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MMaannaaggeemmeenntt  SSuummmmaarryy  
  

In Nederland zwemmen ongeveer 3,2 miljoen mensen (tussen 6-79 jaar) tenminste één keer in de 
maand. Daarnaast neemt het totaal aantal zwemsportbeoefenaars in Nederland steeds verder toe. Het 
zou logisch zijn te veronderstellen dat het ledenaantal van de KNZB hierdoor groeit. Niets is minder 
waar. De laatste jaren is het ledenaantal namelijk gedaald. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
bindingskracht van de KNZB en haar verenigingen laag is. Een lage bindingskracht betekent dat er 
relatief weinig mensen lid zijn van de KNZB ten opzichte van het totaal aantal zwemsportbeoefenaars. 
Voor de KNZB is dit een zorgelijke ontwikkeling. De KNZB zoekt daarom naar mogelijkheden om de 
bindingskracht te verhogen. Hierbij richt de KNZB zich voornamelijk op mogelijke aanpassingen of 
vernieuwingen van de huidige producten en diensten. Dit rapport omvat een onderzoek naar welke 
vorm van binding het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer ten einde te 
bindingskracht te verhogen en de zwemverenigingen te versterken. Het onderzoek is tweeledig. 
Allereerst heeft een onderzoek plaatsgevonden naar bindingsvormen in de sportwereld. Vervolgens is 
het profiel van de (ongebonden) zwemmer nader onderzocht. Op basis van de resultaten en conclusies 
zijn aanbevelingen gedaan. De belangrijkste aanbevelingen zijn;  
 

Bindingskracht: 

• De KNZB moet zich richten op het aanbod van training en instructie om de bindingskracht te 
verhogen; 

• De KNZB moet zich richten op het aanbod van accommodatie en faciliteiten om de 
bindingskracht te verhogen; 

   

Uit de schriftelijke en digitale enquêtes is naar voren gekomen dat de (ongebonden) zwemmers vooral 
behoefte hebben aan producten en diensten die veelal gericht zijn op training en instructie voor de 
recreatieve zwemmer. De producten en diensten waar redelijke behoefte aan is zijn trainingsschema’s, 
zwemclinics, adviezen over voeding en techniek en een fitheidtest. Daarnaast blijken de (ongebonden) 
zwemmers veel behoefte te hebben aan kortingen op de toegang tot het zwembad. Dit valt onder het 
aanbod van accommodatie en faciliteiten. Een kortingskaart voor individuele leden is mogelijk een 
product die in deze behoeften voorziet. 
 

Bindingsvorm: 

• De KNZB moet het individueel bondslidmaatschap toepassen; 

• De KNZB moet het individueel bondslidmaatschap segmenteren; 
 

Door middel van semi-gestructureerde interviews is onderzocht welke bindingsvormen binnen de 
sportwereld te onderscheiden zijn. Het bondslidmaatschap is hiervan de bindingsvorm die het beste 
past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer. Individuele leden nemen hierbij producten en 
diensten rechtstreeks af van de bond waardoor de bond een autonome positie heeft. De individuele 
leden tellen ook mee in het ledenaantal van de KNZB. Om te voorzien in de behoeften van alle 
(ongebonden) zwemmers is het aan te bevelen om het bondslidmaatschap te segmenteren in drie 
niveaus. Een gratis gedeelte, een bondslidmaatschap van €15 en een bondslidmaatschap van €30-35. In 
elk niveau moet een meerwaarde zitten ten opzichte van het vorige niveau. Vooropgesteld staat dat 
het bondslidmaatschap geen concurrentie is voor zwemverenigingen, maar dat het er juist voor moet 
zorgen dat de individuele leden na verloop van tijd een verenigingslidmaatschap afsluiten.  
 

Implementatie: 

• De KNZB moet transparant zijn in de communicatie richting vereniging; 

• De KNZB moet 2/3 van de macht geven aan de verenigingen en 1/3 aan de individuele leden. 
  

Verenigingen moeten tijdens het ALV instemmen met het invoeren van het bondslidmaatschap. De 
KNZB moet daarom zo transparant mogelijk zijn in de communicatie over het bondslidmaatschap en 
laten merken dat verenigingen het belangrijkste zijn/blijven voor de KNZB. Om te laten zien dat 
vereniging belangrijker zijn dan individuele leden kan de KNZB onder andere statutair vast laten 
leggen dat verenigingen 2/3 van de stemmen krijgen tijdens het ALV en individuele leden 1/3.  
 

Het doorvoeren van de diverse aanbevelingen zal de KNZB veel tijd en energie kosten. Dit moet de 
KNZB niet weerhouden want op termijn zal de bindingskracht en het ledenaantal toenemen. 
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VVoooorrwwoooorrdd  
Na iets meer dan zeven jaar te hebben gestudeerd komt met het schrijven van deze scriptie een einde 
aan mijn leven als student. De jaren als student waren voor mij erg leerzaam en interessant en hebben 
mij gevormd tot de man die ik nu ben. Men zegt wel eens dat je alles uit jezelf moet halen wat er in zit. 
Dat heb ik voor wat betreft mijn studiecapaciteiten zeker gedaan! Voor aanvang van mijn eerste studie 
(Sport, Economie en Communicatie) had ik namelijk nooit gedacht uiteindelijk nog een universitaire 
studie af te ronden. Dit gaat echter met het afronden van de master Sportbeleid en Sportmanagement 
toch gebeuren!  
 
Voor mijn studie Sportbeleid en Sportmanagement heb ik de afgelopen twee jaar stage gelopen bij de 
Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Het eerste halfjaar ben ik werkzaam geweest op de 
afdeling Ledenservice. Hier kon ik echter niet mijn draai vinden in de werkzaamheden die ik had. In 
overleg heb ik besloten de overstap te maken naar de afdeling Innovatie. Voor mij is dit een goede 
keuze geweest want ik heb mij vanaf het eerste moment prettig gevoeld. Bovendien sloten mijn 
werkzaamheden perfect aan bij hetgeen ik voorafgaand aan mijn stage voor ogen had. Binnen de 
afdeling Innovatie ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij het project mijnzwemcoach.nl. Een 
project gericht op de ongebonden (senioren) zwemmers. Voor mij was het project uiterst leerzaam. 
Het was niet alleen interessant om een product vanuit het ‘niets’ op te bouwen, maar ook om het 
product steeds verder te ontwikkelen. Daarnaast heb ik veel geleerd van de contacten met derden 
(zwemverenigingen, sponsor, exploitanten etc.). Ik moet zeggen dat ik trots ben op wat wij tot nu toe 
bereikt hebben met het project! Het laatste halfjaar is mijn betrokkenheid bij het project iets minder 
intensief geweest omdat ik druk bezig ben geweest met afstuderen. Mijn wens was dat het onderwerp 
van mijn scriptie nauw aan zou sluiten bij het project. Gelukkig is mij die mogelijkheid door de KNZB 
geboden waardoor het afstuderen een meerwaarde heeft gekregen.  
 
Nu de scriptie klaar is wil ik graag enkele mensen bedanken die voor mij belangrijk zijn geweest 
tijdens mijn afstudeerperiode. Allereerst wil de collega’s van de KNZB bedanken voor de plezierige 
samenwerking, de interessante gesprekken en de vele momenten waarop wij samen gelachen hebben. 
In het bijzonder wil ik mijn stagebegeleider Nicole Hoogwerf bedanken. Allereerst voor de kans die zij 
mij geboden heeft om vanaf het begin betrokken te kunnen zijn bij het project mijnzwemcoach.nl en 
voor de verantwoordelijkheid die zij mij daarin heeft gegeven. Daarnaast wil ik haar bedanken voor 
haar waardevolle adviezen, kritische blik en haar betrokkenheid bij het afstuderen.  
 
Ook wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn afstudeerbegeleider Maarten van Bottenburg 
te bedanken. De gesprekken die wij hebben gehad over mijn scriptie heb ik als zeer prettig, leerzaam 
en nuttig ervaren. Wij hebben vele interessante discussies gehad waarbij jij met je enthousiasme en 
kennis mij steeds weer op weg hielp. Ik heb veel aan je adviezen gehad!  
 
‘Last but not least’ wil ik mijn familie bedanken voor hun steun tijdens mijn gehele studieperiode en 
natuurlijk ook tijdens mijn afstuderen. Door de ziekte van mijn vader is het de afgelopen periode niet 
altijd even gemakkelijk geweest om de gedachten bij het afstuderen te houden. De steun, die niet in 
woorden is uit te drukken, van mijn familie heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk toch deze studie 
heb kunnen afronden. In het bijzonder wil ik mijn vriendin Inge bedanken. Zonder haar luisterend oor 
en haar adviezen had ik dit nooit tot een goed einde kunnen brengen. 
 
Sander Schut 
 
Amersfoort, juni 2008 
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11::  IInnlleeiiddiinngg  oopp  hheett  oonnddeerrzzooeekk  

§§11..11  IInnlleeiiddiinngg  
Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is geen wonder dat zwemmen één 
van de populairste en meest beoefende sporten is in Nederland (Breedveld & Tiessen-Raaphorst, 
2006). Zwemmen is een sport voor iedereen, van kinderen die leren diplomazwemmen tot fanatieke 
wedstrijdzwemmers, van gezinnen die gezellig een dagje gaan zwemmen tot baantjeszwemmende 
senioren. Iedereen komt in zijn of haar leven wel in aanraking met zwemmen. 

Uit Rapportage Sport (2006) blijkt dat ongeveer 3,2 miljoen Nederlanders, tussen 6-79 jaar, 
tenminste twaalf keer in het jaar zwemmen.1 Los van het feit dat hiertoe ook mensen worden 
gerekend die alleen tijdens hun vakantie zwemmen, kan gesteld worden dat dit voor de Koninklijke 
Nederlandse Zwembond een enorm potentieel is.2 Bovendien geeft 18,2% van de Nederlanders aan 
dat zwemmen tot zijn of haar top-3 van meest beoefende sporten behoort (Peiling sportbeoefening, 
2002: in KNZB, 2005). Het is daarom niet verwonderlijk dat de KNZB in de top-10 staat van grootste 
sportbonden die aangesloten zijn bij het Nationaal Olympisch Comité & Nederlandse Sport Federatie 
(NOC*NSF). Een overzicht van de tien grootste sportbonden in Nederland is te zien in tabel 1.1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1.1  Top-10 grootste sportbonden qua ledentaal in 2006 (Bron: Accountmanager NOC*NSF) 

§§11..22  OOnnttwwiikkkkeelliinngg  iinn  ddee  zzwweemmssppoorrtt    
In de afgelopen dertig jaar is het aantal mensen dat tenminste één keer per jaar zwemt behoorlijk 
toegenomen (grafiek 1). Het zou logisch zijn te veronderstellen dat deze positieve ontwikkeling ook 
een positief effect heeft op het ledenaantal van de KNZB. Niets is minder waar. De laatste jaren neemt 
het ledenaantal van de KNZB namelijk af (grafiek 2). Beide ontwikkelingen spreken elkaar dus tegen. 
Enerzijds gaan steeds meer mensen zwemmen, maar anderzijds neemt het ledenaantal van de KNZB 
steeds verder af.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
. 

Grafiek 1   Ontwikkeling totaal aantal zwemmers 6-79 jaar  Grafiek 2   Ontwikkeling ledenaantal KNZB 
                    (Bron: Rapportage Sport 2006, p.91 AVO percentages)                     (Bron: KNZB, 2008) 

                                                           
1 Cijfer is gebaseerd op RSO percentage in Rapportage Sport 2006, p.91 
2 In het vervolg van dit onderzoek wordt de afkorting KNZB gehanteerd voor de Koninklijke Nederlandse Zwembond 

 Sportbond Ledenaantal 2006 

1 Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) 1.089.427 

2 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) 698.853 

3 Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie ( KNGU) 284.263 

4 Nederlandse Golf Federatie (NGF) 268.730 

5 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) 188.672 

6 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) 187.275 

7 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) 152.384 

8 Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) 145.563 

9 Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) 128.089 

10 Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (Atletiekunie) 123.408 
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De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat de KNZB steeds minder zwemmers weet te 
binden, kortom de bindingskracht neemt af. Dit is voor de KNZB een zorgelijke ontwikkeling.  

Wat betekent een lage bindingskracht? Een lage bindingkracht wil zeggen dat in verhouding 
relatief weinig mensen lid zijn van de sportbond ten opzichte van het totaal aantal beoefenaars in die 
tak van sport. Een afname van de bindingskracht is een ontwikkeling dat zich niet uitsluitend in het 
zwemmen voordoet. Veel andere sporten hebben ook te maken met een afname van bindingskracht. 
Wel behoort zwemmen in vergelijking met andere sporten tot één van de sporten met de laagste 
bindingskracht.3 De KNZB (2005) veronderstelt dat de ontwikkeling samenhangt met bredere 
maatschappelijke ontwikkelingen. In tabel 1.2 is een overzicht opgenomen van sportbonden met een 
lage en hoge bindingskracht. De bindingskracht wordt in de tabel uitgedrukt in percentages.  
 
 
  

 
 

Tabel 1.2 Overzicht sportbonden met een lage en een hoge bindingskracht in 2005 
 

Naast zwemmen behoren wandelen, (toer)fietsen en hardlopen ook tot sporten met een lage 
bindingskracht. Opvallend is dat dit allemaal individuele sporten zijn. Om echter de conclusie te 
trekken dat individuele sporten per definitie sporten zijn met een lage bindingskracht gaat te ver. 
Golf, een individuele sport bij uitstek, en tennis zijn namelijk sporten met een hoge bindingskracht 
(zie tabel 1.2).  
 
Waarom heeft zwemmen een lage bindingskracht? Bindingskracht heeft voornamelijk te maken met 
het aanbod van sportverenigingen. Verenigingen zijn immers diegene die de beoefenaars van de sport 
kunnen binden met hun diensten. Stokvis (in: Van Bottenburg, 2006) geeft aan dat een sportvereniging 
het vanouds moet hebben van vier typen diensten die kunnen zorgen voor binding, te weten;  

 

• het aanbod van accommodatie en faciliteiten; 

• het aanbod van wedstrijden en toernooien; 

• het aanbod van training en instructie; 

• het aanbod van gezelligheid en groepsbinding. 
 

Gezien de lage bindingskracht van zwemmen mag geconcludeerd worden dat het huidige aanbod 
weinig aantrekkingskracht uitoefent op de hedendaagse zwemmer. De grootste ‘bottleneck’ voor de 
KNZB en de verenigingen ligt bij het eerst genoemde punt, het aanbod van accommodatie en 
faciliteiten. In Nederland is bijna geen enkele zwemvereniging hoofdeigenaar van een zwembad. Dit 
heeft tot gevolg dat een zwemmer niet eerst lid hoeft te zijn van een zwemvereniging alvorens hij of 
zij gebruik kan maken van het zwembad. Een zwemmer kan de sport beoefenen wanneer en waar hij 
of zij maar wil. De KNZB heeft geen alleenrecht op het aanbod van accommodatie en faciliteiten en 
kan hier moeilijk invloed op uitoefenen. Dit in tegenstelling tot golf. Een golfer mag namelijk pas 
gebruik maken van de accommodaties (golfbanen) wanneer hij of zij een Golfvaardigheidsbewijs 
(GVB) bezit. Het GVB kan alleen gehaald worden wanneer iemand lid wordt van een golfvereniging 
of de Nederlandse Golf Federatie. Hierdoor is de bindingskracht van golf op het gebied van 
accommodaties en faciliteiten vele malen groter dan die van zwemmen. Hetzelfde geldt voor tennis. 
In veel gevallen mag iemand pas gebruik maken van een tennisbaan wanneer hij of zij lid is van een 
tennisvereniging. Door de opkomst van commerciële sportcentra, waar veelal getennist kan worden, 

                                                           
3 Dit betreft alleen zwemmen en niet de overige drie sporten (waterpolo, synchroonzwemmen en schoonspringen) die de    
  KNZB  faciliteert. 

Sportbond* Totaal aan beoefenaars 
RSO-onderzoek  (’05) 

Ledenaantal 
2005 ** 

Bindingskracht 

Kon. Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding 2.400.000 27.466 1.1% 

Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) 1.650.000 39.736 2,1% 

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie   2.400.000 108.934 4,5% 

Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) 3.150.000 148.599 4,7% 

    

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) 1.200.000 1.076.759 89,7% 

Nederlandse Golf Federatie (NGF) 300.000 246.930 82,3% 

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) 1.350.00 709.277 52,5% 

*  De selectie van sportbonden heeft plaatsgevonden op basis van sportbonden die verder in dit rapport centraal staan 
** Doordat het RSO-onderzoek in 2005 is gehouden, wordt voor de berekening het ledenaantal van 2005 gehanteerd 
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is de bindingskracht van tennis de laatste jaren afgenomen. Vandaar dat het bindingskrachtpercentage 
lager ligt dan dat van golf. Echter door de opkomst van commerciële golfbanen, waar een GVB niet 
verplicht is, zal ook het bindingspercentage van golf naar verwachting lager worden.  

Het aanbod van training en instructie, gezelligheid en groepsbinding zorgen wel voor enige 
binding. Het zijn aspecten die te vinden zijn binnen een zwemvereniging. Zo zijn trainingen en 
instructies binnen zwemverenigingen gericht op het diplomazwemmen, het wedstrijdzwemmen en op 
de recreatieve zwemmer. Echter, het aanbod van training en instructie wordt bij de vereniging steeds 
minder krachtig in zijn binding. Tegenwoordig kunnen zwemmers bijvoorbeeld op internet schema’s 
en instructies vinden. Hetzelfde geldt voor het aanbod van gezelligheid en groepsbinding. Zwemmers 
zoeken tegenwoordig de gezelligheid en groepsbinding steeds vaker buiten de vereniging. Hierbij 
blijft een bezoek aan een zwembad wel veelal in sociaal verband plaatsvinden. 

In tegenstelling tot de andere genoemde diensten is het aanbod van wedstrijden en toernooien 
juist wél een dienst die voor zwemverenigingen heel sterk is qua bindingskracht. Wanneer zwemmers 
namelijk de behoefte hebben aan deelname aan wedstrijden en toernooien moeten zij eerst lid zijn van 
een zwemvereniging. Alleen dan mogen zij meedoen aan wedstrijden en toernooien.  
 
Terugkijkend op tabel 1.2 kan geconcludeerd worden dat elke sport met een lage bindingskracht wel 
één van de vier diensten waar verenigingen het vanouds van moeten hebben ‘mist’. Zo hebben 
toerfiets- en hardloopverenigingen beide te maken met het feit dat mensen de sport ook kunnen 
beoefenen buiten de accommodaties om. Sporters hoeven zich, net zoals bij het zwemmen, niet te 
binden aan een vereniging om de sport te kunnen beoefenen. De Atletiekunie heeft bovendien, in 
tegenstelling tot de andere genoemde sporten, geen monopolie op het aanbod van wedstrijden en 
evenementen. Bijna alle wegwedstrijden worden namelijk georganiseerd door commerciële partijen. 
Dit heeft tot gevolg dat mensen geen lid hoeven te zijn van een atletiekvereniging om aan het 
evenement deel te kunnen nemen. De vereniging verliest daarmee haar bindingskracht.  
 De ontwikkeling dat steeds minder mensen zich binden aan zwemverenigingen is zorgelijk 
voor de KNZB. De KNZB zoekt daarom naar mogelijkheden om de bindingskracht toe te laten nemen. 
Hierbij wordt vooral gekeken naar mogelijke aanpassingen van de huidige producten en diensten die 
de KNZB en de zwemverenigingen aanbieden. Dit vormt de rode draad in dit onderzoek. 

§1.2.1 Beleid KNZB  

Waarom wil de KNZB haar bindingskracht eigenlijk verhogen? Om een antwoord te kunnen geven op 
deze vraag dient eerst de missie van de KNZB te worden beschreven. De algemene missie van de 
KNZB luidt: 
 

Het bevorderen van de zwemsport in de meest brede zin van het woord 
 

Om aan de missie te werken moeten de KNZB en de zwemverenigingen ervoor zorgen dat er een 
stevige organisatie staat. Alleen dan kunnen de KNZB en de zwemverenigingen pas een rol van 
betekenis spelen in de hedendaagse maatschappij om zodoende de zwemsport in Nederland te 
bevorderen. Het belang van sterke verenigingen is tweeledig. Enerzijds staat een sterke vereniging 
voor een kwalitatief en verantwoord zwemaanbod. De kwaliteit van sport en bewegen is dus 
gewaarborgd bij een sterke en hoogwaardige zwemvereniging. Anderzijds kan een sterke vereniging 
het maatschappelijk rendement van sport en bewegen verhogen (KNZB, 2005).   

De visie van de KNZB is dat een ledengroei moet leiden tot die sterke verenigingen, en 
andersom, dat sterke verenigingen als basis dienen om te groeien. Door middel van ledengroei kan de 
vereniging op verschillende manieren worden versterkt. Eén van de belangrijkste redenen waarom de 
vereniging gebaat is bij een ledengroei is dat hoe meer leden een vereniging heeft, hoe meer financiële 
daadkracht de vereniging tot haar beschikking heeft. Meer leden kunnen daarnaast ook een oplossing 
zijn voor een eventuele vrijwilligersproblematiek (bijvoorbeeld een tekort aan trainers en kader) bij de 
vereniging. De onderhandelingsposities, over bijvoorbeeld baduren, van de vereniging ten opzichte 
van de commerciële exploitant of de gemeente kan ook worden versterkt door een ledengroei. Hoe 
groter de vereniging is, hoe meer er (vaak) geluisterd wordt naar die vereniging. Om te kunnen 
groeien moet een vereniging wel meerdere facetten beheren. Naast het versterken van de vereniging 
heeft een hoger ledenaantal voor de KNZB zelf ook voordelen. Zo wordt de hoogte van subsidies 
mede bepaald door het aantal leden dat aangesloten is bij de bond. Hoe hoger het ledenaantal, hoe 
hoger de subsidie. Ook de verdeling van de Lotto-gelden door het NOC*NSF geschiedt aan de hand 
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van de hoogte van het ledenaantal. Kortom door een ledengroei ontstaat er een sterkere sportbond die 
de zwemsport in Nederland nog meer kan bevorderen. 
 
De laatste jaren is een ledengroei niet meer gerealiseerd (grafiek 2). In het beleidsplan, genaamd 
‘Waterkracht: Samen aan de bak!’, veronderstelt de KNZB dat voornamelijk maatschappelijke 
ontwikkelingen en ontwikkelingen zoals commercialisering en individualisering ten grondslag liggen 
aan een afname van het ledenaantal.4 In het bijzonder individualisering speelt volgens de KNZB een 
belangrijke rol. Tegenwoordig willen mensen steeds vaker sporten op tijden die hen het beste uitkomt. 
Vrijheid in de sportbeoefening is voor veel mensen belangrijker geworden. Een verenigingslid zit vaak 
vast aan vooraf vastgestelde tijden en heeft deze vrijheid daarom veelal niet. Voor mensen kan dit een 
reden zijn om geen lid te worden of te blijven van een sportvereniging. De vraag is echter of 
individualisering en andere (maatschappelijke) ontwikkelingen daadwerkelijk zoveel invloed hebben 
op het ledenaantal als de KNZB suggereert. Een verdiepend onderzoek hiernaar is tot op heden nooit 
verricht. 
 

Om een verhoging van de bindingskracht, en de daarmee samenhangende ledengroei te realiseren, 
heeft de KNZB in Waterkracht speerpunten (doelgroepen) opgenomen. De twee belangrijkste 
speerpunten, waar volgens de KNZB de meeste winst te behalen is, zijn gericht op 6-12 jarigen en 
senioren (25+); 
 

• 6-12 jarigen; 

Dit speerpunt heeft betrekking op de diplomazwemmers. Elk jaar behalen ongeveer 500.000 
kinderen hun zwemdiploma. Dit is iets unieks. Geen enkele andere sport heeft namelijk per 
jaar 500.000 kinderen die op een bepaald moment in aanraking komen met de sport. Ondanks 
dit unieke gegeven blijkt uiteindelijk maar een klein deel daadwerkelijke verder te gaan met 
zwemmen (KNZB, 2005). Dit komt volgens de KNZB omdat kinderen en ouders zwemmen 
niet direct zien als sport. Een veel gehoorde uitspraak van ouders tegen kinderen is dan ook; 
‘Eerst je zwemdiploma halen, daarna mag je op voetbal’. De uitdaging voor de KNZB is om het 
zwemmen en de zwemsport in het algemeen, onder deze groep te promoten zodat uiteindelijk 
een aantal diplomazwemmers verder gaat met zwemmen en lid wordt van een vereniging. 
 

• Senioren (25+); 

Het tweede speerpunt heeft betrekking op de senioren (25+). De grote groep ongebonden 
zwemmers, de mensen die wel zwemmen maar geen lid zijn van een zwemvereniging, bestaat 
voornamelijk uit senioren. De geringe deelname van senioren heeft volgens de KNZB (2005) 
mede te maken met de specifieke wensen en behoeften van deze doelgroep waarin niet alle 
zwemverenigingen kunnen voorzien. Om een ledengroei te kunnen realiseren onder de groep 
ongebonden senioren zwemmers zoekt de KNZB naar mogelijkheden om deze groep tijdelijk 
of permanent aan zich te binden. Kortom, de KNZB wil nieuwe producten en diensten 
ontwikkelen om de bindingskracht onder deze groep toe te laten nemen. In dit onderzoek 
staat dit speerpunt centraal.   

§1.2.2 Het project mijnzwemcoach.nl 

In februari 2007 is binnen de KNZB gestart met het project ‘ongebonden zwemmers’ dat zich specifiek 
richt op de ongebonden senioren zwemmers. Door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport (VWS) is een subsidie toegekend aan het project. Hiermee is de financiële daadkracht gecreëerd 
om het project voort te zetten. De subsidie vloeit voort uit het Nationale Actieplan Sport & Bewegen 
(NASB). De hoofddoelstelling van het NASB is om een krachtige impuls te geven aan sport en 
bewegingsstimulering om op die manier overgewicht tegen te gaan en diabetes en andere belangrijke 
chronische aandoeningen te voorkomen en te genezen.5 De georganiseerde sport is gevraagd bij te 
dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het actieplan door de al actieve leden nog meer te 
laten bewegen en inactieven naar hun activiteiten te trekken. In het bijzonder ouderen zijn gebaat met 
een breder en toegankelijker sportaanbod. Dit laatste sluit nauw aan bij het speerpunt senioren waar 
de KNZB zich onder andere op richt. 

                                                           
4 In het vervolg van dit onderzoek wordt de titel Waterkracht gehanteerd voor het beleidsplan van de KNZB 
5 http://www.minvws.nl/dossiers/sport/bewegen/nationaal-actieplan-sport-en-bewegen/ 
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 In februari 2007 kon ook gestart worden met het Strategische Marketingplan (SMP) traject 
vanuit de NOC*NSF en Creative Marketing Results (CMR). Het hoofddoel van dit traject is om de 
bonden op een andere manier naar hun doelgroepen te laten kijken: van ‘buiten naar ‘binnen’. Denken 
vanuit doelgroepen en hoe je je als sportbond kunt positioneren zijn belangrijke punten in het traject 
(NOC*NSF, 2006). Gedurende het traject geven NOC*NSF en CMR adviezen en ondersteunen zij de 
participerende bonden in de realisatie van hun SMP. De KNZB heeft ervoor gekozen om het project 
‘ongebonden zwemmers’ te koppelen aan dit traject.  
 
De eerste actie die KNZB heeft uitgevoerd in het kader van het SMP-traject is een vooronderzoek 
onder de  ongebonden zwemmers. Hierin heeft de KNZB getracht te achterhalen wat de wensen en 
behoeften zijn van de doelgroep op het gebied van (persoonlijke) begeleiding. De KNZB is hiervoor 
richting een tweetal zwembaden getrokken en heeft in totaal vijftig ongebonden zwemmers, variërend 
in geslacht, leeftijd en niveau enkele vragen gesteld tijdens het zwemmen.  
 Ruim 90% van de ondervraagden gaf aan behoefte te hebben aan een bepaalde vorm van 
begeleiding. Dit kan zijn op afstand, bijvoorbeeld via internet, maar ook fysieke begeleiding in de 
vorm van een trainer langs de kant. Ongeveer 95% van de respondenten heeft daarnaast aangegeven 
dat het stimulerend zou kunnen werken wanneer men met een bepaald doel de baantjes zwemt. De 
ondervraagden noemden het trainen voor een evenement als voorbeeld. 
 De uitkomsten van het onderzoek vormden een goede basis voor de KNZB om verder te gaan 
met het project. Ideeën werden ontwikkeld en uitgewerkt en een nieuwe naam voor het project, 
mijnzwemcoach.nl, werd geïntroduceerd. Met de nieuwe naam voor het project maakt de KNZB 
duidelijk welke kant zij op wil, namelijk het aanbieden van begeleiding middels een persoonlijke 
zwemcoach.  
 
Mijnzwemcoach.nl is een zwemvorm waarbij mensen een programma kunnen volgen waarin de mate 
van begeleiding kan variëren en afgestemd is op de behoefte van de zwemmer. Hiermee tracht de 
KNZB te voldoen aan de wensen van de doelgroep senioren. Zowel de recreatieve zwemmer als de 
fanatieke zwemmer kan middels het programma aan zijn of haar persoonlijke doelstellingen werken. 
Het idee van het programma is om mensen via internet trainingsschema’s te laten volgen en daarnaast 
ook advies te geven over bijvoorbeeld zwemtechnieken en voeding. Om de deelnemers te stimuleren 
om te gaan trainen en om ze een doel te geven waarvoor zij kunnen trainen heeft de KNZB een 
evenement bedacht; de Uurchallenge. De Uurchallenge is een evenement waarbij de deelnemers een 
uur lang zwemmen en proberen hun vooraf vastgestelde doel te halen. Dit kan een bepaalde afstand 
zijn, maar ook het volhouden van een uur zwemmen kan een doel op zich zijn. Het unieke van de 
Uurchallenge is dat iedereen mee kan doen ongeacht zijn of haar niveau en dat de deelnemers niet de 
strijd aan gaan met elkaar maar tegen zichzelf. Iedereen begint op hetzelfde moment en iedereen 
eindigt op hetzelfde moment. Hetgeen een andere sfeer met zich meebrengt dan bij competitieve 
evenementen. Terugkoppelend naar de vier typen diensten die door Stokvis (§1.2) genoemd worden 
zet de KNZB hiermee in op een uitbreiding van het aanbod van training en instructie én het aanbod 
van wedstrijden en toernooien. Dit alles om de bindingskracht te verhogen. 

De eerste ideeën van het programma mijnzwemcoach.nl zijn getest onder de doelgroep. Een 
groep van 60 deelnemers heeft het programma gevolgd en zichzelf voorbereid op de Uurchallenge. De 
deelnemers bleken zeer positief over zowel het programma als de Uurchallenge. Een groot gedeelte is 
door het volgen van het programma meer gaan zwemmen naargelang de Uurchallenge dichterbij 
kwam. Daarnaast heeft iedere deelnemer aangegeven dat hij of zij de volgende keer weer mee wil 
doen aan de Uurchallenge. Het enige puntje van kritiek dat naar voren kwam, is dat veel deelnemers 
een contactmoment misten met een trainer om vragen te stellen of tips te krijgen over hun 
zwemtechniek. Dit punt is opgepakt en verwerkt in het programma. Zo kunnen de deelnemers 
voortaan na enkele eigen trainingen mee gaan doen aan een clinic georganiseerd door trainers van een 
zwemvereniging. Tijdens deze clinic kan de zwemvereniging zichzelf profileren en laten zien wat de 
toegevoegde waarde is van een lidmaatschap bij de zwemvereniging.  
 Door onder andere het succes van de pilot is Sanex partner geworden van de KNZB en heeft 
het project omarmd. Het project is hierdoor in een stroomversnelling gekomen. Zo is Pieter van den 
Hoogenband inmiddels de persoonlijke zwemcoach geworden van Nederland en is in oktober 2007 de 
website officieel online gegaan. Deelnemers kunnen nu na registratie via internet hun schema’s volgen 
en bijhouden met behulp van een logboek. Daarnaast vinden zij op de website allerlei informatie over 
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het zwemmen en de komende Uurchallenges die georganiseerd worden. Sinds november 2007 zijn 
ook reclamespotjes op televisie te zien ter promotie van het programma en de Uurchallenges. 

§§11..33  AAaannlleeiiddiinngg  oonnddeerrzzooeekk    
Tot op heden hebben zich sinds de lancering in oktober 2007 ruim 4.600 mensen ingeschreven voor 
mijnzwemcoach.nl. Het programma is daarmee een groot succes.6 Binnen de KNZB ontstaat nu de 
vraag hoe zij deze grote groep, voornamelijk ongebonden zwemmers, (langer) aan zich kan binden ten 
einde een ledengroei te realiseren. De KNZB wil daarom door aanpassing en uitbreiding van het 
huidige aanbod van producten en diensten proberen om de deelnemers meer aan zich te binden. In 
eerste instantie aan de zwemsport in het algemeen, vervolgens aan de KNZB en als ultieme doel 
natuurlijk aan de zwemvereniging. De KNZB bewandelt hiervoor de weg die door Boesmans wordt 
beschreven, namelijk de weg van ‘vinden, verleiden en binden’.7 Allereerst dient de KNZB de potentiële 
leden te vinden. Dit heeft de KNZB gedaan aan de hand van het begeleidingsprogramma 
mijnzwemcoach.nl. Vervolgens is de bedoelding dat de KNZB de potentiële leden weet te verleiden 
met haar producten en diensten. Wanneer deze stap is gerealiseerd kan de KNZB de potentiële leden 
proberen te binden. Binnen het programma is een aantal facetten ingebouwd dat de zwemmer deze 
kant op ‘stuurt’. In het bijlagenboek (pagina 5) is het doel van de KNZB in grafiek 1 weergegeven. 
 Om het programma goed in de markt te zetten volgt de KNZB het project Vermarkten 

Sportaanbod van het NOC*NSF. In het project staat centraal hoe de KNZB met het programma 
mijnzwemcoach.nl haar doelstelling, in dit geval een ledengroei, kan realiseren. Eén van de 
overwegingen die de KNZB maakt is om naast het traditionele verenigingslidmaatschap ook een 
andere vormen van binding aan te bieden. Dit komt voort uit het feit dat een verenigingslidmaatschap 
voor menen vaak een te grote stap is. Bovendien hebben veel mensen ook geen behoefte aan een 
verenigingslidmaatschap. Een tussenvorm waarbij de zwemmer eerst lid kan worden van de KNZB is 
een mogelijke oplossing om de zwemmer toch te binden. Binnen de huidige structuur is een andere 
vorm van binding (nog) niet mogelijk. Dit komt voornamelijk doordat zwemverenigingen een nieuwe 
vorm van binding, buiten het traditionele verenigingslidmaatschap, zien als een bedreiging. De KNZB 
wordt namelijk mogelijk als concurrent gezien. Bovendien zijn verenigingen wellicht bang dat  
mensen die lid zijn van een zwemvereniging hun lidmaatschap opzeggen om vervolgens over te 
stappen op het mogelijk aantrekkelijker lidmaatschap van de KNZB. Om deze discussie enigszins 
voor te zijn is besloten om voor het project twee bestuursleden te vragen om zitting te nemen in een 
stuurgroep die zich met dit aspect bezighoudt. De achterliggende gedachte hiervan is om draagvlak te 
creëren binnen het bestuur zodat tijdens de Algemene Ledenvergadering eventuele voorstellen, met 
eerdere goedkeuring van het bestuur, door de verenigingen goedgekeurd kunnen worden. 
Vooropgesteld staat dat de nieuwe bindingsvorm geen concurrentie moet zijn voor de verenigingen, 
maar dat de bindingsvorm er juist voor moet zorgen dat de individuele leden na verloop van tijd een 
verenigingslidmaatschap af gaan sluiten wanneer dat een duidelijke meerwaarde blijkt te zijn ten 
opzichte van hun sportbeoefening op dat moment. 
 Doordat de KNZB serieus overweegt om een andere vorm van binding aan te bieden, naast 
het verenigingslidmaatschap, ontstaat de vraag hoe andere sportbonden hiermee omgaan. Enkele 
sportbonden zijn hierin verder dan de KNZB. Zij bieden bijvoorbeeld alternatieve bindingsvormen 
aan naast het traditionele verenigingslidmaatschap en hebben dus reeds hun producten en diensten 
aangepast. Voordat een besluit kan worden genomen over een vernieuwing of aanpassing van het 
huidige aanbod van diensten van de KNZB is het belangrijk dat de eventuele nieuwe producten en 
diensten aansluiten bij de wensen en behoeften van de (ongebonden) zwemmer. Hier heeft de KNZB 
tot op heden geen inzicht in. De KNZB is kortom op zoek naar antwoorden op de vraag waarom de 
bindingskracht laag is en steeds verder afneemt (mogelijk door maatschappelijke ontwikkelingen) en 
wat de KNZB vervolgens kan doen om de bindingskracht weer te verhogen. Een wetenschappelijk 
onderzoek is hiermee gerechtvaardigd. In de volgende paragraaf wordt het onderzoeksontwerp vorm 
gegeven. 

                                                           
6 Het aantal is registraties is t/m 5 juni 2008 
7 Bron: Presentatie dhr. Boesmans tijdens masterclass NOC*NSF 
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§§11..44  HHeett  oonnddeerrzzooeekk  
Nu een beeld is geschetst van de context en aanleiding van het onderzoek, wordt in deze paragraaf 
het onderzoek besproken. De onderzoeksdoelstellingen, onderzoeksvragen, de probleemstelling en de 
aanpak van het onderzoek komen in deze paragraaf aan bod. De paragraaf wordt afgesloten met een 
overzicht van de opbouw van het rapport.  

§1.4.1 De onderzoeksdoelstelling 

Om een ledengroei te realiseren en de zwemverenigingen te versterken is de KNZB op zoek naar een 
bindingsvorm, met daarbij behorende producten en diensten, om de bindingskracht van zwemmen te 
vergroten. Hierbij is de KNZB van mening dat niet alleen gekeken moet worden vanuit het oogpunt 
van de KNZB, maar dat het ook belangrijk is om het vanuit de zwemmer te benaderen. De zwemmer 
neemt per slot van rekening alleen producten en diensten af wanneer die voorzien in zijn of haar 
behoefte en wensen. De onderzoeksdoelstelling die hieruit voortvloeit luidt; 
 

Een advies uitbrengen aan de KNZB over welke vorm van binding past bij het profiel van de 
ongebonden zwemmer, ten einde de bindingskracht te verhogen om zodoende een ledengroei te kunnen 
realiseren en de verenigingen te versterken.  
 

In de doelstelling komen enkele begrippen naar voren. Hieronder volgt een definiëring van de 
belangrijkste begrippen.  
 

Vorm: De structuur en de inhoud (producten en diensten) van de bindingsvorm; 
Binden: In de context van dit onderzoek wordt onder binding verstaan het aangaan van een relatie 
met de KNZB. Een sporter gaat een relatie aan wanneer hij of zij merkt dat een relatie (bijvoorbeeld 
een lidmaatschap) een belangrijke toegevoegde waarde heeft ten opzichte van zijn huidige manier van 
sporten. Wanneer gekeken wordt naar de operationalisatie van het begrip, dan kan gesteld worden 
dat het begrip lastig te meten is. Om het resultaat van dit onderzoek te kunnen meten dient daarom 
gekeken te worden naar absolute getallen; Hoeveel ongebonden zwemmers hebben zich uiteindelijk 
verbonden aan de KNZB? 
Profiel: Karakteristieken, sportmotieven en wensen en behoeften van de zwemmer; 
Ongebonden zwemmer: Iemand die geen lid van een zwemverenigingen, maar die wel regelmatig 
zwemt. 

§1.4.1.1 Subdoelstellingen 

Naast de onderzoeksdoelstelling kent dit onderzoek een aantal subdoelstellingen. Deze doelstellingen 
dienen ter ondersteuning van de onderzoeksdoelstelling. 
 

• Uiteenzetten van een theoretisch kader waarbinnen het onderzoek verricht wordt; 

• In kaart brengen van bestaande bindingsvormen welke bij andere sportbonden worden 
toegepast ten einde de (ongebonden) sporters te binden; 

• Inzicht geven in de sterke- en zwakke punten en eventuele valkuilen van reeds bestaande 
bindingsvormen; 

• Inzicht krijgen in de beweegredenen, wensen en behoeften van de ongebonden zwemmers om 
wel, al dan niet, een relatie aan te gaan bij de KNZB; 

• Het koppelen van de bindingsvormen aan de wensen en behoeften van de ongebonden 
zwemmers;  

• Advies geven over het implementeren van mogelijke bindingsvormen binnen de huidige 
structuur van de KNZB. 

§1.4.2 De onderzoeksvragen 

In dit onderzoek staan een wetenschappelijke vraag en een maatschappelijke vraag centraal welke 
bijdragen aan het realiseren van de onderzoeksdoelstelling. De wetenschappelijke onderzoeksvraag 
luidt; 
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Wetenschappelijke onderzoeksvraag: 
 

In hoeverre hebben maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder individualisering, invloed op 
het ledenaantal van de KNZB en op de keuze van de sporter om wel, al dan niet, lid te worden van een 
(zwem)vereniging en wat kan onder individualisering worden verstaan? 
 

De wetenschappelijke vraag komt voort uit het feit dat de KNZB veronderstelt dat maatschappelijke 
ontwikkelingen, in het bijzonder individualisering, ten grondslag liggen aan een afname van het 
ledenaantal. Het antwoord op de wetenschappelijke vraag toont aan in hoeverre individualisering en 
andere maatschappelijke ontwikkelingen daadwerkelijk invloed hebben op het ledenaantal en of de 
KNZB in kan spelen op de ontwikkelingen. De hypothese van de onderzoeker is dat de KNZB wel  
degelijk kan inspelen op de veranderende omgeving en individualisering, namelijk door het 
aanbieden van nieuwe producten en diensten aan de (ongebonden) zwemmer. Hieruit vloeit de 
maatschappelijke onderzoeksvraag voort. 
 
Maatschappelijke onderzoeksvraag: 
 

Welke bindingsvorm en de daarmee samenhangende producten en diensten is het meest geschikt om de 
bindingskracht te verhogen onder de ongebonden zwemmers, wat houdt die bindingsvorm in en hoe 
kan deze bindingsvorm geïmplementeerd worden? 
 

De maatschappelijke onderzoeksvraag valt uiteen in een tweetal deelvragen; 
 

Deelvragen; 

1) Welke bestaande vormen van binding zijn binnen de sportwereld te onderscheiden, wat is de 
inhoud daarvan, wat zijn de sterke- en zwakke punten en valkuiken van deze vormen en hoe 
hebben de (sport)bonden deze vormen geïmplementeerd? 

2) Wat is het profiel van de ongebonden zwemmer en welke aanpassingen in het huidige aanbod 
van producten en diensten dienen gedaan te worden zodat de nieuwe producten en diensten 
passen bij het profiel? 

§1.4.3 Probleemstelling 

De KNZB wil zoals gezegd haar verenigingen versterken door middel van een ledengroei. Deze 
ledengroei wil de KNZB realiseren door het aanbieden van een nieuwe bindingsvorm die de grote 
groep ongebonden zwemmers rechtstreeks aan de zwembond kan verbinden. In deze groep 
ongebonden zwemmers ziet de KNZB namelijk een groot potentieel. De KNZB wil de nieuwe 
bindingsvorm dusdanig vormgeven dat deze door de zwemverenigingen niet wordt gezien als een 
concurrent van het verenigingslidmaatschap, maar als een ‘opstap’ tot het verenigingslidmaatschap. 
Voor dit onderzoek wordt de volgende probleemstelling gehanteerd; 
 

Welke vorm van binding kan de KNZB toepassen om de ongebonden zwemmers aan zich te binden om 
zodoende haar bindingskracht te vergroten en wat betekent deze vorm van binding voor de zwembond 
en de zwemverenigingen?  
 

Enkele begrippen uit de probleemstelling wordt nader toegelicht: 
 

Ledengroei: Een groei van het aantal leden dat aangesloten is bij de KNZB.  
Versterken: Een zwemvereniging kan door een ledengroei op meerdere manieren versterkt worden. 
Bijvoorbeeld meer leden = meer inkomsten, meer leden = meer vrijwilligers, meer leden = meer 
kennis, meer leden = betere sportprestaties, meer leden = meer onderhandelingskracht richting andere 
partijen etc.  
 
