetting is 
terwijl op andere sportparken onderbenutting is. De voetbalverenigingen waar 
onderbenutting is, moet je helpen. “De inwoners moeten weer gaan kiezen voor de 
voetbalvereniging uit eigen wijk.” Dwingen is geen optie dan is het zaak om te zorgen 
dat de inwoners het zelf willen. Door het ondersteunen van de voetbalverenigingen met 

weinig tot geen jeugd is niet een expliciet doel om de spreiding te verbeteren. De 
gemeente heeft nog geen opmerkingen gehad van inwoners over overvolle sportparken. 
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De gemeente kan besluiten om een kunstgras neer te leggen op plekken waar het al druk 

is. Als besloten wordt dit te doen, wordt het probleem groter gemaakt. “De gemeente 
kan middels technische ingrepen de spreiding sturen en ook via 
verenigingsondersteuning.” De rol van de gemeente is om de kleinere voetbalvereniging 
te ondersteunen en grote voetbalverenigingen niet te laten uitbreiden. Financieel 

ondersteunen van voetbalverenigingen met veel jeugdleden moet mogelijk zijn. “Het kost 
voetbalverenigingen alleen maar geld.” De voetbalverenigingen zelf moeten zorgen dat 
de inwoners uit hun eigen wijk lid willen worden van hun voetbalvereniging. 
Voetbalverenigingen met weinig of geen jeugd zullen een hoger tarief moeten betalen als 
voetbalverenigingen met veel jeugdleden om deze clubs tegemoet te komen. Het 

gemeentelijk beleid kan ook zijn dat het voor iedere voetbalvereniging gunstig en 
aantrekkelijk is om jeugdvoetbal te organiseren. Om een voetbalvereniging 
aantrekkelijker te maken voor de wijk is bijvoorbeeld door middel van ondersteuning van 
wijksportmedewerkers. Het optimaliseren van spreidingsproblematiek is haalbaar door de 

eerder genoemde voorbeelden. De respondent zegt: “Begin met een klein speelveldje 
naast de basisschool, op een andere plek in de wijk een Cruijff-court of Krajicekveldje en 
ten slotte de voetbalvereniging. Voetbalverenigingen zouden clinics op die eerste twee 
veldjes moeten geven om binding te kweken.” Het blijft echter een probleem van ruimte. 
De sport wordt nog niet belangrijk genoeg gevonden wat betreft sportlocaties. De 
afdeling zit bij overleg die gaat over inrichting van wijken. De sportlocaties leveren niets 
op waardoor zij niet prioriteit krijgen. De toekomst van de Arnhemse voetbalwereld zal 
zijn dat er minder voetbalverenigingen overblijven. De respondent zegt: “het zou kunnen 
dat als besloten wordt dat tarieven voor voetbalverenigingen met jeugd lager worden, de 
andere voetbalverenigingen het niet kunnen opbrengen en moeten stoppen.” 
 
Wat is sturen voor de overheid? 
Sturen is door middel van tarieven, uitspreken in beleid wat de rol van de 
voetbalvereniging is. “Richting geven aan waar men heen wilt.” Het zorgen dat inwoners 

zelf naar de voetbalvereniging komen. Het doel is om zoveel mogelijk jeugd aan het 
sporten te krijgen waaronder voetbal. De sturing komt vanuit beleid. Daarin moet 
vaststaan waar de gemeente heen wilt. “Het alleen uitspreken is niet genoeg, er moet 
een actieplan komen.” De respondent is van mening dat nu meteen gestuurd moet 

worden. “Er zal iets rechtgetrokken moeten worden. Vanzelf zal het niet gebeuren.” De 
respondent denkt dat anders de polarisering zich verder zal doortrekken.  
 
Hoe zou sturen eruit moeten zien? 
Sturen begint met het op te schrijven en vast te stellen. De vervolgstap is dat geld 

vrijkomt en mankracht beschikbaar komt. Het is belangrijk dat iedereen achter een 
probleem staat. Anders is het geen haalbare kaart. Er is een harde kant en een zachte 
kant wat betreft sturen. De harde kant is dat er geen extra kunstgrasveld bijvoorbeeld 
wordt neergelegd, de zachte kant is dat voetbalvereniging wordt ondersteund. “Het 

alleen voldoen aan wensen van de voetbalverenigingen is niet sturen.” Dan behandel je 
de voetbalverenigingen alleen als klant. De gewenste situatie wordt zo niet bereikt als de 
ideale situatie op papier staat.  
 
Wat zijn beleidsinstrumenten? 

Beleidsinstrumenten zijn de tarievennota en de verordening. Er is 20 jaar met de 
tarievennota gewerkt. De werkelijke kosten zijn nooit berekend voor de accommodaties. 
Het is altijd een natte vinger in de lucht houden geweest. Een jaar of zes geleden is de 
nieuwe tarievennota opgesteld waarin de werkelijke kosten duidelijker zichtbaar zouden 

worden. “Het belangrijkste motief was dat het eerlijker moest worden.” Het was niet de 
bedoeling om te gebruiken als beleidsinstrument. Het tarievensysteem zit zo in elkaar 
dat een tarief opgebouwd is uit twee helften. De ene helft is voor iedereen hetzelfde en 
de andere helft is afhankelijk van de sport. Er wordt nog niet gestuurd met behulp van 
het tarievensysteem volgens de respondent. De volgende stap is sturen op basis van 

maatschappelijke waarde. Het echte kostendekkende tarief wordt opgelegd aan de 
vereniging waarna de gemeente een deel subsidieert. Nu is niet duidelijk hoeveel de 
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gemeente subsidieert. En de subsidie zou dan op basis van maatschappelijke waarde 

kunnen zijn. Momenteel is het moeilijk aan voetbalverenigingen duidelijk te maken dat 
de gemeente al subsidieert en al heel veel. De huidige beleidsinstrumenten is niet 
toereikend omdat er niet gestuurd wordt. De beleidsinstrumenten worden niet ingezet als 
sturing maar om eerlijkheid te bevorderen bij sportverenigingen. “Het is een kwestie van 

durven om toch te gaan sturen.” Als de gemeente een visie heeft dan moet er ook 
gedurfd worden naar te handelen. De respondent heeft niet meteen een idee welke 
beleidsinstrumenten nog mogelijk zijn. Een idee dat de respondent oppert is om tijdens 
overlegraden te informeren bij andere gemeenten. “Hoe doen zij het?” 
 