De probleemstelling dient ook in een breder maatschappelijk perspectief te worden geplaatst. Veel 
sportbonden richten zich vanuit een strategisch marketing plan (SMP), net zoals de KNZB, op de 
ongebonden sporters. Hoewel dit beleid ten doel heeft een toename in het totaal aantal georganiseerde 
sporters te realiseren, kan hierbij ook concurrentie optreden tussen sportbonden onderling en tussen 
sportbonden en hun sportverenigingen.  
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§1.4.4 Onderzoeksmethoden 

Voorafgaand aan het empirische onderzoek wordt een literatuurstudie verricht om een antwoord te 
kunnen geven op de wetenschappelijke onderzoeksvraag. Hierbij wordt inzicht verkregen in 
maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland die invloed hebben op de sport in het algemeen en op 
de zwemsport in het bijzonder. De literatuurstudie geeft het theoretische raamwerk waarbinnen het 
empirisch onderzoek plaatsvindt. Bevindingen en analyses uit het onderzoek worden aan de theorie 
gerelateerd. 
 Het empirisch onderzoek is tweedelig. Allereerst wordt een onderzoek verricht naar 
bindingsvormen die in de sportwereld te onderscheiden zijn buiten het verenigingslidmaatschap. 
Deze bindingsvormen hebben veelal betrekking op de ongebonden sporters en hebben als doel de 
bindingskracht te verhogen onder deze groep. De onderzoeker gaat in gesprek, middels semi-
gestructureerde interviews, met een vijftal sportbonden. In de gesprekken met de sportbonden wordt 
onderzocht wat de bindingsvormen precies inhouden, wat sterke en zwakke punten zijn en hoe de 
bindingsvormen geïmplementeerd zijn binnen de bestaande structuur. Naast de interviews met de 
sportbonden vindt een gesprek plaats met een vertegenwoordiger van NOC*NSF die recent een 
onderzoek heeft verricht dat raakvlakken heeft met dit onderzoek. De verantwoording van keuzes 
voor dit gedeelte van het empirisch onderzoek wordt in hoofdstuk vier nader toegelicht. 
 Het tweede gedeelte van het empirisch onderzoek bestaat uit een onderzoek naar het profiel  
van de (ongebonden) zwemmer. Dit gedeelte van het onderzoek is kwantitatief van aard. Allereerst 
worden persoonlijke enquêtes gehouden onder de deelnemers van de Sanex Uurchallenges. Daarnaast 
vindt een grootschalige enquête via internet plaats onder alle mensen boven de 18 jaar die zich 
ingeschreven hebben voor het programma mijnzwemcoach.nl. In totaal gaat het hier om 3.147 mensen 
die zijn aangeschreven. Beide onderzoeken worden aan elkaar gekoppeld en worden als één database 
geanalyseerd. Dit kan doordat beide enquêtes grotendeels hetzelfde zijn. Uit de enquêtes komt het 
profiel van de (ongebonden) zwemmers naar voren. Er wordt inzicht verkregen in de wensen en 
behoeften van de zwemmers. In hoofdstuk vier vindt, net zoals bij het kwalitatieve onderzoek, de 
verantwoording van keuzes plaats. Het kwalitatieve en het kwantitatieve onderzoek worden aan 
elkaar gekoppeld zodat een advies kan worden gegeven aan het bestuur over welke vorm van binding 
het beste aansluit bij het profiel en de behoeften van de (ongebonden) zwemmer. 
 Naast het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek vindt ook een participerende observatie 
plaats. In maart 2008 werd door de KNZB tijdens een stuurgroepvergadering akkoord gevraagd op de 
richting waar de KNZB naar toe wil qua bindingsvorm. De reden waarom deze participerende 
observatie wordt opgenomen in dit onderzoek is omdat de keuze werd bepaald zonder een gedegen 
vooronderzoek naar bindingsvormen. Dit onderzoek geeft juist wél dat inzicht in de bindingsvormen. 
De onderzoeker geeft, ondanks zijn eigen participatie in het keuzeproces, zijn reflectie op de keuze 
van de KNZB op basis van zijn eigen bevindingen uit het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek.  

§1.4.5 Opbouw rapport 

Hoofdstuk twee staat in het teken van sportorganisaties en hun externe omgeving. Hierin worden 
maatschappelijke ontwikkelingen en sportspecifieke ontwikkelingen behandeld. In hoofdstuk drie 
wordt dieper ingegaan op individualisering en de mogelijke invloed van individualisering op de sport 
en het ledenaantal van de KNZB. Bestaat individualisering überhaupt of is het een mythe? De keuzes 
en verantwoording van de onderzoeksmethoden vindt plaats in hoofdstuk vier. Hoofdstuk vijf 
behandelt het kwalitatieve onderzoek naar bindingsvormen binnen de sportwereld. Het kwantitatieve 
onderzoek naar het profiel van de (ongebonden) zwemmers komt aan bod in hoofdstuk zes. In 
hoofdstuk zeven worden de resultaten van de participerende observatie weergegeven. Conclusies die 
getrokken kunnen worden uit de resultaten en analyses worden weergegeven in hoofdstuk acht. 
Tevens worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan aan de KNZB. In hoofdstuk negen staat de 
discussie centraal. De gehele opbouw van het rapport is op de volgende pagina (figuur 1) schematisch 
weergegeven. 
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Fig. 1   Schematische opbouw van het rapport 
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22::  SSppoorrttoorrggaanniissaattiieess  eenn  ddee  vveerraannddeerreennddee  oommggeevviinngg  

§§22..11  IInnlleeiiddiinngg  
In Waterkracht veronderstelt de KNZB dat maatschappelijke ontwikkelingen grotendeels ten 
grondslag liggen aan de afname van het ledenaantal van de KNZB.1 De vraag is echter of er een 
causaal verband bestaat tussen de afname van het ledenaantal en maatschappelijke ontwikkelingen. In 
dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op die maatschappelijke ontwikkelingen.  

Voor de KNZB is het belangrijk om inzicht te krijgen in het maatschappelijke speelveld waarin 
zij zich begeeft zodat de KNZB een beeld heeft van ontwikkelingen die zich voordoen in de huidige 
maatschappij. Hiermee kan de KNZB bepalen in welke mate deze ontwikkelingen het meest effectief 
beïnvloed kunnen worden zodat doelstellingen gehaald kunnen worden. De KNZB kan bijvoorbeeld 
door een aanpassing van het huidige aanbod van producten en diensten inspelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen zodat deze beter aansluiten bij wensen en behoeften van de maatschappij. Door 
middel van een literatuurstudie wordt bekeken in hoeverre en op welke manier maatschappelijke 
ontwikkelingen invloed hebben op het ledenaantal en op de keuze van de sporter om wel, al dan niet, 
lid te worden van een vereniging. In de wetenschappelijke onderzoeksvraag wordt hieraan aandacht 
besteed.  

Alvorens een antwoord kan worden gegeven op de vraag is het belangrijk dat eerst de context 
van de KNZB en daarmee ook de zwemverenigingen wordt geschetst. Sportorganisaties, zoals de 
KNZB en verenigingen, zijn wezenlijk anders dan andere organisatievormen en reageren daarom ook 
anders op externe ontwikkelingen. In dit hoofdstuk wordt daarom allereerst het unieke karakter van 
sportorganisaties tegen het licht gehouden. Vervolgens wordt ingegaan op de complexe en 
dynamische context waarbinnen sportorganisaties opereren. Hier komen twee maatschappelijke  
ontwikkelingen aan bod die op de samenleving, maar in het bijzonder op sportorganisaties van 
toepassing zijn. Als laatste wordt gekeken naar twee andere ontwikkelingen in de sport die mogelijk 
van invloed zijn op de KNZB en de zwemverenigingen. Bij de behandeling van de maatschappelijke 
(sport)ontwikkelingen wordt afsluitend gereflecteerd op de wetenschappelijke onderzoeksvraag. 

§§22..22  HHeett  uunniieekkee  kkaarraakktteerr  vvaann  ssppoorrttoorrggaanniissaattiieess  
De sport is een snel groeiende markt. Uit Rapportage Sport (2006) blijkt de sportdeelname onder de 
bevolking van 18-79 jaar de laatste jaren te zijn gestegen. Onderzoeken wijzen uit dat ongeveer 65% 
van de Nederlanders in de leeftijd van 18-79 jaar sport. Volgens Slack (1997) komt de toename van 
sportbeoefening voort uit inkomensstijging, vergroting van sportmogelijkheden en het bewustzijn dat 
er een sterke relatie bestaat tussen een actief leven en een goede gezondheid. 

Slack (1997) onderscheidt drie typen organisaties die actief zijn in de sportsector. De publieke 
sportorganisatie, de private sportorganisatie en de vrijwillige sportorganisatie. Veel sportorganisaties, 
zoals verenigingen, opereren als vrijwillige of non-profit organisaties. De publieke sportorganisaties 
hebben als primair doel om andere sportorganisaties te ondersteunen bij het aanbieden van de sport. 
De KNZB wordt getypeerd als een publieke sportorganisatie aangezien de KNZB zwemverenigingen 
ondersteunt. Dat de KNZB puur een publieke sportorganisatie is, is echter niet helemaal waar. De 
KNZB kent zelf namelijk ook een verenigingstructuur en is dus eigenlijk een vereniging voor 
verenigingen. Bovendien is de KNZB een non-profit organisatie die niet streeft naar winst, maar naar 
het bevorderen van de zwemsport. De KNZB laat zich daarom kenmerken als een publieke 
organisatie in brede zin en als een vrijwillige/non-profit vereniging.  

Maar wat is een sportorganisatie? Daft (1989: in Slack, 1997) en Robbins (1990: in Slack, 1997) 
definiëren een sportorganisatie als een sociale entiteit die acteert in de sportsector. Eén van de 
kenmerken van een sportorganisatie is dat ze een ‘goal directed’ focus hebben. Zo heeft de KNZB als 
missie om de zwemsport te bevorderen in de meest brede zin van het woord (pagina 13). Slack (1997) 
stelt dat de doelstellingen van de organisatie hierin niet overeen hoeven te komen met de 
doelstellingen van de individuele sporter. Een zwemmer kan bijvoorbeeld als doel hebben om gewicht 

                                                           
1 De KNZB is de overkoepelende organisatie van zwemverenigingen. Wanneer in dit verband gesproken wordt over een  
  afname van het ledenaantal van de KNZB, is dat een resultante van het afnemen van ledenaantallen bij zwemverenigingen.  
  Dit wil echter niet zeggen dat alle verenigingen een leden afname hebben. 
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te verliezen. Dit komt niet direct overeen met de algemene missie van de KNZB. Een ander kenmerk is 
dat sportorganisaties een ‘identifiable boundary’ kennen, dat leden van niet-leden onderscheidt en 
sporten onderling scheidt (bijvoorbeeld zwembond versus voetbalbond). Echter doordat mensen 
steeds meer verschillende sporten beoefenen wordt de ‘boundary’ steeds grijzer. Sommige auteurs 
spreken in deze over het zogenaamde toenemende ‘zapgedrag’ van mensen in de beoefening van 
sport. De vraag is echter of het ‘zapgedrag’ daadwerkelijk binnen de sport in toenemende mate 
plaatsvindt (Van Bottenburg in: Duyvendak & Hurenkamp, 2004).  

De KNZB ondersteunt als publieke/non-profit organisatie de zwemverenigingen. Tussen de 
KNZB en de zwemverenigingen is echter wel continu een spanningsveld. Binnen de KNZB werken 
bijvoorbeeld (betaalde) mensen die acht uur per dag, vijf dagen per week bezig zijn met het 
bevorderen van de zwemsport in Nederland. Dit is zeker niet het geval binnen een zwemvereniging. 
Een vrijwilliger tracht ieder vrij uurtje te besteden aan de zwemvereniging. De ene week heeft de 
vrijwilliger meer tijd dan de andere week. De eerste taak van een vrijwilliger/vereniging is om de 
huidige situatie te continueren. Hierdoor kan vaak nog niet nagedacht worden over andere (nieuwe) 
activiteiten zoals ledenwerving of de Uurchallenge. Wanneer de KNZB ideeën ontwikkelt die zij graag 
zo snel mogelijk wil toe laten passen door verenigingen, levert dit vaak een spanningen op tussen de 
bond en de zwemverenigingen.  
 
Zwemverenigingen hebben net zoals de KNZB een speciaal karakter. Anthonissen en Boessenkool 
(1998) beschrijven vier cruciale thema’s die kenmerkend zijn voor (de veranderingen van) 
hedendaagse sportverenigingen: 1) het vrijwillige karakter, 2) de legitimering, 3) het primaire proces 
en 4) de structuur en aansturing. Alle vier kenmerken worden nader toegelicht. 
 
Het vrijwillige karakter  

Het vrijwillige karakter van sportverenigingen komt als dominant organisatiekenmerk naar voren. 
Mensen verbinden zich vrijwillig aan een sportvereniging en voeren dikwijls vrijwillig taken voor 
andere verenigingleden uit. In de sportliteratuur worden vrijwillige verenigingen veelal aan de hand 
van twee aspecten gedefinieerd. Het eerste kenmerk is dat vrijwillige verenigingen maatschappelijke 
verenigingen zijn die niet tot de staat behoren, maar waarbij de kern in de individuele levenssfeer van 
mensen ligt. Een tweede kenmerk van een vrijwillige vereniging is dat binding aan de vereniging niet 
primair gericht is op materiële belangen of gekoppeld is aan primaire bindingen zoals familie en 
religie (Anthonissen & Boessenkool, 1998).  

In het verleden vond binding aan een sportvereniging plaats langs de lijnen van verzuiling. 
Vanuit sterke ideologische gronden organiseerden katholieken, protestanten en socialisten zich in de 
jaren twintig tot en met vijftig in (levensbeschouwelijke) sportorganisaties. Vanaf de jaren vijftig heeft 
zich een proces van ontzuiling en ontideologisering voorgedaan. Dit proces is nog niet afgerond. Nog 
steeds speelt de verzuilde achtergrond een rol bij sportorganisaties. Dit komt vooral tot uiting in de 
manier waarop sportorganisaties zich wensen te legitimeren (Anthonissen & Boessenkool, 1998). 
 
Legitimering 
Legitimering van sportverenigingen hangt sterk samen met maatschappelijke verwachtingen die 
betrokkenen aan de sportvereniging verbinden. Gastelaars (in: Anthonissen & Boessenkool, 1998) 
spreekt in dit verband over het referentiekader van de organisatie. Vanuit de verzuilde achtergrond 
kennen veel sportverenigingen een verzuilde identiteit. Volgens Anthonissen en Boessenkool (1998) 
boeten de bindende ideologische componenten in de centrale waarden van verenigingen aan belang 
in. Enerzijds doen verenigingen (krampachtig) veel moeite om de ideologische uitgangspunten vast te 
houden, anderzijds beperkt het vasthouden aan deze uitgangspunten hen van de gewenste verruimde 
blik naar buiten. Anthonissen en Boessenkool (1998) stellen dat de identiteitsvraag veel 
sportverenigingen parten speelt. Zo weten veel verenigingen niet hoe in te spelen op de huidige 
multiculturele ontwikkelingen. Binnen de zwemsport is dit niet anders. Zwemverenigingen willen 
veelal een ledengroei, maar zijn soms selectief in de mensen die zij willen bereiken. Zo weten 
verenigingen vaak niet of zij allochtonen of oudere mensen binnen hun vereniging willen omdat dit 
misschien botst met hun eigen ‘verenigingscultuur’. Dit ondanks het feit dat allochtonen en ouderen 
potentiële leden zijn. 
 



Koninklijke Nederlandse Zwembond 

2:  Sportorganisaties en hun veranderende omgeving 23  

Het primaire proces 

Het primaire proces binnen een zwemvereniging houdt simpelweg de organisatie van het zwemmen 
in. Alle activiteiten binnen een vereniging zijn in dienst van of leiden tot het primaire proces. De 
kernactiviteiten van een vereniging zijn de laatste jaren sterk veranderd. Dit komt doordat de rol en 
de positie van het verenigingslid de laatste jaren sterk in ontwikkeling is. Het is onderwerp van 
gesprek en discussie. Zijn de leden van een vereniging klanten (Anthonissen & Boessenkool, 1998)? 
 
Structuur en aansturing 

Wat betreft de structuur en aansturing zijn sportverenigingen wezenlijk anders dan andere 
organisatievormen. Een verenigingsstructuur is plat en breed. Volgens Anthonissen en Boessenkool 
(1998) zijn er weinig hiërarchische relaties tussen de Algemene Ledenvergadering, het bestuur en 
commissies. Veelal hebben commissieleden naast een inhoudelijke taak ook zitting in het bestuur van 
de vereniging. Besluitvorming is toegankelijk voor de leden van de vereniging middels een Algemene 
Ledenvergadering. 
 
De genoemde thema’s geven een beeld van de kenmerken van de interne situatie van verenigingen. 
Keuzes binnen verenigingen worden veelvuldig gemaakt op basis van het verleden. Hierdoor kunnen 
soms keuzes worden gemaakt die de ontwikkeling van de vereniging stagneert. Hierbij valt onder 
andere te denken aan het niet aanboren van nieuwe doelgroepen, zoals de eerder genoemde potentiële 
doelgroepen allochtonen en senioren.  

Ook het gebrek aan vrijwillig kader dwingt verenigingen om bepaalde keuzes te maken. 
Hoogendam en Meijs (1998) geven aan dat tekort aan vrijwillig kader tweeledig is. Er is een tekort aan 
deskundig kader en er is een hoog verloop onder bepaalde groepen van vrijwilligers. Hoogendam en 
Meijs (1998) stellen dat als oorzaak van het tekort aan vrijwillig kader veelal verwezen wordt naar 
ontwikkelingen als individualisering en consumentisme. De clubbinding is aan het verdwijnen. Of 
deze ontwikkelingen daadwerkelijk bijdragen aan een vermindering van clubbinding wordt 
vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Feit is wel dat door het gebrek aan vrijwillig kader de druk 
op de huidige vrijwilligers toeneemt. Hierdoor zijn verenigingen redelijk passief in het ondernemen 
van nieuwe acties, bijvoorbeeld het werven van nieuwe leden. Vrijwillig kader heeft het namelijk vaak 
al druk genoeg om de huidige situatie in goede banen te leiden.  
 
De interne omgeving speelt een grote rol in de wijze waarop verenigingen om kunnen gaan met de 
externe omgeving. In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op die vaak complexe externe 
omgeving van sportorganisaties. 

§§22..33  DDee  eexxtteerrnnee  oommggeevviinngg  vvaann  ddee  ssppoorrttoorrggaanniissaattiieess  
De sportsector heeft, net als veel andere sectoren, te maken met relatief invloedrijke veranderingen. 
Maatschappelijke ontwikkelingen vinden samen plaats, spelen op elkaar in of werken elkaar tegen en 
zijn veelal moeilijk te beïnvloeden. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op alle 
niveaus in de samenleving. De vervlechting van de verschillende ontwikkelingen zorgt, volgens 
Anthonissen en Boessenkool (1998), voornamelijk voor een grote complexiteit en dynamiek van de 
sportsector. Hoe in te spelen op de complexiteit en dynamiek van de sportsector is een vraagstuk voor 
bestuurders (Anthonissen & Boessenkool, 1998). Lange tijd heeft de sportsector zich kunnen 
onttrekken van de algemene tendensen, maar de sportsector ondervindt nu de invloeden in sterke 
mate. Dit komt met name door de groei van de sport en de sportmarkt. De sportsector is verweven 
geraakt met andere sectoren van de samenleving. Hierdoor is er ook een sterkere invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen op de sport. De complexiteit maakt het echter lastig om de 
invloeden die op de sportsector van toepassing zijn van elkaar te scheiden. Te meer omdat de 
invloeden direct en indirect invloed hebben op de sportsector (Anthonissen & Boessenkool, 1998). 
 In de sport is het begrip continuïteit een steeds belangrijker wordend begrip. Waar voorheen 
het voortbestaan van een sportorganisatie nauwelijks onderwerp van gesprek was, wordt ‘overleven’ 
(continuïteit) tegenwoordig als één van de belangrijkste organisatiedoelen geformuleerd (Anthonissen 
& Boessenkool, 1998). 
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Beckers en Serail (1991) stellen dat de plaats van de sport in de samenleving niet los kan worden 
gezien van de ontwikkelingen in andere delen van de samenleving. Sport ontwikkelt zich binnen een 
bepaalde maatschappelijke context (Rapportage Sport, 2006). Anthonissen en Boessenkool (1998) 
geven aan dat veel maatschappelijke veranderingen in het algemeen en in de sportsector in het 
bijzonder zich doorgaans sterk voordoen als onvermijdelijke ontwikkelingen. 
 
In deze paragraaf wordt een tweetal maatschappelijke ontwikkelingen tegen het licht gehouden, te 
weten de demografische en de politiek-economische ontwikkelingen. De keuze om deze twee 
ontwikkelingen aan een nader onderzoek te onderwerpen is omdat de onderzoeker veronderstelt dat 
deze twee ontwikkelingen mogelijk een grote invloed hebben op de KNZB en haar verenigingen. 
Vervolgens worden twee sportgerelateerde ontwikkelingen behandeld die deels voortkomen uit de 
maatschappelijke ontwikkelingen en deels op zichzelf staande ontwikkelingen zijn. Het is niet de 
bedoeling om een uitputtende weergave te geven van alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
sportsector in Nederland. In de wetenschappelijke onderzoeksvraag is namelijk reeds aangegeven dat 
met name individualisering verder wordt uitgediept. De ontwikkelingen die behandeld worden, 
worden van algemeen naar sportspecifiek beschreven. Elke ontwikkeling wordt afgesloten met een 
terugkoppeling naar de wetenschappelijk onderzoeksvraag. 

§2.3.1 Demografische ontwikkelingen 

De Nederlandse bevolking is sinds 1950 met 63% toegenomen tot ongeveer 16,5 miljoen mensen 
(Rapportage Sport, 2006). Sinds 1980 is de gemiddelde jaarlijkse groei van de bevolking 88.000, echter 
de prognose is dat de gemiddelde groei de komende vijf jaar af zal nemen tot 31.000. De groei van de 
bevolking vindt voornamelijk plaats onder de groep oudere Nederlanders. Was het aandeel vijftig 
plussers in 1950 nog 21% van de bevolking, de laatste jaren is het aandeel gegroeid naar 34%. De 
verwachting is dat dit aandeel zelfs in 2030 40% zal zijn. In Nederland doet zich de afgelopen jaren 
een proces van vergrijzing voor (Rapportage Sport, 2006).  
 Het proces van vergrijzing is ook herkenbaar in de sportdeelname van de Nederlandse 
bevolking. Cijfers uit Rapportage Sport (2006) laten afgelopen decennia een verdrievoudiging zien van 
het aantal actief sportende ouderen tussen de 50-64 jaar. Het aantal ouderen in de leeftijdscategorie 65-
79 jaar dat actief sport laat zelfs een verviervoudiging zien.  
 
Anthonissen en Boessenkool (1998) stellen dat de toename van het aantal actief sportende ouderen 
samenvalt met een afname van het aantal actief sportende jongeren. De vraag is echter of er een 
causaal verband bestaat tussen beide ontwikkelingen. Uit Rapportage Sport (2006) blijkt deze 
veronderstelling niet geheel te juist te zijn. Onder de 65% van de Nederlanders in de leeftijd van 6-79 
jaar die sport blijkt namelijk het percentage jongeren (12-19 jaar) te zijn gestegen. Daarnaast blijkt het 
proces van ontgroening (minder geboorten) in Nederland ook niet meer plaats te vinden. Toch kan de 
veronderstelling van Anthonissen en Boessenkool (1998) niet geheel weerlegd worden aangezien 
Rapportage Sport (2006) ook uitwijst dat het percentage sportende senioren procentueel meer is 
gestegen dan het aantal sportende jongeren. Bovendien blijkt dat aan het begin van de leeftijdsfase 12-
19 jaar de sportdeelname hoger ligt dan aan het einde en dat steeds minder jongeren een lidmaatschap 
van een sportvereniging hebben. Een weerlegging of bevestiging van de veronderstelling van 
Anthonissen en Boessenkool (1998) kan niet worden gegeven, maar uit Rapportage Sport (2006) blijkt 
wel dat er een afname is in het aantal jongeren dat een lidmaatschap heeft bij een vereniging. 
 Volgens Anthonissen en Boessenkool (1998) zocht men in 1992 de reden voor het teruglopen 
van jeugdledenaantallen in het toenemend aantal verplichtingen van deze leeftijdsgroep. Daarnaast 
verklaren Anthonissen en Boessenkool (1998) het teruglopen van jeugdledenaantallen vanuit de 
grotere keuzevrijheid van jongeren. De vrijetijdsbesteding van jongeren is door de keuzevrijheid sterk 
veranderd. Vroeger was sport bijna de enige vrijetijdsbesteding voor jongeren, tegenwoordig zijn daar 
bijvoorbeeld de (spel)computer en de televisie. Het aanbod van, maar ook zeker de vraag naar, 
vrijetijdsbestedingen is aanzienlijk toegenomen. Naast de toenemende vrijetijdskeuzen zijn nog een 
tweetal redenen aan te geven waarom een afname onder jongeren die sporten in verenigingsverband 
te zien is. Veel jongeren vinden dat het sporten binnen een vereniging teveel verplichtingen met zich 
meebrengt, hetgeen ook genoemd wordt door Anthonissen en Boessenkool (1998), en daarnaast dat 
sportverenigingen teveel prestatiegericht zijn (Rapportage Sport, 2006).  
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 Het ledenbestand is als gevolg van de terugloop van jeugdleden en vergrijzing volgens 
Beckers en Serails (1991) veranderd. De verhouding senioren en jeugdleden is opgeschoven in het 
voordeel van de senioren. In de leeftijdsklasse 35-59 jaar heeft sportdeelname een grote vlucht 
genomen. Het zijn de mensen die in de jaren zestig en zeventig als tiener met sport zijn begonnen en 
sindsdien het sporten niet meer hebben losgelaten. Volgens Beckers en Serails (1991) zal deze tendens 
de verschuiving in het aantal senioren versus jongeren alleen maar versterken. Een gevolg van de 
verschuiving in het ledenbestand kan zijn dat de wensen ten aanzien van de manier waarop de sport 
beoefend wordt en de sociale en ruimtelijke context van sportbeoefening veranderen (Beckers & 
Serail, 1991). De tendens die Beckers en Serails in 1991 hebben beschreven heeft nog een aantal jaren 
plaats gevonden, maar sinds 1995 blijkt het aantal sportende senioren en jongeren nagenoeg gelijk te 
zijn gebleven (Rapportage Sport 2006).  

§ 2.3.1.1  De invloed op de zwemsport en het ledenaantal  

Demografische ontwikkelingen hebben invloed op de sport, maar in hoeverre hebben demografische 
ontwikkelingen invloed op de zwemsport en het ledenaantal van de KNZB? Uit Rapportage Sport 
(2006) blijkt zoals gezegd het aantal sportende senioren te zijn toegenomen in Nederland. Deze 
ontwikkeling is terug te zien in het zwemmen. Gegevens over de samenstelling van het ledenbestand 
(bijlagenboek; tabel 1 pagina 7) laten zien dat senioren een grote groep vormen in het ledenbestand 
(KNZB, 2007). Hierbij moet in acht worden genomen dat mensen die 25 jaar of ouder zijn binnen de 
KNZB reeds gezien worden als senioren. Naast een toename van het aantal senioren die zwemmen in 
georganiseerd verband, is er ook een toename te zien in het aantal senioren zwemmers die zwemmen 
in ongeorganiseerd verband (KNZB, 2005). De grote groep ongebonden zwemmers bestaat volgens de 
KNZB (2005) voornamelijk uit senioren. 

Ondanks een toename van het aantal senioren zwemmers, blijken er naar verhouding tot het 
totaal aantal beoefenaars weinig senioren daadwerkelijk lid te zijn van een zwemvereniging. Dit kan 
te maken hebben met het denkbeeld dat senioren hebben van het zwemmen binnen een vereniging. 
Senioren sporten voornamelijk om te bewegen, gezond en fit te blijven en voor het plezier en sociale 
contacten. Dit verwachten senioren niet terug te vinden binnen in een zwemvereniging omdat zij 
veronderstellen dat een zwemvereniging altijd in het teken staat van presteren (KNZB, 2005). Uit 
Rapportage Sport (2006) blijkt deze veronderstelling enigszins te kloppen aangezien hierin 
aangegeven wordt dat sportende senioren vinden dat prestaties overgewaardeerd worden. Als gevolg 
van dit denkbeeld kiezen veel senioren ervoor om niet binnen een zwemvereniging te gaan sporten, 
maar gewoon op ‘eigen houtje’ te gaan zwemmen. De groep ongebonden zwemmers neemt hierdoor 
alleen maar toe en dat is zorgelijk voor de KNZB. 

 Zwemverenigingen beginnen in te zien dat de senioren een interessante nieuwe doelgroep 
vormen. Zo biedt 61% van de zwemverenigingen tegenwoordig al het zogenaamde ‘masterzwemmen’ 
en/of ‘trimzwemmen’ aan. Het ‘masterzwemmen’ is een zwemvorm dat speciaal gericht is op de 
recreatieve, maar toch enigszins fanatieke zwemmer. Het ‘trimzwemmen’ is vooral gericht op de 
recreatieve zwemmer. Er komt steeds meer aanbod voor senioren alleen het aanbod is wellicht nog 
niet goed gestructureerd. 
 
Het proces van vergrijzing in Nederland heeft een positief effect op het ledenaantal van de KNZB, 
maar de KNZB en de verenigingen kunnen dit nog verder optimaliseren en continueren door meer 
diensten aan te bieden die speciaal gericht zijn op senioren. Hierbij kan gedacht worden aan diensten 
die gericht zijn op de gezondheids- en sociale aspecten van het zwemmen. Terugkomend op de 
genoemde type diensten van Stokvis (in: Van Bottenburg, 2006) heeft dit betrekking op het aanbod 
van gezelligheid en groepsbinding. Aspecten die door senioren belangrijk worden gevonden in de 
redenen om te gaan sporten (Rapportage Sport, 2006).  

Om nieuwe diensten aan te bieden moeten verenigingen hun zienswijze jegens senioren 
veranderen. Verenigingen moeten inzien dat de senioren een interessante doelgroep vormen buiten de 
traditionele (wedstrijd) zwemmers en moeten de moeite nemen om de behoeften en wensen van deze 
groep beter te (leren) kennen. De verandering van zienswijze en het ontwikkelingen van nieuwe 
diensten kan niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Zoals in §2.2 al duidelijk is geworden 
dient de interne situatie van de vereniging wel stabiel te zijn alvorens men hier überhaupt over na kan 
gaan denken. De KNZB kan ook sturing geven richting verenigingen en de verenigingen faciliteren 
met betrekking tot het omgaan met senioren zwemmers.  
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In tegenstelling tot de senioren neemt het ledenaantal onder de groep 4-12 jaar af. Deze ontwikkeling 
is in mindere mate een gevolg van demografische ontwikkelingen. Het aantal leden onder de groep 4-
12 jaar zou verklaard kunnen worden wanneer er in Nederland een proces van ontgroening (minder 
geboorten) plaats zou vinden. Los van de vraag of er daadwerkelijke een direct causaal verband is 
tussen het aantal jeugdleden en het aantal geboorten kan op voorhand gesteld worden dat deze 
hypothese niet geldt. Het aantal geboorten in Nederland is laatste jaren stabiel gebleven en neemt 
waarschijnlijk de komende jaren toe.2 Ontgroening vindt in Nederland, in tegenstelling tot enkele 
jaren geleden, niet meer plaats. Hoe kan het dat het ledenaantal toch afneemt onder de jongeren? De 
afname onder deze groep komt hoogstwaarschijnlijk voort uit het feit dat jongeren tegenwoordig 
meer keuzevrijheid hebben. Hierbij moet gesteld worden dat deze toename niet alleen geldt voor 
jongeren maar ook voor andere groepen zoals senioren. De keuzevrijheid wordt mede gestimuleerd 
door een toename van het aanbod van andere sporten en andere vrijetijdsactiviteiten. Ook de vraag 
naar vrijetijdsactiviteiten is toegenomen. Zo heeft de hedendaagse consument steeds meer wensen en 
behoeften voor wat betreft zijn of haar vrijetijdsbesteding. De toename van vraag en aanbod zorgt 
voor veel concurrentie voor de KNZB en zwemverenigingen. Tegenwoordig kunnen kinderen uit 
meer sporten kiezen dan vroeger. Dit is mogelijk één van de redenen waarom veel kinderen die 
diplomazwemmen uiteindelijk toch kiezen voor een andere sport. In hoofdstuk drie wordt dieper 
ingegaan op de toegenomen keuzevrijheid.  

§2.3.2 Politiek-Economische ontwikkelingen 

De economische betekenis van sport in de samenleving is toegenomen. Omgekeerd hebben 
economische principes intrede gedaan in de sport. Robinson (2003) geeft aan dat organisaties die 
betrokken zijn bij het ‘managen’ van sport steeds professioneler zijn geworden. Verschillende 
marktbewerkingtechnieken worden tegenwoordig ook door sportorganisaties toegepast. Ook steeds 
sterker wordende economische relaties en ontwikkelingen op het gebied van technologie en 
telecommunicatie zorgen voor voortdurende vernieuwingen en veranderingen in de sport (Beckers & 
Serail, 1991). 
 
De rol van de nationale overheid is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Van Gunsteren (in: 
Anthonissen en Boessenkool, 1998) spreekt van een ‘ongekende samenleving’ die de besturing ervan 
door de nationale overheid er niet gemakkelijker op maakt. Door de toegenomen complexiteit van de 
samenleving werkt de staat niet langer als een centraal integratiemechanisme. De veranderende rol 
van de overheid laat zich, volgens Simonis (in: Anthonissen & Boessenkool, 1998), kenmerken door 
een proces ‘van concentratie naar differentiatie’. Dit proces wordt direct beïnvloed door de 
economische processen schaalvergroting (internationalisering) en schaalverkleining (regionalisering).  

De invloed van het bedrijfsleven in de nationale sportsector neemt steeds verder toe. Ook op 
lokaal niveau is deze ontwikkeling gaande. Sponsoren verlangen in het verenigingsleven steeds meer 
invloed en verlangen dikwijls een functie als bestuurslid. Anderzijds is de ontwikkeling van 
schaalverkleining in de sportsector zichtbaar. Regio’s nemen toe en gaan onafhankelijk van de staat 
functioneren. Regio’s en districten werken door deze ontwikkeling steeds autonomer en gaan 
samenwerkingsverbanden aan. Schaalvergroting en schaalverkleining vragen herijking en 
herwaardering van bestuurlijke verhoudingen (Anthonissen & Boessenkool, 1998).  
 
De rijksoverheid is in het verleden vanwege het financieringstekort genoodzaakt geweest om 
bezuinigingen door te voeren. Voor een groot gedeelte hebben lokale overheden (de provincie en de 
gemeenten) de bezuinigingen opgevangen. De lokale overheden hebben zich moeten herbezinnen op 
uitgaven en hebben efficiency maatregelen moeten nemen. De overheden hebben als gevolg hiervan 
subsidies verminderd en taken overgeheveld, door privatisering, naar de verenigingen. Gemeenten 
eisten een efficiënter gebruik van accommodaties, wat de verenigingen dwingt tot fusies en 
samenwerking (Anthonissen & Boessenkool, 1998). Dit is een ontwikkeling die zich in de laatste jaren 
heeft voorgedaan. Tegenwoordig heeft het Rijk geen financieringstekort meer.3 Het blijft echter de 
vraag of de bezuinigingen die toentertijd doorgevoerd zijn, nu in gelijke mate terugvloeien in een 

                                                           
2 Bron: http://www.mnp.nl/nl/publicaties/2004/Lange-termijn_bevolkingsscenario_s_voor_Nederland.html  
3 Bron: www.rijksbegroting.nl  



Koninklijke Nederlandse Zwembond 

2:  Sportorganisaties en hun veranderende omgeving 27  

verhoging van de overheidsinvesteringen in de sport. Met een toename van de bijdrage van de 
rijksoverheid in de sport, voornamelijk door de breedtesportimpuls, lijkt dit te gebeuren en wordt het 
belang van sport voor de maatschappij erkend.4  
 
Naast economische processen zoals schaalvergroting en schaalverkleining, het financieringstekort in 
het verleden en de daarmee verband houdende bezuinigingen zijn er andere ontwikkelingen die de 
mogelijkheid tot en de vraag naar actieve sportbeoefening beïnvloeden. Beckers en Serail (1991) 
noemen in dit verband de volgende vijf ontwikkelingen: 
 

1) flexibilisering van de arbeid door onder andere tijdelijke arbeidscontracten; 
2) de invoering van de vierdaagse werkweek; 
3) een ‘harde kern’ van langdurig werklozen; 
4) de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen; 
5) afnemende arbeidsparticipatie van oudere mannen. 

 

Beckers en Serail schetsen in de jaren negentig bovenstaande vijf ontwikkelingen. Interessant is na te 
gaan of bovenstaande ontwikkelingen anno 2008 nog van toepassing zijn en eventueel invloed hebben 
op de sportparticipatie.  
 
Cijfers uit Rapportage Sport (2006) laten zien dat van flexibilisering op de arbeidsmarkt sprake is. De 
gevolgtrekking van Beckers en Serail (1991) is in dit verband ook nog steeds houdbaar. Flexibilisering 
zorgt voor een andere verdeling van vrije tijd over de week. Sportactiviteiten worden over een groter 
deel van de week verspreid. Bij een lidmaatschap van een vereniging, waar vaak gesport wordt met 
anderen, is een sporter gebonden aan vastgestelde tijden. Hierdoor wordt de mogelijkheid om 
sportactiviteiten over de week te verdelen beperkt. De groter wordende flexibiliteit kan leiden tot de 
voorkeur om individueel de sport te beoefenen of om te sporten in een organisatievorm waarbij de 
sport op een groot aantal momenten in de week wordt aangeboden. Commerciële sportorganisaties, 
zoals fitnesscentra, zijn in deze vaak flexibeler dan traditionele sportverenigingen (Van Bottenburg, in: 
Duyvendak en Hurenkamp, 2004). 

De werkloosheid is in de laatste jaren, na een aantal jaren te zijn gestegen, afgenomen onder 
alle bevolkingsgroepen. Werkloosheid heeft veelal een negatieve invloed op sportdeelname. Kingma 
en Serail (1990, in: Beckers & Serail, 1991) verklaren dit doordat mensen met een gering inkomen en 
een geringe kans om (weer) aan betaald werk te komen minder interesse hebben om aan 
maatschappelijke activiteiten deel te nemen. Dit geldt in het bijzonder voor activiteiten die geen 
beëindiging van de werkloosheid betekenen. Sport moet hier onder gerekend worden. Doordat de 
werkloosheid minder wordt in Nederland heeft de ontwikkeling die Beckers en Serail schetsen geen 
betrekking op de huidige tijd. De achterliggende gedachte en het denkbeeld blijven wel juist.  
 De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt is toegenomen. Het aantal in deeltijd 
werkende vrouwen groeit. In het verlengde van deze ontwikkeling is ook de arbeidsparticipatie van 
oudere mannen toegenomen (dit in tegenstelling tot de ontwikkeling die Beckers en Serail in 1991 
schetsen). De toename van het aantal werkende oudere mannen (50-64 jaar) is voornamelijk een 
gevolg van het proces van vergrijzing in Nederland. 

Een aantal van de ontwikkelingen die door Beckers en Serail in de jaren negentig genoemd 
zijn heeft invloed gehad op de sportparticipatie van mensen. De genoemde ontwikkelingen hebben 
zowel invloed op de beschikbare tijd voor sportbeoefening als op de financiële middelen die 
beschikbaar zijn om actief sport te beoefenen. Hier wordt in het vervolg van deze paragraaf dieper op 
ingegaan. 
 
Anthonissen en Boessenkool (1998) geven aan dat onder invloed van het moderniseringsproces de 
verhoudingen tussen de sociale klassen zijn veranderd. Stokvis (in: Anthonissen & Boessenkool, 1998) 
stelt dat door de groeiende economie het welvaartsniveau voor bijna iedereen vergoot is, dat de 
mobiliteit van individuen vergroot is en dat de verschillen in levensstijl verminderd zijn. Er is op 
lange termijn sprake van nivellering. Maar wat betekent dit voor de sport? In zekere zin worden de 
mogelijkheden voor mensen uit de lagere sociale klassen groter om deel te nemen aan voorheen 
sociaal hogere sporten zoals hockey, skiën, tennis en golf. Uit onderzoeksresultaten blijkt echter dat de 

                                                           
4 Bron: http://www.brancherapporten.minvws.nl/object_document/o550n344.html 
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grotere deelnamemogelijkheden niet heeft geleid tot een grotere deelname van sociaal lagere klassen 
aan de sociaal hogere sporten. Dit blijkt vooral voort te komen uit verschillen in bestedingspatroon.  

 Van Bottenburg (in: Duyvendak & Hurenkamp, 2004) stelt dat de groei in de sportdeelname 
zich in sterkere mate heeft voorgedaan onder mensen met een lager inkomen. De Nederlandse 
bevolking kende voorheen een ‘piramidevormige’ (sociaal-economische) samenstelling. De onderste 
(grootste) laag van de samenleving bestond uit de arbeidsklasse. Veelal arme mensen die met moeite 
rond konden komen en dus geen geld hadden om te sporten. De middelste laag bestond uit de 
zogenaamde middenklasse. Binnen deze groep werd vooral onder de rijkere burgers sport beoefend. 
De top van de piramide bestond uit de welgestelde burgers. Zij hadden vaak tijd, geld en 
voorzieningen om te sporten. Kortom sport was in het verleden alleen toegankelijk voor de rijkere 
burgers in Nederland. Tegenwoordig is door de vele economische ontwikkelingen de sociaal-
economische samenstelling van de Nederlandse bevolking aanzienlijk veranderd. De middenklasse is 
door de economische ontwikkelingen uitgebreid en dit heeft invloed op de sportdeelname. Zo is de 
algemene sportparticipatie in Nederland toegenomen doordat de sport toegankelijk werd voor meer 
mensen. Ook onder andere groepen die een achterstand innamen (onder andere allochtonen en 
ouderen) is de participatie over het algemeen sterker gestegen dan gemiddeld waardoor een deel van 
die achterstand is weggewerkt en de sportparticipatie van de onderscheiden sociale categorieën 
minder uiteenloopt. Op basis van sociale klasse en beschikbare tijd voor sportbeoefening is grofweg 
de volgende indeling te maken: 

 

1) huishoudens met veel geld en weinig vrije tijd. Binnen deze huishoudens hebben beide 
partners een goed betaalde baan met eventueel kinderen; 

2) huishoudens met veel geld en veel vrije tijd. Te denken valt aan ouderen met AOW en goed 
pensioen of huishoudens waar ten minste één van de partners een goed betaalde baan heeft 
en waarvan de kinderen niet meer thuis wonen; 

3) huishoudens met weinig geld en weinig vrije tijd. Hieronder kunnen studerende jongeren of 
jongeren die zich net op de arbeidsmarkt bevinden gerekend worden. Ook kleine 
zelfstandigen en laaggeschoolde werknemers behoren tot deze categorie; 

4) huishoudens met weinig geld en veel vrije tijd. Dit zijn vooral de huishoudens die 
aangewezen zijn op een uitkering. 
(Beckers & Serail, 1991) 

 

Het hanteren van een dergelijke indeling is behulpzaam voor sportorganisaties. Gezien de 
commercialisering en de daarmee samenhangende marktbenadering zullen sportorganisaties een 
keuze moeten maken voor een bepaald marktsegment.  

§ 2.3.2.1  De invloed op de zwemsport en het ledenaantal  

Politieke en economische ontwikkelingen hebben grote invloed op de beoefening van sport en dus 
ook op de zwemsport. Door de stijging van het welvaartniveau in Nederland wordt sporten voor 
mensen interessanter. Was vroeger een lidmaatschap van een vereniging een kostbare investering, 
tegenwoordig wordt zonder al te veel wikken en wegen een lidmaatschap afgesloten bij één of soms 
zelfs meerder sportverenigingen. Van Bottenburg (in: Duyvendak & Hurenkamp, 2004) geeft aan dat 
uit het algemeen voorzieningenonderzoek (AVO) is gebleken dat het percentages sporters dat één of 
twee sporten beoefent aanzienlijk is gestegen. Dit wil echter niet per definitie zeggen dat de sporters 
ook daadwerkelijk twee lidmaatschappen hebben. Mensen kunnen namelijk de sport ook in niet 
georganiseerd verband beoefenen. De stijgende welvaart zorgt er ook voor dat mensen meer geld 
kunnen uitgeven aan een lidmaatschap die voorziet in hun specifieke behoeften. Uit Rapportage Sport 
(2006) blijkt dat de sportbestedingen tussen 1990 en 2003 toegenomen is van 101 euro tot 210 euro per 
jaar. Het meeste geld wordt besteed aan contributies en lesgelden.  

De toename van de sportbesteding aan mate name lidmaatschappen buiten de traditionele 
verenigingslidmaatschappen hangt nauw samen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Door 
flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt de sport meer over de week verdeeld. Mensen hebben nog 
wel vrije tijd, alleen dit is vaak niet wekelijks op dezelfde tijd. Daar komt nog eens bij dat de werkdruk 
de laatste jaren toeneemt. Dit heeft tot gevolg dat mensen op zoek gaan naar sporten waarbij zij een 
flexibel lidmaatschap af kunnen sluiten. De vraag is of de toenemende flexibiliteit van de 
arbeidsmarkt dé reden is waarom er een behoefte is ontstaan aan flexibiliteit van sport. Het kan ook 
een gevolg zijn van culturele ontwikkelingen of individuele keuzes. Culturele waarden en normen 
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kunnen namelijk de vraag naar flexibiliteit bijvoorbeeld toe laten nemen en mensen kunnen zelf 
bepaalde keuzes maken die de vraag naar flexibiliteit van sport doen toenemen. Feit is wel dat er een 
explosieve stijging te zien is in de sporten zoals fitness die die flexibiliteit wel aanbieden (Rapportage 
Sport, 2006). Zwemverenigingen kunnen die flexibiliteit niet bieden aan de sporter. De verenigingen 
zitten namelijk vaak vast aan vooraf vastgestelde tijden doordat zij badwater moeten huren. Dit komt  
doordat in Nederland bijna geen enkele zwemvereniging een zwembad in eigen beheer heeft en dus 
afhankelijk is van andere partijen. Het gebrek aan flexibiliteit kan een reden zijn voor mensen om geen 
lid worden van een vereniging of zelfs een reden zijn om hun lidmaatschap op te zeggen. Zij blijven of 
gaan sporten in ongeorganiseerd verband waarbij zij geen enkele verplichting hebben. In dit geval 
hebben de economische ontwikkelingen een negatieve invloed op het ledenaantal.  

Cijfers uit onderzoeken (SUMMO onderzoek, 1999 en Schouten, 2005) laten zien dat van de 
totale zwemsport beoefenaars beduidend meer vrouwen zwemmen dan mannen. Deze verdeling is 
echter niet terug te vinden in de samenstelling van het ledenbestand van de KNZB (2007). Hierin is 
het aantal mannen ongeveer gelijk aan het aantal vrouwen. Deze tegenstrijdigheid is mogelijk te 
verklaren doordat steeds meer vrouwen de arbeidsmarkt betreden. 
  
Politiek-economische ontwikkelingen hebben zowel positieve als negatieve gevolgen op het 
ledenaantal van de KNZB. De stijgende welvaart is positief en kan een toename betekenen van het 
aantal leden. Echter de stijgende werkdruk, en de daarmee samenhangende veranderende verdeling 
van vrije tijd maakt de behoefte aan flexibele sportbeoefening groter. Traditionele verenigingen zoals  
zwemverenigingen kunnen hier niet aan voldoen. Mensen zijn bereid meer te betalen, en kunnen dit 
door de stijgende welvaart meer veroorloven, voor lidmaatschappen en sporten die voorzien in de 
mogelijkheid om flexibel te sporten. Dit heeft een negatieve invloed op het ledenaantal van de KNZB. 
Een ontwikkeling in de sportwereld die nauw samenhangt met economische ontwikkelingen is de 
commercialisering van de sport. Hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan. 

§2.3.3 Commercialisering 

De sportsector is de laatste twee decennia veranderd in een ‘business’, als een resultaat van het proces 
van commercialisering. Door het commercialiseringproces kunnen sportorganisaties, volgens 
Robinson (2003), gezien worden als ‘business-like’. Dit wil zeggen dat sportorganisaties 
marktgeoriënteerder worden, operationele strategieën volgen om de winsten of opbrengsten te 
maximaliseren en inspelen op de behoeften van de sporter. Als gevolg van commercialisering zijn 
sportbonden en verenigingen, volgens Van Bottenburg (2006), aan veranderingen onderhevig. 
Vrijwilligers, bestuurders en betaalde krachten benaderen hun non-profitorganisatie steeds meer 
vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. 

Robinson (2003) onderscheidt twee aspecten in commercialisering. Het eerste aspect is het 
commercieel handelen van de sportsector. Sportorganisaties zien mogelijkheden om de winsten te 
maximaleren door het adopteren van het principe van marktbenadering. Het tweede aspect is dat de 
sportsector een substantiële verandering heeft ondergaan, doordat managers de principes van het 
bedrijfsleven hebben overgenomen en de organisatie volgens deze principes zijn gaan managen.  
 
Door het proces van commercialisering is er veel aandacht voor topsport in de media. Volgens van 
Bottenburg (2006) is de financiering van topsport voor een steeds groter deel afkomstig van 
mediaorganisaties en het bedrijfsleven. De media betalen veel geld voor het uitzenden van grote 
sportevenementen. Stokvis (in: Van Bottenburg, 2006) geeft aan dat organisaties in de sportwereld 
zich voorheen richtten op de belangen van de beoefenaars, maar nu primair op de smaak en 
voorkeuren van het televisiepubliek. Hierdoor heeft het televisiepubliek in de sportwereld een grote 
invloed verworven. In de media gaat veel aandacht uit naar sporten zoals voetbal, tennis, wielrennen 
en autosport (Rapportage Sport, 2006). De aandacht voor de zwemsport blijft ver achter op de andere 
sporten. De geringe aandacht voor de zwemsport in de media kan er de reden van zijn dat mensen 
eerder kiezen voor een populaire mediasport. Deze veronderstelling lijkt toch niet helemaal terecht. 
Stokvis (2003) toont namelijk aan dat er geen eenduidige relatie bestaat tussen de media-aandacht 
voor een sport en de populariteit en beoefening van die sport. Zo laat Rapportage Sport (2006) zien 
dat dit bijvoorbeeld geldt voor populaire tv-sporten zoals autosport en wielrennen. Voetbal, tennis en 
schaatsen zijn juist wel populaire tv-sporten met veel beoefenaars. Zij behoren dan ook tot de grootste 
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sportbonden van Nederland. Zwemmen blijkt ondanks het feit dat het niet veel media-aandacht krijgt 
wel een sport die in de top-10 staat van meest beoefende sporten.  

Van Bottenburg (2006) stelt dat de beoefening van andere vormen van sport, ook wel 
aangeduid met de term breedtesport, commerciëler zijn geworden van opzet. Er is een uitgebreid 
commercieel sportaanbod ontstaan van nieuwe sportactiviteiten en faciliteiten. De opkomst van 
commerciële sportaanbieders is een resultaat van commercialisering. De profitsector ontwikkelt 
recreatieve sportvormen zoals fitnesscentra en sportscholen (Anthonissen & Boessenkool, 1998). De  
commerciële sportorganisaties bieden hun sport aan passend bij de wensen en behoeften van de 
hedendaagse sporter.  
 
Of commercialisering wenselijk is in de sportsector daar kan, volgens Robinson (2003), over getwist 
worden, maar dat het proces gaande is, is onmiskenbaar. Dit werd eens te meer duidelijk toen de 
beslissing werd genomen door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de tijden van de 
zwemfinales op de Olympische Spelen in Beijing aan te passen. Onder druk van één de grootste 
mediazenders in Amerika (NBC) werden de zwemfinales verplaatst van de avond naar de ochtend. 
Reden voor deze aanpassing was dat de zwemfinales in de ochtend primetime televisie zou opleveren 
in Amerika. Het IOC zwichtte voor de miljoenen dollars en liet hiermee het belang van de commercie 
voorgaan op het belang van de sporters.  

§ 2.3.3.1 De invloed op de zwemsport en het ledenaantal 

Commercialisatie heeft zowel een positieve als negatieve invloed op de (zwem)sport. De positieve 
invloed bestaat uit het feit dat commerciële bedrijven steeds meer het maatschappelijk belang van 
sport(-sponsoring) inzien. Sport staat veelal voor gezondheid, duurzaamheid en toegankelijk voor 
iedereen. Dit zijn kenmerken waarmee veel bedrijven zich willen identificeren. Door die toenemende 
belangstelling van commerciële bedrijven in de sport hebben sportbonden meer financiële middelen 
tot hun beschikking om de sport te stimuleren. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de KNZB. De 
positieve invloed van commercialisering is bijvoorbeeld terug te zien in de samenwerking tussen de 
KNZB en Sanex op het gebied van het project mijnzwemcoach.nl 
 De voor de KNZB ‘negatieve’ invloed van commercialisering zit vooral in het feit er een 
opkomst is van commerciële instellingen die flexibele sportvormen aan gaan bieden. Deze instellingen 
spelen in op de ontwikkelingen in de samenleving, namelijk dat mensen steeds meer willen sporten 
op tijden en dagen wanneer het hen het beste uitkomt. Veel auteurs noemen dit een gevolg van 
individualisering. Commerciële zwembaden gaan daarnaast zwemvormen aanbieden die eerst 
voornamelijk door de vereniging werden aangeboden. Een voorbeeld is het diplomazwemmen. 
 Het gegeven dat commerciële sportinstellingen steeds meer inspelen op de wensen en 
behoeften van de hedendaagse Nederlander kan een mogelijke reden zijn van de afname van het 
ledenaantal van de KNZB. Waarom zouden mensen nog lid worden van een vereniging wanneer zij 
de sport ook kunnen beoefenen wanneer zij zelf willen en bovendien geen verplichtingen hebben? Zij 
hebben daarnaast ook nog eens geld over voor sporten die voorzien in flexibiliteit. Logischerwijs 
neemt de groep ongebonden sporters de laatste jaren alleen maar toe door allerlei (maatschappelijke) 
ontwikkelingen. Daarnaast is er een toename van sportbeoefening in commerciële instellingen 
waarneembaar (Rapportage Sport, 2006). Het feit dat het sporten in een commerciële instelling meer 
kosten met zich mee brengt neemt men vaak voor lief. 
 
Commercialisering heeft dus zowel een positieve als een negatieve invloed op het ledenaantal. Met de 
middelen (geld, groter bereik) die binnenkomen via de positieve invloed van commercialisering 
wordt getracht de negatieve invloed van commercialisering in te dammen. Er worden bijvoorbeeld 
door de KNZB nieuwe vormen van sportbeoefening en sportstimulering ontwikkeld. Hiermee 
probeert de KNZB in te springen op de veranderende wensen en behoeften van de hedendaagse 
(ongebonden) zwemmer om zodoende de bindingskracht toe te laten nemen.  
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§2.3.4 Toenemende pluriformiteit in de sport 

Als gevolg van de eerder genoemde ontwikkelingen en veranderingen is er een grotere pluriformiteit 
van sportvormen ontstaan. De motieven om aan sport deel te nemen zijn in de loop van de tijd 
veranderd. De Beer (in: Duyvendak & Hurenkamp (red.), 2004) ziet pluriformering als een toename 
van de verschillen in opvattingen tussen individuen. Waar bij veel sporters voorheen het 
wedstrijdelement centraal stond is het tegenwoordig slechts één van de redenen om te sporten. Plezier 
en ontspanning zijn een grotere rol gaan spelen in de keuze voor sport. De differentiatie in motieven 
en sportvormen is steeds meer terug te zien bij sportverenigingen. Niet iedereen zoekt meer hetzelfde 
in een sportorganisatie, waardoor de identiteit van een sportorganisatie niet meer vanzelfsprekend is 
(Anthonissen & Boessenkool, 1998). 
 
Pluriformiteit heeft gevolgen voor sportorganisaties en hun sportaanbod. Enkele van deze gevolgen 
kunnen volgens Beckers en Serails (1991) zijn; 
 

1) problemen bij de werving en het vasthouden van gekwalificeerd kader. Sportorganisaties 
hebben, door pluriformiteit en daarmee samenhangende verschillen in sportmotieven van 
individuen, een vrijblijvender karakter gekregen (minder sterke identiteit). De bereidheid van 
leden om bestuurlijke taken op zich te nemen is hiermee geringer geworden. De organisatie 
wordt door de sporters gezien als een ‘service-instelling’ (te vergelijken met een 
sportinstituut) gezien en minder als een vrijwilligersorganisatie, gebaseerd op solidariteit. 
Door de pluriformiteit worden sportorganisaties ook complexer, waardoor bestuurlijke taken 
ook steeds ingewikkelder worden; 

2) de sportverenigingen concurreren met ander sportverenigingen, met commerciële 
sportaanbieders en met aanbieders van anders vormen van vrijetijdsbesteding. Om leden te 
werven en te behouden moeten sportverenigingen een kwalitatief goed product aanbieden. 
Dit geldt ook voor sportbonden. Het aanbieden van sport op maat heeft bij commerciële 
sportaanbieders een langere traditie en een grotere flexibiliteit dan bij sportverenigingen; 

3) de wensen en verwachtingen van leden ten aanzien van het sportaanbod zullen binnen een 
vereniging sterker gaan verschillen. Binnen een vereniging ontstaan belangentegenstellingen 
tussen bijvoorbeeld wedstrijdsporters en recreatiesporters. 

 
Pluriformiteit heeft tot gevolg dat er een toegenomen aandacht is voor vraag en aanbod van 
dienstverlening en dit leidt volgens Anthonissen en Boessenkool (1998) de individualiseringstendens 
in. Het individualiseringsproces krijgt soms een negatieve klank als ‘een proces van solerend 
egoïsme’, maar individualisering kan ook berusten op ‘weloverwogen zelfbepaling’. In de 
sportwereld wordt individualisering vaak in verband gebracht met de toegenomen consumptieve 
instelling van verenigingsleden. Individualisering wordt aangegrepen als verklaring voor de 
toegenomen aandacht voor individuele sporten. De KNZB ziet de individualiseringstendens als één 
van de belangrijkste oorzaken van het dalend ledenaantal. In het volgende hoofdstuk wordt, aan de 
hand van verschillende auteurs en zienswijzen, gekeken of er bewijs is voor deze veronderstelling. 
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33::  IInnddiivviidduuaalliisseerriinngg;;  eeeenn  mmyytthhee??  

§§33..11  IInnlleeiiddiinngg  
Individualisering wordt door de KNZB als de ontwikkeling in de maatschappij genoemd die ten 
grondslag ligt aan het afnemen van het ledenaantal van verenigingen en de bond. De invloed van 
individualisering komt volgens de KNZB (2005) vooral naar voren in de ontwikkeling dat mensen 
steeds meer willen zwemmen op tijden wanneer het hen het beste uitkomt. Wanneer individualisering 
vanuit deze zienswijze geïnterpreteerd wordt, dan is het feit dat individualisering ten grondslag ligt 
aan de afname van het ledenaantal en aan een toename van het aantal ongebonden sporters. Maar 
mag deze conclusie wel getrokken worden? In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de trend 
individualisering. Wat is individualisering en wat zijn de achterliggende gedachten achter 
individualisering, zijn vragen waarop in dit hoofdstuk een antwoord op wordt gegeven. Daarnaast 
wordt een studie verricht naar de (eventuele) invloed van individualisering op de sportdeelname en 
de zwemsport specifiek. In de laatste paragraaf ventileert de onderzoeker zijn eigen mening over in 
hoeverre individualisering invloed heeft op het ledenaantal van de KNZB.  

§§33..22  DDeeeellpprroocceesssseenn  vvaann  iinnddiivviidduuaalliisseerriinngg    
Over individualisering bestaat geen eenduidige definitie. Wel verwijzen diverse deelprocessen naar 
individualisering. In de literatuur bestaat echter veel discussie over het feit of deze deelprocessen 
allemaal kunnen worden geïnterpreteerd als zijnde individualisering. In deze paragraaf worden 
enkele ontwikkelingen en processen behandeld die mogelijk toegeschreven kunnen worden aan het 
individualiseringsproces. Globaal zijn in de literatuur zes deelprocessen van individualisering te 
onderscheiden;  
 

- verdunning van de gezinssamenstelling; 
- toename in de diversiteit aan levenslopen; 
- verzelfstandiging; 
- verandering van waarde-oriëntaties; 
- veranderende aard en reikwijdte sociale bindingen; 
- stijging keuzebehoefte en keuzemogelijkheden. 

§3.2.1 Verdunning van de gezinssamenstelling 

Eén ontwikkeling in de maatschappij die vaak toegeschreven wordt aan individualisering is dat de 
gezinssamenstelling sterk veranderd is ten opzichte van vroeger. Schnabel (1999) geeft aan dat zonder 
een nauwkeurige omschrijving van het begrip individualisering te hebben het toch wel mogelijk is om 
een beeld te geven van de werkelijkheid van de individualisering, zowel van de huidige situatie als 
van de ontwikkeling in de tijd. Volgens Schnabel (1999) blijkt dit onder andere uit het feit dat 
Nederlanders, in vergelijking met vorige generaties en zelfs met hun eigen leven tien of twintig jaar 
geleden, steeds minder geneigd en genoodzaakt zijn om in grote eenheden met elkaar samen te leven. 
Tussen 1960 en 2000 steeg het aantal inwoners in Nederland met ongeveer 40%, maar het aantal 
huishoudens verdubbelde zelf van drie tot bijna zeven miljoen. Bovendien geeft Schnabel (1999) aan 
dat het aantal leden per huishouden sterk is gedaald, van gemiddeld bijna 3,6 tot minder dan 2,3. Dit 
is een daling van ongeveer 35%. De toename van het aantal huishoudens en de afname van het aantal 
leden per huishouden kan volgens Schnabel (1999) worden gezien als een deelproces van 
individualisering dat plaatsvindt in Nederland. De invloed van individualisering laat zich in deze 
terug zien als een verdunning van de gezinssamenstelling.  

§3.2.2 Toename aan de diversiteit in levenslopen 

Plantenga en Schippers (in: Duyvendak en Hurenkamp, 2004) voegen een andere dimensie toe aan de 
opvatting van Schnabel. Plantenga en Schippers (2004) stellen dat de levenslopen van mensen in 
Nederland in toenemende mate gekenmerkt worden door afnemende parallelliteit en verminderde 
synchroniteit. Hiermee wordt bedoeld dat er een toenemende individualisering plaatsvindt in de 
vorm van pluriformiteit. Plantenga en Schippers (2004) geven aan dat ‘grote gebeurtenissen’ in een 
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mensenleven zoals uit huis gaan, een relatie beginnen, trouwen en kinderen krijgen niet meer voor 
iedereen in dezelfde volgorde verlopen. Dit in tegenstelling tot vroeger waarbij de levensloop van 
mensen voor een groot gedeelte al vooraf ‘bepaald’ was. Plantenga en Schippers (2004) verwijzen voor 
wat betreft de verminderde synchroniteit naar het feit dat de ‘grote gebeurtenissen’ minder aan een 
vaste leeftijd gekoppeld zijn. Schnabel (1999) ziet deze ontwikkeling ook en geeft als voorbeeld dat 
mensen meer dan vroeger al op vrij jeugdige leeftijd het ouderlijk huis verlaten en bovendien doet 
men dit vaker als alleenstaande. Daarnaast blijkt een groot gedeelte van de mensen die wel besluit 
samen te wonen wanneer men het huis uit gaan niet meteen te kiezen voor trouwen. Dit komt er in de 
toekomst meestal wel van. Dit uitstel ziet Schnabel (1999) als een uitdrukking van een streven naar 
een langer behoud van eigen identiteit en een grotere persoonlijke autonomie in de vormgeving van 
zijn of haar eigen leven. De invloed van individualisering laat zich in deze terug zien als een toename 
in de diversiteit aan levenslopen. 

§3.2.3 Verzelfstandiging 

Van Praag (in: Schnabel 1999) gaat nog een stapje verder. Individualisering heeft volgens Van Praag 
niet alleen invloed op de gezinsvorming, maar ook op de invulling van het gezinsleven. In deze tijd 
staat voornamelijk de persoonlijke ontplooiing van het individu centraal. Toch ziet Van Praag een 
opmerkelijke tegenstelling. Terwijl de sociale druk tot gezinsvorming aanzienlijk afneemt, is de 
preoccupatie van het gezin als levensperspectief toegenomen. Relatievorming is hedendaags eerder 
meer dan minder belangrijk geworden. De ontsnapping aan eenzaamheid verloopt echter niet meer 
via institutionele lijnen, maar wordt steeds meer gezien als een individueel project. Van Praag merkt 
op dat individualisering ook binnen gezinnen plaats vindt. Door de toenemende welvaart en 
huishoudenverdunning wordt het mogelijk gemaakt voor individuen binnen een gezin om hun eigen 
min of meer autonome domein te stichten dat van moderne levensgemakken is voorzien. Een 
voorbeeld is dat kinderen tegenwoordig steeds vaker op hun kamer een eigen televisie of zelfs een 
computer hebben. Dit heeft als gevolg dat kinderen zich steeds vaker afzonderen. Brinkgreve (in: 
Schnabel, 1999) erkent deze ontwikkeling ook en typeert dit als de verzelfstandiging binnen gezinnen.  

§3.2.4 Verandering van waarde-oriëntaties 

Het vierde deelproces van individualisering dat onderscheiden kan worden is de verandering van 
waarde-oriëntaties. Felling en Peters (in: Felling, Peters en Scheepers, 2000) verstaan onder 
waardeoriëntaties belangrijke oriëntatiepunten voor het handelen en denken van het individu. 
Wanneer mensen waarden zoals prestatie en succes als belangrijke waarden beschouwen dan zal, 
volgens Felling en Peters (2000) hun handelen in sterke mate gericht zijn op het realiseren daarvan. 
Felling en Peters (2000) zien waarde-oriëntaties als collectieve verschijnselen en behoren tot de 
culturele inventaris van de samenleving. Kortom, waardeoriëntaties zijn collectieve opvattingen over 
wat goed, belangrijk en daarom nastrevenswaardig is.  
 Felling en Peters (2000) geven aan dat Nederlanders steeds meer belang zijn gaan hechten aan 
de vrijheid en de autonomie van het individu. Dit wil zeggen dat Nederlanders minder belang zijn 
gaan hechten aan traditionele verbanden zoals het gezin, huwelijk en kinderen. Volgens Felling en 
Peters (2000) zijn de Nederlanders in sterke mate georiënteerd geraakt op het eigen beroep en de eigen 
carrière, maar tegelijkertijd hechten zij ook veel waarde aan de vrijheid om zonder beperkingen te 
genieten van het leven. Peters en Scheepers (in: Felling, Peters en Scheepers, 2000) beamen dit en 
voegen eraan toe dat Nederlanders in het midden van de jaren negentig minder sterk familiaal-
burgerlijk zijn georiënteerd dan vroeger. Peters (in: Felling, Peters en Scheepers, 2000) voegt daaraan 
nog toe dat individualisering enerzijds gezien kan worden in de toenemende nadruk op vrijheid, 
autonomie en de rechten van het individu en anderzijds een afnemende nadruk op gelijkheid en 
solidariteit. Felling, Peters en Scheepers (2000) spreken in dit verband van culturele individualisering, 
oftewel een verandering van de dominante culturele opvattingen en waarden.  
 De Beer (in: Duyvendak en Hurenkamp, 2004) nuanceert deze betekenisgeving enigszins. 
Conform de betekenis die Felling, Peters en Scheepers (2000) geven zou dit betekenen dat iedere 
verandering in de normen of waarden, waardoor ‘traditionele’ normen en waarden plaatsmaken voor 
nieuwe normen en waarden, een bewijs zijn voor individualisering. De Beer (2004) vraagt zich echter 
af wie bepaalt wat traditionele normen en waarden zijn. Men kan namelijk deze conclusie alleen 
trekken wanneer door bepaalde instituties inhoudelijk bepaald wordt wat als traditioneel is aan te 
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merken. Bepaalde onderzoekresultaten met betrekking tot de invloed van individualisering op 
normen en waarden moeten in twijfel worden getrokken aangezien er verschillen zijn tussen de 
opvattingen van mensen. Voor de één behoort de bepaalde norm tot een traditionele norm, voor de 
ander juist tot een moderne norm.  

Binnen de literatuur bestaan verschillende opvattingen over de invloed van individualisering 
op de waarde-oriëntaties, echter Van den Dongen (1996) geeft aan dat in zowel in de optimistische als 
in de pessimistische visie op individualisering er vanuit wordt gegaan dat veranderingen in de mate 
en de wijze waarop mensen zijn ingebed in de samenleving kunnen worden toegeschreven aan de 
afnemende bereidheid zichzelf te committeren aan ideeën van anderen over wat gewenst is. Van den 
Dongen (1996) onderscheidt in haar studie een drietal effecten die het proces van individualisering als 
waardeverandering kunnen herleiden. Allereerst het cohort-effect. Dit effect van individualisering doet 
zich voor als een proces van bevolkingsvervanging waarbij de jongere generaties telkens 
individualistischer zijn dan de oudere generaties die zij vervangen. Kortom; opvattingen, normen en 
waarden van mensen zijn gevormd door omstandigheden ten tijde van hun jeugd en veranderen later 
niet meer, of in ieder geval niet zo makkelijk. Het tweede effect wat Van den Dongen (1996) beschrijft 
is het levenscyclus-effect. Het optreden van levenscyclus-effecten impliceert dat, in tegenstelling tot de 
cohort-effecten, waarde-oriëntaties niet zozeer stabiel zijn, maar kunnen variëren naargelang de 
individuele omstandigheden van het individu verschillen. Individualisering zou voortkomen uit de 
toename in de relatieve omvang van die bevolkingsgroep die in een levensfase zit die een meer 
individualistische waardeoriëntatie met zich meebrengt. Wanneer deze levensfase doorlopen is, 
neemt ook de mate van individualisme in waarde-oriëntaties af. Het derde en laatste effect dat Van 
den Dongen (1996) aanhaalt is het periode-effect. Hierbij gaat het om invloeden van gebeurtenissen, 
zoals oorlogen of een economische crises, die in de waardeoriëntatie van alle leden van de 
samenleving een gelijktijdige, gelijkgerichte verandering veroorzaken. Wanneer de toename van 
individualisme in waardeoriëntaties zich gelijktijdig bij iedereen in de samenleving voordoet, is dit 
volgens Van den Dongen (1996) een bewijs van individualisering.  

§3.2.5 Veranderende aard en reikwijdte sociale bindingen 

Een toenemend aantal mensen heeft zich in de loop van de tijd losgemaakt van of participeert niet 
meer in traditionele instituties. Individuen distantiëren zich volgens velen steeds meer van allerlei 
traditionele verbanden zoals kerken, het gezin, politieke partijen en vakbonden. Individualisering laat 
zich volgens vele auteurs kenmerken door de verminderde behoefte van burger aan sociale bindingen. 
De vraag is of dit echter daadwerkelijk zo is.  

Volgens Giddens (1991) vormden de traditionele instituties van de samenleving zoals de 
politieke partij, vakbond en kerk een beschermende cocon, die het individu voorzag van een min of 
meer vanzelfsprekend handelingsrepertoire voor het allerdaagse leven. Nu deze instituties en 
vanzelfsprekendheden van karakter veranderen moet het individu in toenemende mate zelf kiezen.   
Putnam (2000) merkt op dat de vormen van het verkrijgen van sociaal kapitaal veranderen en dat 
burgers als gevolg van die mindere sociale betrokkenheid steeds minder sociaal kapitaal verschaffen. 
Sociaal kapitaal refereert, volgens Putnam (2000) naar de connecties tussen mensen, sociale netwerken 
en de normen van wederkerigheid en vertrouwen dat ontstaat tussen hen. Het is niet verwonderlijk 
dat een afname van sociale betrokkenheid leidt tot een afname van het sociaal kapitaal. 

Wat maakt het sociaal kapitaal nu zo belangrijk? Sociale netwerken zijn volgens Putnam 
(2000) belangrijk in ons leven, bijvoorbeeld voor het vinden van een baan, maar meer nog voor het 
vinden van een helpende hand, een schouder om op te huilen of voor gezelschap/vriendschap. Als 
gevolg van de ontwikkeling dat mensen steeds minder sociale betrokkenheid tonen, ontwikkelen 
mensen steeds minder sociaal kapitaal. Opmerkelijk is dat Putnam (2000) nergens in zijn boek het 
woord individualisering gebruikt, maar dat veel auteurs die refereren naar het boek van Putnam het 
haast als vanzelfsprekend beschouwen dat Putnam schrijft over de individualisering van de 
Amerikaanse maatschappij.   
 Duyvendak en Hurenkamp (2004) staan lijnrecht tegenover de opvatting van Putnam. Mensen 
ontwikkeling nog steeds sociaal kapitaal door sociale bindingen, zij het alleen in een andere vorm. 
Duyvendak en Hurenkamp (2004) zien een kentering dat mensen meer zwakkere of lossere verbanden 
aangaan. Dit leidt tot vluchtige banden en meer connecties én dus tot juist meer sociaal kapitaal. 
Duyvendak en Hurenkamp (2004) spreken in deze over lichte gemeenschappen. Was in de verzuilde 
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tijden voornamelijk sprake van strong ties, tegenwoordig nemen weak ties de plaats in. Zwakke of losse 
verbanden (weak ties), lidmaatschappen die je op kunt zeggen in plaats voor verwantschappen voor 
het leven (strong ties) krijgen volgens Duyvendak en Hurenkamp (2004) met enige regelmaat de 
voorkeur boven sterke verbindingen. Het minder collectieve karakter van de nieuwe netwerken 
maakt het mogelijk om meerdere netwerken tegelijkertijd aan te gaan. Hierdoor neemt het sociaal 
kapitaal alleen maar toe. Mensen hebben tegenwoordig meer keuzes in en behoefte aan lichtere 
gemeenschappen. Dit brengt ons bij het laatste deelproces van individualisering.  

§3.2.6 Stijging keuzebehoefte en keuzemogelijkheden 

Peters en Scheepers (in: Felling, Peters en Scheepers, 2000) stellen dat individuele vrijheid en 
individuele ontplooiing centrale waarden zijn geworden. Traditionele waarden en opvattingen staan 
ter discussie en de binding aan traditionele instituties neemt sterk af. Hurenkamp en Kremer (red. 
2005) gaan hier dieper op in en stellen dat het voor de burgers belangrijk is om binnen het bestaande 
(publieke) systeem de vrijheid te hebben in het maken van keuzes van dienstverlening. Hieruit valt te 
concluderen dat er meer behoefte is onder de burgers aan vrijheid en ontplooiingsmogelijkheden, 
kortom er is een stijgende behoefte aan keuzevrijheid die voorziet in de wensen en behoefte van het 
individu.  

Hurenkamp en Kremer (2005) stellen dat burgers hun binding aan traditionele instituties 
opzeggen. Hieronder vallen ook sportverenigingen, kerken en politieke partijen. Hurenkamp en 
Kremer (2005) concluderen dat burgers de vrijheid hebben om uit een traditioneel systeem te stappen 
en op de markt te gaan zoeken naar iets wat voorziet in hun behoeften. Kortom, mensen zeggen hun 
binding op en kijken op de markt naar iets wat wel voorziet in hun behoefte. Van Asseldonk (2000) 
stelt dat burgers steeds meer geneigd zijn te handelen met hun eigen wensen en opvattingen als 
uitgangspunt. De behoefte aan keuzemogelijkheden stijgt en deze keuzemogelijkheden stijgen ook. 
Kijk alleen al naar het aantal politieke partijen die er de laatste jaren bij zijn gekomen of het aantal 
typen televisies waaruit men tegenwoordig kan kiezen. 
 
In deze paragraaf is een aantal deelprocessen behandeld van individualisering. Hieruit is gebleken dat 
individualisering een veelzijdig begrip is dat zich lastig laat interpreteren. In de volgende paragraaf 
wordt echter geprobeerd om toch een antwoord te geven op de vraag wat individualisering nu precies 
betekent en welke definitie daaraan gekoppeld kan worden. 

§§33..33  DDeeffiinniittiiee  iinnddiivviidduuaalliisseerriinngg  
Individualisering is een begrip dat telkens opduikt in kranten, beleidsstukken en wetenschappelijk 
artikelen (Van den Dongen, 1996). Het begrip wordt vaak in verband gebracht met uiteenlopende 
maatschappelijke ontwikkelingen, maar het blijft onduidelijk wat met individualisering bedoeld 
wordt. In de literatuur blijkt geen eenduidige definitie te bestaan over individualisering. De betekenis 
die mensen geven aan individualisering is in grote mate afhankelijk van de context waarin het begrip 
gehanteerd wordt. Bussemaker (1998) omschrijft individualisering dan ook als een kameleontisch 
concept: het kan vele vormen en betekenissen aannemen, afhankelijk van de context waarin het 
gebruikt wordt en van de veronderstellingen die de auteur heeft.  

Schnabel (1999) stelt dat individualisering inmiddels als begrip behoort tot een bezonken 
cultuurgoed om als een belangrijk kenmerk van de hedendaagse samenleving te beschouwen. In de 
sociale wetenschappen is het amper meer omstreden om te stellen dat individualisering één van de 
belangrijkste kenmerken is van moderne westerse samenlevingen. Sociale fenomenen als het 
groeiende aantal alleenstaanden, de toename van het aantal zwevende kiezers, de stijgende 
participatie van vrouwen en het ‘verval’ van waarden en normen worden als vanzelf in verband 
gebracht met de individualisering.  

Duyvendak (2004) erkent dat het niet meevalt om uit de recente sociaal-wetenschappelijk 
literatuur over individualisering een heldere definitie te destilleren. Hij ervaart echter dat drie 
hoofdelementen niettemin regelmatig terugkeren: 
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(1) ‘decollectivisering’: een andere Wij-ik-balans. 
a. een verminderde greep van nabije verbanden als familie, buurt/buren en kerk op het 

individu; 
b. minder (of kortstondige en vrijblijvender) verbindingen van het individu met 

allerhande groepen; 
c. geringere relevantie van sociale categorieën zoals sekse, leeftijd en klasse voor 

opvattingen en gedrag van het individu. 
(2) op individueel niveau leidend tot letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor het individu, toegenomen 

individuele keuzevrijheid en het koesteren van individualistische waarden. 
(3) op maatschappelijk niveau resulteren in een grotere diversiteit in gedrag en opvattingen. 

 
Schnabel (1999) gaat dieper in op de ‘decollectivisering’ genoemd door Duyvendak. Hij geeft aan dat 
individualisering als maatschappelijk proces zichtbaar wordt in de verzelfstandiging van mensen ten 
opzichte van elkaar. Dit betekent dat mensen op steeds meer terreinen van het leven keuzes maken 
die relatief los staan van de keuzes van andere mensen, maar ook relatief los van eerder of elders 
gemaakte eigen keuzes. De maakbaarheid van het eigen leven en van de eigen persoon is letterlijk een 
levenswerk en ook een leven werk geworden.  
 

Felling, Peters en Scheepers (2000) onderscheiden vijf betekenissen die grotendeels gelijk zijn aan de 
betekenissen die Duyvendak (2004) en Schnabel (1999) aan het begrip individualisering geven. Felling, 
Peters en Scheepers (2000) geven echter een andere benaming aan de betekenissen;  
 

• De-institutionalisering, ofwel een verzwakking van de binding van individuen aan traditionele 
instituties als de kerken, het gezien, politieke partijen en vakbonden; 

• De-traditionalisering, ofwel een afname van de steun voor traditionele opvattingen en waarden; 

• Privatisering, ofwel een afnemende betekenis van sociale collectiviteiten voor de opvattingen 
en waarden van individuen; 

• Fragmentering; ofwel een afname van de onderlinge samenhang tussen de opvattingen en 
waarden van individuen op verschillende levensgebieden; 

• Heterogenisering, ofwel een toename van de verschillende opvattingen tussen individuen. 
 
De Beer (in: Duyvendak en Hurenkamp, 2004) gaat verder in op de betekenissen die Felling, Peters en 
Scheepers (2000) aan individualisering geven. Om recht te doen aan het woord individualisering, 
dient men volgens De Beer (2004), deze term te gebruiken indien men naar de relatie tussen 
individuen en collectiviteiten verwijst. Hij is van mening dat deze relatie alleen gelegd wordt in derde 
en vierde betekenis die hierboven genoemd zijn. Zo verwijst privatisering direct naar de relatie tussen 
de opvattingen en waarden van het individu en de dominante opvattingen en waarden in de 
collectiviteiten waarvan zij deel uitmaken. De Beer (2004) geeft aan dat het losser worden van de band 
tussen individu en collectiviteit inderdaad een plausibele interpretatie is van individualisering. Hij 
noemt in deze privatisering ook wel decollectivisering. Heterogenisering, of in zijn eigen woorden 
pluriformering, heeft betrekking op de verscheidenheid aan individuele opvattingen. Ook deze 
interpretatie verwijst impliciet naar de relatie tussen de opvattingen en waarden van individuen en 
die van andere leden van de collectiviteiten waarvan zij deel uitmaken. 
 
Duyvendak en Hurenkamp (2004) onderstrepen dat in de sociale wetenschappen een discussie woedt 
over de vraag wat individualisering precies betekent. Zij stellen zichzelf de vraag of het duidt op de 
mogelijkheid dat mensen elkaar steeds minder opzoeken om gezamenlijke activiteiten te ondernemen 
en dat zij liever in hun eentje sporten dan in een team. Hierbij halen Duyvendak en Hurenkamp (2004) 
het boek Bowling Alone van Putnam (2000) aan. Hierin schrijft Putnam dat de hedendaagse 
Amerikanen steeds meer alleen bowlen, dit in tegenstelling tot een paar decennia terug waarin bijna 
alleen gebowld werd in clubverband. Putnam (2000) meent deze ontwikkeling op meerdere terreinen 
waar te nemen. Duyvendak en Hurenkamp (2004) geven wel aan dat Putnam zelf de term 
individualisering niet gebruikt, maar dat vooral zijn navolgers en critici het als een gegeven zien dat 
individualisering een onmiskenbare dreiging is voor de sociale cohesie.  
 Duyvendak en Hurenkamp (2004) geven nog een andere uitleg aan individualisering, 
namelijk de toenemende onafhankelijkheid van individuen. Volgens deze redenering staan mensen 
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tegenwoordig losser van instituties als kerk, familie of buurt. Daarnaast leidt de geringere deelname 
aan groepsactiviteiten en de toenemende onafhankelijkheid van grotere sociale verbanden tot een 
grotere keuzevrijheid. Deze keuzevrijheid wordt in de literatuur soms individualisering genoemd. 
Volgens Duyvendak en Hurenkamp (2004) ligt hier verwarring op de loer. Volgens sommigen leidt de 
groter wordende keuzevrijheid tot sterk uiteenlopend menselijk gedrag. Die grotere diversiteit kan 
soms weer een kenmerk zijn en soms weer een gevolg zijn van individualisering. Dit zorgt volgens 
Duyvendak en Hurenkamp (2004) voor een alomtegenwoordigheid van het begrip individualisering 
in allerlei discussies.  

Schnabel (2004) waakt voor het feit dat de neiging bestaat om ieder teken van verminderde 
sociale cohesie te beschouwen als een bewijs voor individualisering. Mensen zouden zich steeds 
minder van elkaar aantrekken en zich niet meer voor het lot en leed van anderen interesseren. Van 
Deth (in: Van den Dongen, 1996) lijkt het eens te zijn met de veronderstelling van Schnabel. Van Deth 
(1996) vat individualisering op als een verandering van waarde-oriëntaties van mensen in de richting 
van zelfstandigheid, zelfontplooiing en emancipatie, terwijl zaken als traditie, volgzaamheid en 
materieel gewin aan belang verliezen.  
 
In de literatuur bestaat kortom geen eenduidige definitie van de term individualisering. Toch is er 
grotendeels een rode draad te vinden in de definities die de verschillende auteurs geven aan 
individualisering. Over het algemeen stelt men dat individualisering vooral betekent dat de bindingen 
die individuen hebben met instituties zwakker worden en dat individuen zich minder lang ergens aan 
binden. Sommige auteurs noemen het decollectivisering, sommige auteurs de-institutionalisering, 
maar per slot van rekening komt het ongeveer op hetzelfde neer. Ook de verandering van waarde-
oriëntaties van individuen is een steeds terugkerende ontwikkeling die toegeschreven wordt aan 
individualisering. In de volgende paragraaf worden uitingen van individualisering in de sport 
behandeld.  

§§33..44  DDee  iinnvvllooeedd  vvaann  iinnddiivviidduuaalliisseerriinngg  iinn  ddee  ssppoorrtt  
Dat Putnam (2000) met de titel van zijn boek (‘Bowling Alone’) verwijst naar de sportwereld is volgens 
Van Bottenburg (in: Duyvendak & Hurenkamp, 2004) niet verwonderlijk. Een groot aantal mensen in 
de Westerse samenleving doet op enige wijze aan sport. Die sportbeoefening vindt voor een belangrijk 
deel plaats in een sociaal verband. Putnam (2000) start in zijn boek met een voor hem typerende 
situatie. De indirecte boodschap van de situatie is dat ‘vroeger’ mensen veel samen deden en 
tegenwoordig steeds meer alleen doen, onder andere op het gebied van sport. Bowlen is volgens 
Putnam daar een perfect voorbeeld van. Deze decollectivisering, om in de woorden van Duyvendak 
(2004) en Schnabel (1999) te spreken, in de sport leidt tot een afname van het sociaal kapitaal. 

Van Bottenburg (2004) merkt op dat deze decollectivisering in meerdere opzichten op de 
sportontwikkeling betrokken wordt. Ten eerste is er de gedachte dat teamsporten in populariteit 
inboeten ten gunste van individuele sporten. Van Bottenburg (2004) stelt dat sporten in een 
teamverband loyaliteiten, samenwerkingsverbanden en een noodzaak tot sociale afstemming 
vereisen. Dit komt niet tegemoet aan de wensen/behoeften van de hedendaagse geïndividualiseerde 
mens. Die zou zich namelijk meer toe moeten leggen op individuele takken van sport omdat die naar 
eigen inzicht en op zelf verkozen tijden en plaatsen kan worden beoefend. Van Bottenburg (2004) 
weerlegt de gedachte dat individualisering grote invloed heeft op de georganiseerde sport. Zo is het 
aantal georganiseerde sporters in de periode 1980-2000 gestegen van 3,6 tot 4,5 miljoen. Van 
Bottenburg (2004) stelt dat kennelijk de individualisering van de samenleving niet geleid heef tot een 
geringere formele groepsvorming in de sport. Meer mensen dan ooit zijn actief in clubverband. Ook 
de gedachte dat teamsporten inboeten ten gunste van individuele sporten als gevolg van 
individualisering weerlegt Van Bottenburg (2004) in zijn onderzoek. Het klopt dat het aantal 
teamsporten de afgelopen jaren min of meer stabiel zijn gebleven en dat de individuele sporten in 
populariteit hebben gewonnen. Het is echter, volgens van Bottenburg (2004) te eenvoudig om te 
concluderen dat dit een gevolg is van individualisering. 

 Een tweede variant op de decollectiviseringthese ligt in het verlengde van de opvatting van 
Putnam (2000). Sport wordt ervaren als een minder collectief verband. Van Bottenburg (2004) geeft 
aan dat verondersteld wordt dat individualisering leidt tot afnemende bindingskracht en tot 
teruglopende ledenaantallen bij traditionele sportverenigingen. Daartegenover staat volgens Van 
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Bottenburg (2004) dat er een toename is van het aantal ongebonden sporters en commercieel 
sportaanbod. Sporters zouden hun sport in mindere mate willen beoefenen volgens een collectief 
gereguleerd stramien. In plaats daarvan wijken de sporters meer uit naar sporten binnen een 
commercieel verband. Van Bottenburg (2004) stelt dat men ook kan denken dat individualisering leidt 
tot een kortere duur van lidmaatschap van sportverenigingen. Sporters zouden hierdoor ‘zapgedrag’ 
vertonen. Wat inhoudt  dat sporters sneller van sport veranderen. De sporters gaan lossere vormen 
van binding aan (lichte gemeenschappen). 
 
De hedendaagse mens bindt zich volgens Duyvendak en Hurenkamp (2004) niet meer op dezelfde 
wijze noch op dezelfde intensiteit in vergelijking met het verleden. Sportverenigingen worden veelal 
gezien als een ‘gemeenschap’ met oude traditionele verbanden. Deze traditionele verbanden worden 
veelal als zwaar en belastend beschouwd. Individualisering zorgt min of meer voor een afbrokkeling 
van het verenigingsleven. Dekker en De Hart (in: Duyvendak en Hurenkamp, 2004) beamen dit en 
stellen zich de vraag of deze afbrokkeling leidt tot asociale burgers - in letterlijke zin. Burgers die geen 
behoefte hebben aan een sociale omgeving worden namelijk gezien als asociaal. 

Dekker en De Hart (2004) toetsen aan de hand van kwantitatieve gegevens een viertal hypothesen 
over individualisering en lossere vormen van vrijwilligerswerk (lichte gemeenschappen). Hierbij 
vragen Dekker en De Hart (2004) zich af om mensen inderdaad minder bindingen aangaan met 
instituties en andere groepen mensen; oftewel bestaat de decollectivisering? De volgende vier 
hypothesen zijn onderzocht; 

 

• De frequentie van vrijwilligerswerk neemt af; 

• Het actieve lidmaatschap van verenigingen neemt af; 

• Verenigingen maken plaats voor ongeorganiseerde vormen van vrijwilligersactiviteiten; 

• In organisaties gaat meer om individuele belangen dan om collectieve belangen.  
 

Dekker en De Hart (2004) concluderen in hun onderzoek dat het onjuist is te veronderstellen dat 
Nederlanders minder te porren zijn voor een lidmaatschap van een organisatie. Ditzelfde geldt ook 
voor de actieve participatie in de vorm van vrijwilligerswerk. Hiermee spreken Dekker en De Hart 
(2004) de veronderstelling van Hoogendam en Meijs (1998) tegen dat een gebrek van vrijwillig kader 
een gevolg is van individualisering. Dekker en De Hart (2004) concluderen daarnaast dat in 
Nederland geen vervanging plaatsvindt van verenigingen door vriendschappen en geen verschuiving 
van lid- en donateurschappen naar organisaties die slecht een individueel belang behartigen. Kortom 
de afbrokkeling van het verenigingsleven leidt niet tot asociale burgers. 
 
Hoe komt het dat het verenigingsleven afbrokkelt? Putnam (2000) verklaart dat een afname van 
sociale betrokkenheid komt doordat mensen het tegenwoordig te druk hebben. Dit wil niet direct 
zeggen dat mensen daardoor minder vrije tijd hebben, maar mensen delen de vrije tijd anders in. In 
het Sociaal en Cultureel Rapport 2004 wordt de verklaring van Putnam bekrachtigd. De vrije tijd die 
Nederlanders in de toekomst hebben verwachten zij vooral te besteden aan kinderen, internetten, 
vrienden en reizen en daarmee minder aan sport. Uit het SCP (2004) blijkt de belangrijkste waarde die 
met vrije tijd verbonden is, de beleving van vrijheid (‘kunnen doen waar je zin in hebt’). Putnam 
(2000) concludeert dat de toenemende drukte van mensen invloed heeft op de keuzes die mensen 
maken. Dit leidt tot een stijging van de keuzebehoefte van mensen. 

De stijging in de keuzebehoefte van burgers heeft in de sportmarkt ook invloed. Van 
Bottenburg (2004) geeft aan dat het sportaanbod in de afgelopen decennia is verrijkt. Naast 
traditionele sporten zoals voetbal, korfbal, tennis en zwemmen hebben nieuwe sporten hun intrede 
gedaan. Fitness, aerobics, darts, snowboarden en skateboarden zijn hier voorbeelden van. Van 
Bottenburg (2004) stelt dat niet alleen de sporten nieuw zijn, maar ook de gebruiken en 
beoefeningswijzen (zoals organisatie, kleding en (Engelse) terminologie) wijken in veel sporten af van 
wat in de traditionele sport gebruikelijk is. Van Bottenburg (2004) vindt het echter opvallend dat de 
populariteitsrangorde van georganiseerde sporten vrijwel constant is gebleken. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de traditionele sporten nog altijd populair zijn. Ondanks de populariteit 
neemt het ledenaantal van sommige traditionele sporten, zoals zwemmen, af. Hurenkamp en Kremer 
(2005) geven aan dat instituties (sportbonden) daarom moeten leren waar burgers behoefte aan 
hebben. Hierdoor kunnen zij mogelijk tot een alternatief aanbod komen, door een verandering van 
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hun huidige traditionele aanbod van producten en diensten, om zodoende aan de wensen en 
behoeften te voldoen van de afnemer en de mensen te binden.    

§3.4.1 Alternatief aanbod 

De verrijking van het sportaanbod is volgens van Bottenburg (2004) voor een belangrijk deel via 
commerciële wegen tot stand gekomen. Sportondernemers hebben professionele organisatievormen 
neergezet die afwijken van traditionele sportverenigingen. In tegenstelling tot veel sportverenigingen 
wordt in de commerciële sportomgeving gebruik gemaakt van moderne managementtechnieken en 
marketinginstrumenten. Flexibiliteit, servicegerichtheid en luxe staan volgens Van Bottenburg (2004) 
veel hoger in het vaandel dan de sporters bij verenigingen gewend zijn. Het is daarom niet 
verwonderlijk dat fitness aan populariteit wint. 
 Eén van de manieren waarop een traditionele sportvereniging in kunnen spelen op de 
ontwikkelingen is door een alternatief sportaanbod aan te bieden dat voorziet in de wensen en 
behoeften van de sporter. Dit vraagt aan sportverenigingen een behoorlijke cultuuromslag. Was 
vroeger het traditionele aanbod genoeg, tegenwoordig moeten nieuwe manieren worden gevonden 
om de leden niet te verliezen en om nieuwe leden te binden. Niet alleen verenigingen moeten 
veranderen om hun marktaandeel te behouden, ook sportbonden. Net zoals verenigingen moeten ook 
sportbonden op zoek naar nieuwe vormen van binding en aanbod om meer mensen te kunnen 
binden. Dit vanzelfsprekend in samenspraak met de aangesloten verenigingen. 
 Van Kolwijk (2008) onderscheidt een zestal vormen van binding binnen de sportwereld die 
grofweg verdeeld kunnen worden in vier alternatieve bindingsvormen, te weten het directe 
lidmaatschap aan de bond, de stichting, de vereniging en het service gerichte aanbod. Door het 
aanbieden van andere vormen proberen de sportbonden in te springen op de veranderende 
maatschappij. In het empirisch onderzoek wordt ingegaan op de bindingsvormen in de sportwereld. 

§§33..55  TToott  bbeesslluuiitt  
Individualisering is een moeilijk en lastig te begrijpen omdat binnen de literatuur geen eenduidige 
definitie bestaat over individualisering. Dit komt doordat de betekenissen die auteurs geven aan 
individualisering in grote mate afhankelijk zijn van de context waarin het gehanteerd wordt. 
Bussemaker (1998) omschrijft individualisering dan ook als een kameleontisch begrip. Daarnaast 
worden bepaalde (negatieve) ontwikkelingen en uitingen heel snel onder de noemer individualisering 
geplaatst. Het begrip individualisering wordt zodoende min of meer een ‘containerbegrip’. Hierdoor 
ontstaat onduidelijkheden over het begrip en de ‘trend’ individualisering. Bestaat het nu wel of is het 
een mythe?  
 
De invloed van individualisering laat zich volgens enkele auteurs kenmerken door het feit dat mensen 
zich steeds minder gaan binden aan traditionele instituties zoals kerken, politieke partijen en 
(sport)verenigingen. Sommige auteurs, waaronder Duyvendak (2004), noemen dit decollectivisering, 
andere auteurs, waaronder Felling, Peters en Scheepers (2000) noemen dit de-institutionalisering. In 
zijn befaamde boek Bowling Alone omschrijft Putnam (2000) deze ontwikkeling en spreekt daarnaast 
over de verminderde behoefte van burgers aan sociale verbindingen en instituties. Putnam (2000) stelt 
dat het sociaal kapitaal hierdoor afneemt en dat noemt Putnam (2000) zorgelijk.  
 De veronderstelling van Putnam (2000) is mijns inziens te rechtlijnig. Burgers binden zich 
wellicht minder aan traditionele instituties, maar dat hoeft niet direct een afname te betekenen van het 
sociaal kapitaal van burgers. De veronderstelling van Duyvendak en Hurenkamp (2004), dat mensen 
juist méér sociaal kapitaal ontwikkelingen tegenwoordig, spreekt mij meer aan. Aan de hand van losse 
en vluchtige relaties die mensen aangaan neemt het sociaal netwerk juist toe. Mensen blijven niet 
levenslang vastzitten aan één instantie, maar verbinden zich aan meerdere instanties. De sociale 
bindingen veranderen van aard en reikwijdte. Duyvendak en Hurenkamp (2004) spreken in deze over 
het ontstaan van lichtere gemeenschappen. Van Bottenburg (in: Duyvendak en Hurenkamp, 2004) 
trekt decollectivisering ook enigszins in twijfel en refereert voornamelijk naar ontwikkelingen in de 
sport. Hieruit blijken juist de traditionele sporten nog steeds enorm populair te zijn.  
 
Naast de veranderende aard en reikwijdte van sociale bindingen zijn in dit hoofdstuk nog enkele 
andere deelprocessen van individualisering behandeld. Alle deelprocessen houden nauw verband 
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met elkaar en hebben invloed op de hedendaagse maatschappij. Felling en Peters (2000) stellen dat 
mensen tegenwoordig steeds minder waarde hechten aan traditionele waarden als gevolg van 
individualisering. Dit is mijns inziens een te eenvoudige conclusie die Felling en Peters (2000) trekken. 
De waarden veranderen namelijk niet als gevolg van individualisering, maar de waarden veranderen 
en dit heeft juist (mogelijk) individualisering tot gevolg. Hier liggen volgens mij twee redenen aan ten 
grondslag. Allereerst is het niet te bepalen wat traditionele waarden zijn. Wanneer is een waarde een 
traditionele waarde en wanneer een moderne waarde? Wie bepaalt dit? De Beer (in: Duyvendak en 
Hurenkamp, 2004) heeft hierover ook zijn twijfels. Volgens de Beer (2004) mag niemand de conclusie 
trekken dat individualisering invloed heeft op het veranderen van waarden zolang onduidelijkheid 
bestaat over wat traditionele waarden is en wat moderne. Voor de één behoort een bepaalde waarde 
of norm tot een traditionele waarde of norm, voor de ander juist tot een moderne.  

De tweede reden waarom de conclusie die Felling en Peters (2000) trekken te eenvoudig is 
heeft betrekking op familie, vrienden en andere traditionele sociale verbanden. Felling en Peters (2000) 
zijn van mening dat mensen minder waarde zijn gaan hechten aan deze sociale verbanden. Dit ligt 
volgens mij iets genuanceerder. In de loop van de tijd zijn andere waarden belangrijker geworden 
voor mensen. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan zelfontplooiing en zelfontwikkeling. Felling en 
Peters (2000) stellen dat deze waarden de plaats in hebben genomen van traditionele waarden. Deze 
opvatting is te kortzichtig. Het is niet te ontkennen dat andere waarden belangrijker zijn geworden, 
maar deze lijken niet ten koste gegaan van de traditionele waarden. Zij zijn naast de traditionele 
waarden komen te ‘staan’. Het individu is contant in verwikkeling met keuzes die hij of zij moet 
maken. Kies ik voor mijzelf of voor andere mensen binnen mijn sociale verbanden? Ga ik bijvoorbeeld 
liever alleen sporten of juist met anderen? Het is maar net hoe het individu in het leven staat. Hier 
heeft zich echter wel een collectieve verandering voltrokken. De ‘ik – wij’ balans die door Duyvendak 
(2004) genoemd wordt verschuift meer naar de ‘ik-kant’ waardoor over het algemeen eerder gekeken 
wordt naar het eigen individu dan naar de collectiviteit. 
  
De verzelfstandiging van mensen houdt volgens sommige auteurs nauw verband met de verandering 
van waarde-oriëntaties. Doordat individuele waarden belangrijker zijn geworden, zijn mensen steeds 
meer op zichzelf aangewezen. Dit leidt tot een verzelfstandiging van de mensen. Kinderen trekken 
zich steeds vaker en sneller terug op hun kamer waar vaak een televisie en computer staat. Zij komen 
bij wijze van spreken alleen naar beneden voor het eten.   

De veranderende waarde-oriëntaties zijn ook terug te vinden in de gezinssamenstelling. Eigen 
carrière wordt steeds belangrijker en de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen neemt nog 
steeds toe. Dit gaat vaak gepaard met het uitstellen van het krijgen van kinderen. Kinderen kosten 
namelijk veel tijd en aandacht en dat gaat ten koste van de eigen carrière. De belangrijkheid hiervan 
wordt bepaald door hoe het individu in het leven staat. De vraag is of de verzelfstandiging, de 
veranderende waarde-oriëntaties en de verdunning van de gezinssamenstelling zorgelijk zijn zoals 
door enkele auteurs wordt beweerd. Het zijn mijns inziens ontwikkelingen die ‘gewoon’ bij de 
huidige tijd horen.  
 
Individualisering is en blijft een moeilijk te begrijpen begrip. Hierdoor blijft het mijns inziens een 
mythe. Sommige veronderstellingen en ontwikkelingen die aangehaald worden door diverse auteurs 
klinken logisch en kunnen vanuit hun optiek toegeschreven worden aan het begrip individualisering. 
Toch blijf ik van mening dat mensen altijd op zoek zijn naar sociale verbanden, de manier waarop dit 
gebeurt is alleen veranderd. Om in de woorden te blijven van de titel van het boek van Duyvendak en 
Hurenkamp (2004), mensen blijven altijd kiezen voor de kudde. Hoe makkelijk is het om dit middels een 
persoonlijk voorbeeld uit te leggen.  
 Onlangs nam ik plaats in een drukke bus. Eenmaal zittend keek ik om mij heen en zag ik bijna 
iedereen alleen zitten. Enkele mensen stonden zelfs terwijl er genoeg plekken naast andere mensen 
vrij waren. Ook de mensen die onderweg instapten gingen nauwelijks naast anderen zitten. Ik dacht 
bij mijzelf; is dit nu individualisering? Wil echt niemand meer iets met anderen te maken hebben? Je 
zou het haast zeggen, maar toch is het niet zo. Na enkele busritten waarin precies hetzelfde gebeurde 
trok ik de conclusie dat het geen individualisering was. Iedereen deed per slot van rekening hetzelfde. 
Het is gewoon kuddegedrag! 
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44::  OOnnddeerrzzooeekkssmmeetthhooddeenn  

§§44..11  IInnlleeiiddiinngg  
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het onderzoek is vormgegeven en 
uitgevoerd. Het empirisch onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Binnen het 
onderzoek worden drie methoden toegepast wat ook wel methodische triangulatie wordt genoemd 

(’t Hart ea, 1998). Door de methoden op strategische wijze te combineren kan meer informatie naar 
boven worden gehaald. Allereerst wordt in de volgende paragraaf het kwalitatieve onderzoek 
behandeld, waarna vervolgens het kwantitatieve onderzoek in §4.3 aan bod komt. In §4.4 wordt de 
participerende observatie behandeld.  

§§44..22  OOnnddeerrzzooeekk  bbiinnddiinnggssvvoorrmmeenn  
In het eerste gedeelte van het empirisch onderzoek wordt onderzocht welke vormen van binding, 
buiten het traditionele verenigingslidmaatschap, binnen de sportwereld toegepast worden. Hierbij is 
niet alleen belangrijk om te weten welke vormen te onderscheiden zijn, maar ook wat de vormen 
inhouden, hoe de vormen tot stand zijn gekomen, wat de valkuilen en sterke en zwakke punten zijn 
en hoe de vormen geïmplementeerd zijn binnen de (sport)organisatie. De onderzoeker is naast een 
inventarisatie van de vormen ook op zoek naar de achterliggende gedachte achter het toepassen van 
de specifieke bindingsvorm. Henn, Weinstein en Ford (2006) spreken in dit verband over het 
interpretatief onderzoeksperspectief. De interpretatieve benadering tracht middels ongestructureerd 
onderzoek, waarbij er directe interactie is tussen de onderzoeker en de respondent, de achterliggende 
gedachte te achterhalen (Henn, Weinstein en Foard, 2006). Kwalitatief onderzoek is bij uitstek geschikt 
om deze informatie te achterhalen. Door middel van kwalitatief onderzoek krijgt de onderzoeker een 
duidelijk beeld van de werkelijkheid. Om bepaalde keuzes van de respondenten te begrijpen is het 
belangrijk dat de onderzoeker zich inleeft in de sociale actor. De interpretatieve benadering gaat uit 
van het ‘insiders perspectief’ waarbij bepaalde keuzes van ‘binnenuit’ kunnen worden begrepen en 
geïnterpreteerd (’t Hart ea, 1998). Weber (in: ’t Hart ea, 1998) hanteert hiervoor de term ‘verstehen’. 
Sportorganisaties participeren in de sportwereld, maar tegelijkertijd ook in hun eigen sportspecifieke 
wereld. Zo is het aannemelijk dat de golfwereld anders is dan de zwemwereld. Hierdoor maken 
betrokkenen ook andere keuzes. In interpretatief onderzoek streeft men naar een idiografische soort 
van kennis (’t Hart ea, 1998). Hierbij vormt de beschrijving van concrete zichtbare gehelen het 
uitgangspunt. Dit wil zeggen dat de onderzoeker niet in zijn algemeenheid interpreteert, maar 
omgevingsspecifiek. 
 
In het kwalitatieve onderzoek is gekozen om persoonlijke interviews te hanteren. Een persoonlijk 
interview stelt de onderzoeker in staat om dieper in te gaan op de bindingsvormen om zodoende niet 
alleen de positieve aspecten, maar ook eventuele zwakke punten en valkuilen, bloot te leggen. 
Daarnaast biedt een persoonlijk interview de mogelijkheid om door te vragen op een bepaald 
onderwerp of uitspraken indien dat nodig of wenselijk is. Henn, Weinstein en Foard (2006) geven aan 
dat het gedurende het onderzoek de focus kan veranderen. Persoonlijke interviews kunnen 
gedurende het onderzoek aangepast worden wanneer blijkt dat uit eerdere interviews bepaalde 
resultaten naar voren komen die de onderzoeker op voorhand niet verwacht had. De onderzoeker 
heeft direct contact met de respondent waardoor de onderzoeker een bepaalde vertrouwensband kan 
opbouwen zodat de respondent eerder relevante zaken ‘loslaat’. In tabel 4.1 worden enkele voor- en 
nadelen besproken van persoonlijke interviews.  

Voordelen          Nadelen 

- Relatief weinig non-respons        - Minder respondenten 
- Geschikt voor open vragen        - Relatief duur 
- De vragenlijst kan meer en moeilijkere vragen      - Niet anoniem 
  bevatten          - Meer kans op sociaal wenselijke antwoorden 
- Goede controle op respons    
 

Tabel 4.1 Voor- en nadelen van persoonlijke interviews (Bron: Jansen en Joostens, 1998) 
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§4.2.1 De selectie van respondenten 

De selectie van respondenten komt voort uit een persoonlijk interview dat gehouden is met dhr. 
Boesmans. Hij is oprichter van het adviesbedrijf Creative Marketing Consults (CMR) en helpt 
bedrijven en sportorganisaties om goedonderbouwde strategische visies te ontwikkelen. Vanuit zijn 
expertise en ervaringen is hij betrokken bij het traject ‘Vermarkten Sportaanbod’ waarin de KNZB 
participeert. Door zijn ervaringen met en kennis van andere sportorganisaties wordt het persoonlijke 
interview met dhr. Boesmans gebruikt om een kader te scheppen voor dit gedeelte van het empirisch 
onderzoek. Op basis van het persoonlijke interview wordt de selectie van respondenten bepaald. Voor 
de selectie van respondenten worden een tweetal voorwaarden in acht genomen: 
 

- een selectie van bindingsvormen 
- een selectie van sportbonden 

 

Uit het interview is naar voren gekomen dat dhr. Boesmans binnen de sportwereld globaal vijf typen 
bindingsvormen onderscheidt naast het traditionele verenigingslidmaatschap, te weten; 
 

1) de database relatie; 
2) het bondslidmaatschap; 
3) het stichtingslidmaatschap; 
4) het virtueel verenigingslidmaatschap; 
5) het service lidmaatschap. 

 

Hierbij dient gezegd te worden dat niet alle vormen opzichzelfstaande bindingsvormen zijn. Het kan 
voorkomen dat een bepaalde vorm die door een sportbond wordt toegepast kenmerken heeft uit 
meerdere vormen. De vijf genoemde typen komen grotendeels overeen met de zes typen 
bindingsvormen die Van Kolwijk (2008) onderscheidt. Van Kolwijk (2008) gaat echter dieper in op de 
specifieke vormen en onderscheidt binnen die vormen ook verschillende typen. Zo onderscheidt Van 
Kolwijk (2008) binnen de stichtingsvorm, een stichting die lid van de bond en een stichting die geen 
lid is van de bond. Voor dit onderzoek is gekozen om de bindingsvormen die dhr. Boesmans 
onderscheidt te gebruiken als basis voor de keuze van respondenten.  
 In het persoonlijke interview met dhr. Boesmans is een selectie gemaakt van sportbonden die 
de bindingsvormen toepassen. Voor de selectie heeft een aantal voorwaarden een belangrijke rol 
gespeeld. Zo moesten de bonden, net zoals de KNZB, te maken hebben met een grote groep 
ongebonden sporters, moesten het relatief grote sportbonden zijn qua ledenaantal en moeten de 
sportbonden de intentie hebben om de bindingskracht van de sport te verhogen. Op basis van deze 
voorwaarden zijn de volgende vijf sportbonden naar voren gekomen; 

 

- de Nederlandse Golf Federatie (NGF); 
- de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU); 
- de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (KNBLO); 
- de Atletiekunie; 
- de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV). 

 

Drie van de vijf sportbonden hebben net zoals de KNZB een lage bindingskracht (zie hoofdstuk 1, 
tabel 1.2). De keuze voor de Nederlandse Golf Federatie is vanuit het bindingskrachtperspectief 
enigszins opmerkelijk aangezien zij namelijk een hoge bindingskracht hebben. Echter, juist om die 
reden is het interessant om de NGF nader te onderzoeken.  
 Naast de interviews met de vijf sportbonden vond ook een interview plaats met dhr. Van 
Kolwijk. Hij is werkzaam voor NOC*NSF SportAssist en heeft een globale samenvatting gemaakt van 
de bindingsvormen in de sportwereld. De bindingsvormen zijn reeds in hoofdstuk drie aan de orde 
gekomen. In het kader van dit onderzoek heeft daarom een gesprek plaatsgevonden met dhr. Van 
Kolwijk zodat nog meer inzichten konden worden verschaft en nog meer informatie naar boven kon 
worden gehaald over de  bindingsvormen in de sportwereld.  
 
In overleg met dhr. Boesmans is een lijst samengesteld met personen die benaderd konden worden. 
De geselecteerde respondenten werden allereerst via email benaderd. Bij geen reactie werd de 
desbetreffende respondent vervolgens telefonisch benaderd voor deelname aan het onderzoek. 
Uiteindelijk hebben alle vooraf geselecteerde respondenten hun medewerking toegezegd. Met de 



Koninklijke Nederlandse Zwembond 

 4: Onderzoeksmethoden 45  

respondenten is een afspraak gemaakt die per email is bevestigd. Om de respondenten zich op hun 
gemak te laten voelen is ervoor gekozen om de interviews te laten plaatsvinden in de voor de 
respondenten vertrouwde omgeving. Hiermee hoopt de onderzoeker dat de respondenten open zijn 
in hun antwoorden en minder sociaal wenselijke antwoorden geven. Daarnaast heeft de tijdsdruk van 
de respondenten ook een rol gespeeld in de keuze om naar de respondenten toe te gaan. 

Alle persoonlijke interviews zijn opgenomen met een digitale voicerecorder. Het voordeel van 
opnames op een voicerecorder is dat de interviews woordelijk kunnen worden uitgewerkt. Resultaten 
uit de interviews kunnen daardoor met citaten worden ondersteund. Daarnaast biedt het de 
mogelijkheid om interviews terug te luisteren. Aan het begin van elk interview is allereerst gevraagd 
of men bezwaar had tegen het gebruik van de voicerecorder en of de respondent anoniem wilde 
blijven. Geen enkele respondent had bezwaar tegen het gebruik van de voicerecorder en geen enkele 
respondent wilde anoniem blijven.  

§4.2.2 Verantwoording vragenlijst 

Voor de persoonlijke interviews werden semi-gestructeerde interviews gebruikt. Het grote voordeel 
van dit type interview is dat de onderzoeker geen vooraf vastgestelde vragen heeft waardoor de 
respondent ‘bewegingsruimte’ heeft in zijn of haar verhaal, maar dat er aan de andere kant toch enige 
structuur in zit. De structuur wordt gewaarborgd door het behandelen van een aantal topics die 
belangrijk zijn voor het onderzoek en die sowieso aan bod moeten komen in het interview. De 
onderzoeker ‘bewaakt’ de topics gedurende het interview en streeft ernaar die, waar mogelijk, 
bespreekbaar te maken (’t Hart ea, 1998). De topics die gedurende de interviews behandeld zijn 
waren;  
 

- Ongebonden sporten; 
- Bindingsvorm; 
- Implementatie; 
- Verantwoording binnen organisatie; 
- Sterke– en zwakke punten en valkuilen; 
- Individualisering. 

 

De topics zijn gebaseerd op kennis die de onderzoeker vooraf heeft verschaft over het onderwerp. 
Daarnaast is één topic opgenomen, namelijk individualisering, die voortkomt uit de literatuurstudie. 
Om structuur te geven aan het interview heeft de onderzoeker per topic enkele vragen uitgeschreven. 
Daarnaast dienen de vragen ook ter ondersteuning, zodat geen belangrijke aspecten vergeten worden. 
In het bijlagenboek (pagina 9) is een voorbeeld te zien van de gehanteerde topic/vragenlijst. Door het 
hanteren van de interpretatieve onderzoeksbenadering dient gezegd te worden dat bij elk interview 
sommige vragen enigszins afweken. Dit komt doordat de onderzoeker de sociale situatie van de 
respondent allereerst wil begrijpen om zo bepaalde keuzes juist te kunnen interpreteren. 
 Door de topiclijst te hanteren wordt inzicht verschaft in hoe sportbonden omgaan met 
ongebonden sporters. Daarnaast wordt duidelijk welke aanpassingen de sportbonden hebben gedaan 
in hun traditionele aanbod van producten en diensten om de ongebonden sporters meer aan zich te 
binden en dus de bindingskracht van de sport te verhogen. Het topic over bindingsvormen behandelt 
facetten van het type binding. Wat is de inhoud van de bindingsvorm en waarom hebben 
sportbonden juist dat type gekozen, zijn vragen die aan bod komen tijdens het behandelen van dit 
topic. De volgende drie topics vloeien als het ware voort uit de topic bindingsvorm. De implementatie 
binnen de structuur, de sterke– en zwakke punten en valkuilen van het type en de verantwoording 
binnen de organisatie zijn topics die behandeld worden. Het topic individualisering komt voort uit de 
literatuurstudie. Voor het onderzoek is het interessant wanneer de respondenten hier hun licht over 
laten schijnen. De vraag die hierbij centraal staat is wat zij onder individualisering verstaan en of het 
daadwerkelijk zoveel invloed heeft op de sport als door sommige auteurs wordt beweerd. De topics 
werden daarnaast zowel in het interview met dhr. Boesmans als met dhr. Van Kolwijk behandeld, zij 
het alleen in een iets andere context. Bij de sportbonden is het sportspecifiek en bij dhr. Boesmans en 
dhr. Van Kolwijk gaat het om de sport in zijn algemeenheid. 
 
De uitwerkingen van de interviews zijn te vinden in het bijlagenboek (vanaf pagina 11). In hoofdstuk 
vijf vindt de analyse van de onderzoeksresultaten plaats. Hiervoor zijn de interviews en respondenten 
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gecodeerd en gelabeld. Aan elk interview en respondent is een nummer gegeven wat het voor de 
onderzoeker makkelijker maakt citaten weer te geven zonder dat de analyse hierdoor onoverzichtelijk 
wordt. Bij de analyse is gelet op eenduidige en afwijkende uitspraken. De codering  ziet er als volgt 
uit; 
 

- R1: Interview dhr. Boesmans (Creative Marketing Results); 
- R2: Interview dhr. Heyster (Nederlandse Golf Federatie); 
- R3: Interview dhr. Veerman (Nederlandse Toer Fiets Unie); 
- R4: Interview dhr. Bronkhorst (Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding); 
- R5: Interview dhr. Van Keulen (Atletiekunie); 
- R6: Interview dhr. Avis (Nederlandse Ski Vereniging); 
- R7: Interview dhr. van Kolwijk (NOC*NSF SportAssist). 

 

De respondenten hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het vermelden van hun namen. 
Hierdoor wordt bij het behandelen van de resultaten de achternaam van de respondent genoemd met 
daarbij behorende sportbond of organisatie.  

§§44..33  OOnnddeerrzzooeekk  pprrooffiieell  vvaann  ddee  zzwweemmmmeerr  
Het tweede gedeelte van het onderzoek bestaat uit een onderzoek naar het profiel en behoeften van de 
ongebonden zwemmer. Om de bindingskracht van zwemmen te kunnen verhogen is het belangrijk 
een beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de ongebonden zwemmers. Door het huidige 
aanbod van producten en diensten aan te passen of te vernieuwen aan die wensen en behoeften 
bestaat er een goede kans dat de ongebonden zwemmers het nieuwe aanbod af gaan nemen. Hierdoor 
neemt de bindingskracht toe.  
 In dit gedeelte van het onderzoek is de onderzoeker in tegenstelling tot het kwalitatieve 
onderzoek op zoek naar de algemeenheid en niet naar de specifieke sociale situatie van respondenten. 
Hierdoor heeft dit onderzoek een andere onderzoeksbenadering, namelijk de empirisch-analytische 
onderzoeksbenadering (’t Hart ea, 1998). Bij de empirisch-analytische benadering dienen bevindingen 
algemeen te zijn, wat wil zeggen dat bevindingen voor zoveel mogelijk gevallen gelden. Het doel van 
empirisch-analytisch onderzoek is volgens ’t Hart (1998) om van een zo groot mogelijk domein van 
dezelfde soort eenheden zoveel mogelijk kenmerken waar te nemen. De belangrijkste strategie in 
empirisch-analytisch onderzoek is de enquête. Kenmerkend voor deze strategie is dat het onderzoek 
veelal gestandaardiseerd en gestructureerd is. Hierbij is niet of nauwelijks direct contact tussen de 
respondent en de onderzoeker (Henn, Weinstein en Foard, 2006). Doordat de onderzoeker tracht een 
beeld te krijgen van een grote populatie is de enquête de onderzoeksmethode die toegepast wordt. 
Het doel van een enquête is om de verdeling van verschijnselen, kenmerken of opinies in een 
populatie vast te stellen (’t Hart ea, 1998). De populatie die centraal staat in dit onderzoek zijn de 
ongebonden zwemmers. In tabel 4.2 zijn enkele voor- en nadelen weergegeven van de schriftelijke 
enquête.  

Voordelen          Nadelen 

- Veel respondenten          - Stelt hoge eisen aan de vragenlijst 
- Relatief goedkoop         - Grotere kans op non-respons 
- Minder kans op sociaal wenselijke antwoorden    - Geen controle op (volledige) invulling 
- Anonimiteit          - Minder geschikt voor open vragen 
   

Tabel 4.2 Voor- en nadelen van schriftelijke enquêtes (Bron: Jansen en Joostens, 1998) 
 
Voor dit onderzoek is gekozen voor schriftelijke (digitale) enquêtes. De voornaamste reden voor deze 
methode is dat middels schriftelijke (digitale) enquêtes in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk 
mensen uit de onderzoeksgroep benaderd kunnen worden. 

§4.3.1 Selectie van respondenten 

In Nederland zijn ongeveer 3,2 miljoen mensen die ten minste één keer in de maand zwemmen 
(Rapportage Sport, 2006). Een groot gedeelte van deze mensen kan gezien worden als ongebonden 
zwemmers (KNZB, 2005). Gezien de grote omvang van de totale populatie en de beschikbare tijd van 
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de onderzoeker is het onmogelijk om de totale populatie te onderzoeken. Er is daarom gekozen om 
het onderzoek te richten op een kleiner gedeelte van de totale populatie namelijk de zwemmers die 
meegedaan hebben aan één van de Uurchallenges en mensen die zich sinds oktober 2007 ingeschreven 
hebben voor het begeleidingsprogramma mijnzwemcoach.nl. Deze kleinere populatie vormt de 
steekproef. De gedachte achter de steekproef is dat op grond van enkele elementen uit de populatie 
uitspraken kunnen worden gedaan over de gehele populatie (Jansen en Joostens, 1998). Om een 
steekproef te kunnen trekken is het noodzakelijk te beschikken over een lijst met namen van alle 
personen die tot de onderzoekspopulatie behoren. De KNZB beschikt over een database met alle 
namen van mensen die zich ingeschreven hebben voor de Uurchallenges en voor het programma 
mijnzwemcoach.nl. Jansen en Joostens (1998) noemen de lijst (database) het steekproefkader. Voor de 
uiteindelijke steekproef is één voorwaarde in acht genomen, te weten; 
 

- de respondenten moeten 18 jaar of ouder zijn. 
 

De reden waarom de respondenten 18 jaar of ouder moeten zijn is, omdat de KNZB zich vanuit het 
beleidsplan Waterkracht richt op de senioren. Zij vormen een belangrijke speerpunt (zie hoofdstuk 
één). Ondanks het feit dat de KNZB mensen van 25 jaar en ouder typeert als senioren is ervoor 
gekozen om in het kader van dit onderzoek mensen van 18 jaar en ouder te benaderen aangezien de 
groep 18-25 jaar ook interessant is qua verhoging van de bindingskracht. De totale steekproef is 3147. 
Binnen de nieuwe steekproef dient zich echter een probleem aan. Onder de steekproef vallen ook 
mensen die reeds lid zijn van een zwemvereniging. Zij hebben zich namelijk ook ingeschreven voor de 
Uurchallenge en/of voor mijnzwemcoach.nl. Blijkbaar zijn beide producten interessant voor 
georganiseerde zwemmers. In overleg met een tweetal medewerkers van de KNZB is besloten om de 
georganiseerde zwemmers wel mee te nemen in het onderzoek. Het is namelijk goed mogelijk dat de 
eventuele nieuwe producten en diensten ook voorziet in de wensen en behoeften van de 
georganiseerde zwemmer. Als gevolg van deze keuze staat niet meer alleen het profiel van de 
ongebonden zwemmer centraal, maar wordt ook deels een profiel geschetst van de gebonden 
zwemmer. In het vervolg van dit rapport wordt daarom gesproken over het profiel van de 

(ongebonden) zwemmers. 

§4.3.2 Verantwoording vragenlijst 

De onderzoekspopulatie kan getypeerd worden als een heterogene groep. Dit wil zeggen dat er 
mogelijk verschillen zijn in opleidingsniveau en referentiekader binnen de onderzoekspopulatie 
(Jansen en Joostens, 1998). Voor de formulering van de vragen in de enquête dient hiermee rekening te 
worden gehouden. De vragen dienen daarom begrijpbaar geformuleerd te zijn voor iedereen zodat 
iedereen binnen de steekproef een antwoord kan geven op de vragen. 
 De enquête start met een introductie over het doel van het onderzoek en een invulinstructie. 
Ook wordt in de introductie aangegeven wat met de resultaten van de enquête wordt gedaan en dat 
de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd blijft. Op basis van de literatuurstudie en overleg 
met drie medewerkers van de KNZB is de vragenlijst voor de enquête vastgesteld. In het bijlagenboek 
(pagina 47) is de afgenomen enquête weergegeven. Er is voor gekozen om de enquête in te delen in 
vijf vraagblokken, te weten; persoonsgegevens, sportparticipatie, sportmotieven, sportbehoeften en 
mijnzwemcoach.nl.   
 
Persoonsgegevens 

In het vragenblok persoonsgegevens zijn open vragen en meerkeuzevragen opgenomen. De vragen 
hebben betrekking op de leeftijd en het geslacht van de respondent. De reden waarom deze vragen 
opgenomen zijn in het onderzoek is, omdat het goed mogelijk kan zijn dat mannen en vrouwen en 
leeftijdscategorieën verschillen in de wijze van sportbeoefening, motieven en behoeften.  
 
Sportparticipatie 
Het vragenblok sportparticipatie richt zich op de wijze waarop de respondenten sporten. Hierbij gaat 
het onder ander over de tijdsbesteding en de manier van sporten. Een groot gedeelte van de vragen 
zijn meerkeuzevragen waarbij de respondent een keuze kan maken uit één of meerdere antwoorden. 
In de vraagstelling staat aangegeven of de respondent één of meerdere antwoorden mag geven. 
Daarnaast is ook een aantal filtervragen opgenomen. Dit zijn vragen die betrekking hebben op een 
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selectie van respondenten. Wanneer bijvoorbeeld een respondent aangeeft niet in georganiseerd 
verband te sporten dan hoeft hij of zij ook geen verdere vragen over het sporten in georganiseerd 
verband te beantwoorden. De respondent wordt doorverwezen naar de eerstvolgende vraag die wel 
relevant is voor hem of haar. Sommige antwoorden vragen om een toelichting. Die mogelijkheid 
wordt de respondent geboden.  
 
Sportmotieven 
In dit vragenblok worden vragen gesteld over de redenen waarom respondenten sporten en redenen 
waarom respondenten op een bepaalde manier sporten. Bijvoorbeeld waarom sporten respondenten 
in ongeorganiseerd verband. Hiervoor is gebruik gemaakt van meerkeuzevragen waarbij de 
onderzoeker op basis van de literatuurstudie de mogelijke antwoorden heeft bepaald. Omdat het 
hierbij gaat om de interpretatie van de onderzoeker is ervoor gekozen om de respondent ook de 
mogelijkheid te bieden om zelf een ander antwoord te geven.  
 
Sportbehoeften 

Dit is het belangrijkste vragenblok binnen de schriftelijke enquête. Antwoorden op de vragen die in 
dit vragenblok aan bod komen geven inzicht in de wensen en behoeften van de (ongebonden) 
zwemmer. Aan de hand van de resultaten op deze vragen kan de KNZB het huidige aanbod van 
producten en diensten aanpassen aan de wensen en behoeften van de (ongebonden) zwemmer om 
zodoende de bindingskracht te verhogen. In dit vragenblok zijn naast meerkeuzevragen ook 
opinievragen opgenomen. Opinievragen vergen meer inspanning van de respondenten. Zij zullen 
even over de vragen na moeten denken alvorens er een mening over te kunnen geven (Jansen en 
Joostens, 1998). De opinievragen hebben betrekking op een negental producten waarvan de 
onderzoeker wil weten of de respondent er behoefte aan heeft en hoe belangrijk de respondent het 
vindt. De onderzoeker hanteert hiervoor een driepuntsschaal en een vijfpuntsschaal. De respondent 
kan hierdoor aangeven hoe hij over het desbetreffende product denkt. Er is gekozen voor kleine 
schaalverdelingen aangezien het anders te complex wordt. Bovendien is door gebruik te maken van 
een oneven schaalverdeling de mogelijkheid gecreëerd om voor een middencategorie te kiezen.  
 
Mijnzwemcoach.nl 

Het laatste vragenblok heeft betrekking op het programma mijnzwemcoach.nl. Dit is een vragenblok 
dat losstaat van het onderzoek en niet relevant is voor het onderzoek. De reden waarom het toch 
opgenomen is in de enquête is omdat de KNZB benieuwd is hoe de respondenten denken over het 
programma. Om deelnemers niet nog een enquête te sturen is besloten om vragen over het 
programma te integreren in de schriftelijke (digitale) enquête. De resultaten worden weergegeven in 
het bijlagenboek (pagina 53), maar zullen verder niet aan de orde komen in de rest van het onderzoek. 

§4.3.3 Aanpak schriftelijke enquête 

Voordat de enquête op grote schaal afgenomen werd is er een proefenquête gehouden onder een 
twintigtal respondenten. Hierbij is gekeken of de vragen ‘invulbaar’ en ‘begrijpbaar’waren. Daarnaast 
is geanalyseerd of de gestelde vragen de benodigde informatie oplevert. Uit de proefenquête is 
gebleken dat enquête goed in te vullen is en dat de juiste informatie naar boven kwam. De enquête is 
vervolgens afgenomen in twee gedeelten. 

Het eerste gedeelte van het kwantitatieve onderzoek vond plaats in de periode maart/april 
2008. De onderzoeker is aanwezig geweest bij de Uurchallenges die georganiseerd werden door de 
KNZB en Sanex. Na afloop van de Uurchallenges heeft de onderzoeker aan iedere deelnemer boven 
de 18 jaar gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Doordat de deelnemers na afloop koffie 
werd aangeboden hebben veel deelnemers de tijd genomen om de enquête in te vullen. Wanneer 
respondenten vragen hadden of hulp nodig hadden bij het invullen was de onderzoeker aanwezig om 
de vragen te beantwoorden.  
 Het tweede gedeelte van het kwantitatieve onderzoek bestond uit een schriftelijke enquête 
onder de mensen die zich geregistreerd hadden voor mijnzwemcoach.nl. Door gebruik te maken van 
de eerder genoemde steekproefkader, waarbij naast de namen ook de emailadressen van de populatie 
bekend waren, is het voor de onderzoeker relatief makkelijk geweest om de populatie te bereiken. Om 
een zo hoog mogelijke respons te genereren is ervoor gekozen om de enquête online uit te zetten. 
Vanwege het feit dat zowel de onderzoeker als de KNZB niet beschikte over de benodigde kennis 
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omtrent het online uitzetten van een enquête is de hulp ingeroepen van NetQ. NetQ is een organisatie 
die bedrijven en individuen faciliteert en ondersteunt in het maken van online enquêtes. Aan de hulp 
van NetQ waren wel kosten verbonden. Gezien het belang van dit onderzoek heeft de KNZB besloten 
om de hulp te betalen uit de subsidie die de KNZB heeft gekregen voor het project mijnzwemcoach.nl.   
 Na het digitaliseren en testen van de online enquête is naar iedereen binnen de steekproef een 
email gestuurd met daarin de vraag of zij mee wilden werken aan het onderzoek. Om de deelname te 
stimuleren en non-respons te verkleinen is besloten om twee verrassingspakketten te verloten onder 
de deelnemers. Voorwaarde hiervoor was wel dat respondenten hun naam vermelden in de enquête. 
Hierbij is wel aangegeven dat de anonimiteit van de respondent gewaarborgd bleef. Na één week is 
aan iedereen nogmaals een email gestuurd. Diegenen die inmiddels de enquête al ingevuld hadden, 
konden de email als niet verzonden beschouwen. Na drie weken is besloten om de online enquête 
stop te zetten, omdat het aantal respondenten stagneerde.  
 
De schriftelijke enquêtes onder de deelnemers aan de Uurchallenges en mijnzwemcoach.nl zijn 
verwerkt in het statistiekprogramma SPSS. Middels dit programma kunnen resultaten uit de enquêtes 
snel en makkelijk bekeken worden. Bovendien is het ook mogelijk om meerdere variabelen met elkaar 
te vergelijken. De resultaten en de analyse van het onderzoek naar het profiel van de (ongebonden) 
zwemmer worden behandeld in hoofdstuk zes.  

§§44..44  DDee  ppaarrttiicciippeerreennddee  oobbsseerrvvaattiiee  
Naast het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek vindt een derde onderzoeksmethode plaats 
namelijk de participerende observatie. Op 7 maart 2008 heeft een vergadering plaatsgevonden waarin 
besloten is welke richting de KNZB op wil qua bindingsvorm. De reden waarom de participerende 
observatie wordt opgenomen in dit onderzoek is omdat de keuze is bepaald zonder een gedegen 
vooronderzoek naar de bindingsvormen. Dit onderzoek geeft juist wél dat inzicht in de alternatieve 
bindingsvormen. Tijdens de vergadering heeft de onderzoeker actief deelgenomen aan het 
keuzeproces, maar heeft tegelijkertijd ook geobserveerd. Belangrijke gebeurtenissen zijn tijdens de 
vergadering opgeschreven en verwerkt in een observatieverslag. De onderzoeker geeft, ondanks zijn 
participatie in het keuzeproces, zijn reflectie op de keuze van de KNZB op basis van zijn eigen 
bevindingen uit het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek. 

 
 



Koninklijke Nederlandse Zwembond 

  50  



Koninklijke Nederlandse Zwembond 

5: Bindingsvormen in de sportwereld 51  

55::  BBiinnddiinnggssvvoorrmmeenn  iinn  ddee  ssppoorrttwweerreelldd  

§§55..11  IInnlleeiiddiinngg  
In dit hoofdstuk staat het onderzoek naar bindingsvormen centraal. Binnen de sportwereld zijn enkele 
sportbonden die naast het traditionele verenigingslidmaatschap om diverse redenen alternatieve 
bindingsvormen aanbieden. Deze bindingsvormen zijn hoofdzakelijk gericht op de (ongebonden) 
individuele sporter. In hoofdstuk één is aangegeven dat de KNZB haar bindingskracht wil verhogen 
door het aanbieden van een alternatieve bindingsvorm. Het is daarom voor de KNZB nuttig om 
inzicht te krijgen in de bindingsvormen die door andere sportbonden worden toegepast. Waarom zou 
de KNZB namelijk het wiel opnieuw uitvinden? Het kwalitatief onderzoek geeft niet alleen een beeld 
over welke bindingsvormen te onderscheiden zijn maar ook wat de vormen inhouden, hoe de vormen 
tot stand zijn gekomen, wat de sterke en zwakke punten zijn en hoe de vormen geïmplementeerd zijn 
binnen de sportorganisatie. Het laatste onderwerp is belangrijk aangezien het aanbieden van een 
andere bindingsvorm dan een verenigingslidmaatschap voor spanningen kan zorgen tussen de 
sportbond en de aangesloten verenigingen.  
 De resultaten en de analyse van de semi-gestructureerde interviews, die gehouden zijn met 
vijf vertegenwoordigers van diverse sportbonden, worden in dit hoofdstuk besproken. Naast de 
bonden is de onderzoeker ook in gesprek gegaan met twee personen die veel kennis en expertise 
hebben op het gebied van alternatieve bindingsvormen. In hoofdstuk vier is beschreven dat tijdens de 
interviews een zestal topics aan de orde is gekomen. De topics zijn in dit hoofdstuk verdeeld in vier 
paragrafen, te weten ongebonden sporten (§5.2), bindingsvormen (§5.3), de verantwoording binnen de 
organisatie (§5.4) en individualisering (§5.5). De topics worden zowel algemeen als sportspecifiek 
behandeld aangezien keuzes die sportbonden hebben gemaakt gebaseerd kunnen zijn op 
sportspecifieke redenen. Keuzes van sportbonden kunnen hierdoor beter geïnterpreteerd en begrepen 
worden. Indien relevant worden diverse resultaten aan de hand van de literatuurstudie in hoofdstuk 
twee en drie geanalyseerd. Gezien het gegeven dat alle respondenten aangaven niet anoniem te 
hoeven blijven, worden in dit hoofdstuk de namen genoemd van de respondenten. 

§§55..22  OOnnggeebboonnddeenn  ssppoorrtteenn  
Het eerste onderwerp dat behandeld wordt is ongebonden sporten. Eén van de selectiecriteria voor de 
respondenten was dat de desbetreffende sportbond te maken heeft met een grote groep mensen die de 
sport in ongeorganiseerd verband beoefent. Uit tabel 1.2 in hoofdstuk één (pagina 12) blijkt dat drie 
sportbonden, die centraal staan in dit onderzoek, een lage bindingskracht te hebben. De Nederlandse 
Ski Vereniging (NSkiV) mag ook onder het rijtje bonden met een lage bindingskracht worden 
geplaatst.  
 Alle sportbonden die centraal staan in dit onderzoek gaan op hun eigen manier om met de 
individuele (ongebonden) sporters, maar wat de bonden gemeen hebben is dat zij dit allemaal doen 
door middel van het aanbieden van een alternatieve vorm van binding. De ene sportbond is hier 
echter verder in dan de andere. Interessant is om te weten wat de respondenten nu onder ongebonden 
sporten verstaan en wat volgens hen de redenen zijn waarom mensen sporten in ongeorganiseerd 
verband. Wanneer inzicht wordt verkregen in deze vragen kan ook dieper ingegaan worden op de 
redenen waarom de onderzochte sportbonden alternatieve bindingsvormen aanbieden aan de 
individuele (ongebonden) sporter.  

§5.2.1 Betekenis en redenen ongebonden sporten 

Binnen de sportwereld wordt onderscheidt gemaakt in sportbeoefening in georganiseerd en 
ongeorganiseerd verband. Sporten in georganiseerd verband is de traditionele manier van 
sportbeoefening. Hierbij is een individu lid van een sportvereniging die aangesloten is bij een 
landelijke sportbond. De sportbond is op haar beurt weer aangesloten bij het NOC*NSF. Een sporter 
die niet langs deze traditionele weg zijn of haar sport beoefent wordt volgens Boesmans (CMR) gezien 
als een ongebonden sporter.  
 Binnen de ongebonden sporters maakt Boesmans onderscheidt in drie subgroepen. Allereerst 
noemt Boesmans de ongebonden individuele sporters. Volgens Boesmans zijn dit sporters die op 
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eigen houtje of met een aantal vrienden sporten waarbij zij niet zijn aangesloten bij een vereniging. De 
volgende subgroep die Boesmans onderscheidt zijn de grijze leden. Boesmans verstaat hier onder 
sporters die wel lid zijn van een sportvereniging, maar die door de vereniging niet worden opgegeven 
bij de desbetreffende sportbond. “Het zijn mensen die vaak op recreatief niveau sporten, dus niet deelnemen 
aan competitie, maar die wel de gezelligheid, charmes en sociale contacten van een vereniging waarderen”, aldus 
Boesmans. De laatste groep zijn de ongebonden sporters die eigenlijk heel georganiseerd sporten in 
competities en binnen verenigingen. Echter, deze competities en verenigingen zijn niet aangesloten bij 
een sportbond. In de sportwereld worden dit verborgen/wilde competities of verenigingen genoemd.  
 
De andere respondenten geven geen definitie van ongebonden sporten, maar gaan dieper in op de 
redenen waarom mensen ongebonden sporten. Heyster (NGF) ziet het feit dat mensen ongebonden 
sporten als een gevolg van individualisering en tegenliggers binnen een gezin. Binnen het gezin 
werken de ouders vaak beiden en hebben daardoor minder vrije tijd, dit terwijl zij volgens Heyster 
juist wel meer willen ondernemen in die vrije tijd Dit spreekt elkaar tegen. Aan de ene kant hebben 
mensen minder vrije tijd, aan de andere kant willen zij juist wel meer ondernemen in die vrije tijd. De 
veronderstelling van Heyster houdt nauw verband met één van de redenen die door Beckers en Serail 
(1991) genoemd worden ten aanzien van de ontwikkelingen in de actieve sportbeoefening. Beckers en 
Serail (1991) stellen namelijk dat door de toenemende werkdruk, en de daarmee samenhangende 
flexibilisering van de arbeidsmarkt, de vrije tijd anders over de week wordt verdeeld. De vraag naar 
flexibiliteit van sport neemt hierdoor toe. Gezien het feit dat verenigingen en sportbonden deze 
flexibiliteit vaak niet kunnen bieden, neemt het aantal mensen die sporten in ongeorganiseerd 
verband toe.  
 Boesmans (CMR) is ook van mening dat sporten binnen een sportvereniging geen flexibiliteit 
biedt en daarmee ongebonden sporten stimuleert. “Waarom zou je lid worden van een vereniging?……je 
kunt op elk tijdstip dat je wilt bijvoorbeeld de hardloopschoenen aantrekken en je pakt een uurtje om te sporten”, 
aldus Boesmans. Van Bottenburg (in: Duyvendak en Hurenkamp, 2004) is van mening dat 
commerciële sportcentra, waaronder fitnesscentra, vaak flexibeler zijn dan sportverenigingen en beter 
en sneller inspelen op de veranderende vraag van de sportconsumenten. Heyster ziet dit ‘gevaar’ voor 
de georganiseerde sport ook en vindt fitness de grootste concurrent voor de (georganiseerde) sport. 
“Het heeft een makkelijke toegang en je bent niet meer verbonden met allerlei regelgeving en toestand”, aldus 
Heyster. Daarnaast noemt Heyster ook het ‘shoppen’van de hedendaagse sporters. Hiermee bedoelt 
Heyster dat sporters tegenwoordig steeds sneller van sport wisselen. “Dan willen zij dit dan willen ze 
weer dat. Die wisselen net zo snel van club als ik van golfbaan wissel”, aldus Heyster. 
 
Van Keulen (Atletiekunie) geeft nog een tweetal andere mogelijke redenen waarom mensen sporten in 
ongeorganiseerd verband. De eerste reden die Van Keulen noemt is dat een lidmaatschap van een 
vereniging veelal verplichtingen met zich meebrengt. Hierbij valt volgens Van Keulen te denken aan 
het draaien van bardiensten of vrijwilligerstaken. De tweede reden is volgens Van Keulen dat mensen 
tegenwoordig steeds meer informatie weten te vinden via de digitale weg. Deze mensen hebben voor 
training en begeleiding de sportvereniging en sportbond niet meer nodig. “Google maar eens op internet 
en je krijgt tal van sites waar je informatie af kunt halen”, aldus Van Keulen. Stokvis (in: Van Bottenburg, 
2006) noemt het aanbod van training en begeleiding één van de diensten waar de sportvereniging het 
van moet hebben om mensen te binden. Nu blijkt dat mensen informatie over training en begeleiding 
steeds vaker via internet weten te vinden neemt de bindingskracht van atletiekverenigingen af. Dit 
wordt ook door Heyster (NGF) gezien. “Door de vele informatie die iedereen heeft heb je een vereniging 
minder nodig als faciliterend bedrijf”, aldus Heyster.  
 
Avis (NSkiV) noemt een sportspecifieke reden waarom mensen sporten in ongeorganiseerd verband, 
namelijk dat mensen in Nederland de NSkiV niet kennen en dus niet op de hoogte zijn van de 
producten en diensten die de NSkiV aanbiedt. Avis is van mening dat dit voornamelijk te maken heeft 
met de positionering en naamsbekendheid van de NSkiV. Nederlanders zijn volgens Avis niet bekend 
met skiën in Nederland en al helemaal niet met skiverenigingen. Skiën en Nederland zijn namelijk, 
volgens Avis, niet de meest logische combinatie. Hierdoor is het lastig om skiërs zover te krijgen om 
een verenigingslidmaatschap af te sluiten. Volgens Avis moet daarom gezocht naar alternatieve 
vormen om skiërs te binden. “Ik hoop dat wij inderdaad die ongebonden sporters wel iets meer aan ons 
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kunnen binden. Niet ten kostte van alles. Ik wil ze in eerste instantie helpen bij het versterken van hun 
wintersport beleving en plezier”, aldus Avis. 

 
Alle respondenten zijn vertegenwoordigers van sportbonden die voornamelijk individuele sporten 
aanbieden. Boesmans (CMR) is van mening dat individuele sporten meer te maken hebben met 
ongebonden sporters dan teamsporten. Sporten zoals hardlopen, fietsen en wielrennen worden 
volgens Boesmans door mensen vaak alleen of in een groep beoefent. Van Keulen beaamt dit. ; 
“…hardlopen is bij uitstek een sport die je individueel kunt doen waar je wilt en zonder dat je je bewust bij een 
vereniging aan hoeft te sluiten. Je hoeft maar een paar loopschoenen te hebben en je kunt gaan lopen”, aldus 
Van Keulen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat teamsporten een hogere bindingskracht hebben. 
Teamsporten zijn namelijk nu eenmaal niet eenvoudig om in individueel (ongeorganiseerd) verband 
te beoefenen. Vaak is er een accommodatie, en dus een vereniging, nodig om een teamsport te 
beoefenen. Het aanbod van een accommodatie is één van de diensten die Stokvis (in: Van Bottenburg, 
2006) noemt als zijnde belangrijk voor de mate van bindingkracht van een vereniging. 

§5.2.2 Van ongebonden sporten tot individuele bindingsvormen 

Boesmans is van mening dat sportbonden van oudsher aanbodgerichte organisaties zijn. Doordat veel 
sportbonden met een groei te maken hebben gehad zijn die sportbonden terughoudend geweest in het 
ontwikkelen van nieuwe methoden van ledenwerving. Door de sterk veranderende omgeving lopen 
veel sportbonden nu achter de feiten aan en moeten zij op zoek naar nieuwe manieren om de sporters 
weer te bereiken om zo hun marktaandeel terug te winnen. Boesmans geeft aan dat het voor een 
sportbond een utopie is om naar 100% marktaandeel te streven. Sportbonden moeten volgens 
Boesmans wel meer vanuit de consument denken en voorzien in de behoeften om hun marktaandeel 
te behouden of te verhogen. Wanneer bonden dit niet doen zal dat volgens Boesmans zeker zijn 
invloed hebben op het ledenaantal. “…als je als bond puur vaststaat in datgene wat jij al tien twintig dertig 
veertig jaar doet en je houdt dus geen rekening met trends in de markt die je ziet dat mensen misschien op een 
andere manier gaan sporten en daardoor een andere vraag ontstaat, dan zal het wanneer je niets aan het aanbod 
doet invloed hebben op je ledenaantal”, aldus Boesmans. Heyster onderkent dit en geeft aan dat veel 
sportbonden alles via een verenigingslidmaatschap willen laten ‘lopen’, maar wanneer de mensen dat 
om verscheidene redenen niet meer willen dan moet de bond ze wat anders bieden, anders zijn zij 
volgens Heyster ‘verloren’ voor de sportbond. De NSkiV heeft dit ‘probleem’ ondervonden. “Vanaf het 
moment dat het ledenaantal begon af te nemen hebben wij pas ingezien dat wij het huidige aanbod moesten 
aanpassen”, aldus Avis. Avis geeft aan dat vanaf dat moment de NSkiV is gaan nadenken hoe meer 
waarde kan worden toegevoegd aan de huidige en nieuwe producten en diensten zodat mensen zich 
gaan binden aan de NSkiV. Het bondslidmaatschap is hier een resultante van. 
 
Veerman geeft aan dat verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen wel meer sporten, 
maar dat zij dit steeds minder vaak doen in verenigingsverband. Hieruit blijkt volgens Veerman dat 
het aanbod van verenigingen ver af staat van de individuele fietsers. Voor de NTFU is dit de reden 
geweest om te kijken hoe de individuele fietser verbonden kan worden aan de NTFU. Hetzelfde geldt 
voor de KNBLO. Bronkhorst (KNBLO) is namelijk van mening dat de lopers op zich wel ergens bij 
willen horen, maar geen lid willen worden van een vereniging. Hier moet, volgens Bronkhorst, de 
bond dan op in springen. Van Keulen (Atletiekunie) deelt deze mening ook. “Ik denk dat het een goede 
ontwikkeling is dat bonden steeds meer kijken vanuit de vraagkant”, aldus Van Keulen. Heyster (NGF) gaat 
hierin nog iets verder en vindt dat sporten zich moeten aanpassen aan de hedendaagse ‘jup’.  

Van Kolwijk (NOC*NSF SportAssist) geeft aan dat iedere sportbond zijn eigen redenen heeft 
om iets te gaan doen met het individuele lidmaatschap. Echter, volgens Van Kolwijk komen daarin 
enkele factoren regelmatig naar voren. Eén van de factoren die Van Kolwijk noemt is dat de bond 
moet weten op welke doelgroep men zich richt. “Je moet eerst weten wat je doelgroep is en je aanbod dus 
richten op deze groep. Doe je dit niet, dan is de kans groot dat je de plank misslaat”, aldus Van Kolwijk. De 
keuze voor een bepaalde lidmaatschapsvorm is volgens Van Kolwijk dus sterk afhankelijk van de 
doelgroep.  
 Boesmans (CMR) vindt de doelgroepbenadering ook belangrijk en voegt daaraan toe dat 
bonden ‘feeling’ moeten houden met datgene wat er in de markt gebeurt. “…organisaties kunnen een 
soort ‘klantensafari’ doen waarbij zij een paar vragen stellen aan hun eigen klanten/afnemers”, aldus 
Boesmans. Hier moeten de bonden hun lidmaatschap op aanpassen. Van Kolwijk (NOC*NSF 
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SportAssist) is van mening dat bonden niet alleen naar de externe situatie moeten kijken, maar ook 
naar de interne situatie. “Een keuze voor individueel lidmaatschap brengt veranderingen met zich mee, vooral 
intern. Bonden moeten dit inzien en hier op voorbereid zijn anders kunnen zij voor onaangename verrassingen 
komen te staan, aldus Van Kolwijk.  

§§55..33  BBiinnddiinnggssvvoorrmmeenn  
In deze paragraaf wordt ingegaan op de bindingsvormen die door de vijf sportbonden worden 
toegepast. Het gaat hierbij vooral om de manier waarop de bindingsvormen intern gestructureerd 
zijn. Boesmans is van mening dat hierin onderscheid moet worden gemaakt in hetgeen de 
sportbonden aanbieden en de manier waarop het intern gestructureerd is. “Een soort front- en 
backoffice….voor de klant is het niet van belang hoe jij het uiteindelijk organiseert”, aldus Boesmans. De 
sportbond moet volgens Boesmans (CMR) zorgen dat het aanbod goed is zodat de producten en 
diensten aansluiten bij de wensen van de afnemers.  

Binnen de sportwereld zijn volgens Boesmans vijf bindingsvormen waarin individuele leden 
ondergebracht kunnen worden. In deze paragraaf worden deze bindingsvormen behandeld. Gezien 
het feit dat het dat het servicelidmaatschap en het directe lidmaatschap veel overeenkomsten hebben 
is ervoor gekozen om de vormen als één vorm te behandelen. Allereerst wordt ingegaan op de vorm 
met de minste bindingskracht namelijk de database relatie. Vervolgens komen, het directe 
lidmaatschap (§5.3.2), het stichtingslidmaatschap (§5.3.3) en de virtuele verenigingsvorm (§5.3.4) aan 
bod.  

§5.3.1 De database relatie 

De eerste bindingsvorm die te onderscheiden is, is de database relatie. Boesmans (CRM) spreekt in dit 
verband niet over een lidmaatschap maar een sterke relatie die de aangegaan wordt met de afnemer. 
“Bij een bond is men al heel snel geneigd om te denken dat een lidmaatschap de enige vorm van relatie is die men 
met een sporter aan kan gaan, maar een database opbouwen is volgens mij ook een mooie manier om een lichte 
vorm van relatie aan te gaan met je sporters”, aldus Boesmans. Het grote voordeel van een database 
relatie is volgens Boesmans dat de bond in eerste instantie een lichte relatie aangaat met mensen en 
vervolgens de mensen in dat stadium kan verleiden om een sterkere relatie met de bond aan te gaan. 
De database relatie is een tussenstap tot een ‘echt’ lidmaatschap en dat is voor bonden, die te maken 
hebben met sporters die een lidmaatschap een te grote stap vinden, een goede manier om toch een 
vorm van relatie te creëren. Boesmans noemt de website www.ultimatesnowboarding.com als 
voorbeeld. Op de website zijn ongeveer 7.000 mensen geregistreerd die helemaal gek zijn van 
snowboarden en die een sterke relatie hebben via forums en toernooien die zij zelf organiseren met de 
andere gebruikers van de website. Het is volgens Boesmans geen lidmaatschap maar wel een vorm 
van binding.  
 
De Atletiekunie is een sportbond die werkt met een database relatie. Hierbij dient wel gezegd te 
worden dat de Atletiekunie niet alleen met een database relatie werkt, maar dat de database relatie 
inmiddels ook dient als opstap voor een direct bondslidmaatschap. Loopservice.nl is de site waarop 
lopers informatie kunnen halen over het hardlopen. Voorbeelden van informatie zijn schema’s en 
adviezen. Hier komt volgens Van Keulen (Atletiekunie) ook de meerwaarde van de vereniging om de 
hoek kijken. Een vereniging geeft veel specifiekere en persoonlijkere begeleiding. “Je hebt trainers en 
begeleiders, een masseur, een fysiotherapeut en er is gezelligheid”. Het aanbod van training en instructie is 
ook één van de diensten die door Stokvis (in: Van Bottenburg, 2006) genoemd wordt en die bepaalt 
wat de mate van bindingkracht van de vereniging is. Loopservice.nl geeft alleen begeleiding op 
afstand, maar is voor mensen die alleen algemeen informatie willen hebben een goede site. Van 
Keulen geeft aan dat mensen via een database relatie ongebonden kunnen blijven en dat zij niet de 
stap hoeven te maken naar een vereniging. Loopservice.nl is binnen de Atletiekunie inmiddels 
ontwikkeld tot een bondslidmaatschap.  
 
Van Kolwijk (NOC*SportAssist) geeft aan dat het maar de vraag is of de mensen die de producten en 
diensten van een bond afnemen daadwerkelijk gezien mogen worden als leden. Het is volgens Van 
Kolwijk in veel gevallen meer een zakelijke relatie die wordt aangegaan tussen de bond en de klant. 
Binnen de machtsverdeling (de Algemene Leden Vergadering) ontstaan door het toepassen van de 
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database relatie geen scheve verhoudingen aangezien de individuele leden geen zeggenschap hebben. 
De bond hoeft zich niet in allerlei bochten te wringen om de individuele leden een plaats te geven 
binnen de structuur. De bond is zelf aansprakelijk voor de producten en diensten die zij aanbiedt aan 
de afnemers. Hierdoor loopt de bond vanzelfsprekend financiële risico’s. Hieronder is de plaats van 
de database relatie in de structuur van een bond schematisch weergegeven. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.1 Organigram database relatie individuele leden/afnemers (Bron: Van Kolwijk, 2008) 

§5.3.2 Het bondslidmaatschap 

Het bondslidmaatschap is de tweede vorm die door enkele bonden wordt toegepast om individuele 
leden te binden. Onder de respondenten is het voornamelijk de NSkiV die deze constructie toepast. 
Van Kolwijk (NOC*NSF SportAssist) onderscheidt binnen het directe lidmaatschap twee varianten. 
De eerste variant is het directe lidmaatschap op bondsniveau, de tweede variant is het direct 
lidmaatschap op regionaal niveau. Beide varianten zijn nagenoeg hetzelfde alleen liggen de 
verantwoordelijkheden logischerwijs bij de eerste variant bij de sportbond en bij de tweede variant bij 
de regio’s. Vanwege het feit dat de NSkiV het directe lidmaatschap op bondsniveau toepast wordt in 
deze paragraaf deze variant behandeld.  
 
De NSkiV heeft te maken met een hele grote groep mensen die aan wintersport doet. Deze groep is 
voor de NSkiV dan ook een aantrekkelijke potentiële doelgroep die de NSkiV graag aan haar wil 
binden. “Wij hebben nagedacht over hoe wij ervoor kunnen zorgen dat mensen heel voorbereid op wintersport 
gaan”, aldus Avis. Avis onderstreept dat het namelijk niet mogelijk is om wintersport in Nederland 
aan te bieden en dat de NSkiV zich daarom meer moet richten op het plezieriger maken van het 
keuzeproces van de mensen die op wintersport gaan. Daarvoor heeft de NSkiV een aantal producten 
ontwikkeld die aan de mensen aangeboden wordt. Het belangrijkste product dat gezorgd heeft voor 
een enorm vlucht in het ledenaantal is de doorlopende reisverzekering. De Europeesche Verzekering 
was toentertijd (jaren ’90) de enige aanbieder van een doorlopende reisverzekering. De NSkiV is een 
samenwerking aangegaan met de Europeesche verzekering. Als gevolg van die samenwerking krijgen 
mensen bij een lidmaatschap van de NSkiV ook automatisch een doorlopende reisverzekering. Ook 
door het aanbieden van een eigen skiblad is het ledenaantal van de NSkiV ook toegenomen. Avis geeft 
aan dat door deze producten meerwaarde wordt gecreëerd in het lidmaatschap. “Met die nieuwe 
producten zijn wij groot geworden”, aldus Avis. Een groot gedeelte van de mensen die toentertijd de 
producten heeft afgenomen is trouw gebleven. Volgens Avis is dit dé succesformule van de NSkiV. 
Met haar producten streeft de NSkiV ernaar om in te spelen op de voorbereiding van de wintersport 
zodat het maximale plezier uit de wintersport kan worden gehaald.  
 Avis constateert dat de hedendaagse consument andere eisen stelt. Producten dienen steeds 
meer op maat te zijn. Tevens moet geconcurreerd worden met anderen. Avis bedoelt hier niet zozeer 
andere sporten, maar ook andere vormen van gezondheid en beleving. “Wij zijn heel erg aan het 
nadenken over hoe wij nu veel meer waarde kunnen creëren binnen het lidmaatschap. Het moet niet zo zijn dat 
wij alleen een verzekering hebben en een mooi blad, het moet meer zijn”. De NSkiV is heel aanbodgericht, 
maar moet zich volgens Avis meer richten op wat de afnemers vragen. De NSkiV is bezig om dit te 
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veranderen en wil de wintersportmarkt en de doelgroepen daar binnen beter leren kennen. “Je moet 
echt nadenken over hoe je een match kunt maken tussen de wensen van de doelgroepen en je aanbod van diensten 
en producten”, aldus Avis. De NSkiV zet alle doelgroepen naast elkaar en bekijkt hoe de doelgroepen 
bereikt en ondersteund kunnen worden in het keuzeproces van de wintersport. Avis geeft aan dat 
mensen de NSkiV moeten ervaren als de instantie en plaats waar zij naar toe moeten wanneer ze 
informatie of ondersteuning nodig hebben op wintersportgebied.  
 
Van Kolwijk (NOC*NSF SportAssist) geeft aan dat de contributie van de individuele leden afgedragen 
wordt aan de bond. Dit ziet van Kolwijk als voordeel, omdat de bond hierdoor zicht heeft op de 
financiële zaken. Als mogelijk nadeel van deze afdrachtconstructie noemt Van Kolwijk dat wel alle 
administratie geregeld moet worden op bondsniveau. “Je kunt je voorstellen dat het daardoor wel een stuk 
drukker wordt aangezien je natuurlijk ook te maken hebt met je normale ledenadministratie van aangesloten 
verenigingen”, aldus van Kolwijk. Het voordeel is wel dat de sportbond hierdoor alles zelf in de hand 
heeft. Wanneer een bond bijvoorbeeld een promotieactie heeft dan kan dat op een eenduidige manier 
worden gecommuniceerd zonder tussenkomst van andere partijen. Een ander voordeel van het 
bondslidmaatschap is dat de afnemers zien waar de informatie vandaan komt. Ze leggen direct de 
link met de sportbond omdat de bond de afzender is.  

Binnen het bondslidmaatschap is het belangrijk dat nagedacht wordt over machtsverdeling 
tussen verenigingen en individuele leden. “Het is…..raar wanneer een orgaan met individuele leden, die 
eigenlijk niets met de bond te maken willen hebben, wel een grote inspraak heeft in de ALV”, aldus Van 
Kolwijk. Als mogelijke oplossing noemt Van Kolwijk dat statutair het één en ander vast kan worden 
gelegd omtrent de stemverhoudingen tijdens het ALV. Avis geeft aan dat dit bij de NSkiV gebeurd is. 
Binnen de NSkiV is er namelijk voor gekozen om de verenigingen 2/3 van de stemmen te geven en de 
individuele leden 1/3. De individuele leden worden bij de NSkiV vertegenwoordigd in het ALV door 
een provinciale vertegenwoordiger. “Op dit moment is niet eens voor iedere provincie een vertegenwoordiger 
omdat het niet bij de mensen leeft”, aldus Avis. Het risico van zo’n constructie met vertegenwoordigers is 
dat een klein aantal mensen de richting kan bepalen voor duizenden mensen. Ook hier kan volgens 
Van Kolwijk statutair iets over vastgesteld worden. Van Kolwijk geeft aan dat de bond zelf 
aansprakelijk is voor de individuele leden. “Alle zaken die voortvloeien uit het lidmaatschap van de 
individuele leden vormen daarmee een aansprakelijkheidsrisico voor de bond”. Hieronder is de plaats van het 
bondslidmaatschap in de structuur van een sportbond schematisch weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.2 Organigram direct lidmaatschap aan de bond (Bron: Van Kolwijk, 2008) 

§5.3.3 Het stichtingslidmaatschap 

Volgens Van Kolwijk (NOC*NSF SportAssist) bestaan er binnen het stichtingsvorm twee varianten. 
De eerste variant is dat de stichting lid is van de bond en de tweede variant is dat de stichting een 
losstaande organisatie is die geen lid is van de bond. Beide varianten worden behandeld. Onder de 
respondenten zijn twee sportbonden, te weten de NGF en de NTFU, die de eerste variant toepassen. 
De tweede variant wordt toegepast door de KNBLO. Beide vormen komen in deze paragraaf aan bod. 

§5.3.3.1 Stichting lid van de bond 

De NGF heeft besloten om een stichtingslidmaatschap toe te passen nadat bleek dat het aantal 
individuele leden gestegen was naar ongeveer 150.000. Deze mensen moesten ergens binnen de 
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huidige structuur geplaatst worden. De NGF heeft getwijfeld tussen een virtuele vereniging en een 
stichting. Uiteindelijk is gekozen voor de stichting omdat dan ‘gewoon’ dingen gedaan kunnen 
worden zonder 150.000 mensen om hun mening te hoeven vragen. “…democratie bestaat niet in een 
groep van 150.000 mensen, daar kun je geen vereniging mee draaien”, aldus Heyster. Eén van de voordelen 
die Heyster noemt is dat bij een stichting de mensen geen inspraak hebben. Heyster is ervan overtuigd 
dat de mensen ook geen inspraak willen hebben. “Als je gaat golfen wil je geen inspraak, je wilt gewoon 
lekker sporten”, aldus Heyster.   
De NTFU maakt ook gebruik van een stichting om individuele leden onder te brengen. Veerman geeft 
aan dat twee redenen ten grondslag liggen aan de keuze voor de stichting. De eerste reden is dat het 
financieel-juridisch makkelijker was en de tweede reden is dat een individueel lid via deze constructie 
geen stemrecht heeft in de Unieraad. Wanneer individuele leden wel stemrecht zouden hebben dan 
krijg je volgens Veerman een heel ander beeld. Deze groep zou dan namelijk meer stemrecht hebben 
dan de verenigingen en dat kan de koers van een sportbond, in dit geval de NTFU, drastisch 
veranderen. Voor veel verenigingen is dat een doorn in het oog en daarom heeft de NTFU gekozen 
voor de stichtingvariant. De stichting fungeert volgens Veerman als een ‘doorgeefluik’. Er zijn 
inkomsten vanuit de contributie, maar deze komen direct ten goede aan de NTFU. “Daar kunnen wij 
weer dingen doen die goed zijn voor de verenigingen”, aldus Veerman.  

De stichting wordt door de NTFU Fietsport Nederland genoemd en is lid van de NTFU en 
moet dus ook aan de statuten van de NTFU voldoen. Het dagelijks bestuur van de NTFU heeft ook 
zitting in het bestuur van verenigingen. Van Kolwijk (NOC*NSF SportAssist) noemt dit aan de ene 
kant een voordeel omdat dit scheve verhoudingen voorkomt, maar de andere kant een nadeel 
aangezien het extra druk legt op de bestuursleden. Veerman geeft aan dat de boekhouding en 
begroting bij de NTFU ligt. De stichting wordt door Veerman getypeerd als een ‘lege huls’, een echt 
statutair technisch iets. Onder de stichting ‘hangen’ vier concepten die gebaseerd zijn op de 
doelgroepen van de NTFU. De producten die de NTFU aanbiedt aan deze vier groepen zijn voor 80-
90% aan de achterkant precies hetzelfde. “Gelukkig maar ook want anders worden wij gek”, aldus 
Veerman.  
 
Van Kolwijk (NOC*NSF SportAssist) noemt naast de kenmerken die door de NGF en de NTFU 
genoemd zijn nog een aantal kenmerken van het stichtingslidmaatschap. Individuen die aangesloten 
zijn bij een stichting worden bijvoorbeeld niet gezien als leden maar als donateurs. Dit heeft eventuele 
gevolgen voor de verdeling van de Lotto-gelden. Op dit moment is namelijk de discussie gaande 
binnen de Sportnota 2012 wat verstaan moet worden onder een lid. Wanneer daar uit komt dat een 
donateur niet beschouwd wordt als lid dan betekent dit dat de bonden die met een stichting werken 
minder Lotto-gelden krijgen. De hoogte van de Lotto-gelden die een bond krijgt wordt namelijk 
bepaald door het aantal leden dat aangesloten is bij de sportbond.  
 Individuele leden hebben bij een stichtingslidmaatschap geen stemrecht. De stichting 
daarentegen wel. In de machtsstructuur zit de stichting volgens Van Kolwijk min of meer op gelijke 
hoogte als de regio’s. Van Kolwijk waakt voor het feit dat wanneer de stichtingsvorm wordt toegepast 
de machtsevenwicht kan gaan verschuiven. Het is verstandig om daar iets over op te nemen in de 
statuten om op die manier de verhouding te bepalen. Daarnaast is het een gevaar dat de stichting zich 
kan gaan afscheiden wanneer zij zich ‘niet gehoord’ voelt. Dit kan voorkomen worden door mensen 
uit het eigen bestuur zitting te laten nemen in het bestuur van de stichting. Deze constructie wordt 
zoals eerder aangegeven ook toegepast bij de NTFU.  

Een laatste nadeel dat Van Kolwijk noemt is dat de fiscus bij een stichtingsvorm overtuigd 
moet worden dat de donateurs eigenlijk leden zijn. Wanneer individuen als leden worden gezien 
levert dit allerlei voordelen op voor de sportbond, wanneer zij gezien worden als donateurs niet. Het 
is dus interessant voor de bonden om de donateurs als leden te rekenen. “Hier moet je echter de fiscus 
weten te overtuigen en dat is een lastig karwei”, aldus Van Kolwijk. Op de volgende pagina is de plaats 
van de stichting in de structuur van een sportbond schematisch weergegeven (figuur 5.3). 
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Fig. 5.3 Organigram stichting lid van de bond (Bron: Van Kolwijk, 2008) 

§5.3.1.2 Stichting geen lid van de bond 

De KNBLO is een organisatie die onder andere de stichtingsvariant toepast waarbij de stichting geen 
lid is van de bond. Bronkhorst geeft aan dat de stichting en de bond echter wel heel nauw verbonden 
zijn met elkaar. Zo is namelijk de vice-voorzitter van de bond voorzitter van de stichting. Hierdoor 
blijven de lijnen ‘kort’. De voornaamste reden waarom de KNBLO voor deze constructie heeft 
gekozen is omdat de KNBLO het, volgens Bronkhorst, vanwege fiscale redenen niet moet willen om 
grote evenementen te organiseren. Hiermee doelt Bronkhorst onder ander op de jaarlijkse Nijmeegse 
Vierdaagse. De stichting is bij de KNBLO niet een op zichzelf staand orgaan, de KNBLO heeft 
namelijk wel degelijk invloed. Dit is ook in de statuten vastgelegd. Zo mag de stichting pas belangrijke 
zaken gaan veranderen wanneer de bond daarvoor toestemming geeft. “Aan de ene kant willen wij de 
boel iets meer ontvlechten, maar aan de andere kant is het wel fijn om er invloed op te kunnen hebben”, aldus 
Bronkhorst. 
 
Van Kolwijk (NOC*NSF SportAssist) noemt de machtsverdeling het grootste verschil tussen beide 
stichtingsvarianten. De stichting die geen lid is van een bond heeft namelijk geen inspraak in het ALV. 
Van Kolwijk typeert zo’n stichting als een ‘lege huls’. Deze variant wordt met name toegepast door 
bonden die evenementen organiseren zoals de KNBLO. Een andere bond die deze constructie toepast 
is de Nederlandse Triatlon Bond (NTB). Mensen die zich inschrijven voor een evenement, schrijven 
zich als het ware in bij de stichting. Dit merken de deelnemers niet, want dit is puur administratief. 
Van Kolwijk is van mening dat de mensen het ook niet veel kan schelen “De mensen die deelnemen aan 
een evenement zou het ook allemaal een zorg zijn. Die willen ook nergens lid van worden, die willen gewoon 
meedoen aan een evenement en verder niets”, aldus Van Kolwijk. Dit is ook de voornaamste reden 
waarom bonden kiezen voor deze constructie. Deze mensen kunnen vanzelfsprekend dan ook niet 
beschouwd worden als lid. Het heeft daarom geen invloed op de het ledenaantal van de bond en de 
daarmee samenhangende Lotto-gelden.  
 Van Kolwijk onderstreept dat het belangrijk is op te passen dat de stichting geen apart orgaan 
wordt waar geen binding meer mee is. Wanneer dit wel gebeurt kunnen de bond en de stichting 
helemaal uit elkaar groeien en dus uiteindelijk uit elkaar gaan. Dit is volgens Van Kolwijk, op te 
lossen door mensen uit het bondsbestuur zitting te laten nemen in het stichtingsbestuur. Hetgeen ook 
door de KNBLO wordt gedaan. Dit wordt misschien wel lastig aangezien niemand zitting wil nemen 
in een ‘lege huls’. Op de volgende pagina is plaats van de stichtingsvariant, waarbij de stichting geen 
lid is van de bond, in de structuur van een sportbond schematisch weergegeven (figuur 5.4) 

§5.3.3 De virtuele vereniging 

De vierde bindingsvorm die in de sportwereld te onderscheiden is, is de virtuele verenigingsvorm. 
Individuele leden worden ondergebracht in een virtuele vereniging. Boesmans (CMR) geeft aan dat 
een virtuele vereniging eigenlijk hetzelfde is als een normale vereniging, alleen is er geen fysieke 
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Fig. 5.4 Organigram stichting geen lid van de bond (Bron: Van Kolwijk, 2008) 
 

accommodatie of zelfs niet eens een bestuur. De KNBLO is de bond onder de respondenten die de 
virtuele verenigingsvorm toepast om individuele leden in onder te brengen. Bronkhorst vertelt dat de 
KNBLO inmiddels bezig is om deze structuur te veranderen. In de huidige situatie kent de KNBLO 
tien aparte regionale virtuele verenigingen waaronder de individuele leden ‘hangen’. Het zijn 
verenigingen met ieder zijn eigen contributies en afdrachten. Hierdoor ontstaan volgens Bronkhorst 
rare situaties. “Je betaalt voor precies hetzelfde in bijvoorbeeld Limburg aanzienlijk meer dan in bijvoorbeeld 
Zeeland”. In totaal heeft de KNBLO 12.000 leden die lid zijn van één van de virtuele verenigingen. 
Bronkhorst vermeldt dat deze groep de laatste jaren sterk is gegroeid en dat dit aangeeft dat het 
individuele lidmaatschap ontzettend groeit. Volgens Bronkhorst heeft dit voornamelijk te maken met 
het feit dat mensen toch ergens bij willen horen. 
 Als reden waarom de KNBLO voor de constructie heeft gekozen noemt Bronkhorst het feit dat 
kringen al een individueel lidmaatschap hadden en dit ook graag wilden behouden. De KNBLO heeft 
toen aangegeven dat dit omgebouwd moest worden naar iets wat elke regio moet doen. “Het is dus een 
oplossing geweest om ervoor te zorgen dat die individuele leden wel in de regio’s konden blijven”, aldus 
Bronkhorst. Boesmans (CRM) noemt dat deze vorm vanuit het creëren van draagvlak bij de achterban 
erg slim is, maar vanuit efficiency helemaal niet. Individuele leden worden lid van een regio en niet 
van de bond. Wanneer leden zich aanmelden dan wordt dit doorgegeven aan de regiovereniging en 
die sluit het lidmaatschap af. Hier gaat soms weer twee weken overheen voordat een regiovereniging 
actie onderneemt. Boesmans geeft aan dat hierdoor soms potentiële leden afhaken. De centrale 
marketing wordt ook moeilijk aangezien het continu via de verenigingen moet. 
 Bronkhorst vertelt dat het voor de KNBLO veel praktischer is wanneer de regioverenigingen 
fuseren tot één nieuwe vereniging. Hierdoor hoeven niet alle 12.000 individuele leden persoonlijk te 
worden benaderd met de vraag of zij opnieuw lid willen worden van de vereniging. Hiervoor zijn 
namelijk ook nog eens de handtekeningen nodig van de leden. Wanneer je verenigingen laat fuseren 
dan is het een besluit van de vereniging en gaan alle leden automatisch over naar de nieuwe 
vereniging. De fusie van de regioverenigingen gaat binnenkort om praktische redenen plaatsvinden 
bij de KNBLO. 
 
Volgens Bronkhorst zitten er een aantal voordelen aan de verenigingsvorm. Zo moeten de virtuele 
verenigingen iemand afvaardigen in het bestuur van de bond om de belangen van de individuele 
leden in de gaten te houden. De verenigingen dienen er voor te zorgen dat de afgevaardigden de 
juiste informatie krijgen van de leden. Dit is allemaal de taak van de verenigingen en niet van de 
KNBLO. Een virtuele vereniging heeft ook dezelfde structuur als een ‘normale’ vereniging. Van 
Kolwijk (NOC*NSF SportAssist) noemt dat virtuele verenigingen een eigen bestuur en statuten 
hebben. Bronkhorst noemt het feit dat leden van een virtuele vereniging ook echt als leden worden 
beschouwd een voordeel. Hierdoor is de KNBLO er zeker van dat de individuele leden meetellen in 
verdeling van de Lotto-gelden. 
 Een nadeel van een verenigingsvorm is dat wanneer de KNBLO een ALV heeft alle leden 
moeten worden opgeroepen. “Dan hebben wij de Goffert nodig!”, aldus Bronkhorst. Bronkhorst geeft aan 
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dat hier wel aandacht aan moet worden geschonken maar dat in de praktijk de mensen toch niet 
zullen komen. Er zit dus min of meer een ‘schijndemocratie’ in volgens Bronkhorst.  
 
Van Kolwijk (NOC*NSF SportAssist) geeft aan dat wanneer gekozen wordt voor een verenigingsvorm 
de democratie goed in de gaten moet worden gehouden. Het moet voorkomen worden dat het orgaan 
individuele leden meer zeggenschap heeft dan de ‘normale’ verenigingen. Hiervoor kan één en ander 
statutair vastgelegd worden. “Hierdoor kan voorkomen worden dat verenigingen of regio’s moeilijk gaan 
doen”, aldus Van Kolwijk. Producten die aangeboden worden door de KNBLO aan de individuele 
leden moeten echt een meerwaarde vormen voor de lopers. Alleen dan zullen zij lid worden volgens 
Bronkhorst. Mensen die bij de KNBLO een individueel lidmaatschap afsluiten zijn vooral 
voordeellopers. Zij willen met name korting op tochten. “Omdat wij toch al niet zo hoog zitten in de 
contributieafdracht kunnen wij al heel snel laten zien dat mensen er veel voordelen bij hebben om een individueel 
lidmaatschap af te sluiten. Echt de mensen laten zien dat zij, wanneer ze het lidmaatschap afsluiten, het er al 
eigenlijk uit hebben”, aldus Bronkhorst. Binnen het lidmaatschap dat, €25 kost, krijgen de leden 
voordelen op de tochten, een landelijk wandelprogramma en magazines. Het grote verschil met een 
verenigingslidmaatschap is dat de tochten gratis zijn bij een verenigingslidmaatschap. Bovendien 
komt hier volgens Bronkhorst ook het sociale aspect om de hoek kijken. Hieronder is de plaats van de 
virtuele vereniging in de structuur van een sportbond weergegeven. 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

   
   
 
  
 
  
 
   
 
Fig. 5.5 Organigram virtuele vereniging individuele leden (Bron: Van Kolwijk, 2008) 

§§55..44  VVeerraannttwwoooorrddiinngg  bbiinnnneenn  ddee  oorrggaanniissaattiiee  
Alle respondenten geven aan dat de bij de bond aangesloten verenigingen in eerste instantie een 
andere vorm van binding zien als concurrentie. De mate waarop is echter wel sport afhankelijk. Van 
Keulen geeft aan dat atletiekverenigingen wel zien dat zij niet al die 1,3 miljoen mensen die meedoen 
aan een evenement binnen hun eigen vereniging kunnen herbergen. Daar hebben zij de mogelijkheid 
gewoon niet voor volgens Van Keulen. Het heeft bij de Atletiekunie ook niet lang geduurd om het 
bondslidmaatschap ‘erdoor’ te krijgen. Verenigingen konden hiermee instemmen nadat ze eerst de 
mogelijkheid hadden gekregen om bij  het bestuur en de Unieraad punten in te brengen. In totaal 
heeft het, volgens Van Keulen, niet meer dan een half jaar geduurd.  
 
Avis (NSkiV) is van mening dat het voor verenigingen moeilijk is wanneer je de verenigingen moet 
laten besluiten dat de macht anders georganiseerd moet worden. Binnen de NSkiV is dat een traject 
van een aantal jaren geweest. Het is volgens Avis belangrijk dat de machtsverdeling een 
weerspiegeling is van wie je bent. “Het is niet voor niets dat 2/3 van de stemmen voor de sport is”, aldus 
Avis. Hierdoor kan er nooit een andere koers worden gevaren omdat de verenigingen altijd de meeste 
stemmen hebben.  

Avis geeft aan dat de verenigingen duidelijk moet worden gemaakt dat het individueel lid 
niet vergeleken kan worden met een verenigingslid. Het zijn totaal andere mensen. Iemand die lid is 
van een vereniging zoekt een andere toegevoegde waarde dan iemand die alleen lid wil zijn van een 
bond. Mensen die lid zijn van een vereniging zijn bijvoorbeeld meer opzoek naar het sociale aspect 
van sport. Binnen de NSkiV is het zo dat mensen van het directe lidmaatschap overstappen naar het 
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verenigingslidmaatschap. Wanneer iemand lid is van een vereniging gaat deze volgens Avis echt niet 
overstappen op een direct lidmaatschap aangezien dit lidmaatschap geen meerwaarde heeft voor de 
beleving van de wintersport.  
 
Bronkhorst geeft aan dat de KNBLO een lang traject heeft moeten doorstaan alvorens het individuele 
lidmaatschap kon worden doorgevoerd. Hiervoor zijn enkele discussies gevoerd met verenigingen. 
Als één van de belangrijkste discussies noemt Bronkhorst de financiële discussie. De discussie ging 
voornamelijk over de hoogte van het lidmaatschap. “Wij hebben helemaal onze producten en diensten 
doorberekend zodat wij konden zien hoeveel het ons per lid kost”, aldus Bronkhorst. De KNBLO heeft de 
uitkomsten laten zien tijdens regiovergaderingen. Tijdens de vergadering heeft de KNBLO aan de 
verenigingen gevraagd welke producten en diensten zij belangrijk vinden. Wanneer verenigingen 
aangaven een bepaald product belangrijk te vinden dan konden zij gelijk zien hoeveel dit ging kosten. 
Hiermee werd duidelijk dat sommige producten en diensten niet konden worden gerealiseerd 
wanneer de contributie €5 zou blijven. Dat moment heeft de KNBLO aangegrepen om onderscheid te 
maken tussen verenigingsleden en individuele leden. De KNBLO heeft hierbij aangegeven solidair te 
blijven met de verenigingen. “De verenigingen doen dingen waar de individuele leden profijt van hebben, dus 
het is dan te rechtvaardigen dat wanneer een verenging dat doet deze minder hoeft af te dragen aan de bond dan 
individuele leden”, aldus Bronkhorst. De KNBLO is vervolgens een discussie gestart met verenigingen 
en liet de keuze aan de verenigingen. Of het verenigingslidmaatschap moest omhoog van €5 naar €16 
vanwege de kosten voor de producten, of er kon gekozen worden voor een onderscheid in 
verenigingsleden en individuele leden. Hiermee zou het lidmaatschap voor een verenigingslid €6,50 
worden en voor individuele leden €25. Voor de vereniging is dit een reden geweest om in te stemmen 
met het individuele lidmaatschap. Bronkhorst geeft aan dat dit wel een beetje ’tricky’ is geweest, maar 
dat het nu goed uitpakt. “Het is een spel wat je met z’n allen moet spelen”, aldus Bronkhorst.  
 
Veerman (NTFU) geeft aan dat de toerfietsverenigingen het individuele lidmaatschap als grote 
concurrent zagen. Het heeft de NTFU ongeveer een half jaar gekost alvorens er genoeg draagvlak 
gecreëerd was. “Wij hebben de verenigingen meegenomen in het denktraject van waarom wij nou die mensen 
aan ons willen gaan binden”, aldus Veerman. De NTFU heeft aan de verenigingen aangegeven dat de 
NTFU niet gezien moet worden als concurrent. De vereniging blijft altijd de ‘hardcore’ business van 
de NTFU. Alle ledenwervingsactiviteiten zijn er uiteindelijk op gericht om de mensen richting de 
verenigingen te krijgen. Dit heeft de NTFU continu gecommuniceerd naar de verenigingen. Veerman 
geeft aan dat de NTFU een aantal concessies heeft moeten doen alvorens de verenigingen ‘mee te 
krijgen’. Zo moest het stemrecht binnen de Unieraad goed geregeld zijn. Dit wil zeggen dat de 
verenigingen altijd meer stemmen moeten hebben dan de individuele leden. Hiervoor heeft de NTFU 
dan ook een stichting opgericht. Daarnaast heeft de NTFU ook nog een financiële concessie moeten 
doen, namelijk dat individuele leden meer betalen voor de producten en diensten van de NTFU dan 
de verenigingsleden. Het verenigingslidmaatschap kost €50 en het individuele lidmaatschap €62,50. 
Dit is echter voor de NTFU geen grote concessie geweest. “Wij weten echter wel dat heel veel mensen niet 
zitten te wachten op een verenigingslidmaatschap en daarom best die hogere prijs wil betalen”, aldus Veerman. 
Om de verenigingen op de hoogte te stellen van het individuele lidmaatschap heeft de NTFU veel 
rondes gemaakt. Volgens Veerman zelfs zoveel dat de verenigingen er moe van werden. “Op een 
gegeven moment kwam ik bij een vergadering en zeiden mensen; oh ga jij weer een verhaal vertellen? Daar heb je 
hem weer!”, aldus Veerman. De NTFU heeft ongeveer een jaar uitgetrokken voor de rondes. In eerste 
instantie is in alle districten het verhaal gepresenteerd. Hierbij hebben alle districtsbesturen tien tot 
vijftien verenigingen mogen uitnodigen. Veerman geeft aan dat hij hierdoor feedback heeft gehad en 
daardoor de plannen op sommige punten iets heeft aangepast. De plannen werden volgens Veerman  
sterker en door een bredere groep gedragen. Vervolgens is de NTFU de districtsvergaderingen 
afgegaan en heeft ook hier presentaties gehouden. “Je bent dus continu op zoek naar de interactie met 
verenigingen en districten om te komen tot een plan dat door een grote groep gedragen wordt”, aldus Veerman. 
Bij sommige verenigingen kwam de NTFU zelfs vier keer. De NTFU heeft ervoor gekozen om met een 
aantal verenigingen die continu tegen waren persoonlijk in gesprek te gaan. Veerman geeft aan dat de 
verenigingen niet in één keer voor waren, maar dat zij zich in ieder geval gehoord voelden en dat 
vonden zij belangrijk. In een volgende vergaderingen hebben deze verenigingen zich een stuk milder 
opgesteld. 
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Heyster (NGF) is van mening dat het belangrijk is om verenigingen duidelijk te maken dat 
tegenwoordig anders gedacht wordt over georganiseerd sporten als vroeger. Sporters hoeven volgens 
Heyster niet perse lid te zijn van een vereniging, zij hechten namelijk veel waarde aan vrijheid. Binnen 
de NGF is ervoor gekozen om duidelijk naar de verenigingen te communiceren dat niet alleen de NGF 
baat heeft bij meer golfers maar dat het ook geldt voor golfverenigingen. Een heleboel vrije golfers 
worden gestimuleerd om meer te gaan golfen. Dit kunnen zij onder andere op banen van een 
golfvereniging. Hierdoor heeft de vereniging meer inkomsten omdat de golfers een kaartje nodig 
hebben. Heyster geeft aan dat ook de commerciële golfcentra het individuele lidmaatschap als 
concurrent zien. “Ook aan hen maken wij duidelijk dat meer golfers tot meer vraag naar de baan leidt”, aldus 
Heyster. Het is voor sportbonden volgens Heyster belangrijk om in kaart te brengen wat de huidige 
producten en diensten zijn die de bond aanbiedt en op welke doelgroep deze gericht zijn. Daarnaast 
geeft Heyster aan dat het ook belangrijk is om na te gaan wat de behoeften zijn van de potentiële 
afnemers.  
 
Boesmans (CRM) noemt ook de doelgroepbenadering als belangrijk facet in de verantwoording ten 
opzichte van de vereniging. Boesmans ziet echter wel enkele valkuilen in het toepassen van een 
individueel lidmaatschap. Zo is er binnen de bonden een besluitvormingsstructuur die relatief veel 
tijd kost. Bonden kunnen een plan hebben, maar door de structuur kan het wel een jaar duren voordat 
het plan is goedgekeurd. “De fase van bedenken, ontwikkelen, schrijven, draagvlak creëren duurt in 
sportorganisaties vaak heel lang omdat het over zoveel schijven moet”, aldus Boesmans. Daarnaast acht 
Boesmans het belangrijk dat niet al het geld en middelen ingezet worden om de veranderingen door 
te voeren. Er gaan namelijk veel veranderingen mis en bovendien is hetgeen wat je al jaren succesvol 
doet je kracht. Ook intern moet volgens Boesmans alles goed geregeld zijn alvorens richting 
verenigingen gecommuniceerd kan worden. “Een bond die bijvoorbeeld een individueel lidmaatschap wil 
toepassen dient dit zover te hebben doorontwikkeld dat verenigingen er ‘ja’ tegen zeggen”, aldus Boesmans. 
Verenigingen beslissen uiteindelijk of een verandering doorgevoerd wordt of niet. Boesmans geeft aan 
dat het daarom belangrijk is om te communiceren met de verenigingen. Het kan voorkomen dat een 
bepaalde verandering zorgt voor een afname van het aantal verenigingsleden, maar dat het wel meer 
individuele leden oplevert. “Hier komt voor verenigingen en de bond het Prisoners Dilemma naar voren”, 
aldus Boesmans. Dit houdt in dat verenigingen voor de keuze staan om te kiezen voor het individuele 
belang of voor het algemeen belang van de sport. Wat volgens Boesmans belangrijk is bij het 
‘overtuigen’ van de verenigingen is dat er een verschil wordt gemaakt in toegevoegde waarde in het 
individuele lidmaatschap en het verenigingslidmaatschap. Wanneer een verenigingslidmaatschap ten 
opzichte van een individueel lidmaatschap weinig toegevoegde waarde heeft dan hebben mensen 
geen zin om over te stappen van het individuele naar het verenigingslidmaatschap. 

§§55..55  IInnddiivviidduuaalliisseerriinngg  
Naast specifieke vragen over de bindingsvormen is de respondenten ook gevraagd naar hun mening 
over de invloed van individualisering. In deze paragraaf wordt de mening van de respondenten 
behandeld. Hierbij worden resultaten gekoppeld aan theorieën die behandeld zijn in hoofdstuk drie.  
 
Boesmans (CRM) omschrijft individualisering als een trend die heel veel gebruikt wordt en die 
misschien ook wel te onderbouwen is. Boesmans is van mening dat mensen vanuit de kern altijd 
groepsdieren zijn en koppelt daarom de term flexibilisering vast aan individualisering. “De manier 
waarop mensen met die groep omgaan is heel erg veranderd ten opzichte van twintig dertig jaar geleden”. 
Boesmans gaat hierbij ook dieper in op de jeugd en is van mening dat de waarden die jeugd belangrijk 
vindt niet veranderd zijn, alleen de manier waarop is wel compleet veranderd. Tegenwoordig heeft de 
jeugd veelal contact via de digitale snelweg en niet meer via een vriendengroepje na schooltijd. 
Boesmans vindt individualisering echter een gevaarlijke term aangezien veel mensen 
individualisering interpreteren als zijnde dat iedereen alles alleen doet. “Daar geloof ik per definitie niet 
in”, aldus Boesmans. Mensen zijn volgens Boesmans altijd op zoek naar mensen die op dezelfde 
manier hetzelfde doen. Alleen de manier waarop mensen op zoek gaan is sterk veranderd. Dit komt 
overeen met de gedachte van Duyvendak en Hurenkamp (2004). Duyvendak en Hurenkamp (2004) 
stellen dat de hedendaagse mens zich niet op meer dezelfde wijze nog op dezelfde intensiteit bindt. 
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Dit leidt tot de toenemende vraag naar vluchtige relaties en connecties. Duyvendak en Hurenkamp 
(2004) spreken in deze over lichte gemeenschappen.  
 
Veerman (NTFU) noemt individualisering een ‘containerbegrip’. Het is volgens Veerman namelijk 
makkelijk te gebruiken als verklaring van het teruglopen van ledenaantallen en dergelijk. Hiermee 
deelt Veerman de mening van Schnabel (2004). Schnabel geeft namelijk aan dat de neiging bestaat om 
ieder teken van verminderde sociale cohesie te beschouwen als een bewijs van individualisering. 
Veerman is verder van mening dat individualisering geen invloed heeft op het fietsen omdat mensen 
dit altijd al individueel deden. Mensen willen aan de ene kant meer op zichzelf aangewezen zijn, maar 
aan de andere kant denkt Veerman dat daar een kentering in gaat komen omdat mensen toch meer 
geborgenheid gaan opzoeken in hun eigen kring. Sportbonden moeten volgens Veerman veranderen. 
“Sportbonden moeten kortere bindingsvormen aan gaan bieden, veel meer aangepast aan de tijden en ruimte van 
mensen”. Mensen gaan zich volgens Veerman anders organiseren, maar blijven om in de woorden van 
Duyvendak en Hurenkamp (2004) te blijven ‘kuddedieren’.  
 
Bronkhorst (KNBLO) is van mening dat je aan de ene kant heel veel met individualisering kunt, maar 
aan de andere kant ook weer helemaal niets. Het belangrijkste van het ‘individualiseringsverhaal’ is 
volgens Bronkhorst dat mensen kunnen sporten wanneer zij willen. “Mensen maken zelf een keuze of zij 
dat alleen willen beoefenen of dat zij wel de behoefte hebben om iets met elkaar te doen zonder meteen lid te 
moeten worden van een vereniging”, aldus Bronkhorst. Binnen de wandelsport ziet Bronkhorst dat 
mensen best ergens aan mee willen doen en daar ook wel voor willen betalen, maar dat zij geen 
behoefte hebben aan een verenigingslidmaatschap. Dit is volgens Bronkhorst een deelproces van 
individualisering.  

Van Kolwijk (NOC*NSF SportAssist) is net zoals Bronkhorst van mening dat mensen steeds 
meer dingen op hun eigen manier doen en ook op momenten dat het hen het beste uitkomt. Volgens 
Van Kolwijk ontstaat er hierdoor echt een 1 op 1 relatie tussen de bond en het individuele lid. Toch 
constateert Van Kolwijk dat ondanks het feit dat sporters iets persoonlijk afnemen zij toch op zoek zijn 
naar andere mensen die precies hetzelfde doen. Het is volgens Van Kolwijk belangrijk dat 
sportbonden ondanks de ontwikkelingen omtrent individualisering klantgericht blijven.  
 
Van Keulen (Atletiekunie) geeft aan dat zowel binnen als buiten de sport individualisering 
plaatsvindt. Van Keulen is van mening dat mensen in zijn algemeenheid steeds individueler worden. 
“Mensen willen niet teveel attachments hebben en houden niet van regeltjes”, aldus Van Keulen. Binnen het 
hardlopen merkt Van Keulen dat mensen vaak zeggen niet naar een vereniging te willen omdat zij 
dan in een groep moeten sporten. Hiermee doelt Van Keulen indirect op de de-institutionalisering die 
door Felling, Peters en Scheepers (2000) genoemd wordt. Felling, Peters en Scheepers (2000) stellen dat 
binding die individuen hebben met traditionele instituties verzwakt. Putnam (2000) gaat hierin nog 
iets verder en vindt dat mensen zich helemaal niet meer willen binden. “Overal richt men zich op het 
individu”, aldus Van Keulen, “In de supermarkt kun je bijvoorbeeld eenpersoons verpakkingen krijgen”. 
Sommige individuen sporten volgens Van Keulen juist wel graag in groepen en dus wel op zoek naar 
hechtzaamheid. De Atletiekunie zit in de ‘luxe’ positie dat zij kan zeggen dat individualisering geen 
invloed heeft op de ledenaantallen aangezien zij als bond alleen maar groeien. Deze opvatting kan ook 
andersom beredeneerd worden door te zeggen dat juist de individualisering er voor zorgt dat 
individuele sporten zoals hardlopen populairder worden.  
 
Avis (NSkiV) ziet individualisering als een verschuiving van de manier waarop mensen de tijd in 
delen. In de optiek van Avis laten mensen zich steeds minder sturen dan vroeger. “Vroeger kreeg je van 
acht tot tien uur bijvoorbeeld tennisles, maar dat past tegenwoordig niet meer omdat ik later uit mijn werk kom 
of sterker nog, ik heb ’s avonds andere verplichtingen”, aldus Avis. Het gedrag van mensen is veranderd 
volgens Avis. Zo willen mensen tegenwoordig niet meer dat de keuzes voor hen gemaakt worden 
maar dat zij zelf de keuzes maken. De behoefte aan meer keuzemogelijkheden wordt ook door Van 
Asseldonk (2000) genoemd. Avis is van mening dat individualisering wel één van de factoren is die 
meespeelt in het teruglopen van ledenaantallen. Hierbij is Avis meer geneigd om eerst te kijken wat 
de rol is van de NSkiV. Als je als bond namelijk weet dat het een trend is kun je het volgens Avis ook 
ombuigen tot een kans. Avis geeft aan dat het aanbod niet meer het belangrijkste is, maar dat meer 
vanuit de vraag gedacht moet worden. “Individualisering sec hoeft niet per definitie een daling te 
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betekenen”, aldus Avis. Het heeft meer te maken met het feit dat sportbonden achter zijn gebleven met 
het aanbieden van alternatieven die wel passen bij de vraag. Boesmans (CRM) deelt deze mening en 
geeft aan dat de afname van ledenaantallen van de KNZB niet zozeer ligt aan externe factoren zoals 
individualisering, maar aan het feit dat bonden zoals de KNZB hier niets mee heeft gedaan. “Ik denk 
dat het te laat gezien is”, aldus Boesmans. 

§§55..66  TToott  bbeesslluuiitt  
In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de bindingsvormen die binnen de sportwereld te 
onderscheiden zijn. Aan de hand van de topics die aan de orde zijn gesteld in de interviews met zeven 
respondenten zijn in dit hoofdstuk resultaten behandeld en analyses gemaakt. Het eerste topic dat is 
besproken is ‘ongebonden sporten’. Hieruit is naar voren gekomen dat er drie typen ongebonden 
sporters onderscheiden kunnen worden. Boesmans noemt als eerst de individuele ongebonden 

sporters. Dat zijn mensen die op eigen houtje een sport beoefenen zonder lid te zijn van een 
sportvereniging. De tweede groep die Boesmans onderscheidt zijn de grijze leden. Hieronder worden 
mensen verstaan die wel sporten bij een vereniging, maar die door de vereniging niet door worden 
gegeven aan de landelijke sportbond. Mensen die op deze wijze hun sport beoefenen zijn in 
tegenstelling tot de individuele ongebonden sporters wel op zoek naar de sociale aspecten van het 
sporten bij een vereniging. De laatste groep die Boesmans onderscheidt is een opvallende groep. Het 
zijn namelijk mensen die wel sporten in sterk georganiseerd verband, bijvoorbeeld binnen 
verenigingen of competities, maar waarbij die verenigingen en competities niet aangesloten zijn bij de 
landelijke bond. In deze wordt gesproken over verborgen of wilde verenigingen en/of competities. 
 Binnen het topic ‘ongebonden sporten’ zijn ook de redenen waarom mensen sporten in 
ongeorganiseerd verband aan de orde gekomen De respondenten geven voornamelijk aan dat mensen 
tegenwoordig steeds meer op zoek zijn naar flexibiliteit in het sporten. Dit heeft onder andere te 
maken met het feit dat de werkdruk de laatste jaren is toegenomen. Binnen een vereniging is de 
flexibiliteit vaak niet terug te vinden aangezien verenigingen in de meeste gevallen vastzitten aan 
vooraf vastgestelde tijden. Een zwemvereniging heeft bijvoorbeeld maar een beperkt aantal uren 
waarop zij badwater tot hun beschikking hebben. Hierdoor kunnen zij de flexibiliteit niet aanbieden 
aan zwemmers. Sportcentra bieden juist wel die flexibiliteit aan. In Rapportage Sport (2006) is dan ook 
een explosieve groei te zien van bijvoorbeeld fitnesscentra.  
 Een andere reden waarom mensen ongebonden sporten is volgens de respondenten dat zij 
geen verplichtingen willen hebben en dus ‘gewoon’ willen sporten wanneer en hoe het hen het beste 
uitkomt. Binnen verenigingen hebben leden vaak verplichtingen die bij een lidmaatschap komen 
kijken. Zo dienen leden bij sommige verenigingen bardiensten te draaien of andere vrijwilligerstaken 
te beoefenen. Volgens enkele respondenten wil de hedendaagse sporter deze verplichtingen niet meer. 
Van Keulen noemt daarnaast een andere reden waarom mensen ongebonden sporten, namelijk dat 
sporters tegenwoordig veel informatie via de digitale snelweg kunnen halen. Hierdoor is de 
meerwaarde van een vereniging minder geworden. Sporters hoeven niet perse lid te zijn van een 
vereniging om specifieke begeleiding te krijgen. Op internet zijn veel schema’s en adviezen te vinden 
die de sporter vaak geheel kosteloos kan gebruiken. Avis legt niet alleen de nadruk op externe 
factoren, maar geeft aan dat het ongebonden sporten ook interne oorzaken heeft. Zo dient een bond 
zich duidelijk te positioneren binnen de sportwereld anders krijgt de bond geen naamsbekendheid. 
Hierdoor weten sporters soms niet dat een bond of vereniging kan voorzien in hun behoeften. 
 
Doordat een verenigingslidmaatschap soms een te grote stap is bieden sportbonden andere vormen 
van binding aan. Hiermee proberen zij te voorzien in de behoeften van de hedendaagse sporter en de 
sporters toch op één of andere manier aan zich te binden. Deze bindingsvormen kunnen op 
verschillende manieren georganiseerd worden. In dit hoofdstuk zijn vier vormen binding behandeld. 
De eerste vorm is de database relatie. Deze vorm heeft de minste binding en wordt niet gezien als een 
lidmaatschap. Het is voor de sportbond vaak makkelijk en snel toepasbaar. Er wordt wel een relatie 
aangegaan met de sporter, maar dan op afstand. De tweede vorm die behandeld is, is het directe 

bondslidmaatschap. Mensen nemen direct producten en diensten af van de sportbond. Deze 
producten en diensten zijn binnen de sportbonden vaak ondergebracht in een lidmaatschap. De derde 
vorm die onderscheiden kan worden is het stichtingslidmaatschap. Hierin onderscheidt Van Kolwijk 
stichtingen die lid zijn van de bond en stichtingen die geen lid zijn van de bond. Het grootste verschil 
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tussen beide vormen is de machtsverdeling. Een stichting die lid is van een bond heeft stemrecht 
binnen het ALV, een stichting die geen lid is van de bond heeft dit niet. De laatste vorm is de virtuele 

vereniging. Hierbij worden de individuele leden ondergebracht in een virtuele vereniging die geen 
fysieke accommodatie heeft, maar voor de rest dezelfde kenmerken heeft als een ‘normale’ vereniging. 

In dit hoofdstuk zijn voor- en nadelen van de diverse bindingsvormen aan de orde gekomen. 
De verantwoording richting de verenigingen is hierin een niet te onderschatten aspect. De 
respondenten geven aan dat vooral de machtsverdeling tussen de individuele leden en de 
verenigingen een belangrijk discussiepunt is. Veel verenigingen willen namelijk, ondanks dat 
misschien het aantal individuele leden vele malen groter is dan het aantal verenigingsleden, dat 
verenigingen altijd meer zeggenschap hebben dan het orgaan individuele leden. Daarnaast noemen de 
respondenten ook dat verenigingen het individuele lidmaatschap als concurrent zien van het 
verenigingslidmaatschap. Verenigingen zijn bang dat het individuele lidmaatschap aantrekkelijker is 
dan het verenigingslidmaatschap en dat hierdoor mensen eerder geneigd zijn om een individueel 
lidmaatschap af te sluiten. Dit levert volgens de respondenten veel discussie op. Aan de verenigingen 
dient dan ook duidelijk te worden gemaakt dat het verenigingslidmaatschap het belangrijkste is en 
dat de alternatieve bindingsvorm als ‘opstap’ dient tot het verenigingslidmaatschap.  

Het laatste topic dat besproken is, is individualisering. De respondenten blijken allemaal de 
trend individualisering anders te interpreteren. Enkele respondenten geven aan dat individualisering 
direct invloed heeft op het ledenaantal, sommigen willen echter een terugval in het ledenaantal niet 
verwijten aan individualisering. Wat uit de behandelingen van de resultaten van dit topic duidelijk 
naar voren komt is dat de meeste respondenten wel aangegeven dat mensen misschien individueler 
zijn geworden, maar dat men toch altijd op zoek is naar anderen die de sport op dezelfde manier 
beoefenen. Mensen worden door de respondenten dan ook omschreven als ‘kuddedieren’.  
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66::  HHeett  pprrooffiieell  vvaann  ddee  ((oonnggeebboonnddeenn))  zzwweemmmmeerr  

§§66..11  IInnlleeiiddiinngg  
Het doel van het onderzoek is om tot een advies te komen over welke vorm van binding het beste past 
bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer. Hierbij is het niet alleen belangrijk om inzicht te 
verkrijgen in de bindingsvormen, maar is het ook van belang om meer te weten te komen over de 
(ongebonden) zwemmers. Wie zijn zij? Wanneer en hoe vaak sporten zij? Waarom sporten zij? Wat 
zijn hun behoeften? Dit zijn vragen die beantwoord moeten alvorens een advies kan worden gegeven 
aan de KNZB over welke nieuwe producten en diensten zij moeten aanbieden om de bindingskracht 
te vergroten.  
  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het tweede gedeelte van het empirisch onderzoek 
besproken. Aan de hand van een analyse van de resultaten wordt een beeld geschetst van het profiel 
van de (ongebonden) zwemmer. De resultaten die behandeld worden komen voort uit schriftelijke 
enquêtes die gehouden zijn onder de deelnemers van de Uurchallenges én mensen die zich sinds 
oktober 2007 hebben ingeschreven voor het begeleidingsprogramma mijnzwemcoach.nl. In hoofdstuk 
vier is besproken dat het profiel van de (ongebonden) zwemmer onderzocht wordt aan de hand van 
vier vragenblokken, te weten; 
 

- de persoonsgegevens; 
- de sportparticipatie; 
- de sportmotieven; 
- de sportbehoeften. 

 

Elk vragenblok draagt afzonderlijk bij aan het schetsen van het profiel van de ongebonden zwemmer. 
Wat belangrijk is om aan te geven is dat niet alleen ongebonden zwemmers zijn geënquêteerd, maar 
ook mensen die reeds zwemmen in georganiseerd verband. Binnen de steekproef zitten namelijk ook 
mensen die al lid zijn van een zwemvereniging.  

Dit hoofdstuk bespreekt achtereenvolgens de vier vragenblokken. Voor elk vragenblok geldt 
dat eerst de resultaten van de alle respondenten worden besproken. Vervolgens wordt onderscheid 
gemaakt naar geslacht en leeftijd. Het is mogelijk dat mannen en vrouwen en leeftijdscategorieën 
verschillen in de wijze waarop zij de sport beoefenen, in hun motieven om te sporten en/of hun 
behoeften ten aanzien van het sporten. Hierbij geldt dat alleen significante resultaten worden 
weergegeven. De resultaten die niet significant zijn, zijn opgenomen in het bijlagenboek (vanaf pagina 
55).  

§§66..22  PPeerrssoooonnssggeeggeevveennss  
In Nederland zwemmen ongeveer 3,2 miljoen mensen tenminste één keer per maand (Rapportage 
Sport, 2006). Dit kan gezien worden als de totale doelgroep voor dit onderzoek. In hoofdstuk vier is 
aangegeven dat door de beperkte tijd voor het onderzoek en de grote omvang van de groep 
(ongebonden) zwemmers het niet mogelijk is om de totale doelgroep te bereiken. Voor dit onderzoek 
is daarom gekozen om alleen de mensen te benaderen die mee hebben gedaan aan één van de 
Uurchallenges en mensen die zich ingeschreven hebben via het programma mijnzwemcoach.nl. Voor 
beide groepen geldt dat alleen mensen van 18 jaar of ouder zijn benaderd. Beide groepen vormen 
samen de steekproef. In totaal zijn 3147 mensen benaderd via de schriftelijke enquêtes.  
   

Populatie in aantal Respons in aantal Respons in percentage 

3147 815 25.9% 

 

Tabel 6.1 Respons in aantallen en percentages 
 

In tabel 6.1 is af te lezen dat het totaal aantal respondenten 815 is. Hiermee heeft het onderzoek een 
respons van 25,9%. Gezien het responspercentage mag verondersteld worden dat de resultaten uit dit 
onderzoek grotendeels representatief zijn voor de gehele onderzoekspopulatie.  
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§6.2.1 Respons naar geslacht 

Het is mogelijk dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de wijze waarop zij sporten, de 
redenen waarom zij sporten en de behoeften die zij hebben. Onder de respondenten is daarom ook 
onderscheid gemaakt naar geslacht. Tabel 6.2 laat de verhouding tussen manen en vrouwen zien. 
Diagram 6.1 geeft deze verdeling man en vrouw visueel weer.  
 

Geslacht Respons in aantal Respons in percentage 

Vrouw 450 55,2% 

Man 365 44,8% 

 

 
Tabel 6.2 Respons in aantallen en percentages naar geslacht        Diagram 6.1 Respons geslacht in percentages 
 

Het aantal vrouwen is procentueel groter (55,2%) ten opzichte van het aantal mannen (44,8%). Of dit 
een juiste afspiegeling is van de totale onderzoekspopulatie is niet te zeggen. De KNZB heeft wel een 
database met alle mensen binnen de steekproef, maar in de database is geen onderscheid gemaakt 
naar geslacht. Hierdoor is er geen overzicht van de verdeling man/vrouw.  

Rapportage Sport (2006) laat zien dat het percentage vrouwen dat tenminste één keer in de 
maand zwemt aanzienlijk hoger is dan het percentage mannen. Opvallend is echter dat wanneer 
gekeken wordt naar de samenstelling van het ledenbestand van de KNZB (KNZB, 2007) dat hierin 
juist het percentage mannen hoger is dan het percentage vrouwen. Hieruit kan geconcludeerd worden 
dat binnen de zwemsport vrouwen meer zwemmen in ongeorganiseerd verband en mannen meer in 
georganiseerd verband. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat mannen meer opzoek zijn naar 
competitie. Het deelnemen aan competitie is namelijk alleen mogelijk wanneer iemand lid is van een 
vereniging.  

§6.2.2 Respons naar leeftijd 

Naast onderscheid naar geslacht is ook onderscheid gemaakt naar leeftijd. Voor het onderzoek is 
gekozen voor een verdeling in vijf leeftijdscategorieën. De reden voor het onderscheid in leeftijd is 
hetzelfde als voor geslacht, namelijk dat er mogelijke verschillen zijn tussen de leeftijdscategorieën. 
Die verschillen zijn voor de KNZB interessant, omdat hierdoor nieuwe producten en diensten 
aangepast kunnen worden aan de behoeften van de leeftijdscategorieën. In tabel 6.3 is de respons per 
leeftijdscategorie weergegeven.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 6.3 Respons in aantallen en percentages naar leeftijd 
 

Tabel 6.3 laat zien dat het merendeel van de respondenten binnen de leeftijdscategorieën 18-25 jaar 
(28,7%) valt. Daarnaast blijkt de leeftijdscategorie 36-45 (28,2%) jaar ook sterk vertegenwoordigd te 
zijn in de steekproef. De leeftijdscategorie 26-35 jaar (22,5%) blijft niet ver achter op de andere twee. 
Wat verder opvalt is dat de leeftijdscategorieën 46-55 jaar en 55+ aanzienlijk minder 
vertegenwoordigd zijn dan de overige categorieën. Uit de resultaten valt op te maken dat het 
begeleidingsprogramma mijnzwemcoach.nl en de Uurchallenges voornamelijk een ‘jongere’ (<45 jaar) 
doelgroep bereikt. De percentages van de leeftijdscategorieën laat een andere verdeling zien dan de 
percentages in het ledenbestand (KNZB, 2007). Hieruit blijkt namelijk dat de meeste (senioren) leden 
in de leeftijdscategorie 35-49 jaar vallen.  

§6.2.3 Geslacht naar leeftijdscategorieën  

Voor het onderzoek is het relevant om te kijken hoe de respons naar geslacht verdeeld is over de 
leeftijdscategorieën. In tabel 6.4 is af te lezen dat 34,2% van de vrouwen binnen de leeftijdscategorie 

Leeftijdscategorie Respons in aantal Respons in percentage 

18 - 25 jaar 234 28,7% 

26 – 35 jaar 183 22,5% 

36 – 45 jaar 230 28,2% 

46 – 55 jaar 132 16,2% 

> 55 jaar 36 4,4% 

55,2%

44,8% Vrouw

Man 
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18-25 jaar valt. Bij de mannen is deze leeftijdscategorie ook sterk vertegenwoordigd, maar het grootste 
gedeelte (32,6%) van de mannen valt echter in de leeftijdscategorie 36-45 jaar. Opmerkelijk is dat in de 
leeftijdscategorieën 18-25 jaar en 26-35 jaar het percentage mannen kleiner is dan het percentage 
vrouwen en bij de overige drie leeftijdscategorieën juist groter. Dit betekent dat procentueel meer 
vrouwen aanwezig zijn in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar en dat in de ‘oudere’ groep (36+) procentueel 
meer mannen aanwezig zijn. Een mogelijke verklaring voor dit gegeven is de toenemende participatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt. In Rapportage Sport (2006) is te zien dat het aantal vrouwen dat 
fulltime werkt is toegenomen. Vrouwen vinden in de leeftijd tot 36 jaar carrière maken steeds 
belangrijker. Dit kan tot gevolg hebben dat vrouwen minder tijd hebben om te sporten. Hierdoor 
neemt het aantal sportende vrouwen, naarmate de leeftijdcategorie toeneemt, af. Dat er een kleine 
stijging waar te nemen is in de leeftijdscategorie 36-45 jaar kan mogelijk te maken hebben met het feit 
dat vrouwen in die leeftijd meer parttime werken in verband met het krijgen en opvoeden van 
kinderen. De hoogte van het aantal mannen in deze leeftijdscategorie ten opzichte van de anderen kan 
hiermee ook verklaard worden. Ook meer mannen zijn parttime gaan werken in verband met de 
kinderen. (Rapportage Sport, 2006). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6.4 Respons naar geslacht en leeftijd 

§§66..33  SSppoorrttppaarrttiicciippaattiiee  
In deze paragraaf wordt de sportparticipatie behandeld. In de enquête is een aantal vragen 
opgenomen over de sportfrequentie en de tijd die besteed wordt aan het sporten. Tevens zijn vragen 
gesteld over sporten in georganiseerd (verenigingen), dan wel in ongeorganiseerd verband 
(ongebonden sporten). De vragen komen onder andere voort uit theoretische perspectieven die 
behandeld zijn in de literatuurstudie en dragen bij in het schetsen van het profiel van de (ongebonden) 
zwemmer.  

Sportparticipatie wordt in dit onderzoek verdeeld in twee thema’s. Het eerste thema heeft 
betrekking op de sportfrequentie. Hierbij gaat het om hoe vaak mensen sporten, hoeveel tijd zij aan 
sport besteden en wanneer zij voornamelijk sporten. Het tweede thema richt zich op de wijze van 
sportbeoefening. Sport men vaak alleen, of juist met meerdere personen? Is men lid van een 
vereniging of juist niet? Dit zijn vragen die bij het tweede thema aan bod komen.  

 

   
Door de afronding van getallen is het mogelijk dat het totaalpercentage in enkele tabellen geen 100% is.  

 

§6.3.1.1 Sportfrequentie 

Om een beeld te krijgen van de sportfrequentie is de vraag gesteld hoe vaak de respondent gemiddeld 
in de week sport. Tabel 6.5 laat zien dat veruit het grootste gedeelte (47,8%) van de respondenten 
gemiddeld twee tot drie keer in de week sport. Het percentage van de respondenten dat gemiddeld 
vier tot vijf keer in de week sport is ook behoorlijk. Onder de respondenten zijn weinig mensen die 
meer dan vijf keer in de week sporten. 
 

Respons in aantal Respons in percentage Leeftijdscategorie 
 Vrouw Man Vrouw Man 

18 – 25 jaar  154 80 34,2% 21,9% 

26 – 35 jaar 107 76 23,8% 20,8% 

36 – 45 jaar 111 119 24,7% 32,6% 

46 – 55 jaar 64 68 14,2% 18,6% 

> 55 jaar 14 22 3,1% 6,0% 
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Tabel 6.5 Respons in aantallen en percentages naar sportfrequentie 
 

De resultaten van de vraag naar de sportfrequente houden nauw verband met de vraag hoeveel tijd 
de respondent gemiddeld besteedt aan sporten. Hoe vaker men sport hoe meer tijd er vaak wordt 
besteed aan sport. In tabel 6.6 is de tijdsbesteding van de respondenten weergegeven.  
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

Tabel 6.6 Respons in aantallen en percentages naar tijdsbesteding 
 

Uit tabel 6.6 is af te lezen dat 39,3% van de respondenten gemiddeld 3-5 uur per week besteedt aan 
sporten. Een aanzienlijk deel van de populatie (32,1%) sport gemiddeld 1-2 uur per week. Wanneer 
gekeken wordt naar het moment waarop de respondenten sporten (tabel 6.7) dan geeft meer dan de 
helft (56,2%) aan voornamelijk ’s avonds te sporten. De percentages zijn een afspiegeling van het 
totaal aantal sportbeoefenaars in Nederland (Rapportage Sport, 2006). Dat de meeste mensen ’s 
avonds sporten is logisch aangezien mensen vaak overdag moeten werken en ’s avonds tijd hebben 
om te sporten. Daarnaast speelt het verenigingsleven zich veelal ’s avonds af. Respondenten die 
‘anders’ hebben ingevuld geven voornamelijk aan dat zij niet op vaste tijden sporten omdat het werk, 
studie of privé-leven dat niet toelaat.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabel 6.7 Respons in aantallen en percentages naar dagdeel 
 

Tabel 6.8 laat de verhouding zien tussen de leeftijdscategorieën en wanneer de mensen voornamelijk 
sporten. In de tabel valt één verschil op. In de leeftijdscategorie 55+ sport men, in tegenstelling tot de 
andere leeftijdscategorieën, veelal ’s ochtends. Dit kan voornamelijk te maken met het feit dat mensen 
in die leeftijdscategorie overdag, bijvoorbeeld doordat zij met pensioen zijn, vaker vrij zijn. Ook het 
percentage in de leeftijdcategorie 46-55 jaar dat ’s ochtends sport is redelijk hoog. Een mogelijke reden 
om ’s ochtends te sporten is bijvoorbeeld omdat het ’s avonds voor sommigen te druk is of dat sporten 
vóór het werken verfrissend kan zijn. Rapportage Sport (2006) laat zien dat mensen die voor hun 
sportbeoefening niet aan een accommodatie gebonden zijn, veelal ’s ochtends sporten. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat deze groep veelal bestaat uit mensen die ouder zijn dan 55 jaar.  
 
 
 
 
 
 

Sportfrequentie 
gemiddeld per week 

Respons in aantal Respons in percentage 

0 keer 31 3,8% 

1 keer 137 16,9% 

2 – 3 keer 387 47,8% 

4 – 5 keer 174 21,5% 

> 5 keer 80 9,9% 

Tijdsbesteding sport 
gemiddeld per week 

Respons in aantal Respons in percentage 

< 1 uur 70 9,3% 

1 – 2 uur 242 32,1% 

3 – 5 uur 297 39,3% 

6 – 8 uur 94 12,5% 

> 8 uur 52 6,9% 

Dagdeel Respons in aantal Respons in percentage 

Ochtend (tot 12:00 uur)  168 22,3% 

Middag (van 12-18 uur) 115 15,3% 

Avond(vanaf 18:00 uur) 424 56,2% 

Anders 47 6,2% 



Koninklijke Nederlandse Zwembond 

 6: Het profiel van de (ongebonden) zwemmer 71  

Respons in aantal Respons in percentage Dagdeel 

18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

Ochtend (tot 12:00 uur) 24 31 61 38 14 11,4% 19,7% 30,0% 35,5% 48,3% 

           

Middag (van 12-18 uur) 27 30 35 16 7 12,8% 19,1% 17,2% 15,0% 24,1% 

           

Avond(vanaf 18:00 uur) 160 96 107 53 8 75,8% 61,1% 52,7% 49,5% 27,6% 
 

Tabel 6.8 Respons dagdeel naar leeftijdscategorie 

§6.3.1.2 Wijze van sportbeoefening 

Mensen sporten op verschillende manieren. De één sport graag alleen, de ander vindt het gezellig om 
met meerdere mensen te sporten. De één sport in georganiseerd verband, de andere niet. In deze 
subparagraaf worden resultaten getoond die inzicht geven in de wijze van sportbeoefening onder de 
respondenten. De eerste vraag die de respondenten hebben moeten beantwoorden is of men alleen 
sport of met anderen. Tabel 6.9 geeft inzicht in de resultaten op deze vraag. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6.9 Respons in aantallen en percentages naar wijze van sportbeoefening 
 

In tabel 6.9 valt af te lezen dat de meeste respondenten meestal alleen sporten (29,9%). Het percentage 
van de respondenten dat altijd alleen of meestal alleen sport is gezamenlijk bijna 50%. Toch blijkt ook 
een aanzienlijk deel (22,7%) van de respondenten meestal met meerdere personen te sporten. In 
hoofdstuk drie zijn diverse uitingen van individualisering aan de orde gekomen. Het hoge percentage 
meestal alleen sportende uit tabel 6.9 lijkt een mogelijk gevolg te zijn van individualisering. Echter 
hier kan geen bindende uitspraak over gedaan worden aangezien het onderzoek een momentopname 
is. De theorie over individualisering betreft een ontwikkeling en kan niet getoetst worden aan een 
momentopname. Ondanks het feit dat de resultaten niet veel over de invloed van individualisering 
kunnen zeggen is het interessant om te kijken of er verschillen zijn tussen de leeftijdscategorieën. 
Tabel 6.10 geeft hier inzicht in.  
 

Respons in aantal Respons in percentage Sportbeoefening 

18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

Altijd alleen 18 30 48 30 12 8,0% 18,0% 22,4% 25,9% 38,7% 

           

Meestal alleen 57 57 72 30 9 25,3% 34,1% 33,6% 25,9% 29,0% 

           

Even vaak alleen, als met 
meerdere personen 

35 31 46 26 4 15,6% 18,6% 21,5% 22,4% 12,9% 

           
Meestal met meerdere personen 71 38 35 24 3 31,6% 22,8% 16,4% 20,7% 9,7% 

           

 Altijd met meerdere personen 44 11 13 6 3 19,3% 6,6% 6,1% 5,2% 9,7% 
 

Tabel 6.10 Respons wijze van sportbeoefening naar leeftijdscategorie 
 

Opvallend is dat er aanzienlijke verschillen te zien zijn in de wijze van sportbeoefening tussen de 
leeftijdscategorieën. Zo blijkt dat de jongeren (18-25 jaar) meestal met meerdere personen sporten en 
de leeftijdscategorie 55+ voornamelijk alleen sport. Daarnaast valt op dat vanaf leeftijdscategorie 26-35 
jaar het percentage dat altijd of vaak alleen sport meer dan 50% is. Een mogelijke verklaring is dat 
jongeren meer in verenigingsverband sporten dan ouderen. Of deze veronderstelling daadwerkelijk 

Sportbeoefening Respons in aantal Respons in percentage 

Altijd alleen 138 18,3% 

Meestal alleen 225 29,9% 

Even vaak alleen, als met meerdere personen 142 18,9% 

Meestal met meerdere personen 171 22,7% 

Altijd met meerdere personen 77 10,2% 
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geldt wordt in de komende tabellen aangetoond. De veronderstelling staat lijnrecht tegenover de 
bewering van Anthonissen en Boessenkool (1998). Anthonissen en Boessenkool (1998) beweren 
namelijk dat door de keuzevrijheid de jongeren tegenwoordig minder animo hebben voor het sporten 
in verenigingsverband. In de enquête is een vraag opgenomen die toetst of de bewering van 
Anthonissen en Boessenkool (1998) geldt voor de steekproef. Tabel 6.11 geeft de algemene resultaten 
weer.  
 

 
 
 
 
 

 

Tabel 6.11 Respons in aantal en percentage naar lidmaatschap vereniging 
 

Tabel 6.11 laat zien dat 48,0% van de respondenten geen lid is van een sportvereniging. Hierbij dient 
gezegd te worden dat in de enquête aangegeven is dat een sportschool niet gezien wordt als een 
traditionele vereniging. Meer dan 50% van de respondenten is echter wel lid van één of meerdere 
sportverenigingen. Dit komt overeen met percentages uit Rapportage Sport (2006). Hierin valt te zien 
dat onder de sportende bevolking (6-79 jaar) in Nederland 50% lid is van een vereniging. Om de 
eerder genoemde bewering van Anthonissen en Boessenkool (1998) te toetsen dient onderscheid 
gemaakt te worden in leeftijd. In tabel 6.12 is de verhouding tussen leeftijd en het wel al dan niet lid 
zijn van een vereniging weergegeven.  
 

Respons in aantal Respons in percentage Lidmaatschap 
vereniging 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

Ja, van één 122 45 79 44 14 54,2% 26,9% 36,9% 37,6% 45,2% 

Ja, van meerdere 36 14 26 11 1 16,0% 8,4% 12,4% 9,4% 3,2% 

Nee 67 108 109 62 16 29,8% 64,7% 50,9% 53,0% 51,6% 
  

Tabel 6.12 Respons lidmaatschap vereniging naar leeftijdscategorie 
 

Uit tabel 6.12 blijkt 54,2% van de respondenten in de leeftijdscategorie 18-25 jaar lid te zijn van één 
vereniging. Bovendien geeft nog eens 16,0% aan lid te zijn van meerdere verenigingen. Hierdoor komt 
het percentage dat lid is van één of meerdere verenigingen op 70,2%. Hieruit blijkt dat onder de 
respondenten mensen tussen de 18-25 jaar grotendeels lid zijn van één of meerdere verenigingen. 
Hiermee lijkt de bewering van Anthonissen en Boessenkool (1998) niet lijkt te gelden voor de 
steekproef. Met de resultaten uit tabel 6.12 wordt ook verklaard waarom het grootste gedeelte van de 
leeftijdscategorie 18-25 meestal met meer meerdere personen sport. Deze categorie sport namelijk 
voornamelijk bij een vereniging waar vaak met meerdere personen wordt gesport. Wanneer de 
percentages van de leeftijdscategorieën vergeleken worden met de totale sportende bevolking in 
Nederland dan blijken de percentage nagenoeg hetzelfde (Rapportage Sport, 2006). 
 
In tabel 6.11 viel af te lezen dat 48,0% van de respondenten geen lid is van een vereniging. Dat 
betekent dat dit gedeelte gezien kan worden als ongebonden sporters. Dit wil echter niet zeggen dat 
daadwerkelijk 48,0% van de respondenten ongebonden zwemmers zijn. Binnen het percentage van de 
respondenten dat aangeeft wel lid te zijn van één of meerdere verenigingen zitten ook mensen die 
zwemmen in ongeorganiseerd verband. Uit diagram 6.2 is af te lezen welk percentage van de 
respondenten lid is van een zwemvereniging en derhalve gezien kan worden als gebonden 
zwemmer.1  
 
Diagram 6.2 laat zien dat 62,0% van de respondenten 
lid is van een zwemvereniging. Omgerekend naar de totale 
steekproef betekent dit dat 31,0% lid is van een 
zwemvereniging en dat hierdoor 69,0% gezien kan worden 
als ongebonden zwemmers.          Diagram 6.2 Lidmaatschap zwemvereniging 

                                                           
1 Hierbij wordt alleen uitgegaan van de mensen die hebben aangegeven lid te zijn van één of meerdere verenigingen.  

Lidmaatschap vereniging Respons in aantal Respons in percentage 

Ja, van één vereniging 304 40,3% 

Ja, van meerdere verenigingen 88 11,7% 

Nee 362 48,0% 

38%

62%

Ja

Nee
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Van Bottenburg (in: Duyvendak en Hurenkamp, 2004) geeft aan dat verondersteld wordt dat mensen 
tegenwoordig steeds sneller van sport veranderen. Van Bottenburg (2004) heeft het in deze over het 
‘zapgedrag’ van de hedendaagse sportconsument. Van Bottenburg (2004) trekt deze veronderstelling 
echter in twijfel. Het is interessant om te kijken of het zogenaamde ‘zapgedrag’ terug te vinden is 
binnen de steekproef. In de schriftelijke enquête is daarom een vraag opgenomen over hoe lang de 
respondenten al lid zijn van een vereniging. Het gaat hierbij vanzelfsprekend alleen om de mensen die 
aangegeven hebben lid te zijn van één of meerdere verenigingen. In tabel 6.13 zijn de resultaten 
weergegeven. Tabel 6.13 laat zien dat 29,7% van de respondenten grotendeels tussen de 2-5 jaar lid is 
van een sportvereniging. Slechts een klein percentage is minder dan 1 jaar lid van een vereniging. Dit 
betekent dat van ‘zapgedrag’ binnen de steekproef nauwelijks sprake is. In het onderzoek is echter 
niet gevraagd of de respondent recent een ander lidmaatschap heeft afgesloten. Hierdoor is het 
feitelijk aantonen van ‘zapgedrag’ niet mogelijk.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 6.13 Respons in aantallen en percentages naar lengte lidmaatschap 
 

Wat wel aangetoond wordt door de resultaten in tabel 6.13 is dat het deel van respondenten, die lid 
zijn van een vereniging, zich al een lange tijd hebben verbonden aan één of meerdere verenigingen. 
Meer dan 50% van de respondenten geeft namelijk aan dat zij al vijf jaar of langer lid zijn van een 
vereniging. Hierdoor kan de veronderstelling van Putnam (2000) dat mensen zich minder binden aan 
traditionele verbanden deels verworpen worden. Deels omdat het hier gaat om mensen die op dit 
moment aangeven lid te zijn van één of meerdere verenigingen. Het deel van de respondenten dat 
geen lid is kan mogelijk een lidmaatschap in de laatste jaren hebben opgezegd.  
 
Interessant is om te kijken of er opmerkelijke verschillen te zien zijn tussen de duur van het 
lidmaatschap en de leeftijdscategorieën. Tabel 6.14 geeft de resultaten weer.  
 

Respons in aantal Respons in percentage Duur lidmaatschap 

18-25 26-35 36-45 46-55 >55 18-25 26-35 36-45 46-55 >55 

< 1 jaar 20 13 19 6 3 12,6% 21,7% 18,1% 10,9% 20,0% 

2 – 5 jaar 38 23 34 19 3 23,9% 38,3% 32,4% 34,5% 20,0% 

5 – 10 jaar 40 12 19 13 0 25,2% 20,0% 18,1% 23,6% 0,0% 

10 – 15 jaar 45 3 14 7 2 28,2% 5,0% 13,3% 12,7% 13,3% 

 > 15 jaar 16 9 19 10 7 10,1% 15,0% 18,1% 18,1% 46,7% 
 

Tabel 6.14 Respons duur lidmaatschap naar leeftijdscategorie 
 

Opvallend is het percentage (28,2%) van de respondenten tussen de 18-25 jaar dat aangeeft 10-15 jaar 
lid te zijn van een vereniging. Hieruit kan geconcludeerd worden dat mensen in deze categorie in hun 
jonge jaren voor een lidmaatschap van een vereniging hebben gekozen en dat zij in de tussentijd hun 
lidmaatschap bij de desbetreffende vereniging niet hebben opgezegd. De respondenten boven de 55 
jaar geven voornamelijk aan al meer dan 15 jaar lid te zijn van een vereniging. Opmerkelijk is dat geen 
respondent boven de 55 jaar 5-10 jaar lid is van een vereniging.  
 
Een andere vraag over de wijze van sportbeoefening heeft betrekking op het beoefenen van een 
individuele sport of een teamsport. Tabel 6.15 geeft de resultaten op deze vraag  weer.  
 

 
 
 
Tabel 6.15 Respons naar  sport-
beoefening in georganiseerd verband 
 

Duur lidmaatschap Respons in aantal Respons in percentage 

< 1 jaar 61 15,5% 

2 - 5 jaar 117 29,7% 

5 – 10 jaar 84 21,3% 

10 – 15 jaar 71 18,0% 

> 15 jaar 61 15,5% 

Individuele sport of 
teamsport 

Respons in aantal Respons in percentage 

Individuele sport 262 66,3% 

Teamsport 42 10,6% 

Beide 91 23,0% 
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Een ruime meerderheid (66,3%) van de respondenten die lid is van een vereniging beoefent een 
individuele sport. Teamsporten worden niet veel in verenigingsverband beoefend. Het hoge 
percentage dat aangeeft een individuele sport te beoefenen kan verklaard worden door het feit dat 
binnen dit percentage een groot gedeelte van de respondenten lid is van een zwemvereniging.   
 

In deze paragraaf zijn tot nu toe alleen resultaten weergegeven met betrekking tot het sporten in 
georganiseerd verband te sporten. In de enquête zijn ook vragen opgenomen over het sporten in 
ongeorganiseerd verband. In tabel 6.11 duidelijk geworden dat 48% van de 
respondenten geen lid is van een vereniging en dus sport in ongeorganiseerd 
verband. Dit wil echter niet zeggen dat daadwerkelijk 48% van de 
respondenten getypeerd kan worden als een ongebonden sporter. Dit 
percentage kan aanzienlijk hoger liggen omdat sommige respondenten 
eventueel meerdere sporten beoefenen waarbij de zij bij de ene sport wel lid 
zijn van een vereniging en bij een andere sport niet. Diagram 6.3 laat zien dat 
73% van de respondenten sport in ongeorganiseerd verband. 

          Diagram 6.3 Respondenten die in   
       ongeorganiseerd verband sporten 

 

Meer dan de helft (55,5%) van de respondenten beoefent hierbij een individuele sport (zie tabel 6.16). 
In vergelijking met het sporten in georganiseerd verband blijkt een hoger percentage een teamsport te 
beoefenen. Dit kan te maken hebben dat mensen in ongeorganiseerd verband in groepen sporten. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan hardloop- en wielergroepen.   

 
 
 
 
 
 

 

Tabel 6.15 Respons naar sportbeoefening in georganiseerd verband 
 

De laatste vraag die gesteld is met betrekking tot het ongebonden sporten is welke sport de 
respondent beoefent in ongeorganiseerd verband. De top-5 van beoefende sporten in ongeorganiseerd 
verband zijn; 
 

1. Zwemmen; 
2. Hardlopen; 
3. Fitness; 
4. Fietsen; 
5. Wielrennen. 

 

Logischerwijs is zwemmen het meest gegeven antwoord. De respondenten zijn per slot van rekening 
mensen die meegedaan hebben aan één van de Uurchallenges of die zich ingeschreven hebben voor 
mijnzwemcoach.nl. 

§§66..44  SSppoorrttmmoottiieevveenn  
Mensen sporten om diverse redenen. De één sport voor zijn gezondheid en de ander sport voor 
ontspanning. In deze paragraaf worden de sportmotieven van de populatie bekeken. Waarom is men 
lid van een vereniging en waarom sport men in ongeorganiseerd verband? Dit zijn vragen die in deze 
paragraaf aan bod komen en belangrijk zijn voor de KNZB bij het bepalen van hun eventuele nieuwe 
producten en diensten. In deze paragraaf worden de resultaten van de totale steekproef behandeld. 
Indien er noemenswaardige verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen en tussen de 
leeftijdscategorieën worden deze weergegeven. De overige resultaten zijn terug te vinden in het 
bijlagenboek (pagina 59). 

Individuele sport of teamsport 
als ongebonden sporter? 

Respons in aantal Respons in percentage 

Individuele sport 307 55,5% 

Teamsport 103 18,6% 

Beide 142 25,9% 

73%

27%

Ja

Nee
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Gezondheid, sociale contacten, conditieverbetering, ontspanning en wedstrijd/competitie zijn vijf 
mogelijke redenen waarom mensen sporten. De eerste vraag in de enquête met betrekking tot de 
sportmotieven gaat in op de vijf redenen die in samenspraak met twee medewerkers van de KNZB 
opgesteld zijn. In tabel 6.17 worden de resultaten op deze vraag weergegeven. Hierbij hebben de 
respondenten maximaal drie redenen kunnen aangegeven.  
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

Tabel 6.17 Respons in aantallen en percentages naar sportmotief 
 

In tabel 6.17 valt af te lezen dat de drie voornaamste redenen om te sporten conditieverbetering, 
gezondheid en ontspanning zijn. Binnen de steekproef worden wedstrijd/competitie en sociale 
contacten minder belangrijk gevonden. Naast de vijf genoemde redenen hebben de respondenten ook 
de mogelijkheid gehad om een voor hen belangrijk motief, buiten de vijf genoemde motieven, te 
vermelden. De meest genoemde motieven zijn; 
 

1. afvallen; 
2. er beter uitzien; 
3. het lekkere gevoel dat sporten geeft. 

 
De respondenten is ook gevraagd naar de redenen waarom men lid is van een sportvereniging. Hier 
hebben vanzelfsprekend alleen de mensen een antwoord op kunnen geven die aangegeven hebben lid 
te zijn van één of meerdere sportverenigingen. De resultaten zijn te lezen in tabel 6.18 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

Tabel 6.18 Respons in aantallen en percentages naar reden lidmaatschap sportvereniging 
 

In tabel 6.18 is te zien de meeste respondenten (40,9%) sporten binnen een sportvereniging om de 
sociale contacten en de gezelligheid. Een deel van de respondenten (11,9%) heeft aangegeven om een 
andere reden lid te zijn van een sportvereniging. De top-3 van voornaamste redenen die worden 
aangegeven zijn; 
 

1. Als lid van een vereniging kan ik meedoen aan wedstrijden en competitie; 
2. Het motiveert mij om te gaan sporten, ik kan anderen namelijk niet in de steek laten; 
3. Als lid heb ik voordelen ten opzichte van niet-leden. 

 

Binnen het vragenblok sportparticipatie is gevraagd of de respondenten sporten in ongeorganiseerd 
verband. 73,0% van de respondenten blijkt dit te doen. In tabel 6.19 zijn de resultaten van de vraag 
naar de motieven waarom men sport in ongeorganiseerd verband weergegeven. Hierbij hebben de 
respondenten maximaal drie antwoorden mogen geven. 
 

Respons in aantal Respons in percentage Motieven sporten 

Reden Geen reden Reden Geen reden 

Gezondheid 522 233 69,1% 30,9% 

Sociale contacten 166 589 22,0% 78,0% 

Conditieverbetering 599 155 79,4% 20,6% 

Ontspanning 449 306 59,5% 40,5% 

Wedstrijd/Competitie 160 586 22,4% 77,6% 

Motief lid vereniging Respons in aantal Respons in percentage 

Ik kan de sport alleen beoefenen 
wanneer ik lid ben van een vereniging 

99 25,1% 

De sociale contacten en gezelligheid 161 40,9% 

Persoonlijke begeleiding 87 22,1% 

Anders 47 11,9% 
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Tabel 6.19 Respons in aantallen en percentages naar reden sporten in ongeorganiseerd verband 
 

In tabel 6.19 valt af te lezen dat de respondenten voornamelijk aangeven dat het zelf kunnen bepalen 
wanneer zij sporten de belangrijkste reden is om te sporten in ongeorganiseerd verband. Hiermee 
klopt de veronderstelling van de KNZB (2005) dat mensen tegenwoordig steeds vaker willen sporten 
op tijden wanneer het hen het beste uitkomt. Dit kan een mogelijk gevolg zijn van individualisering. 
Brinkgreve (1999) stelt dat mensen tegenwoordig steeds zelfstandiger worden. Deze veronderstelling 
houdt nauw verband met het feit dat mensen graag sporten op momenten wanneer het hen het beste 
uitkomt. Uit tabel 6.19 blijkt ook dat het hebben van geen verplichtingen een belangrijke reden is. 
Sporten in ongeorganiseerd brengt nu eenmaal niet veel verplichtingen met zich mee. In tabel 6.19 is 
ook te zien dat mensen de mogelijk hebben gehad om ‘anders’ in te vullen. De top-5 van meest 
genoemde andere redenen zijn; 
 

1. Hetgeen ik wil wordt niet aangeboden bij een vereniging; 
2. Geen vereniging in de buurt; 
3. Ik werk op verschillende tijden; 
4. Het is een ondersteuning van mijn ‘hoofdsport’; 
5. Ik sport al via mijn werk. 

 
Interessant is om te kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen in de reden waarom men 
ongebonden sport. In tabel 6.20 worden de resultaten getoond.  
 

 
 

Tabel 6.20 Reden sporten in ongeorganiseerd verband naar geslacht 
 

Uit 6.20 valt op te merken dat zowel voor de mannen als de vrouwen het zelf kunnen bepalen 
wanneer men sport de belangrijkste reden is om te sporten in ongeorganiseerd verband. Opvallend is 
dat mannen het hebben van geen verplichtingen als prettig ervaren. Tussen de leeftijdscategorieën zit 
wat betreft deze reden ook een verschil. Tabel 6.21 toont dit verschil. 

Tabel 6.21 laat zien dat voornamelijk de respondenten tussen de 18-25, en in mindere mate de 
respondenten 55+, het hebben van geen verplichtingen als zeer prettig ervaren. Dit bevestigt de 
veronderstelling van Anthonissen en Boessenkool (1998) die aangeven dat jongeren geen lid willen 
worden van een vereniging omdat zij geen verplichtingen willen hebben. Voor wat betreft dit gedeelte 
van de veronderstelling klopt dit, maar in de vorige paragraaf (tabel 6.12) is aangetoond dat jongeren 
binnen de steekproef grotendeels wel degelijk lid zijn van een vereniging. 
 

Respons in aantal Respons in percentage Motieven sporten 
 ongeorganiseerd verband Reden Geen reden Reden Geen reden 

Kan zelf bepalen wanneer ik ga sporten 447 105 81,0% 19,0% 

Lidmaatschap vereniging te duur 49 503 8,4% 91,7% 

Geen verplichtingen 276 276 50,0% 50,0% 

Ben al lid van een andere vereniging 46 506 8,9% 91,1% 

Anders 94 448 17,0% 83,0% 

Respons in aantal Respons in percentage Motief ongeorganiseerd sporten Geslacht 

Reden Geen reden Reden Geen reden 

Kan zelf bepalen wanneer ik ga sporten Man 210 37 85,0% 15,0% 

 Vrouw 237 68 77,7% 23,3% 

      

Lidmaatschap vereniging te duur Man 16 231 6,5% 93,5% 

 Vrouw 33 272 13,4% 86,6% 

      

Geen verplichtingen Man 133 114 53,8% 46,2% 

 Vrouw 143 162 46,9% 53,1% 

      

Ben al lid van een andere vereniging Man 23 224 9,3% 90,7% 

 Vrouw 23 282 7,5% 92,5% 
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Tabel 6.21 Reden sporten in ongeorganiseerd verband naar leeftijdscategorie 

§§66..55  SSppoorrttbbeehhooeefftteenn  
Nu een beeld is geschetst van de sportparticipatie en de sportmotieven is de volgende stap het in 
kaart brengen van de behoeften ten aanzien van het zwemmen. Het is voor de KNZB belangrijk een 
beeld te hebben van wat de behoeften zijn van de doelgroep. Aan de hand van de behoeften kan de 
KNZB het huidige aanbod van producten en diensten vernieuwen waardoor deze aansluit bij de 
wensen en behoeften van de doelgroep. In deze paragraaf worden de resultaten van het 
behoefteonderzoek besproken. 
 
In de enquête zijn negen producten opgenomen waarvan de respondent aan heeft moeten geven of hij 
of zij daar behoefte aan heeft, hoe belangrijk hij of zij het vindt, of men bereid is om ervoor te betalen 
en of men een rol voor de zwemvereniging ziet weggelegd in het aanbieden van het product. De 
producten zijn mede bepaald aan de hand van gesprekken met een tweetal medewerkers van de 
KNZB. Indien er noemenswaardige verschillen te zien zijn tussen mannen en vrouwen dan worden de 
resultaten in deze paragraaf behandeld. De overige tabellen naar geslacht en leeftijdscategorieën zijn 
te vinden het bijlagenboek (pagina 60). 

§6.5.1 Behoefte producten 

Allereerst is aan de respondenten gevraagd of zij behoefte hebben aan de negen producten. Uit tabel 
6.22 is af te lezen dat de respondenten veel behoefte hebben aan het krijgen van voordelen bij de 
toegang tot het zwembad. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de respondenten over het algemeen 
vindt dat de toegangsprijzen van het zwembad hoog zijn. Binnen de steekproef bestaat een redelijke 
tot grote behoefte aan trainingsschema’s, aan clinics over zwemtechniek, aan voordelen bij de 
aanschaf van zwemkleding, aan een fitheidtest en aan informatie over voeding, gezondheid en 
blessurepreventie. Opmerkelijk is dat dit voornamelijk producten zijn die geplaatst kunnen worden 
onder één van de diensten van verenigingen, zoals benoemd door Stokvis (in: Van Bottenburg, 2006), 
namelijk het aanbod van training en begeleiding die de bindingskracht bepalen. Aan voorrang bij 

Respons in aantal Respons in percentage Motieven ongeorganiseerd 
sporten 

Leeftijdscategorie 

Reden Geen reden Reden Geen reden 

Kan zelf bepalen wanneer 18-25 jaar 107 35 75,4% 24,6% 

ik ga sporten 26-35 jaar 115 24 82,7% 17,3% 

 36-45 jaar 128 27 82,6% 17,4% 

 46-55 jaar 78 14 84,8% 15,2% 

 > 55 jaar 19 5 79,2% 20,8% 

      

Lidmaatschap vereniging is 18-25 jaar 16 126 11,3% 88,7% 

te duur 26-35 jaar 15 124 10,8% 89,2% 

 36-45 jaar 9 146 5,8% 94,2% 

 46-55 jaar 7 85 7,6% 92,4% 

 > 55 jaar 2 22 8,3% 81,7% 

      

Geen verplichtingen 18-25 jaar 77 65 54,2% 45,8% 

 26-35 jaar 67 72 48,2% 51,8% 

 36-45 jaar 76 79 49,0% 51,0% 

 46-55 jaar 44 48 47,7% 52,3% 

 > 55 jaar 12 12 50,0% 50,0% 

      

Ben al lid van een andere  18-25 jaar 17 125 12,0% 88,0% 

vereniging 26-35 jaar 3 136 2,2% 97,8% 

 36-45 jaar 17 138 11,0% 89,0% 

 46-55 jaar 7 85 7,6% 92,4% 

 > 55 jaar 2 22 8,3% 91,7% 
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zwemevenementen, een magazine over zwemmen en voordelen bij afsluiten van een verzekering 
blijkt binnen de steekproef weinig behoefte aan te zijn.  
 

Respons in aantal Respons in percentage Behoefte producten 

Weinig Redelijk Veel Weinig Redelijk Veel 

Trainingsschema’s  183 283 221 26,6% 41,2% 32,2% 
       
Clinic Zwemtechniek 180 292 213 26,3% 42,6% 31,1% 
       
Voorrang zwemevenement 444 173 68 64,8% 25,3% 9,9% 
       
Magazine over zwemmen 313 204 87 51,8% 33,7% 14,4% 
       
Voordelen aanschaf zwemkleding 206 245 224 30,5% 36,3% 33,2% 
       
Voordelen toegang tot zwembad 103 260 313 15,2% 38,5% 46,3% 

       
Fitheidtest 150 310 204 22,6% 46,7% 30,7% 
       
Voordelen bij afsluiten verzekering 474 132 57 71,5% 19,9% 8,6% 
       
Informatie over voeding, gezondheid 
en blessurepreventie 

202 313 149 30,4% 47,1% 22,4% 

 

Tabel 6.22 Respons in aantal en percentage naar behoefte 
 

In de steekproef zijn verschillen waarneembaar in de behoefte van mannen en vrouwen. Tabel 6.23 
toont de verschillen tussen mannen en vrouwen. 
 

Respons in aantal Respons in percentage Behoefte producten Geslacht 

Weinig Redelijk Veel Weinig Redelijk Veel 

Trainingsschema’s  Man 81 135 92 26,3% 43,8% 29,9% 
 Vrouw 102 148 129 26,9% 39,1% 34,0% 
        
Clinic Zwemtechniek Man 76 114 118 24,7% 38,0% 38,3% 

 Vrouw 104 178 95 27,6% 47,2% 25,2% 
        
Voorrang zwemevenement Man 

Vrouw 

212          
232 

69         
104 

27      
41 

68,8%     
61,5% 

22,4%     
27,6% 

8,8%     
10,9% 

        
Magazine over zwemmen Man 138 107 33 49,6& 38,5% 11,9% 
 Vrouw 175 97 54 53,7% 29,8 16,6% 
        
Voordelen aanschaf zwemkleding Man  105 114 84 34,7% 38,6% 27,7% 
 Vrouw 101 131 140 27,2% 35,2% 37,6% 

        

Voordelen toegang tot zwembad Man  48 114 141 15,8% 38,6% 46,5% 

 Vrouw 55 146 172 14,7% 39,1% 46,1% 

        
Fitheidtest Man 73 137 86 24,7% 46,3% 29,1% 
 Vrouw 77 173 118 20,9% 47,0% 32,1% 
        
Voordelen bij afsluiten verzekering Man  

Vrouw 

215         
259 

59         
73 

22     
35 

72,6%   
70,9% 

19,9%   
19,9% 

7,4%  
9,5% 

        
Informatie over voeding , 
gezondheid en blessurepreventie 

Man 
Vrouw 

88           
114 

141     
172 

67     
82 

29,7%   
31,0% 

47,6%   
46,7% 

22,6%  
22,3% 

 

Tabel 6.23 Respons behoefte naar geslacht 
 

In tabel 6.23 zijn twee verschillen te zien. Allereerst blijken de vrouwen veel behoefte te hebben aan 
voordelen bij het aanschaffen van zwemkleding. Dit in tegenstelling tot de mannen. Zij hebben 
redelijk tot weinig behoefte aan die voordelen. De mannen daarentegen hebben weer veel behoefte 
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aan clinics over zwemtechniek. Vrouwen hebben hier redelijke behoefte aan. Voor de overige 
producten geldt dat er geen grote verschillen zijn in de behoefte van mannen en vrouwen.  
 
Naast verschillen tussen mannen en vrouwen zijn er ook verschillen tussen leeftijdscategorieën. In 
tabel 6.24 (volgende pagina) zijn de resultaten weergegeven. Over het algemeen is de behoefte van de 
leeftijdscategorieën redelijk gelijk. Er zijn echter een paar opmerkelijke verschillen. Het grootste 
verschil zit in de behoefte aan voordelen bij het aanschaffen van zwemkleding. De categorie 18-25 jaar 
heeft hier veel behoefte aan, terwijl de leeftijdscategorieën vanaf 36 hier juist weinig behoefte aan 
hebben. Een klein verschil zit in de behoefte aan trainingsschema’s. De leeftijdscategorie 18-25 blijkt 
hier veel behoefte aan te hebben in tegenstelling tot de andere leeftijdscategorieën die hier redelijk 
behoefte aan hebben. De leeftijdscategorie 55+ blijkt weinig behoefte te hebben aan clinics over 
zwemtechniek. Ook aan informatie over voeding, gezondheid en blessurepreventie heeft deze 
leeftijdscategorie weinig behoefte. Iedere leeftijdscategorie heeft veel behoefte aan voordelen bij de 
toegang tot het zwembad. Met name een groot deel van de leeftijdscategorie 18-25 jaar geeft aan hier 
veel behoefte aan te hebben. De categorie 46-55 jaar blijkt hierin een redelijke behoefte te hebben. Het 
verschil heeft naar alle waarschijnlijk te maken met het feit dat de leeftijdscategorie 18-25 jaar over het 
algemeen over minder geld beschikt dan de leeftijdscategorie 46-55 jaar. 

§6.5.2 Belangrijkheid producten 

Naast de vragen over de mate van behoefte aan de producten, is de respondenten ook gevraagd hoe 
belangrijk zij de diverse producten vinden. De respondenten hebben dit oplopend van helemaal niet 
belangrijk tot heel belangrijk kunnen beoordelen. In tabel 6.25 zijn de resultaten weergegeven. Hierbij 
wordt alleen de respons in percentage weergegeven aangezien de tabel anders onoverzichtelijk wordt.  
 

Respons in percentage Belangrijkheid producten 

Helemaal niet 
belangrijk 

Niet 
belangrijk 

Niet belangrijk/ 
niet onbelangrijk 

Belangrijk Heel 
belangrijk 

Trainingsschema’s  3,9% 8,7% 23,2% 46,8% 17,3% 
      
Clinic Zwemtechniek 6,0% 9,5% 24,5% 41,0% 19,0% 
      
Voorrang zwemevenement 24,4% 26,9% 30,3% 12,3% 6,1% 
      
Magazine over zwemmen 20,2% 23,5% 29,0% 23,2% 4,1% 
      
Voordelen aanschaf zwemkleding 10,2% 13,5% 27,4% 31,0% 17,8% 
      
Voordelen toegang tot zwembad 5,3% 6,1% 26,4% 36,0% 26,2% 
      
Fitheidtest 4,1% 8,3% 24,9% 45,2% 17,5% 
      
Voordelen bij afsluiten verzekering 29,7% 24,9% 24,7% 14,8% 5,9% 
      
Informatie over voeding , 
gezondheid en blessurepreventie 

5,6% 10,0% 27,8% 40,3% 16,3% 

 

Tabel 6.25 Respons belangrijkheid producten in percentages 
 

Tabel 6.25 laat zien dat de respondenten voordelen bij het afsluiten van een verzekering helemaal niet 
belangrijk vinden. De overige producten worden veelal belangrijk gevonden. Opvallend is dat bij al 
deze producten de percentages bij belangrijk en heel belangrijk gezamenlijk meer dan 50% zijn. De 
producten ‘voorrang bij zwemevenementen’ en een ‘magazine over zwemmen’, worden als niet 
belangrijk niet onbelangrijk beschouwd. Bij beide producten valt het hoge percentage van de 
respondenten op dat aangeeft de producten niet belangrijk of zelfs helemaal niet belangrijk te vinden. 
Een mogelijke reden voor deze percentages is dat de respondenten niet bekend is met deze producten. 
Zwemevenementen en een magazine voor recreanten bestaan bijvoorbeeld niet. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat mensen dit niet belangrijk vinden.  
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Respons in aantal Respons in percentage Behoefte producten Leeftijdscategorie 

Weinig Redelijk Veel Weinig Redelijk Veel 

Trainingsschema’s 18-25 jaar 42 60 93 21,5% 30,8% 47,7% 

 26-35 jaar 33 71 51 21,3% 45,8% 32,9% 

 36-45 jaar 62 84 53 31,2% 42,2% 26,6% 

 46-55 jaar 38 51 20 34,9% 46,8% 18,3% 

 > 56 jaar 8 17 4 27,6% 58,6% 13,8% 

        

Clinic zwemtechniek 18-25 jaar 46 91 58 23,6% 46,7% 29,7% 

 26-35 jaar 41 66 47 26,6% 42,9% 34,4% 

 36-45 jaar 44 82 72 22,2% 41,4% 36,4% 

 46-55 jaar 31 43 35 28,4% 39,4% 32,1% 

 > 56 jaar 18 10 1 62,1% 34,5% 3,4% 

        

Voorrang zwemevenement 18-25 jaar 100 59 36 51,3% 30,3% 18,5% 

 26-35 jaar 114 33 7 74,0% 21,4% 4,5% 

 36-45 jaar 130 52 16 65,7% 26,3% 8,0% 

 46-55 jaar 75 25 9 68,8% 22,9% 8,3% 

 > 56 jaar 25 4 0 86,2% 13,8% 0,0% 

        

Magazine over zwemmen 18-25 jaar 73 45 47 44,2% 27,3% 28,5% 

 26-35 jaar 77 52 7 56,6% 38,2% 5,1% 

 36-45 jaar 92 62 25 51,4% 34,6% 14,0% 

 46-55 jaar 54 33 8 56,8% 34,7% 8,4% 

 > 56 jaar 17 12 0 58,6% 41,4% 0,0% 

        

Voordelen aanschaf  18-25 jaar 25 65 102 13,0% 33,9% 53,1% 

zwemkleding 26-35 jaar 44 70 38 28,9% 46,1% 25,0% 

 36-45 jaar 75 65 57 38,1% 33,0% 28,9% 

 46-55 jaar 48 37 20 45,7% 35,2% 19,0% 

 > 56 jaar 14 8 7 48,3% 27,6% 24,1% 

        
Voordelen toegang zwembad 18-25 jaar 21 72 99 10,9% 37,5% 51,6% 

 26-35 jaar 15 57 50 9,9% 37,5% 52,6% 

 36-45 jaar 41 73 84 20,7% 36,9% 42.2% 

 46-55 jaar 23 48 34 21,9% 45,7% 32,4% 

 > 56 jaar 3 10 16 10,3% 34,5% 55,2% 

        

Fitheidtest 18-25 jaar 36 84 71 18,8% 44,0% 37,2% 

 26-35 jaar 40 71 37 27,0% 48,0% 25,0% 

 36-45 jaar 39 97 57 20,2% 50,3% 29,5% 

 46-55 jaar 25 43 35 24,3% 41,7% 34,0% 

 > 56 jaar 10 15 4 34,5% 51,7% 13,8% 

        

Voordelen bij afsluiten  18-25 jaar 124 47 20 65,0% 24,6% 10,5% 

verzekering 26-35 jaar 102 36 10 68,9% 24,3% 20,8% 

 36-45 jaar 149 24 19 77,6% 12,5% 9,9% 

 46-55 jaar 76 22 5 73,8% 21,4% 4,9% 

 > 56 jaar 23 3 3 79,3% 10,3% 10,3% 

        

Informatie over voeding,  18-25 jaar 45 89 57 23,6% 46,6% 29,8% 

gezondheid en blessure-  26-35 jaar 40 75 33 27,0% 50,7% 22,3% 

preventie 36-45 jaar 67 90 36 34,7% 46,6% 18,7% 

 46-55 jaar 35 79 19 34,0% 47,6% 18,4% 

 > 56 jaar 15 10 4 51,7% 34,5% 13,8% 
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§6.5.3 Bereidheid te betalen 

De KNZB denkt serieus na over het aanbieden van een andere vorm van binding buiten het 
traditionele verenigingslidmaatschap. Om alvast een indruk te krijgen of de respondenten bereid zijn 
om te betalen, zijn in de enquête hierover enkele vragen opgenomen. Allereerst worden de resultaten 
per product weergegeven. Vervolgens worden de resultaten behandeld die betrekking hebben op het 
wel, al dan niet, willen betalen voor een totaalpakket en de hoogte van het bedrag dat men daar 
eventueel voor over heeft. Voor dit onderzoek is het niet relevant om hierin een onderscheid te maken 
tussen geslacht en leeftijdscategorie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 6.26 Respons bereidheid te betalen per product 
 

Uit tabel 6.26 valt af te lezen dat de respondenten niet bereid zijn te betalen voor de overgrote 
meerderheid van de producten. In totaal zijn er drie producten waarvoor meer dan de helft van de 
respondenten geld over heeft. Voordelen bij de toegang tot het zwembad en een clinic over 
zwemtechniek hebben het hoogste percentage. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan 
bereid te zijn te betalen voor voordelen bij het aanschaffen van zwemkleding. Bij de fitheidtest is het 
procentueel verschil tussen niet en wel bereid zijn te betalen niet heel groot. Voor de overige 
producten geldt dat het verschil behoorlijk is. De producten waar de respondenten wel voor willen 
betalen, zijn producten die de bindingskracht kunnen verhogen.  
 
De respondenten hebben per product aan kunnen geven of zij bereid zijn te betalen. De volgende 
vraag die opgenomen is in de enquête gaat over of de respondenten bereid zijn te betalen voor een 
totaalpakket waarin alle producten zitten. Dit kan vergeleken worden met een soort lidmaatschap. 
Diagram 6.4 laat de antwoorden zien. 
 
Uit het diagram is af te lezen dat iets meer dan de helft van de 
respondenten bereid is te betalen voor een totaalpakket. Dit is 
opmerkelijk aangezien uit tabel 6.26 is gebleken dat er maar 
drie producten waren waarvoor de respondenten bereid waren 
om voor te betalen. Blijkbaar is een totaalpakket aantrekkelijker   
dan losse producten.                    Diagram 6.4 Respons betalen voor totaalpakket 

Respons in aantal Respons in percentage Bereid te betalen 

Ja Nee Ja  Nee 

Trainingsschema’s  216 470 31,5% 68,5% 

     

Clinic Zwemtechniek 426 258 62,3% 37,7% 

     

Voorrang zwemevenement 151 533 22,1% 77,9% 

     

Magazine over zwemmen 226 378 37,4% 62,6% 

     

Voordelen aanschaf zwemkleding 362 313 53,6% 46,4% 

     

Voordelen toegang tot zwembad 422 252 62,6% 37,4% 

     

Fitheidtest 302 361 45,6% 54,4% 

     

Voordelen bij afsluiten verzekering 123 540 18,6% 81,4% 

     

Informatie over voeding , gezondheid 
en blessurepreventie 

199 463 32,5% 67,5% 

54,4%

45,6% Ja

Nee
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Aan de respondenten die aangegeven hebben interesse te hebben in een totaalpakket en daarvoor 
bereid zijn te betalen is gevraagd hoeveel zij over zouden hebben voor een totaalpakket. In tabel 6.27 
worden de resultaten besproken. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6.27 Respons bedrag dat men over heeft voor totaalpakket 
 

Tabel 6.27 laat zien dat het percentage van de respondenten dat bereid is €10 - €20 te betalen en het 
percentage dat €20 - €30 over heeft voor het totaalpakket exact gelijk is. Beide categorieën zijn vele 
malen groter dan de overige categorieën.  

§6.5.4 Rol verenigingen 

De KNZB heeft de intentie om de verenigingen te versterken door de bindingskracht van zwemmen te 
verhogen. In hoofdstuk één zijn vier typen diensten aangehaald die door Stokvis (in: Van Bottenburg, 
2006) genoemd zijn. Hieruit blijkt dat verenigingen een grote rol spelen in het verhogen van de 
bindingskracht. Daarnaast zijn de Uurchallenge, het programma mijnzwemcoach.nl en de nieuwe 
bindingsvorm erop gericht om de ongebonden zwemmer uiteindelijk richting de verenigingen te 
krijgen. In alle gevallen spelen de zwemverenigingen een grote rol. Om te kijken of de respondenten 
een rol zien weggelegd voor de zwemverenigingen in het aanbieden van de negen producten is 
hierover een vraag in de enquête over opgenomen. Tabel 6.28 geeft de resultaten weer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 6.28 Respons rol weggelegd voor zwemverenigingen per product 
 

De resultaten zijn opmerkelijk. Voor geen enkel product zien de respondenten een rol weggelegd voor 
de zwemvereniging. Alleen het verschil in percentages voor wat betreft een clinic over zwemtechniek 
is gering. Voor de overige producten geldt dat het verschil behoorlijk is. In het aanbod van voordelen 
bij het afsluiten van verzekeringen zien de respondenten helemaal geen rol weggelegd voor 
verenigingen. Dit is logisch aangezien dit geen materie is waar een vereniging zich mee bezig houdt. 
Opvallend is dat aan de meeste producten dus wel een behoefte, maar dat de respondenten geen taak 
zien weggelegd voor de verenigingen. Hier is voor de KNZB dan ook nog veel terrein te winnen.  

Bereid te betalen Respons in aantal Respons in percentage 

€10 - €20 134 41,0% 

€20 - €30 134 41,0% 

€30 - €40 36 11,0% 

> €40 23 7,0% 

Respons in aantal Respons in percentage Rol vereniging 

Ja Nee Ja  Nee 

Trainingsschema’s  272 412 39,8% 60,2% 

     

Clinic Zwemtechniek 314 368 46,0% 54,0% 

     

Voorrang zwemevenement 193 489 28,3% 71,7% 

     

Magazine over zwemmen 126 475 22,5% 77,5% 

     

Voordelen aanschaf zwemkleding 237 437 35,2% 64,8% 

     

Voordelen toegang tot zwembad 244 429 36,3% 63,7% 

     

Fitheidtest 245 418 37,0% 63,0% 

     

Voordelen bij afsluiten verzekering 95 568 14,3% 85,7% 

     

Informatie over voeding , gezondheid 
en blessurepreventie 

215 447 32,5% 67,5% 
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§§66..66  TToott  bbeesslluuiitt  
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het kwantitatieve onderzoek besproken. Het kwantitatieve 
onderzoek heeft als doel een beeld te schetsen van het profiel van de (ongebonden) zwemmer. Na een 
overzicht van de persoonsgegevens waaruit onder andere gebleken is dat 55,2% vrouw is, is dieper 
ingegaan op de sportparticipatie. Hierin is onderscheid gemaakt tussen de sportfrequentie en de wijze 
van sporten. Voornamelijk tussen de leeftijdscategorieën blijken opmerkelijke verschillen te zitten. 
Vervolgens zijn de resultaten behandeld over de sportmotieven. Conditieverbetering, ontspanning en 
gezondheid zijn de voornaamste reden voor de steekproef om te sporten. Het kunnen sporten 
wanneer men wil is de belangrijkste reden om te sporten in ongeorganiseerd verband. In de laatste 
paragraaf zijn de behoeften aan bod gekomen. Er blijkt veel behoefte te zijn aan voordelen bij de 
toegang tot het zwembad. Daarnaast zijn er nog enkele andere producten waar redelijke behoefte aan 
is. Hierbij komt naar voren dat vooral behoefte is aan training en begeleiding, één van de diensten van 
de vereniging die benoemd wordt door Stokvis (in: Van Bottenburg, 2006). De producten behorend 
het aanbod van training en begeleiding kunnen de bindingskracht van de verenigingen en KNZB 
verhogen. Het lijk logisch voor de KNZB om hier de aandacht op de vestigen.  

Tussen geslacht en leeftijdscategorieën zitten ook enkele verschillen. Zo hebben vrouwen veel 
behoefte aan voordelen bij het aanschaffen van zwemkleding en mannen veel behoefte aan een 
zwemclinic. Vervolgens is gekeken naar de belangrijkheid van de producten en de bereid ervoor te 
betalen. Opmerkelijk is dat de respondenten bereid zijn om voor drie producten te betalen. Voordelen 
bij het aanschaffen en bij de toegang tot het zwembad zijn de producten met het hoogste percentage 
bereidheid. Wat opvallend is, is dat meer dan de helft van de respondenten wel bereid is te betalen 
voor een totaalpakket waarin alle producten zitten. De respondenten zijn bereid om tussen de €10 - 
€30 te betalen voor het totaalpakket. De laatste vraag die besproken is, is of de respondenten een rol 
zien weggelegd voor de zwemvereniging in de aanbod van de producten. Opmerkelijk is dat de 
respondenten grotendeels voor alle producten geen rol ziet weggelegd voor de zwemverenigingen.  
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77::  HHeett  bbeesslliissssiinnggsspprroocceess  

§§77..11  IInnlleeiiddiinngg  
In de hoofdstukken vijf en zes is het empirisch onderzoek behandeld. Hierin is naar voren gekomen 
dat er grofweg vier bindingsvormen te onderscheiden zijn in de sportwereld. Daarnaast is het profiel 
geschetst van de (ongebonden) zwemmers. Beide onderzoeken moeten leiden tot een advies aan de 
KNZB over welke vorm van binding het beste past bij de (ongebonden) zwemmers ten einde de 
bindingskracht te verhogen en daarmee de verenigingen te versterken. Doordat de KNZB gedurende 
dit onderzoek participeert in het project Vermarkten Sportaanbod heeft dit ervoor gezorgd dat de 
discussie ten aanzien van het individuele lidmaatschap eerder heeft plaatsgevonden dan de 
aanbevelingen voortkomend uit dit onderzoek. Tijdens een stuurgroepvergadering is de richting waar 
de KNZB naar toe wil min of meer bepaald. Het is daarom interessant om op basis van de resultaten 
van dit onderzoek te reflecteren op de keuze van de KNZB. Alvorens een reflectie kan worden 
gegeven is het noodzakelijk om eerst het tot stand komen van de keuze van de KNZB te behandelen. 
In dit hoofdstuk wordt middels een participerende observatie het beslissingsproces besproken. De 
reflectie vindt plaats in hoofdstuk negen.  

§§77..22  DDee  bbeesslluuiittvvoorrmmiinngg  
Op 7 maart 2008 heeft binnen de KNZB een stuurgroepvergadering plaatsgevonden met als doel om 
de richting te bepalen waar de KNZB naar toe wil qua individueel lidmaatschap. De onderzoeker is 
één van de personen die deel uit maakt van de stuurgroep en heeft mede daardoor invloed gehad in 
de keuzes die gemaakt zijn. Naast de onderzoeker bestaat de stuurgroep uit drie medewerkers van de 
KNZB, twee bestuursleden, een externe deskundige en de accountmanager van NOC*NSF. In deze 
paragraaf wordt chronologisch verteld hoe het proces eruit zag en hoe de beslissing tot stand is 
gekomen.  

§7.2.1 De stuurgroepvergadering 

De voorzitter van de stuurgroep opent de vergadering om 08:30 uur met de mededeling dat de twee 
bestuursleden verhinderd zijn door andere werkzaamheden. De overige stuurgroepleden vinden dit 
jammer aangezien hierdoor de lijn tussen het bestuur en de stuurgroep er niet is. Door de aanwezigen 
wordt al gepraat over een vervolgvergadering waarbij de twee bestuursleden op de hoogte moeten 
worden gebracht over de keuze van de stuurgroep zonder dat er een besluit is genomen. Na de 
mededeling van de voorzitter wordt eerst gepraat over het aanstaande EK in Eindhoven. De planning 
van de vergadering is volgens de voorzitter dan ook niet echt handig gezien de onverwachte 
topdrukte binnen de KNZB. Het gesprek over het EK duurt lang en hierdoor komt de vergadering 
over het individuele lidmaatschap langzaam op gang. Op een gegeven moment neemt de externe 
deskundige het woord en geeft een introductie over wat het doel is van deze vergadering. Hierbij 
vertelt de externe deskundige dat naar aanleiding van de vraag van bonden er een notitie is 
geschreven door NOC*NSF SportAssist over individuele lidmaatschappen in de sportwereld. De 
notitie zal de leidraad vormen van de vergadering. Samen met de accountmanager neemt de externe 
deskundige de stuurgroepleden mee door de notitie. Ondertussen heeft de voorzitter van de 
stuurgroep al menig telefoontje gehad waardoor er een rommelige situatie ontstaat waarbij de 
voorzitter telkens weer wegloopt en binnenkomt. De stuurgroepleden hebben vragen over de 
verschillende vormen van het individuele lidmaatschap die door de deskundige en de 
accountmanager worden beantwoord. In de notitie gaat het voornamelijk over de plaats van het 
individuele lidmaatschap binnen de structuur van de bond. Daarnaast worden aandachtspunten 
behandeld van elke vorm. Na alle vormen behandeld te hebben komt de accountmanager aan bij de 
beslissingsmatrix. In de matrix staan alle bindingsvormen op een rijtje en daarnaast de 
aandachtspunten. De accountmanager vertelt dat de aandachtspunten gebaseerd zijn op gesprekken 
met diverse sportbonden. Punten die de belangrijk werden gevonden en die telkens terugkwamen 
vormen de aandachtspunten in de matrix. Volgens de accountmanager moet de matrix niet als het ‘ei 
van Columbus’ worden gezien, maar kan wel dienen als basis voor de keuze over het individuele 
lidmaatschap. De externe deskundige voegt daaraan toe dat de matrix een hulpmiddel is om de 
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discussie te structuren en dat het niet gezien moet worden als een rekenkundig beslissingsmodel. 
Ondertussen krijgt de voorzitter van de stuurgroep weer een telefoontje en excuseert zich richting de 
andere stuurgroepleden. Er ontstaat enige discussie over één van de aandachtspunten namelijk of het 
individuele lid als een ‘echt’ lid moet worden beschouwd. De voorzitter van de stuurgroep, die 
inmiddels weer terug is, geeft aan dat de discussie over wat nu een lid is om dit moment gaande is in 
het maken van de Sportnota 2012. Hij merkt op dat hierover nog geen besluit is genomen, maar dat 
het haast wel zeker is dat sommige bonden de ‘dupe’ zullen worden. In sommige gevallen worden 
individuele leden namelijk niet meer gezien als ‘echte’ leden en dit heeft gevolgen voor de Lotto-
gelden. De hoogte van de Lotto-gelden wordt gebaseerd op het aantal ‘echte’ leden dat aangesloten is 
bij de bond. Na nog wat vragen over de matrix besluit de externe deskundige dat het tijd is om de 
beslissingsmatrix voor de KNZB in te gaan vullen. De externe deskundige vraagt aan ieder 
stuurgroeplid om op een post-it haar punten toe te kennen. Hierbij wordt een driepuntsschaal 
gehanteerd waarbij 1 punt wordt gegeven wanneer men het niet belangrijk vindt, 2 punten wanneer 
het wel/niet belangrijk wordt gevonden en 3 punten wanneer het heel belangrijk wordt gevonden. De 
accountmanager en de externe deskundige besluiten om de matrix niet in te vullen aangezien zij 
afzijdig willen blijven. Nadat iedereen de matrix heeft ingevuld, voert de externe deskundige de 
antwoorden in op de laptop. In tabel 7.1 zijn de antwoorden van de stuurgroepleden te zien. Dit zijn  
gemiddelden van de puntentoekenning van de stuurgroepleden.  
 

 Lid 
sportagenda 

Inspraak Bestuur Aansprakelijk- 
heid 

BTW Centrale 
marketing 

Totaal 

Vereniging 2,5 1,0 1,5 1,75 2.25 1,5 1,8 

Stichting lid van de bond 1,5 2,0 2,0 2,25 2,25 1,75 2,0 

Stichting geen lid van de bond 1,0 1,75 1,75 2,25 1,25 1,5 1,6 

Direct lid bond 2,75 1,5 2,75 2,0 2,25 3 2,4 

Direct lid regio 1,5 1,25 1,75 2,0 1,75 1,25 1,6 

Database relatie 2,25 2,0 2,75 2,0 2,25 2,5 2,3 
 

Tabel 7.1 Ingevulde beslissingsmatrix (Bron: stuurgroepvergadering, 2008) 
 

De externe deskundige legt de uitkomsten uit. Hij neemt hierbij alle ingevulde antwoorden mee. Al 
snel ontstaan toch enige onduidelijkheid over de puntentoekenning. De voorzitter van de stuurgroep 
blijkt het verkeerd begrepen te hebben en heeft het andersom ingevuld, dus 1 wanneer het heel 
belangrijk wordt gevonden en 3 wanneer dat niet het geval is. Door het misverstand verandert de 
externe deskundige samen met de voorzitter van de stuurgroep zijn ingevulde antwoorden. Uit de 
matrix blijkt volgens de externe deskundige dat enkele bindingsvormen afvallen. Het directe 
lidmaatschap aan een regio, de stichting die geen lid is van de bond en de vereniging blijken niet hoog 
te scoren. De overige vormen scoren hoog, waarbij het directe lidmaatschap aan de bond de hoogste 
score heeft. Er wordt door de stuurgroepleden gediscussieerd over de uitkomst. Een stuurgroeplid 
komt met de opmerking dat het niet veel uit maakt hoe het individuele lidmaatschap intern 
georganiseerd wordt, maar dat het belangrijker is om te weten wat de afnemers willen qua producten 
en diensten. De voorzitter van de stuurgroep sluit zich hierbij aan en voegt er aan toe dat sportbonden 
een ‘angst’ hebben voor het onbeheersbare. Volgens de externe deskundige is het de taak van de 
projectgroep om na te denken over de invulling van het individuele lidmaatschap, maar dat het nu 
even van belang is om de structuur te bepalen. De externe deskundige geeft aan dat de database de 
minste vorm van binding is en dat dit voor de KNZB buiten naamsbekendheid en binding op afstand 
niet veel oplevert. Het wordt vergeleken met mijnzwemcoach.nl tot nu toe. Er wordt gekozen voor de 
stichting of het directe lidmaatschap, waarbij de voorkeur enigszins uitgaat naar het directe 
lidmaatschap. Alvorens echter een definitief besluit kan worden genomen dienen volgens de 
stuurgroepleden wel eerst de twee afwezige bestuursleden op de hoogte te worden gebracht. De 
vergadering wordt na iets meer dan 3,5 uur afgesloten door de voorzitter van de stuurgroep. Na 
afloop heeft ieder stuurgroeplid een mail gekregen van de voorzitter van de stuurgroep met daarin 
zijn excuses voor zijn gedrag.  
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88::  CCoonncclluussiieess  &&  AAaannbbeevveelliinnggeenn  

§§88..11  IInnlleeiiddiinngg  
In dit rapport is ingegaan op de bindingsvormen die binnen de sportwereld te onderscheiden zijn en 
op het profiel van de (ongebonden) zwemmer. Aan de hand van een kwalitatief en een kwantitatief 
onderzoek is informatie verzameld om uiteindelijk een advies uit te kunnen brengen aan de KNZB 
over welke bindingsvorm het beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer. De KNZB wil 
een alternatieve vorm van binding, buiten het traditionele verenigingslidmaatschap, toepassen om de 
bindingskracht te verhogen om zodoende een ledengroei te kunnen realiseren en de verenigingen te 
versterken. Om een advies te kunnen geven aan de KNZB is de onderzoeksdoelstelling opgesplitst in 
een wetenschappelijke onderzoeksvraag en een maatschappelijke onderzoeksvraag. In dit hoofdstuk 
worden conclusies getrokken uit het onderzoek. De conclusies geven een antwoord op beide 
onderzoeksvragen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen die voortkomen uit de eerder 
getrokken conclusies.   

§§88..22  CCoonncclluussiieess  
In hoofdstuk één zijn de wetenschappelijke en maatschappelijke onderzoeksvraag geïntroduceerd. De 
wetenschappelijke onderzoeksvraag geeft een antwoord op de vraag in hoeverre maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op het ledenaantal van de KNZB. Vervolgens wordt ingegaan op de 
maatschappelijke onderzoeksvraag waarbij gekeken wordt naar diverse bindingsvormen die in de 
sportwereld worden toegepast en welke van deze bindingsvormen er het beste past bij het profiel van 
de (ongebonden) zwemmer.  

§8.2.1 De wetenschappelijke onderzoeksvraag 

De wetenschappelijke onderzoeksvraag luidt; 
 

In hoeverre hebben maatschappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder individualisering, invloed op 
het ledenaantal van de KNZB en op de keuze van de sporter om wel, al dan niet, lid te worden van een 
(zwem)vereniging en wat wordt onder individualisering verstaan? 

§8.2.1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen 

Maatschappelijke ontwikkelingen zijn zeker van invloed geweest op het ledenaantal van de KNZB en 
de keuze van de sporter om wel, al dan niet lid te worden van een (zwem)vereniging. Onmiskenbaar 
zijn demografische ontwikkelingen, politiek-economische ontwikkelingen, commercialisering en de 
toegenomen pluriformiteit van de sport van invloed geweest op de zwemsport. Het toenemende 
aantal senioren in de samenleving wordt de komende jaren zichtbaar in de ledensamenstelling van de 
KNZB. Senioren gaan relatief een groter aandeel van het gehele ledenbestand beslaan. Tegenwoordig 
zwemt een groot aantal senioren in ongeorganiseerd verband. Zonder een aanpassing van het aanbod 
van de huidige producten en diensten zal het aantal senioren zwemmers dat sport in ongeorganiseerd 
verband gelijk blijven of zelfs toenemen.  
 Het onderzoek heeft aangetoond dat jongeren trouw zijn aan verenigingen. Jongeren zijn de 
toekomst en zijn daarom een belangrijke doelgroep voor zwemverenigingen. Niet alleen als actief lid, 
maar bijvoorbeeld ook als eventueel kaderlid. Veel jongeren blijken al meerdere jaren trouw te zijn 
aan één of meerdere verenigingen. De toegenomen keuzevrijheid heeft weinig invloed op de groep 
jongeren die al lid is van een zwemvereniging. Bij de groep ongebonden jonge zwemmers lijkt de 
toegenomen keuzevrijheid wel van invloed te zijn op de keuze om wel of niet te participeren in een 
vereniging. De voornaamste motieven om geen binding aan te gaan zijn de vrijheid om zelf te bepalen 
wanneer men gaat sporten en het hebben van geen verplichtingen. Een zwemvereniging kan in veel 
gevallen niet tegemoet aan deze ‘wensen’ omdat verenigingen sterk afhankelijk zijn van de 
toegewezen baduren. In de toekomst zal dit voor de KNZB, indien hierop geen actie wordt 
ondernomen,  een verder afname van het ledenaantal betekenen. 
 De roep naar flexibilisering in de zwemsport wordt steeds groter. Het loslaten van het vaste 
stramien van zwemverenigingen, waarin weinig flexibiliteit mogelijk is, is de grote uitdaging voor de 
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komende jaren. Flexibilisering wordt ingegeven door economische ontwikkelingen die zich in de 
Nederlandse samenleving hebben voorgedaan. De werkdruk van mensen is de laatste jaren 
toegenomen. Vrouwen participeren in grotere mate op de arbeidsmark, omdat het combineren van 
een carrière en het gezinsleven steeds belangrijker is geworden. Deze ontwikkelingen hebben ertoe 
geleid dat er vraag is naar een andere indeling van vrije tijd. Het sporten op flexibele tijden is 
daardoor één van de belangrijkste behoeften van de hedendaagse zwemmer geworden. In 
tegenstelling tot veel traditionele sportverenigingen bieden commerciële sportcentra deze flexibiliteit 
wel. Er is dan ook een explosieve stijging waar te nemen in het aantal fitnessbeoefenaars. 
 Commercialisering is de term die voor het commerciëler worden van de sport wordt gebruikt. 
Commercialisering is een trend die een ‘gevaar’ vormt voor de traditionele zwemverenigingen en de 
KNZB. Niet voor niets noemt Heyster van de Nederlandse Golf Federatie fitness als voornaamste 
concurrent voor de georganiseerde sport en dus ook voor het ledenaantal van de KNZB. De 
commercialiseringtrend biedt niet alleen bedreigingen, maar biedt ook kansen. Zo is het bedrijfsleven 
steeds meer geïnteresseerd in de sport. Het verkrijgen van een positieve associatie tussen het bedrijf 
en de sport is voor veel bedrijven interessant. De sportwereld krijgt hierdoor een financiële impuls. 
Het verkrijgen van gelden uit het bedrijfsleven is voor de KNZB belangrijk omdat hiermee nieuwe 
producten en diensten kunnen worden ontwikkeld ten behoeve van bijvoorbeeld ledenwerving of 
sportstimulering.  
 De regering in Nederland blijkt een sportende maatschappij om diverse redenen belangrijk te 
vinden. Na jaren van bezuinigingen op het gebied van sport zijn de laatste jaren de uitgaven voor de 
sport toegenomen. Voor de KNZB biedt dit mogelijkheden aangezien de regering meer subsidies 
verstrekt. Dit kan een financiële impuls geven aan projecten die gericht zijn op het stimuleren van de 
zwemsport.  
 

Kortom; Maatschappelijke ontwikkelingen hebben wel degelijk invloed op het ledenaantal van de 
KNZB. Door de ‘stugge’ houding van de KNZB en de zwemverenigingen is deze invloed veelal 
negatief. De maatschappelijke ontwikkelingen kunnen echter ook omgezet worden in positieve 
ontwikkelingen. Het is de taak van de KNZB om door een aanpassing of vernieuwing van hun 
huidige producten en diensten ervoor te zorgen dat deze aansluiten bij de wensen en behoefte van de 
hedendaagse zwemmer.  

§8.2.1.2 Individualisering 

Het begrip individualisering is lastig te begrijpen aangezien diverse auteurs individualisering anders 
interpreteren. Hierdoor blijft individualisering een mythe. Individualisering wordt vaak gebruikt als 
containerbegrip. Binnen de literatuur verwijzen diverse deelprocessen naar individualisering. Niet 
alle deelprocessen kunnen daadwerkelijk geïnterpreteerd worden als zijnde individualisering, maar 
enkele deelprocessen hebben wel degelijk invloed op het ledenaantal van de KNZB. De deelprocessen 
die invloed hebben, houden verband met de betekenissen de-institutionalisering en de-collectivisering 
die aan individualisering gegeven worden. De-institutionalisering en de-collectivisering duiden op 
een verzwakking van de binding van individuen aan traditionele instituties, verbanden en 
collectiviteiten. De KNZB en de zwemverenigingen kunnen worden gezien als traditionele instituties 
en collectiviteiten en ondervinden de (mogelijke) invloeden van individualisering in sterke mate.  
 De verzwakking van de binding aan instanties en collectiviteiten betekent niet zozeer dat 
zwemmers geen behoefte meer hebben aan producten en diensten die zwemverenigingen aan bieden, 
maar dat de aard en de reikwijdte van de binding is veranderd. Zwemmers, en sporters in het 
algemeen, hebben tegenwoordig meer behoefte aan korte en vluchtige relaties. Dit wordt beïnvloed 
door de vraag naar flexibiliteit als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Zwemmers willen 
geen langdurig relatie, maar zoeken naar relaties die snel opgezegd kunnen worden en waar men niet 
lang aan ‘vastzit’. Kortom; zwemmers zijn op zoek naar lichtere gemeenschappen. Zwemverenigingen 
bieden deze lichtere vorm van relaties niet aan en spelen daarmee niet in op de veranderende behoefte 
van zwemmers. Het is daarom vanzelfsprekend dat hierdoor het ledental afneemt. De KNZB en 
zwemverenigingen moeten hun huidige producten en diensten vernieuwen of aanpassen om de 
bindingskracht te verhogen. Dit moet gerealiseerd worden door het aanbieden van een alternatieve 
bindingsvorm buiten het traditionele verenigingslidmaatschap.  
 De veranderende aard van sociale bindingen houdt verband met de stijgende keuzebehoefte 
en keuzemogelijkheden van en voor de zwemmer. Onder andere door de opkomst van commerciële 



Koninklijke Nederlandse Zwembond 

 8: Conclusies & Aanbevelingen 89 

sportcentra nemen de keuzemogelijkheden toe als gevolg van de veranderende keuzebehoeften. Deze 
verrijking van het sportaanbod heeft voor de zwemverenigingen tot gevolg dat een zwemmer nu uit 
veel meer sporten kan kiezen dan een aantal jaren geleden. Niet alleen het aantal verschillende 
sporten is veranderd, ook de wijze van sportbeoefening is veranderd. Dit is tegenwoordig steeds meer 
gericht op het individu. De KNZB en de zwemverenigingen moeten de zwemsport op een andere 
manier aanbieden om in te kunnen spelen op de stijgende keuzebehoeften en keuzemogelijkheden. 
Doen zij dit niet dan kan individualisering een negatieve invloed hebben op het ledenaantal.  

§8.2.2 De maatschappelijke onderzoeksvraag 

De maatschappelijke onderzoeksvraag luidt; 
 

Welke bindingsvorm en de daarmee samenhangende producten en diensten is het meest geschikt om de 
bindingskracht te verhogen onder de ongebonden zwemmers, wat houdt die bindingsvorm in en hoe 
kan deze bindingsvorm geïmplementeerd worden? 
 

Uit de literatuurstudie is duidelijk geworden dat de KNZB en haar verenigingen zich moeten richten 
op alternatieve vormen van binding om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en 
deelprocessen van individualisering. Belangrijk hierin is dat de bindingsvorm aansluit bij de wensen 
en behoeften van de (ongebonden) zwemmer. De bindingskracht van verenigingen en de KNZB 
wordt bepaald door verschillende typen diensten. Stokvis (in: Van Bottenburg, 2006) onderscheidt 
vier typen diensten waar een vereniging het van oudsher moet hebben: 1) het aanbod van aanbod en 
faciliteiten, 2) het aanbod van wedstrijden en toernooien, 3) het aanbod van training en instructie en 4) 
het aanbod van gezelligheid en groepsbinding. Om de bindingskracht toe te laten nemen moet de 
KNZB weten aan welke producten en diensten de (ongebonden) zwemmer behoefte heeft. 

Onder de (ongebonden) zwemmers is een onderzoek verricht naar wensen en behoeften. Uit 
dit onderzoek is naar voren gekomen dat de (ongebonden) zwemmer vooral behoefte heeft aan 
aanbod van training en instructies. Producten die hier bij horen zijn trainingsschema’s, een 
zwemclinic, informatie over voeding en techniek en een fitheidtest. Een ander product waar de 
(ongebonden) zwemmer veel behoefte aan blijkt te hebben is korting op de toegang tot het zwembad. 
Dit product valt onder het aanbod van accommodatie en faciliteiten. Het onderzoek wijst uit dat een 
groot gedeelte van de (ongebonden) zwemmers de toegang tot het zwembad te duur vindt. Dit maakt 
de zwemsport minder toegankelijk. De oorzaak van hoge toegangsprijzen tot het zwembad komt 
voort uit het feit dat zwemvereniging vrijwel nooit hoofdeigenaar zijn van een zwembad. Hierdoor 
zijn de zwemverenigingen afhankelijk van andere partijen die in eerste instantie niet de zwemsport 
willen bevorderen maar commerciële belangen hebben.  

De KNZB moet zich dus gaan richten op het aanbod van training en constructie en het aanbod 
van accommodaties. Dit dient te gebeuren aan de hand van het aanbieden van een andere vorm van 
binding buiten het traditionele verenigingslidmaatschap. De nieuwe vorm van binding dient qua 
structuur en producten en diensten in te spelen op de veranderde wensen en behoeften van de 
(ongebonden) zwemmer. De bindingsvormen die uit het onderzoek naar voren komen en interessant 
zijn voor de KNZB, zijn het bondslidmaatschap, het stichtingslidmaatschap en database relatie.  

Bij het bondslidmaatschap nemen de (ongebonden) zwemmers direct producten en diensten 
af van de bond. Individuele leden tellen mee in het ledenaantal van de KNZB wat interessant is voor 
de verdeling van de Lotto-gelden. De bond heeft bij het bondslidmaatschap alles zelf in de hand, wat  
de bond een autonome positie geeft. Een individueel lid heeft bij een bondslidmaatschap evenveel 
stemrecht als een vereniging. De KNZB moet zich daarom buigen over de machtsverhouding tussen 
verenigingen en (directe) leden van de bond.  

Het stichtingslidmaatschap is ook geschikt voor de KNZB. Bij een stichtingslidmaatschap 
worden de individuele leden ondergebracht in een stichting. Financieel juridisch is het aantrekkelijk 
om voor deze vorm van binding te kiezen. Het individuele lid heeft bij deze vorm geen stemrecht, 
maar de stichting zelf wel. Machtsverhoudingen tussen de verenigingen en de stichting verdienen bij 
deze vorm aandacht. Leden van de stichting tellen op dit moment nog mee als leden, maar de 
mogelijkheid bestaat dat dit in de toekomst gaat veranderen. Een gevaar van de stichtingsvariant is 
dat een stichting zich kan gaan afscheiden van de bond als deze zich niet gehoord voelt. 

Een derde mogelijkheid voor de KNZB is de lichtste vorm van binding namelijk de database 
relatie. Het is een relatie ‘op afstand’, waarbij de bond producten aanbiedt die weinig persoonlijke 
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begeleiding vereisen. Vanzelfsprekend tellen de afnemers van de producten niet mee als leden en zal 
de KNZB haar doelstelling, om op korte termijn het ledenaantal te vergroten, niet met deze vorm van 
binding bereiken. Het is een ideale vorm om de ongebonden zwemmers kennis te laten maken met het 
aanbod van de KNZB. Vanuit deze relatie kan de KNZB werken aan een langdurige meer ‘gebonden’ 
relatie.  
 
Kortom; De KNZB moet, om de bindingskracht te verhogen, zich richten op het vernieuwen en 
aanpassen van het aanbod van training en instructie. Het toegankelijk maken van het zwemmen blijkt 
bovendien belangrijk te zijn voor de (ongebonden) zwemmer. De nieuwe producten en diensten die 
de bindingskracht moeten verhogen moeten ondergebracht worden in een alternatieve bindingsvorm. 
De bindingsvormen die daarvoor in aanmerking komen zijn het bondslidmaatschap, het 
stichtingslidmaatschap en de database relatie.  

§§88..33  AAaannbbeevveelliinnggeenn  
Op basis van het onderzoek en de conclusies die daaruit getrokken zijn worden in deze paragraaf 
aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen geven de KNZB inzicht in welke vorm van binding het 
beste past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmers en hoe daar vervolgens mee om kan worden 
gegaan. Allereerst worden aanbevelingen gedaan betreffende het verhogen van de bindingskracht. 
Daaropvolgend worden aanbevelingen gedaan over welke bindingsvorm de KNZB moet toepassen. 
De paragraaf wordt afgesloten met aanbevelingen over de implementatie van de desbetreffende 
bindingsvorm.  

§8.3.1 Bindingskracht 
 

1) De KNZB moet zich richten op het aanbod van training en instructie om de bindingskracht 
te verhogen 

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de (ongebonden) zwemmers veel behoefte hebben aan 
trainingsschema’s, zwemclinics, adviezen over voeding en techniek en een fitheidtest. De KNZB dient 
zich dan ook te richten op deze producten zodat de bindingskracht wordt verhoogd.  

Trainingsschema’s moeten persoonlijker worden zodat deze nog meer aansluiten op de 
behoefte van het individu. Op dit moment heeft de KNZB vier type trainingsschema’s maar die zijn 
vrij algemeen van aard. Om meer mensen te kunnen binden zal de KNZB dit aantal moeten uitbreiden 
tot minimaal acht typen. Hierbij dient vooral aandacht te worden geschonken aan de (beginnende) 
recreatieve zwemmer en de sportieve zwemmer. Het heeft geen zin om veel aandacht te besteden aan 
de fanatieke (wedstrijd)zwemmers. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat deze zwemmers vaak al lid 
zijn van een zwemvereniging en dat zij hun training en begeleiding via die weg vinden.  

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de (ongebonden) zwemmer behoefte heeft aan 
zwemclinics. De KNZB heeft de intentie om zwemclinics aan te bieden aan de deelnemers van 
mijnzwemcoach.nl. De KNZB moet zich echter niet alleen richten op deze doelgroep, maar ook op de 
(ongebonden) zwemmers die niet deelnemen aan mijnzwemcoach.nl, bijvoorbeeld deelnemers aan de 
Nationale Zwem4daagse. Het moet daarom een zwemclinic worden die opengesteld wordt voor een 
groter publiek. Voor de deelnemers aan mijnzwemcoach.nl is de zwemclinic een motivatie om verder 
te gaan met de trainingen, voor de niet deelnemers kan de zwemclinic het eerste opstapje zijn richting 
deelname aan het programma mijnzwemcoach.nl.  

Aan adviezen over voeding en techniek hebben de (ongebonden) zwemmers veel behoefte. 
Om ervoor te zorgen dat de (ongebonden) zwemmers voor hun informatie over voeding en techniek 
naar de KNZB gaan, is het noodzakelijk dat de KNZB zo specifiek mogelijk is in haar 
informatieverstrekking richting de afnemers. Het is daarnaast aan te bevelen om ook adviezen te 
geven over afvallen en gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld door een folder te maken over de relatie 
tussen zwemmen en gezondheid. De folder kan aangeboden worden via mijnzwemcoach.nl en via de 
algemene KNZB-site. Adviezen over zwemtechnieken moeten voornamelijk visueel worden 
weergegeven omdat het op die manier beter te begrijpen en te volgen is voor de (ongebonden) 
zwemmers. 

De fitheidtest wordt door veel (ongebonden) zwemmers belangrijk gevonden. De KNZB moet 
een partner, bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, zoeken waarmee zij samen de fitheidtest aan kan 
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bieden. Eén keer per jaar kunnen de deelnemers van mijnzwemcoach.nl een fitheidtest ondergaan. Dit 
levert voor de eventuele zorgverzekeraar en de KNZB een win-win situatie op. De KNZB biedt een 
extra service aan en de zorgverzekeraar komt in aanraking met potentiële klanten. Uit het onderzoek 
is gebleken dat de KNZB wel een kleine vergoeding kan vragen voor de fitheidtest.  
 

2) De KNZB moet zich richten op het aanbod van accommodatie en faciliteiten om de 
bindingskracht te verhogen 

 

De (ongebonden) zwemmer heeft een grote behoefte aan kortingen op de toegang tot het zwembad. 
Veel zwemmers vinden de toegangsprijzen te hoog en zwemmen daardoor minder regelmatig dan zij 
wellicht zouden willen. De KNZB moet naar mogelijkheden zoeken om de toegang tot het zwembad 
aantrekkelijker te maken zodat de zwemsport wordt bevorderd. Een mogelijkheid is om een speciale 
kaart te maken waarmee de zwemmers op vertoon van de kaart korting krijgen op de toegang tot het 
zwembad. Het is aan te bevelen de korting tussen de 25-50% in te schalen. Dit zet (ongebonden) 
zwemmers aan om meer te gaan zwemmen. De kortingskaart is ook interessant voor mensen die zich 
nog niet in hebben geschreven voor mijnzwemcoach.nl. Voor hen is het een stimulans om zich in te 
schrijven voor mijnzwemcoach.nl. In een later stadium moet de KNZB ook kijken naar mogelijkheden 
om de kaart aantrekkelijk te maken voor een groter publiek om zodoende de sport in zijn 
algemeenheid toegankelijk te maken. De kaart kan gekoppeld worden aan diverse andere projecten 
binnen de KNZB die gericht zijn op het bevorderen van de zwemdeelname. Noodzakelijk bij de 
kortingskaart is dat de kaart persoonsgebonden is. Dit om misbruik te voorkomen. Een oplossing 
hiervoor is om een pasfoto te plaatsen op de kaart. Voor de KNZB betekent dit wel meer controle –en 
administratief werk. Het voordeel hiervan is dat de KNZB wel de controle heeft over alles omtrent de 
kortingskaart.  

Voor de KNZB is het een realiseren van de kortingskaart lastig aangezien de KNZB van geen 
zwembad hoofdeigenaar is. Om de kortingkaart voor (ongebonden) zwemmers te kunnen realiseren 
moet daarom naar samenwerkingsverbanden met zwembadexploitanten worden gezocht. Hierbij is 
het aan te bevelen om eerst een samenwerkingsverband te zoeken met partijen waar de KNZB goede 
contacten mee heeft, zoals Sportfondsen. De KNZB dient in de gesprekken duidelijk te maken dat 
door de kortingskaart het zwembadbezoek toeneemt, wat voor de exploitanten interessant is. 
Vanzelfsprekend is de kortingskaart iets wat niet van de één op de andere dag gerealiseerd is. De 
KNZB komt waarschijnlijkheid de nodige obstakels tegen. De kortingskaart is echter het product waar 
de meeste behoefte aan is en wat zeker zal zorgen voor een stijging van de bindingskracht.  

§8.3.2 Bindingsvorm 

Nu duidelijk is geworden op welke producten de KNZB zich moet richten is de volgende stap een 
advies geven over de bindingsvorm die hier het beste bij past. In voorgaande is naar voren gekomen 
dat drie bindingsvormen interessant zijn voor de KNZB om de individuele leden in onder te brengen. 
In deze paragraaf wordt een advies gegeven aan de KNZB over welke vorm van binding nu het beste 
past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer. 
 

3) De KNZB moet het bondslidmaatschap toepassen 
 

Het bondslidmaatschap is voor de KNZB de meest interessante bindingsvorm. De (ongebonden) 
zwemmers nemen direct producten en diensten af van de bond zonder tussenkomst van andere 
partijen. Hierdoor heeft de bond volledige controle op de individuele leden. De KNZB heeft als het 
ware een autonome positie. Promotie –en andere communicatieacties worden vanuit de bond 
verstuurd. Hierdoor legt de (ongebonden) zwemmer direct de link met de KNZB. De individuele 
leden die een bondslidmaatschap afsluiten tellen voor de bond mee als ‘echte’ leden. Dit is belangrijk 
aangezien de individuele leden hierdoor meetellen voor de verdeling van de Lotto-gelden.  
 De KNZB moet een flexibel bondslidmaatschap aanbieden. Om in te springen op de vraag 
vanuit de maatschappij naar flexibiliteit van de sport, moet de KNZB nadenken over korte en 
vluchtige relaties. Een bondslidmaatschap moet geen jaar duren, maar bijvoorbeeld vier maanden of 
een half jaar. De (ongebonden) zwemmer wordt zodoende de mogelijkheid geboden om op korte 
termijn het lidmaatschap op te zeggen. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat individuele leden 
het bondslidmaatschap snel opzeggen, maar als de KNZB deze korte en vluchtige relaties niet 
aanbiedt zullen (ongebonden) zwemmers niet snel geneigd zijn een bondslidmaatschap af te sluiten. 
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Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat de (ongebonden) zwemmer niet veel verplichtingen 
wil hebben. Ervaringen van andere bonden leert dat wanneer er genoeg meerwaarde voor de 
individuele leden in het bondslidmaatschap wordt gecreëerd, de individuele leden het 
bondslidmaatschap niet snel op zullen zeggen.  
 

4) De KNZB moet het bondslidmaatschap segmenteren 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat er verschillen zijn tussen de (ongebonden) zwemmers onderling. 
Niet alleen tussen mannen en vrouwen en leeftijdscategorieën, maar ook in de behoefte en bereidheid 
om voor de producten te betalen. Het is daarom aan te bevelen om het bondslidmaatschap te 
segmenteren in drie niveaus. De segmentatie moet er toe leiden dat iedereen binnen de doelgroep zich 
‘aangetrokken’ voelt tot één van de drie niveaus. Hieronder volgen aanbevelingen ten aanzien van de 
drie niveaus. 
 Allereerst dienen er gratis producten en diensten te worden aangeboden die voor iedereen 
binnen de doelgroep toegankelijk zijn. Het programma mijnzwemcoach.nl is een goede basis. Mensen 
kunnen geheel vrijblijvend op afstand begeleiding in het zwemmen krijgen door bijvoorbeeld 
algemene trainingsschema’s en voedingsadviezen. Wanneer mensen toch meer behoefte hebben in 
begeleiding in het zwemmen of andere producten en/of diensten kunnen zij een bondslidmaatschap 
af te sluiten. 
 Het eerste bondslidmaatschap is een lidmaatschap van €15 per jaar. In dit lidmaatschap wordt 
meerwaarde gecreëerd ten opzichte van het gratis gedeelte. De afnemers kunnen bijvoorbeeld 
specifiekere schema’s krijgen, de folder over zwemmen en gezondheid is voor hen gratis of mensen 
kunnen gratis deelnemen aan een professionele clinic of een andere evenement. Voor mensen die nog 
meer behoefte hebben aan begeleiding in het zwemmen is er nog een tweede variant van het 
bondslidmaatschap. 
 Het tweede bondslidmaatschap is een lidmaatschap van €30-35 per jaar. Hierin zitten 
producten en diensten zoals de (gratis) fitheidtest en de (gratis) kortingskaart. Ook hiervoor geldt dat 
meerwaarde wordt gecreëerd ten opzichte van het goedkopere bondslidmaatschap om mensen deze 
lidmaatschap af te laten sluiten. Voor beide lidmaatschappen geldt dat de KNZB moet laten ‘zien’ dat 
de prijs die een individueel lid betaalt voor het lidmaatschap een respectabele prijs is. Dit kan de 
KNZB doen door bijvoorbeeld aan te geven wat de producten en diensten afzonderlijk kosten. 
Hierdoor zijn de (potentiële) individuele leden eerder geneigd om een bondslidmaatschap af te 
sluiten. Bij de segmentatie moet de KNZB ook rekening houden met verschillen tussen geslacht en 
leeftijdscategorieën zo blijkt uit het onderzoek.  

§8.3.3 Implementatie 

In de aanbevelingen is tot nu toe duidelijk geworden welke producten en diensten de KNZB moet 
aanbieden om de bindingskracht te verhogen en welke bindingsvorm het beste past bij de 
(ongebonden) zwemmer. In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan over de implementatie van 
het bondslidmaatschap.  
 

5) De KNZB moet op basis van dit onderzoek het beslissingsproces opnieuw uitvoeren 
 

In hoofdstuk zeven is duidelijk geworden dat het beslissingsproces strategie qua lidmaatschap 
rommelig is verlopen. Bovendien zijn besluiten genomen zonder een gedegen vooronderzoek. De 
KNZB moet daarom, om onverwachte situaties te voorkomen, het beslissingsproces opnieuw 
uitvoeren. Hierbij is het aan te bevelen meer bestuursleden en eventueel een aantal grote verenigingen 
mee te laten participeren en beslissen. De uitkomst is zodoende gebaseerd op vooronderzoek en 
wordt gesteund door een groot aantal mensen en organen.  
 

6) De KNZB moet transparant zijn in haar communicatie richting verenigingen 
 

Uit onderzoek is gebleken dat sportbonden transparant moeten zijn bij het invoeren van een 
bondslidmaatschap. Veel verenigingen zien een bondslidmaatschap als bedreiging omdat zij vrezen 
dat mensen eerder geneigd zijn om het bondslidmaatschap af te sluiten dan een traditioneel 
verenigingslidmaatschap. Bovendien zijn verenigingen bang dat mensen hun lidmaatschap opzeggen 
en overstappen naar een mogelijk aantrekkelijker bondslidmaatschap. Om verenigingen tijdens de 
Algemene Leden Vergadering (ALV) in te laten stemmen met het bondslidmaatschap moet de KNZB 
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tijd investeren om de verenigingen te overtuigen. Het bondslidmaatschap is er per slot van rekening 
op gericht om de mensen uiteindelijk een verenigingslidmaatschap af te laten sluiten. 
  De KNZB moet naar regiovergaderingen en regiobijeenkomsten om de intentie van de KNZB 
voor te leggen aan de verenigingen. Hierin dient de KNZB zo transparant mogelijk te zijn zodat de 
verenigingen het gevoel hebben dat ze inspraak hebben. Speciale avonden moeten worden belegd om 
de verenigingen op de hoogte te brengen van de plannen en om de verenigingen de mogelijkheid te 
bieden om het bondslidmaatschap verder aan te scherpen. Voor dit proces moet de KNZB veel tijd 
uittrekken want uit het onderzoek blijkt het gemiddeld een jaar kan duren voordat uiteindelijk een 
besluit over het bondslidmaatschap tijdens het ALV op de agenda staat. De KNZB moet wel zorgen 
dat de communicatie en de mate van informatie richting verenigingen eenduidig is. 
  

7) De KNZB moet 2/3 van de macht geven aan de verenigingen en 1/3 aan de individuele 
leden 

 

Een struikelblok voor verenigingen kan de machtsverdeling zijn. Tot nu toe hebben verenigingen 
100% van de macht in handen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Wanneer de KNZB 
daadwerkelijk het bondslidmaatschap toepast betekent dit dat de individuele leden ook zeggenschap 
krijgen op hetzelfde niveau als de verenigingen. Om te voorkomen dat de richting daardoor wordt 
bepaald door een grote groep individuele leden en om de verenigingen ‘tevreden’ te houden moet de 
KNZB statutair vastleggen dat de machtsverdeling 2/3 voor de verenigingen en 1/3 voor de 
individuele leden is. Verenigingen zijn hierdoor eerder geneigd om in te stemmen met het 
(concurrerende) bondslidmaatschap. Individuele leden zullen in de praktijk in beperkte mate gebruik 
maken van hun stemrecht omdat zij daar geen behoefte aan hebben, zo blijkt uit het onderzoek.  
 

8) De KNZB moet de verenigingen overtuigen voor het bondslidmaatschap door financiële 
berekeningen 

 

Een manier om de vereniging te laten instemmen met het bondslidmaatschap is door financiële 
berekeningen te maken. De KNZB moet alle producten en diensten die op dit moment worden 
aangeboden aan verenigingen doorberekenen. Van alle producten en diensten is zodoende een 
overzicht van de kosten om dat product of dienst aan te kunnen bieden. De KNZB moet met deze 
doorberekening tijdens het ALV aan de verenigingen vragen welke producten en diensten zij 
belangrijk vinden, zonder de doorberekening te laten zien. Naar aanleiding van de respons moet de 
KNZB laten zien hoeveel het kost om de producten en diensten te blijven aanbieden. Waarschijnlijk 
betekent dit dat de afdracht van de verenigingen flink omhoog moet. De KNZB kan op dat moment 
aangegeven dat zij nadenkt over het aan bieden van een bondslidmaatschap. Door de individuele 
leden een vergoeding te vragen voor de producten en diensten kunnen de kosten worden gedrukt. Dit 
betekent dat de bondsafdracht voor vereniging niet veel omhoog gaat doordat de individuele leden 
gemiddeld €25,- betalen. Het is een ‘tricky’ manier om de verenigingen in te laten stemmen met het 
bondslidmaatschap, maar zeker de moeite waard.  
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99::  DDiissccuussssiiee  
In de voorgaande hoofdstukken is het theoretisch perspectief en het empirisch onderzoek aan de orde 
geweest. Het onderzoek van deze scriptie geeft antwoord op de vraag welke bindingsvorm het beste 
past bij het profiel van de (ongebonden) zwemmer. Binnen de KNZB zijn in de tijd van het onderzoek 
al enkele stappen gezet ten aanzien van het individuele lidmaatschap. Het beslissingsproces van de 
KNZB omtrent de keuze voor een bepaalde vorm van binding is niet zonder problemen verlopen. Dit 
onderzoek voorziet in betrouwbare informatie die de KNZB kan gebruiken in het beslissingsproces en 
dient als basis om het definitieve individuele lidmaatschap vorm te geven. Hierbij moet aangetekend 
worden dat het raadzaam is om een grootschalig, dieper behoefteonderzoek uit te voeren. In het 
onderzoek van dit schrijven is in algemene zin ingegaan op de vier typen diensten die door Stokvis 
(in: Van Bottenburg, 2006) genoemd zijn. Echter om goed in te spelen op de behoeften van de 
(ongebonden) zwemmer is een onderzoek aan te bevelen waarin de producten en diensten verder 
worden gespecificeerd. Zo kunnen gedetailleerdere uitspraken worden gedaan over de behoefte van 
de (ongebonden) zwemmer. 
 
In het onderzoek is een beeld geschetst van vier typen bindingsvormen en het profiel van de 
(ongebonden) zwemmer. De KNZB doet er goed aan de onderzoeksresultaten te gebruiken om 
weloverwogen, door empirisch onderzoek ondersteunde, keuzes te maken. Echter is, door de beperkte 
beschikbare tijd en de grote omvang van de doelgroep (3,2 miljoen), het profiel gebaseerd op een 
steekproef onder deze doelgroep. Resultaten uit het kwantitatieve onderzoek gelden daarom voor de 
steekproef, maar het is de vraag of deze ook gelden voor de totale doelgroep. Een grootschaliger 
enquête kan een duidelijker beeld geven van het profiel van de (ongebonden) zwemmer.  
 
Wat betreft de praktische uitvoering van het kwantitatieve onderzoek moet geconcludeerd worden 
dat dit een tijdrovend proces is geweest. Door de KNZB werd de mogelijkheid geboden om de 
enquête digitaal uit te zetten. Het aantal respondenten heeft hierdoor een enorme vlucht genomen. 
Met een respons van 25,9% mag gesteld worden dat dit een percentage is dat alle verwachtingen 
voorafgaand aan het onderzoek overtreft. Zonder de mogelijkheid tot digitale enquêtes was de 
omvang van de steekproef kleiner geweest en waren de resultaten minder representatief geweest voor 
de gehele onderzoekspopulatie. 
 
In de literatuurstudie is individualisering aan de orde gekomen. Diverse deelprocessen worden 
geïnterpreteerd als zijnde individualisering. Op basis van de literatuurstudie is de conclusie getrokken 
dat individualisering een mythe is en minder invloed heeft op het ledenaantal van de KNZB als door 
de KNZB gedacht werd. Deze conclusie kan echter nog krachtiger worden wanneer dit ook gezegd 
kan worden op basis van kwantitatief onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek dat centraal heeft 
gestaan in dit onderzoek geeft wel een aanzet, maar is slechts een momentopname. Aangezien 
individualisering een ontwikkeling is zal het kwantitatieve onderzoek binnen de komende jaren een 
aantal keren herhaald moet worden.  
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